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Ligia ZAPRAȚAN-NICOLESCU

D

eștept titlu și nume de film! Film nou, românesc! Artă, artă,
artă...conținut dramatic ultra actual, cu actorii parcă din
realitatea cotidiană a anului revoluției noastre care nu s-a ales a fi ca
altele, „de catifea”și s-a vrut cu sânge, cu răniți și morți, atât de altfel
încât nu te poți opri a te întreba: o fi fost sau nu?? Aria calomniei
ajunge încet-încet aria incertitudinii...
„A fost sau n-a fost?” Cred că este întrebarea care definește tot ce
ni se întâmplă, care ne definește pe toți din1989 până astăzi. Pe toți,
vreau să spun, atât individual, ca vajnici cetățeni ai „grădinii Maicii
Domnului” cât și la grămadă ca nație.
Se întâmplă ceva bine. Nu te poți bucura fiindcă te întrebi oare ce
este în spatele acestui act. A fost sincer sau n-a fost? Se întâmplă ceva
rău. Bineînțeles că în spatele acestui act este Ceva, venit de Undeva,
de la Cineva. A fost consecința firească a unei acțiuni nereușite sau răul
a venit dirijat de undeva. Dacă gândești, te îndoiești, dacă te îndoiești
te întrebi de bună-seamă de unde a venit acest neajuns: trimis de
Undeva, de la Cineva, sau s-a produs din neștiința
celor care trebuiau să știe dar n-au știut, ghinion,
vorba cuiva care și-a jucat rolul cu sala plină și cassa
închisă sau, pur și simplu, din prostia acestora, ceea
ce este și mai rău, dacă se poate mai rău decât Răul!
Și din nou, ghinion, s-a văzut de treizeci de ani că la
noi se poate...
Și toate ar fi, cum ar mai fi, poate le-am mai tolera,
că suntem o nație îngăduitoare, poate le-a mai ierta,
că suntem iertători, poate le-am înghiți, nu că am
fi flămânzi ci pentru că ne-au îndopat cu sila, ca pe
gâște cu toate prostiile, cu toate resturile, cu toate
deșeurile lumii...dar atunci când este vorba despre
copii, învățământ, educație, cultură, după părerea
mea se produce un atentat la siguranța națională...
Și câtă vreme mai suntem încă o nație, ar trebui să
reacționăm, să...Dar cine?
Iată, absolut întâmplător, acum câteva zile, cred
că sâmbătă pe 22 decembrie, am ajuns în urbea
Vâlcei căutând drumul Capelei. Cum drumul pleacă
de lângă Liceul „Mircea cel bătrân”, trecând pe-acolo
am sesizat o schimbare. Lângă intrare apăruse bustul
voievodului Mircea. Artă! Artă la cel mai înalt nivel!
Splendoare de bust, bronz veritabil nu ipsos vopsit,
ca unul din prețioasele busturi ale Horezului. Am
intrat, am văzut, (dar n-am învins cum ar fi trebuit ci,) am fost învinsă
de întrebări.
Marele voievod privea de sus, autoritar, superb, total. Postura
în care îl nemărginise în timp sculptorul răspândea în jur o liniște și
o serenitate pe care n-am găsit-o la nici o altă sculptură voievodală
în zeci de ani de când umblu prin lume. Cred că sculptorul a reușit
să găsească, să surprindă acea undă, acel flux de sentimente care se
nasc între adevărații voievozi ai lumii, adevărații domnitori și supușii
lor, poporul lor, acea încredere pe care se clădește o națiune ce va
dăinui în istorie și cel care va investi timpul istoriei cu arma sa, cu
înțelepciunea sa, cu numele său, pavăză punând între poporul său
și dușmanii lui pieptulsău înzăuat. Aerul acela dens plin de vitejie
și încredere a fost perfect surprins emanând din pieptul și platoșa
voievodului, coborând parcă acea siguranța a domnitorului pornind
de sus,de la coroană spre soclu.
Și iaca pozna! Pe soclu sta montată placa pe care erau sculptate
numele și anii de domnie. „MIRCEA CEL BĂTRN”. Sub acest nume, în
paranteză, cu caractere mult mai puțin ferme era consemnat: „CEL
MARE”. Și anii de domnie: 1386-1418. Incertitudine în desemnarea
numelui său?? Oare? Și-am început căutările cărora repede le-am
găsit răspunsuri.

-Am aflat că oficial, bustul fusese montat pe soclu pe data de 18
decembrie cu mult fast și invitați.
-Am aflat că în pofida aprecierii unanime a perfecțiunii sculpturii
turnate în bronz, s-au iscat nemulțumiri privind notația din paranteză:
„CEL MARE,”contestată unanim de invitați.
-Am aflat că printre cei nemulțumiți a fost însuși directorul liceului,
că i s-a cerut sculptorului, domnului Ivan Jinaru, să schimbe plăcuța
cu una pe care să nu mai fie notată titulatura „CEL MARE”, că a fost
sfătuit să apeleze la primarul municipiului care, la rândul său, a cerut
opinia: dacă da sau dacă nu, domnului Florin Iepure „șeful” culturii
vâlcene. Nimeni n-a avut atunci curajul unei atitudini tranșante,
pentru că nimeni n-a avut în bagajul său de cunoștințe ceva despre
marele voievod, nici măcar cel care conduce liceul al cărui patron
este marele voievod.
-Am aflat că despre voievodul Mircea și domnia sa peste români
se pot găsi informații, așa că mă grăbesc să le împărtășesc celor pe
care-i interesează:
Grupul editorial care are în sarcina sa printre altele și promovarea
istoriei, a scos la vânzare în ianuarie, volumul intitulat:
„Mircea cel mare și luptele sale cu turcii”, ediția a
patra. Autori, marele istoric Neagu Djuvara și Radu
Olteanu. De menționat că este a patra ediție, deci
prima a fost lansată în lume cu cel puțin douăzeci de
ani mai devreme și, că măcar cei care într-un fel sau
altul sînt legați de voievodul Mircea prin funcție, ar
fi trebuit să-l cunoască, volumul respectiv fiind unul
din cele mai bune și mai complete monografii. Ei
sau consilierii lor...Mă rog, cineva de-ai lor... Pentru
completă edificare asupra cărții, editura are un
comentariu spumos și pertinent pe care-l voi spicui
pentru frumusețea sa și pentru a mă întreba, nu
retoric ci de-a dreptul, ce-a fost în 18 decembrie
acolo cerându-i-se sculptorului modificarea păcuței
cu înscrisul: rea intenție, neștiință sau prostie, căci
cel care trebuia mai întâi admonestat ar fi trebuit
să fie însuși marele istoric Neagu Djuvara, iară nu
bietul sculptor. Domnul Ivan Jinaru (și iaca, nu pot
să-mi scot din minte viermișorul îndoielii: oare știa
despre cartea lui Djuvara?) are deja un termen
limită de modificare a titulaturii, și acesta repede,
până la data dezvelirii. Ce are de făcut?
Editura cometează faptul că însuși marele
Eminescu s-a înșelat asupra înțelesului epitetului
„cel bătrân”, construind în poemul„Scrisoarea a III-a” versul în care
voievodul este descris ca fiind :„un bătrân atât de simplu...” De fapt,
în anul bătăliei de la Rovine, Mircea-voievod avea doar 40 de ani. A
fost supranumit „cel bătrân” pentru că a fost primul „Mircea”, după
domnia sa mai urmând și alți „Mircea”. El fusese cel mai vechi, din
vechime, deci cel mai bătrân Mircea voievod. Tot atât de justificat a
fost și celălalt nume, cel care evidenția caracterul său nobil și marile
sale fapte de arme. În fața acestor informații, nu noutăți ci destul
de vechi, lansate și comentate chiar la liceu la ora de istorie despre
Mircea-voievod, nu mai există necesitatea schimbării plăcuței. Mă
întreb din nou, ce mai poate face sculptorul în fața adevărului istoric?
S-o schimbe sau să n-o schimbe? Cine va hotărî?
Și atunci, atunci când ai de ales între cele trei cauze ale scandalului
cultural, când voievodului Mircea, în curtea liceului pe care-l patroneză
îi este pus la îndoială vrednicul nume, nu-i așa că-ți vine, gândindu-te
la „cultura” noastră (care i-a definit și i-a indreptățit pe funcțiile pe
care le au decidenții în cauză) să te întrebi strigănd: Ce-a fost, de vis
rău, „a fost sau n-a fost?” că prea este mare bătaia de joc a celor „de
sus” vis-a-vis de cultura celor „de jos”, mai ales a copiilor...
Iartă-i, Doamne, că într-adevăr, chiar nu știu ce fac!
12 / 01 / 2020, HOREZU
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SCRIITOAREA VICTORIA STOLOJAN ȘI LUPTA
SA ÎN GALAXIA CUVINTELOR
Motto: Spune fața cum ți-e viața.
Ștefan I. STĂICULESCU
(1938-2020)

D

acă n-ar fi fost scriitorul Ioan Barbu-Nenea,
comandantul „Regimentului Alb”(este titlul cărții
sale de penetrant succes) să organizeze și în acest an Rotonda
Plopilor Aprinși, la Râmnicu Vâlcea, n-aș fi cunoscut-o pe
scriitoarea gorjeancă Victoria Stolojan, ca invitată la acest
eveniment. Gorjeanca a luat un premiu pentru cartea sa
„O altă lumină lină”, oferit de scriitorul Ioan Barbu , carte ce
mi-a dăruit-o, deși vroiam s-o cumpăr, scriindu-mi următorul
autograf: „Domnului Ștefan Stăiculescu,
cu conștiința profundă a adevărului că în
luminișul de pe pământ nu se vine de florile
mărului”. Aristotelică cugetare.
Pe tot parcursul cronicii voi folosi
termenul de scriitoare, deoarece gorjeanca
pur sânge scrie roman, povestiri, legende,
mai și câte o poezii etc. Într-un cuvânt,
putem să o apreciem că este o sciitoare
care-și caută cu asiduitate sisifică locul în
Galaxia Cuvintelor (noroc că are talent cu
caru’, chiar venit din Ursa Mică, unde se
află Steaua Polară). Timpul va dovedi că va
fi o stea sau numai o cometă. Scriitoarea are
acum vârsta când Tudor Arghezi a debutat
și a publicat primul său volum de poezii și
se crede greșit în întârziere cu scrisul ei,
deci trebui – crede ea - urgent să penetreze
în lumea literară, care-i o junglă, mai ales
acum când sunt puzderie de ”scriitori”, care mai de care
cu talentul său. Mulți își publică cărțile în tiraje de 200-300
de exemplare, chiar și de 50 de exempare, numai și numai
să se vadă tipăriți și să ajungă în Uniunea Scriitorilor, dacă
s-ar putea chiar de a doua zi după ce și-au publicat 3 cărți.
Eu voiesc ca Victoria Stolojan să fie excepția, adică să-și
publice cărțile în tiraj apreciabil și să le și vândă, nu numai
să le dea, în stânga și-n dreapta, gratis. Să ia aminte că sunt
bine statorniciți și arhicunoscuți în Literatura Universală,
scriitorii Giusepe Tomasi di Lampedusa, cu al său unic roman
„Ghepardul”, iar de la noi Mateiu Caragiale cu celebrul său
roman „Craii de curte veche”, care n-au făcut parte din nicio
uniune. Și sunt celebri. Romanele lor sunt predate la cele
mai de fală universități.
I-am citit cu o curiozitate de adolescent cu pretenții
cartea „O altă lumină lină”, care mai are, în partea a 2-a a
cărții, și povestirea „Împotriva destinului”.
Cartea a apărut la Editura Tipo Moldova, în anul 2016, în colecția Opera Omnia, romanul de azi, fiind, în cele aproape trei
sute de pagini, completată și cu o „Posfață”, scrisă chiar de scriitoare, cu „Note biografice” (era bine să fie la începutul cărții),
cu „Aprecieri critice”, publicate în diferite ziare și reviste, iar
în cincizeci și șase de pagini Editura își face gratis reclamă
cam la toate cărțile ce le-a publicat în decursul anilor. Pe
banii scriitoarei editura își face reclamă. N-am ce zice!
Scriitoarea mânuiește cu talent în urcare valorică arta
povestirii și a dialogului, fiind o talentată observatoare a firii
omenești. Romanul ei s-ar putea rezuma la ceea ce spune
autoarea în cuvintele: „Viața unui om care nu s-a priceput
să trăiască”.
Cartea începe cu poezia „Lumină lină” a lui Tudor Arghezi,
poezie dedicată trudei și sacrificiului albinei. Nu întâmplător
scriitoare își începe carte cu această poezie, deoarece face
un paralelism vizibil între truda sisifică a albinei și viața
personajului central al cărții.
Personajul principal al romanului este Viorica Amoașei,
care e o fătucă de loc din țara cu oameni frumoși, adică
Moldova, care intră în lume brusc, la o vârstă fragedă, fără
să fie pregătită de loc pentru viață, am putea spune chiar
naivă, fără pic de pregătire profesională . Cumnatul ei, adică
soțul soră-si o duce la o uzină, unde acolo îți începe viața
de salariată. Între timp cunoaște un băiat, cu care pleacă la
părinții lui, pe undeva prin Oltenia, se căsătorește cu el. Se
înhamă la munca cotidiană din noua ei famili. În naivitatea
ei nu concepe ca să aibă cu soțul contacte amoroase, dar
într-o noapte e totuși posedată, scriitoarea descriind plastic

momentul, când Victoria zice că de rușine ”și-a acoperit ochii,
dar fundul l-am lăsat” iar bărbatu-său zice:”dacă nu-ți acopereai
ochii, nu făceam nimc”. O descrie ca o bună gospodină,
dedicându-se activ noii famili. Spălându-i soțului pantalonii,
descoperă într-un buzunar o scrisoare de amor de la o oarecare
Tereza, din București, o fostă prietenă a lui. I se declanșează o
criză de gelozie oarbă și pleacă de acasă, fuge. Merge la părinți
ei, unde naște un băiat destul de debil, pe care-l crește foarte
greu, cu lipsuri materiale, specifice acele perioade.
De aici, de la nașterea acestul copil începe drama vieții
Vioricăi Amoașei, deoarece ea își călăuzește trup și suflet toată
existența sa creșterii, educării și înavuțirii
fiului. Descrie cu minuțiozitate cum pune
bănuț pe bănuț să-i cumpere fiului, care avea
numai 21 de ani, apartament în Cluj, apoi să-l
mobileze, ca apoi să-i cumpere și mașină, Fiat
alb, dar fiu-său vroia Dacia 1310 prăzulie, deși
ea o ducea foarte greu. Descrie cu acuratețe
comportamentul specific oamenilor de la țară,
care vor să dovedească că au ajuns cineva.
Descoperim în eroină o nouă Vitoria Lipan,
dar nu ca aceasta care-și caută bărbatul, ci
o femeie care-și caută cu sisific efort fiul, ce o
părăsise tot din cauza unei întâmplări stupide,
când fiul său îi arată fotografia viitoarei lui soții,
iar mamă-sa, zice: „mie nu-mi place această
femeie”. Supărarea lui se amplifică și datorită
faptului că nu știe cine-i este tatăl.
Povestirea crește în intensitate, ca-n
povestirile polițiste, în momentul când Viorica
cunoaște, în piața din orașul unde muncea ea la uzină, un
bărbat mai tânăr decât ea cu șapte ani, se căsătoresc, având
o căsnicie dureroasă. Constată că acest soț al ei, Miticuță (și
prenumele îi divulgă caracterul, Miticuță, nu Mitică, deci mic
comportamental) e un om anapoda, bea, nu se ține de muncă și
e risipitor. Trăiește din ce câștică Viorica. Despărțirea de Miticuță
o eliberează.
Cea mai frapantă parte a romanului este descrierea întâlnirea
cu doctorul ce o consultă, când e bolnavă, descriind și redând cu
talent decameronic( ca-n „Decameronul” lui Boccacio) trăirile
fără inhibiții ale ființei umane. N-o mai interesează dragostea
platonică, cu iubiri sub clar de lună, ci dragostea care-ți pune
hormonii la muncă și te eliberează de frământările roabei de
pământ, ale trupului cu dorințele sale firești.
Chiar se fălește, e mândră nevoie mare că ea este iubita unui
doctor, nu ca a colegelor ei, grase ca niște bascule, cu nămolul
pe ele (frumoasă comparație pentru grăsimea de pe om) care
se culcă cu cine se nimerește. Ea mai are un pic de suflet,
izvor de speranță și începe să înțelegă, mai eles cu ajutorul
doctorului(expert în arta amorului), care-i legătura astrală între
iubire și dragostea decameronică.
Viorica Amoșei se îmbolăvește incurabi și-și tot caută copilul ei,
care-i la Cluj, ca să-i dea un ajutot, așa cum îi promisese: ”măicuță
voi avea grijă de tine, iar când vei muri îți fac mormânt de sticlă”.
Acesta nu răspunde de loc la toate scrisorile și telegramele
ei, fiind înglodat în obligații familile. Are 5 copii care, moștenindu-și bunica, muncesc ca și ea și tind spre îmbogățire. Au
aprtamente, mașini și nu se mai sinchisesc de bunica lor care
moare în sărăcie, fiind îngropată de cei de la uzina unde muncise
o viață.
Scriitoarea redă cu talent un curcubeu din „viața unei femei
care nu s-a priceput s-o trăiască”. Toată viața Viorica Amoașei
a căutat cu asiduitate munca, chiar mărturisește: ”mie dați-mi
munca, sunt nesătulă de ea.”
Scriitoare Victoria Stolojan, deși e o fire veselă, cu chip frumos,
plină de har călător spre astre cu pulsație bucolică, are în scris,
din ce-am citit până acuma (povestea „Împotriva destinului” și
„Răsfățatul”), înclinații spre parte tragică, dureroasă și opacă a
vieții. Chiar există o neconcordanță între titlul romanului „O altă
lumină lină” (scriitoarea s-o fi gândit și la romanul „Lina” al lui
Arghezi?) și dramatismul din el. Când citești titulul roamului, „O
altă lumină lină” te gândești la ceva luminos, lin, plăcut, și când
colo dai de parte dureroasă a vieții, de umbrele ei.
Romanul merită să fie citit, dar de unde să-l iei, că în librări
nu se găsește. Este lipsa de circulație a noilor cărți, deoarece
difuzarea lor nu se mai face absolut de loc, decât pe plan local.

ȘTEFAN I. STĂICULESCU
NE-A PĂRĂSIT
PLECÂND ÎNTR-O ALTĂ VIAȚĂ
15 Ianuarie 2020. Într-un spital din București, aseară am primit
știrea-16 ianuarie și astăzi dimineață-17 ianuarie i-am transmis-o și lui
Constantin Zărnescu, a decedat omul de cultură Ștefan I. Stăiculescu,
din Târgul Cărbunești, Gorj, un om rar întâlnit, în vârstă de 82 de ani (s-a
născut în 05 iulie 1938 la Tg Cărbunești)-Domnul să-l aibă în pază-și care
de câțiva ani buni își mutase domiciliul din Tg Jiu în com. Nicolae Bălcescu,
jud. Vâlcea; îmi spunea el când a venit aici: „ca să fie mai aproape de
București” unde trăiește și lucrează fiul său, Mircea (Mircea și Olena sunt
numele celor doi copii rezultați din căsătoria cu Teodora-soția sa, colegă
de facultate la Universitatea București, Facultatea de Limba și Literatura
Română). Știind de dragostea lui față de persenalitatea excepțională a
lui Nicolae Bălcescu, eu, nu l-am crezut și mi-am spus că spre apusul
vieții Ștefan Stăiculescu nu mai face față pasiunii extraordinare pentru
Constantin Brâncuși și se dedică lui N. Bălcescu, căci trebuie să știe toți
vâlcenii, că, nu există loc mai frumos decât conacul și împrejurimile
sale locuit cândva de neamul marelui revoluționar pașoptist și ctitorit,
ca muzeu, de masoneria get beget de pe malul stâng al Oltului. Ștefan
Stăiculescu a fost profesor de limba și literatura română, dar toată lumea
l-a cunoscut ca director executiv al Complexului Național „Constantin
Brâncuși” între 1995 și anul 1996, centru cultural înființat de Marin
Sorescu și avându-l ca director general pe Ion Mocioi, unul dintre cei
mai cunoscuți brâncușologi. Acest complex n-a mai funcționat până prin
anul 2000, după care, reînființându-se, și I. Mocioi și Șt. Stăiculescu fiind
membri în conducerea noului Centru. Datorită lui Șt. Stăiculescu, extrem
de activ în noul Centru, la manifestările organizate aici participând ca
invitați, pentru ani buni, și brâncușologi din Râmnicu Vâlcea în calitate de
invitați... Personal l-am cunoscut ca arbitru principal (datorită funcției de
conducere în Automobil Clubul Român-cel de până prin 1995) la cursele
de coastă, de automobilism, desfășurate în stațiunea montană, foarte
nouă, de la Rânca. Fiindcă Ștefan Stăiculescu îmi favorizase în anul 2010
un interviu cu Victor Ponta pe pista de la Rânca, la întoarcerea din cursa
principală a acestuia, în carlingă fiind și președintele CJ Gorj, fapt pentru
care Ponta a fost descalificat, eu și apropiații mei l-am introdus pe Ștefan
Stăiculescu în Forumul Cultural al Râmnicului, secondat, fiind, acesta, de
Gheorghe Cărbunescu, prietenul său de o viață! ...Ștefan Stăiculescu, care
i-a influențat cariera de interpret de romanțe lui Gh Cărbunescu (2010).
Ștefan Stăiculescu își stabilea prieteniile pe baza așa zisei încărcături energetice (așa îi plăcea lui să spună) pe care o emană ființa fiecăruia dintre
noi. Desigur era adeptul celei pozitive și oferea oricând, fiecăruia, o iconiță și, dacă cel în cauză se plângea de vreo durere îi oferea și o legătură
de frunze uscate pentru un anumit tip de ceai; băutură din plante medicinale față de care Stăiculescu făcuse o adevărată pasiune, fiind un
adept nemaiîntâlnit pentru medicina naturistă. Nu cred că cineva, din anturajul nostru vâlcean, să fi avut mai multe cunoștințe în spațiul românesc
al marilor personalități decât Ștefan Stăiculescu, care, cel puțin în memoria noastră a celor câțiva brâncușologi vâlceni în frunte cu Constantin
Zărnescu va rămâne un excepțional brâncușolog, și care, nu odată, spunea
că Brâncuși al nostru stă alături de cei doi oameni magnifici ai istoriei
civilizației universale formând o tripletă de aur: Bonaparte, Beethoven și
Brâncuși! Pe lângă colaborarea foarte strânsă (întotdeauna îmi cumpăra
multe ziare, ca să mă ajute financiar) pe care a avut-o cu Editura Intol
Press, scriind articole de-a dreptul savuroase, pentru scurtă vreme, din
păcare, fiindu-ne și un mare prieten (în faptele și cuvintele sale nesimțind
niciodată falsul sau naționalismul (exceptând dragostea sa pentru daciuneori exagerată), Ștefan Stăiculescu a scris cartea „Brâncuși, cioplitor în
duh”, o ediție trilingvă cu cele mai frumoase și căutate aforisme atribuite
de Constantin Zărnescu lui Constantin Brâncuși.

În viață există oameni creatori a căror prezență (indiferent dacă în
spatele lor există sau nu o operă importantă) în comunitate este mai
importantă decât întreaga lor operă creată tocmai prin caracerul lor
deschis și altruist. Un astfel de om cu o mare parte din personalitate
dăruită celorlalți a fost Ștefan Stăiculescu.

Petre Cichirdan
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IN MEMORIAM, ȘTEFAN STĂICULESCU
CÂND VREA DUMNEZEU SE DEPĂȘEȘTE ȘI LEGEA FIRII SAU... ȘTEFAN STĂICULESCU NU A MURIT
CI NUMAI S-A DESPRINS DE EL ÎNSUȘI ȘI SE AFLĂ PRINTRE LUCRURILE ESENȚIALE
Pe aceste meleaguri trenurile goneau
dinspre Est spre Vest
Motto: ,,Pe aceste meleaguri trenurile goneau
dinspre Est spre Vest şi dinspre Vest spre Est’’ (Cinghiz Aitmatov)
„Priporul Grecului” este legenda culeasă de mine din Munţii
Parâng de la ciobani, din aceia cu haine miţoase de oaie şi căciuli
negre. Nu e important că ciobanii au haine miţoase ci că îmi slujeşte mie drept exemplu că atunci când vrea Dumnezeu se depăşeşte şi legea firii: Pe timpul ocupaţiei otomane, mai precis în timpul domniilor fanariote, domnitorii trimiteau un fel de colectori, beilicari, care luau zeciuială de la oameni. Cum făceau? Din tot ce
aveai, ei luau a 10-a parte. Oile le duceau oamenii la primărie şi
beilicarii începeau să le numere: 1, 2..., a zecea era a lor, 11, 12,
13.... a douăzecea era a lor şi tot aşa ce era cu zece era a lor.
Ca să scape de beilicari, parte din ei fugea în munţi. Aşa au
fugit Lunguleştii din Bârleşti în Muntele Recea, iar Mitelea şi Pătru
lui Ianăş din Bumbeşti au fugit la conacul lui Mitelea, în Băi, între
Lainici şi Pietrele Albe. Pe atunci nu era acces pe Valea Jiului, doar
o potecă de picior.
Prinzând de veste, beilicarii au plecat şi după aceştia să-i
găsească. I-au prins şi i-au dus la golul alpin să-i coboare la
primărie să le ia zeciuiala. Pe cei din Bârleşti îi coborau pe Muntele
Paltinul şi de acolo pe o muchie de deal spre Pârâul Sadu. Aceea a
rămas cu denumirea de „Dâlma Gloabelor”. Pe versantul celălalt
coborau încă doi beilicari: unul înainte, cu Pătru, celălalt pe urmă,
cu Mitelea. Fiind oi şi capre multe se înghesuiseră pe distanţă
mare. Când cei din faţă au scăpătat după un bot de deal, Mitelea
i-a trântit o muchie de topor în cap grecului şi i-a zis celui din faţă:
– Dă-mi oile să le duc înapoi, că eu mă-mpăcai cu cel din urmă!
Grecul s-a opus, iar Mitelea a scos din brâu un pistol turcesc şi
l-a omorât şi pe acesta. S-au întors apoi la conacul din Băi.
Lunguleştii, care coborâseră cu ceilalţi doi beilicari, auzind
pistolul au exclamat:
– Ăsta-i pistolul lui Mitelea!
Când au coborât la primărie, au văzut că lipsesc cei doi beilicari
cu Mitelea şi cu Pătru Ianăş. Beilicarii au raportat la Craiova, la
conducere şi au pornit cu potere să-i prindă pe cei doi. Fiind
cunoscut ca om deosebit, Mitelea a recunoscut că el este autorul
şi s-a dat de bună voie. L-au luat legat şi l-au dus la Craiova, l-au
judecat şi l-au întemniţat.

şi flămând a ajuns în tabăra unor rudari care tăiaseră o plută mare
să facă copăi (troci, postăvi). S-a gândit ce să scornească şi a găsit:
– De ce tăiarăţi pluta boierului, că sunt pescarul lui şi vă spun!
Aceştia l-au omenit cu de-ale gurii.
– Mai daţi-mi şi-n traistă de-ale gurii, că eu merg departe la
pescuit şi nu ştiu unde găsesc peşte!
Rupt de oboseală, a ajuns şi în Valea Sadului. Era martie, când

zăpezile se topeau şi Jiul se revărsa; era foarte mare. Pe la actualul
restaurant ‚,Maria” era câmp liber. A auzit din urmă zgomot. Era
potera. Îl urmăreau.
Mitelea a fugit spre malul Jiului, lângă care a crescut şi a trăit
toată viaţa. Era un bun înotător. Când călăraşii au încercat să-l
prindă cu arcanul, el a sărit în Jiu şi s-a scufundat. Haina şi căciula
au început să plutească la vale şi potera a început să fugă după
haine. El, la momentul potrivit, a luat-o pe Pleșa, ducându-se spre
coliba din Băi, unde a trăit până la adânci bătrâneţi.
De atunci au rămas denumirile: Dâlma Gloabelor, Priporul

Pe aceste meleaguri trenurile goneau şi
dinspre Vest spre Est
A doua zi urma să-l spânzure, dar nevasta şefului puşcăriei a
avut un vis urât: că-l tăiase pe Mitelea şi mânca din el şi, lovind-o
o scârbă mare, şi-a deşteptat soţul din somn, rugându-l să-l scape
pe deţinut din temniţă, că moare de scârbă. Directorul a intrat
noaptea în temniţă şi l-a făcut scăpat pe fereastră, raportând
dimineaţa că a fugit.
Mitelea se gândea pe unde să vină înapoi la Bumbeşti pentru
că niciodată nu fusese în Craiova. Şi-a amintit că Jiul trece prin
Craiova. În liniştea şi în întunericul nopţii a auzit vuietul apei şi a
pornit în contra ei, urmând drumul spre casă. Obosit de atâta cale

Grecului, Toaia lui Mitelea (vâltoarea în care s-a aruncat, locul
preferat de scaldă al copiilor vara), Pârâul lui Mitelea.
„De când lumea tot povestea/ Ne adoarme-ntotdeauna/ Şi-i
mai caldă fericirea/ Când apare-n noapte luna.”
Şi dacă n-aţi adormit la poveste, întrebându-vă ce are această
legendă a unor locuri, adică o dâlmă, un pripor, un pârâu şi o
toaie, cu Dumnezeu şi cu legea firii vă voi spune că Dumnezeu
a dat asta ca lege omenirii încă de la facerea ei dar noi, românii,
nu am luat startul bine fiindcă am început cu zidirea femeii în

temelii, ceea ce noi, femeile românce trebuie să şi uităm, mai ales
că am fost răzbunate prin apariţia în Argeş a cărţii „Lacrima Anei”,
dăruită mie de Mona Vâlceanu. Este o reparaţie morală meritată
de noi, româncele.
Când va ajunge din nou omenirea să umple pământul de
bucurie şi să recunoască un adevăr fără tăgadă: „Pe aceste
meleaguri trenurile goneau dinspre Est spre Vest şi dinspre Vest
spre Est” aşa cum spunea ca un laitmotiv al cărţii „O zi mai lungă
decât veacul”, Cinghiz Aitmatov.
E lucru clar: Trenurile trebuie să gonească şi dinspre Est spre
Vest şi dinspre Vest spre Est. E demonstrat de Dumnezeu şi ştiu un
singur lucru: femeia merită ca bărbatul să facă pentru ea orice, să
depăşească şi legea firii dar şi legile, precum directorul puşcăriei
pentru soţia sa. Invidioasă toată viaţa mea că Dumnezeu a dorit ca
pruncul Mariei să fie un băiat şi nu o fată, mă bucur azi să înţeleg că EL, Dumnezeu, a făcut minunile lui printr-o femeie şi prima
lui lecţie către noi, muritorii, a fost că atunci când a vrut EL s-a depăşit şi legea firii: fecioara nu a născut un copil după o iubire cu
un pământean. Prin ea a demonstrat Dumnezeu că atunci când
vrea el se depăşeşte legea firii şi aşa trebuie să fie orice organizator, să nu zic şef sau director al unui loc de muncă. Şi mai mult,
să facă pentru femeia lui, căci... spunea profesorul Ştefan Stăiculescu, încurajat şi de lectura care îţi arde măruntaiele precum băutura tare care este „Cherchez la famme”, cartea d-nei Paula Romanescu (bărbat adevărat: femeia, că e a ta sau a altuia nu trebuie
dujmănită, urâtă, terfelită, înjosită etc. Dacă nu ai puterea să o
preţuieşti, să o admiri, să o iubeşati, să vezi în ea o viitoare mamă,
o viitoare prietenă şi iubită, atunci du-te neomule în pustiu!
Şi fiindcă „totul era aici ca la începutul lumii, sufletul meu
descoperea astfel obrazul adevărat și ascuns al țării, acela de
dinainte de Traian, spune Ion Pillat în poezia „Cloșani”. Cloşanii
Gorjului. De aici trebuie să reînceapă revalidarea legilor lumii de
la începuturi. Asta pentru ca în această lume trenurile să gonească
în continuare aşa cum s-a hotărât încă de la facerea lumii, atunci
când nici nu existau trenuri, goneau, spuneam, dinspre Est spre
Vest şi dinspre Vest spre Est.
M-am obişnuit de un an încoace să scriu asistată de o prezenţă
masculină critică şi cicălitoare pentru raţiunea mea, dar cu
blândeţe şi compasiune pentru sufletul meu. Şi acest eseu este
freamătul raţiunii şi sufletului meu, reacţie la indiferenţa soţilor
la nevoile celuilalt, asistat cu mintea lui vizionară, de cel care a
fost profesorul Ştefan Stăiculescu, acelaşi care a înfiinţat, alături
de Ion Mocioi, Centrul „Brâncuşi”, revista „Brâncuşi” devenită
„Confesiuni”, cel ce a dat operelor lui Brâncuşi un alt înţeles în
cartea lui „Brâncuşi, cioplitor în duh”, cel ce a adus în discuţie
ideea metalizării „Coloanei Infinite”, prieten bun şi mare făcător
de pace între vâlceni, gorjeni, clujeni, bun profesor, tată și soţ.
Trenuri goneau, spuneam, dinspre Est spre Vest şi dinspre Vest
spre Est.
Şi totuşi, de ce ţi-ai ales să mori de ziua lui Eminescu, când eu
eram foarte fericită că lansam cartea „Legendele Gorjului” pentru
forma căreia (fără respiro) m-ai certat continuu ... sau, Ştefane,
spune-mi că tu doar faci paşi pe nisipul eternităţii?
Aceasta fiindcă tu, ai slujit o viaţă doar lucrurile esenţiale!!!
		

Victoria STOLOJAN-MUNTEANU

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.

Compoziție foto P. Cichirdan
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ASOCIAȚIA CULTUL EROILOR „REGINA MARIA” FILIALA VÂLCEA
A ANIVERSAT LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ VÂLCEA 100 DE ANI
DE LA ÎNFIINȚAREA „SOCIETĂȚII MORMINTELOR EROILOR CĂZUȚI
ÎN RĂZBOI” • EUGEN PETRESCU 60!
M

arți 12 noiembrie 2019 la Biblioteca Județeană din
Râmnicu Vâlcea, Asociația Cultul Eroilor Regina
Maria, Filiala Vâlcea, Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea,
Fanfara Județeană Constantin Brâncoveanu, Forumul Cultural al
Râmnicului, Biblioteca Județeană Antim Ivireanul Vâlcea (Agenda
Culturală 11-15 noiembrie 2019-Biblioteca Județeană Vâlcea) au
organizat cu mult fast 100 de ani de la înființarea la 12 septembrie
1919 a Societății „Mormintelor Eroilor căzuți în război”. În
paralel a avut loc Medalionul aniversar „Eugen Petrescu-60”
(Agenda Culturală 11-15 noiembrie 2019-Biblioteca Județeană
Vâlcea). În cadrul manifestării la care au fost prezenți sute de
participanți Fanfara Județeană (Asociația Fanfara Județeană-un
proiect cultural realizat cu succes de CJ Vâlcea în anul 2019) a
oferit un mic concert de muzică militară în fața Biblotecii la care
participanții vizibil emoționați au aplaudat la scenă deschisă
prestația artiștilor în uniformă militară…Odată întrați în „Sala
Conferențiarilor” participanții invitați din toate colțurile țării au
adus un viu omagiu eroilor din Primul Război Mondial dar, fiecare,
omagiindu-l pe amfitrion: președintele Asociației Cultul Eroilor
Filiala Vâlcea, Eugen Petrescu, care de mulți ani duce o muncă de
cea mai înaltă productivitate și calitate în acest domeniu, și, care
la acest eveniment și-a serbat ziua de naștere împlinind 60 de ani.
La mulți ani cu această ocazie domnule Eugen Petrescu. Cel mai
emoționant și sincer discurs l-am urmărit din partea directorului
Direcției de Cultură și Patrimoniu Vâlcea, dr. Florin Epure, care a
subliniat foarte bine personalitatea sărbătoritului. Au referit de
asemenea la eveniment, general Grigore Buciu vicepreședinte al
Asociației Naționale Cultul Eroilor, am ascultat și alți participanți
dar profesorul universitar Dinică Ciobotea de la Universitatea din
Craiova a avut cel mai complet cuvânt, dizertația sa, oferind date
mai ales legate de activitatea de cercetător istoric a lui Eugen
Petrescu; inițiativele sale în legătură cu locul de desfășurare a
Bătăliei de la Posada, ocupând primul loc.
Au luat cuvântul și alți invitați, care în cursul manifestării au fost
onorați cu diplome de excelență și medalii cu aniversarea Centenarului Marii Uniri: Iulian Trușcă fost commandant al Centrului
Militar Vâlcea și consilier al Președintelui CJ Vâlcea, Dumitru
Cornoiu fost prefect, col. Victor Epure președintele Filialei Olt a
Asociației, col. Marinel Florescu președintele Filialei Dolj, Valter
Loga președintele Filialei Gorj, Cristian Alexandrescu președinte
Filială Argeș, alți și alți activiști ai Asociației (enumerarea noastră
este întâmplătoare) și nu în ultimul rând prietenii săi de la Institutul
„Plopșor” și de la Universitatea din Craiova- Facultatea de Istorie.
Întrunirea s-a încheiat seara târziu prin agapa oferită de sărbătorit la un restaurant de pe Dealul Negru. Redăm în continuare o parte
din cuvântul dlui Florin Epure și integral cuvântul dlui Dinică Ciobotea:
Florin Epure: - …Impresionați de sunetul fanfarei noi plângem
pentru cei care au plecat pe fronturile de luptă și nu s-au mai
întors. Ei, de fapt sunt fericiți fiindcă au fost aleși mucenici ai
neamului. Ne gândim la eroii neamului afirmați în lupte sute de
ani, apoi Primul Război Mondial, dar și la cei din războiul sfânt
pentru eliberarea Basarabiei…Am văzut emoțiile d-lui Eugen
Petrescu, dar mai emoționați suntem noi fiind foarte apropiați de
acest om…eminent cercetător, domnul profesor Eugen Petrescu!
El ne-a oferit nouă cadouri, distincții, el care a împlinit 60 de ani,
în loc să-i oferim noi cadouri. Un adevărat ctitor de monumente
aici și în Basarabia…Dar eu vreau să-i subliniez bogata activitate

științifică, cărțile sale, zeci de cărți semnate ca editor sau autor!
Dinică Ciobotea: - Domnule Eugen Petrescu, dragi vâlceni,
suntem la anul 689 de la evenimentul crucial al istoriei neamului
românesc: războiul dintre regale Carol Robert de Anjou,
misionarul, responsabilulul unor acțiuni ale papei, întâi-stătătorul
Bisericii Catolice, cel care a încercat să facă prozelitism și să
împingă religia catolică cât mai la răsărit peste Carpații noștri, și
voievodul Basarab I (Basarab Întemeietorul), cel care întemeiază
dinastia basarabilor în Țara Românească. Vreau să vă spun că în
1920 și după aceea, toată perioada interbelică, atunci când s-au
alcătuit cărțile de aur pentru toți eroii care-și dăduseră viața în
Primul Război Mondial, criteriul celor care gândeau, să zicem
chiar imboldul celor care au înfăptuit momentele istorice în
cinstea eroilor a fost trecutul nostru istoric. Nu vă dau formule
căci dl Petrescu mi-a dat numai zece minute pentru prelegere. Dar,
interesant, idea de erou se așează pe istoria neamului românesc.
Atâta timp cât poporul român va avea eroi și va da eroi noi vom
fi fericiți. Așa că istoria eroilor este istoria neamului. Foarte mulți
ne sunt alături, viața ne determină să avem îndoieli, dar cei care
s-au jertfit pentru ființa noastră românească nu au avut niciodată
îndoieli! ei au fost oamenii care într-o dăruire sublimă au înțeles
menirea! și fapta lor să fie rememorată întotdeauna căci este cea
mai frumoasă și cea mai înălțătoare pe care poate să o aibă un
om pe pământ. Așa că istoria noastră, istoria eroilor, întotdeauna
se memorează față de marile lupte pe care le-au dus românii dea
lungul timpului. Începem cu Bătălia de la Biharia a lui Menumorut,
putem să trecem la Bătălia de la așa zisă Posada din 1330,
bătăliile din 1394, 1395 de la Rovine, marile lupte duse de Ștefan
cel Mare, Putna, Războieni și altele, până la Călugăreni, Mihai
Viteazul și așa mai departe….Istoria
noastră se încadrează cu cel puțin patru mari bătălii în istoria mundi. Asta
era problema noastră prin anii 70, 80
când urmăream ce cărți de istoria lumii s-au scris și noi apăream cu patru bătălii: printre aceste patru mari bătălii
nu era trecută bătălia de la Posada!
Trebuie să știți că Bătălia de la Posada
este repusă de noi în istoriografie datorită lui Eugen Petrescu. Al lui este meritul cel mare! și al Asociației Eroilor Filiala Vâlcea, pentru că a inițiat studii pentru localizarea Bătăliei de la Posada și
de aici noi am ajuns să înțelegem că
această bătălie este de mari dimensiuni, este cea mai curată din istoria
poporului român împotriva unor invadatori. Fac o acoladă, am fost la Suceava în cetatea lui Ștefan cel Mare,
acolo a venit un istoric și ne-a povestit
cât de important era dacă aceștia pe
care i-am enumerate mai sus n-ar
fi luptat împotriva turcilor! Arăta că
nici o luptă dusă de români nu a fost
victorioasă decât pentru o scurtă
perioadă de timp! Dădea de înțeles
că mai bine nu ar fi luptat acești

voievozi. Aceasta, vedeți dvs este o falsă judecată la adresa celor
de mai înainte. Eu ca oltean mai ales nu am putut să mă abțin și
i-am dat replica cuvenită, dar niciunul de acolo, din Bucovina, nu
m-a susținut… Așa cum susținea și domnul Florin Epure Bătălia
de la Posada este de o importanță colosală. Nu numai că este o
biruință curată. Biruință pe care unii dintre contemporanii noștri
o contestă, au spus-o și la Perișani, subliniind că de fapt această
bătălie a fost o luptă de hărțuială. Am aici cartea aceasta scoasă
de noi despre Bătălia de la Posada, îmi pare rău că ea nu este atât
de difuzată, în care se spune că această bătălie este un manual de
strategie și tactică militară pentru toată omenirea! Nu există un
geniu militar mai mare decât Basarab, voievodul român. Dovadă
„Cronica pictată” de la Viena care a scris că armata ungară,
care se confrunta cu armata întregului continent, toți cavalerii
apusului acolo au venit, a fost decimată. Este greu de închipuit
astăzi că poate să existe un om ca Basarab, cu o asemenea putere
de anticipare, cu o asemenea viziune care să distrugă o armată ca
a Ungariei acelor ani! Tot la Perișani spunea cineva că nu trebuie
să luăm în calcul această bătălie pentru că tocmai noi care am
fost biruitori, n-am scris despre ea!! O eroare: românii au scris
în formula aceasta: - și s-a întors cu mare rușine Carol Robert de
Anjou. După bătălia de la 1330 s-a întocmit și harta politică a
tuturor românilor. În primul rând Țara Românească și-a câștigat
independența prin luptă, după care a fost recunoscută în plan
international și de către Imperiul Bizantin și de către Patriarhia
de la Constantinopol în 1359! Cu alte cuvinte românii au fost
recunoscuți pe harta statelor europene. Dar această victorie a dus
la mobilizarea românilor de la răsărit de Carpați, ajungându-se ca
numai în două decenii să apară un alt stat românesc, Moldova!
Tot atunci s-a stabilit locul Transilvaniei
în istorie. De atunci în istorie există trei
formațiuni statale românești și timp de
șase sute de ani ele nu au făcut altceva
decât să-și coaguleze forțele în vederea
îndeplinirii unui deziterat de secole…
un singur stat românesc așa cum s-a
întâmplat în 1918!...După apariția cărții noastre din 2015 au mai apărut și
alte cărți demonstrând intresul stârnit
de cartea noastră: interesul vâlcenilor
pentru această mare Bătălie din istoria
noastră; una este a domnului Mihai Sporiș. O apreciez mai ales pentru modul
în care a scris-o cu atâta patimă: încât
este în stare domnul Mihai Sporiș să o
ducă, locul bătăliei, lângă Robeștiul de
unde este domnia sa.
O a doua carte, tot în principiul
acesta, este a Arhimandritului Veniamin Micle, părintele cărturar de la Mânăstirea Bistrița, cu un titlu foarte sugestiv: „Adevărata Posada, defileul
Bistriței”. Când pui un asemenea titlu
nu mai lași loc nici unei interpretări
pentru că toată lumea crede că acolo
este locul Bătăliei…
A treia carte care a apărut este a
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domnului Ionițescu, nu o am aici ca să v-o arăt, cel care a încercat
să rezolve toate problemele existente în legătură cu locul acestei
bătălii. Eu am reținut inscripția de sub o piatră din această zonă a
Titeștiului care însă nu are nimic comun nici cu Basarab I nici cu
Tihomir…
Dacă citim aceste trei cărți, nu vedem altceva decât
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patriotismul fiecărui vâlcean de a-și așeza locul acestei bătălii cât
mai aproape de locul natal. Vreau să vă spun că în sprijinul teoriei
scrise de noi, precum această Bătălie s-a dat în satul Pripoarele,
Perișani, a apărut o carte a unui gorjan, care și ei, gorjenii, sunt
tot așa ca vâlcenii, mari patrioți, și care susține că bătălia s-ar fi
dat la Novaci… Referitor la cartea scrisă de noi, inginerul Mihai

Rada a selectat trei fotografii făcute din satelit și susține că trei
văi din zona discutată de noi sunt posibile ca locuri de desfășurare
a luptelor: defileul Pripoare-Perișani, defileul de pe valea
Băiașului, unde s-a construit o frumoasă mănăstire și defileul
Boișoara Greblești. Și are o concluzie: nici unul dintre acestea nu
corespunde descrierii din „Cronica pictată”!

„PRIMUL RĂZBOI MONDIAL ȘI MAREA UNIRE A ROMÂNILOR VOL. I - 100 DE ANI DE LA INTRAREA
ROMÂNIEI ÎN RĂZBOIUL REÂNTREGIRII NEAMULUI (1916-2016)”

L

ucrare editorială de proporții, volumul I, apărută
la Editura Universitaria, Craiova, 2016, având un
număr de patruzeci și unu de autori, coordinator Eugen
Petrescu, Valentin Pițigoi - tehnoredactor și grafician,
și Mihail Rogojinaru – traducător în limba engleză. O
lucrare tipărită cu ajutorul financiar al domnului Emil
Părău din Lupeni, județul Hunedoara și care are un
motto semnat de Nicolae Iorga: „Neamul este etern prin
cultul eroilor!” și care ne arată cât de veche, devenită
deja clasică, și în același timp cât de nouă este această
sintagmă, „Cult al Eroilor”, nume de mare actualitate al
unei asociații naționale care se pare ocupă un loc tot
mai important în cultura română și nu neapărat în cadrul
armatei române, a unui minister al apărării care din
2003 și-a pierdut funcția de armată națională, populară,
obligatorie, dar devenită astăzi un conglomerat de forte
militare menite să asigure ordinea internă socială și…
politică! Iată, prin intermediul unor personalități ca aceea
a lui Eugen Petrescu, cultul eroilor, reușind să aibă un
statut respectat de toată lumea, să aibă forță financiară
asigurată prin sponsorizare, dar nu neglijată de puterea
politică care o girează calitativ… În fond cine ar îndrăzni astăzi să
neglijeze un fond electoral de mii de personalități revenite după
pensionare pe scena activă a vieții culturale sociale și politice! Am
pronunțat cuvântul cultură („cultura română”) mai ales în cazul
Asociației Naționale a Cultului Eroilor Filiala Vâlcea, deoarece
Eugen Petrescu a știut să îndrume pașii acestei asociații pe un
tărâm pe care domnia sa îl stăpânește…cel cultural de valoare…

așa bunăoară E Petrescu s-a apropiat de oameni de valoare, ariști
de valoare și a ctitorit monumente, acesta este doar un exemplu,
care astăzi sunt de mândrie în Republica Moldova și România.
La fel, un alt exemplu, îl constituie cărțile sale mai ales cele
referitoare la mari personalități cum este cea a Mitropolitului de
Craiova, Nesor Vornicescu, și, iată, aceste volume închinate Marii
Uniri de la 1918! O altă latură a personalității sale, referitoare la

domeniul culturii, constă, fără doar și poate, în legătura sa
excepțională, relația, cu oamenii de cultură universitari din
aceeași Craiovă, cu cei din institutul „Plopșor” ai Academiei,
dar mai ales cu profesorul Dinică Ciobotea unul dintre
cei mai caristmatici universitari și, care, toți, l-au izolat
pe tânărul cercetător istoric de cei la fel de titrați de pe
malurile Oltului, Argeșului și Dâmboviței! deveniți savanți
după Revoluția din Decembrie 1989…Volumul pe care l-am
parcurs, nu de mult, poartă girul acelorași personalități
de mai sus, ca autori, colaboratori, nouă, plăcându-ne în
mod deosebit eseurile istorice scrise de Dinică Ciobotea:
„Despre intrarea României în Primul Război mondial”,
Grigore Buciu: „Latura magico-mitică a Primului Război
Mondial”, Radu Ștefan Vergatti: „Învățământul militar
românesc (1838-1916)”, Ilie Gorjan, Tudor Nedelcea, Toma
Rădulescu, Marian Pătrașcu, Mihai Sporiș…O notă aparte
o reprezintă materialul lui Ovidiu Rizopol: „Omagiul lui
Brâncuși adus eroilor gorjeni ce s-au jertfit pentru patrie
în Primul Război Mondial-Coloana Infinită-istoria realizării
ei”. Această opinie apare pentru prima data într-o lucrare
de asemenea importanță-anvergură, și este o mărturie
excepțională despre autorul colectiv coordonat de C. Brâncuși în
cazul unuia dintre cele mai valoroase monumente de artă din
istoria arhitecturii și artelor plastice și care cuprinde la un loc și un
maxim de filosofie autentică exprimată prin formă, și un maxim
de arhitectură monumentalistică, și un maxim de artă plastică și
un maxim de tehnologie a construcțiilor de mașini la cel mai înalt
nivel…și toate la un loc în tripticul de la Târgu Jiu.

„PRIMUL RĂZBOI MONDIAL ȘI MAREA UNIRE A ROMÂNILOR VOL. II - 100 DE ANI
DE LA MARILE BĂTĂLII DE LA MĂRĂȘTI, MĂRĂȘEȘTI ȘI OITUZ (1917-2017)”

L

ucrare editorială de mare valoare, la fel ca vol. I,
volumul II apărut la Editura Universitaria, Craiova,
2017, având un număr de treizeci și șapte de autori înscriși
în „Tabla auctorială”, editor și coordonator Eugen Petrescu
împreună cu Valentin Pițigoi - tehnoredactor și grafician, și
Mihail Rogojinaru – traducător în limba engleză. O lucrare
tipărită cu ajutorul financiar al domnului Petre Vețeleanupreot Parohia Trăistari din Arhiepiscopia Râmnicului și, care
are același motto, ca în vol. I, semnat de Nicolae Iorga:
„Neamul este etern prin cultul eroilor!” și care asigură din
start cărții statutul de lucrare științifică-istorică autorii fiind
cunoscuții cercetători istorici și eseiști ai județului Vâlcea
dimpreună cu alți o seamă de același calibru din Craiova,
București, Gorj, Olt, Chișinău (Rep. Moldova), München
(Germania), Drobeta Turnu Severin...Cum ne arată și titlul
volumului temaica este cantonată în jurul evenimentelor
extraordinare ale anului 1917, când românii, marii eroi
români, ostașii din armata română își salvează națiunea
prin luptele-mari bătălii-duse pe linia de răsărit a Carpațior
noștri: Mărăști, Mărășești și Oituz.
Nu numai că-și salvează națiunea dar o vor crea și mai
mare, căci, după ce aceste lupte au avut loc a urmat Unirea cea
Mare care va duce la crearea pentru prima data în istoria sa a
României Mari! O linie a frontului extraordinară din Primul Război
Mondial, care avea și în cel de-al Doilea Război Mondial să ajute
țara, dacă Mareșaul Antonescu nu era trădat și spatele frontului
nu era bombardat de americani și câte și mai câte (o relatare
a stării de spirit a românilor și a armatei române din perioada
iunie, iulie și august 1944 se găsește în volumul „Leca Morariu,

Opere, Jurnal vâlcean 1944-1949” apărut în 2011 la Tipo Moldova
Iași.)…Să vedem câteva titluri de mărturisiri, analize, eseuri
scrise de autorii vâlceni: Dumitru Garoafă: „La Mărăști în prima
linie, cu Regimentul 4 Infanterie Argeș”, Constantin MănescuHurezi: „Slujitorii bisericești vâlceni participanți la Primul Război
Mondial”, Eugen Petrescu: „Din memoriile vâlceanului Dumitru
Barbu”, Ilie Gorjan: „Generalul Eremia Georgescu-simbol al
vitejiei românilor”, Ion Soare: „Un erou vâlcean din Primul Război
Mondial: Nicu Angelescu”, Ion Aldescu: „Fii ai comunei Golești,

județul Vâlcea, căzuți la datorie în luptele din Moldova”, Nelu
Barbu: „Primul Război Mondial în capodopere ale romanului
românesc interbelic”… Suntem în măsură să spunem că
mai există un vâlcean care are niște memorii extraordinare
din Primul Război Mondial, Constantin C. Popian și a cărui
urmași, vâlceni, ar fi înobilat această lucrare cu niște relatări
de maximă autenticitate. Trebuie să mai adăugăm că
mare parte din autorii acestor eseuri istorice între care noi
remarcăm „Prefața” scrisă de Grigore Buciu precum și eseul
domniei sale: „Simbolul necesar” au participat la marea
sărbătoare națională de venerare a luptelor de la Mărășești,
luptele românilor din Primul Război Mondial, Mărăști și
Oituz, care a avut loc la Mărășești în județul Vrancea, pe
malul drept al Siretului, în 2017, și la care a participat și
șeful statului domnul Klaus Verner Johannis; evenimentului
de la Mărășești fiindu-i închinată darea în folosință a celei
de a treia benzi de pe șoseaua Dn 7 la intrarea în județul
Sibiu dinspre Râmnicu Vâlcea pe care sibienii au realizat-o
în timp ce noi vâlcenii anunțam cu trâmbițe că culoarul IV
al autostrăzii Curtea de Argeș - Sibiu a fost amânat pentru o
data neconturată încă, cu toate că, mai ales vâlcenii, trăieisc o
adevătă tragedie de circulație pe șoseaua deschisă de austrieci
�pe această nefericită Vale a Oltului…o autostradă care era scris
să înceapă în anul 2000! Desigur, folosim prilejul pentru a felicita
pe domnul George Rotaru de la Rotarexim pentru campania
dusă înainte de sărbătoarea Centenarului pentru construcția
autostrăzii și trecerea ei prin Râmnicu Vâlcea!

Simion PETRE
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REFLECTAREA ASASINĂRII LUI I. G. DUCA ÎN PRESA FRANCEZĂ
Ileana GEORGESCU
Bogdan ALECA

S

untem o generaţie fericită! Am văzut ce n-au putut vedea
toate generaţiile în scurgerea vremurilor. Putem muri
oricând şi oricum. Vom muri fericiţi! (I.G.Duca)1
Se împlinesc, în decembrie anul acesta, 140 de ani de la
naşterea lui I. G. Duca şi 86 de la asasinarea sa. La 29 decembrie
1933, pe peronul gării din Sinaia, gloanţele trase de un tânăr
membru al Gărzii de Fier secerau viaţa Preşedintelui Consiliului
de Miniştri. O undă de şoc a zguduit societatea românească,
dar şi pe cea europeană. Tragicul sfârşit al reputatului om politic
român, recunoscut şi apreciat nu numai în ţară, dar şi peste
hotare, prieten al Franţei, a avut un larg ecou. Materialul de
faţă vine să puncteze reflectarea acestui asasinat în ziare ca Le
Temps, Le Matin, Figaro, Excelsior, Le Petit Parisien şi Le Journal2.
Titluri precum „Asasinarea lui Ion Duca, preşedinte al Consiliului
de Miniştri Român”, “Defilarea pioasă a românilor în faţa
corpului preşedintelui Duca”, „Sfârşit de an îndoliat în România”,
„Emoţionantele funeralii ale domnului Duca” au ţinut prima
pagină a ziarelor franceze în ultimile zile ale lunii decembrie a
anului 1933 şi în primele zile ale lui 1934.
La 31 decembrie 1933, ziarul francez Le Temps insera, pe
prima pagină, un amplu articol intitulat „Asasinarea domnului Ion
Duca, preşedinte al Consiliului de Miniştri al României”. Articolul
cuprindea 6 părţi: Atentatul, Asasinul, Represiunea, Consecinţele
Politice, Viaţa lui Ion Duca, Condoleanţele. În prima parte, autorul
relatează circumstanţele asasinării primului-ministru român:
„Primul-Ministru (n.n. chemat în audienţă de regele Carol al II-lea la
Peleş-Sinaia) se pregătea să ia trenul de Bucureşti, când un individ
aruncă în faţa uşii o bombă fumigenă; puţin apoi, cinci detunături
răsunară. Preşedintele Consiliului, atins de două gloanţe, unul
în craniu şi altul în coapsă, se prăbuşi. Doctorul Constantinescu,
fost primar al Bucureştiului, care îl însoţea, căzu de asemenea.
Detectivul însărcinat cu supravegherea preşedintelui s-a năpustit
imediat asupra asasinului şi, cu toate că a primit un glonţ în
mână, reuşi să-l reţină şi să-l protejeze contra mulţimii care voia
să-l linşeze”. Cea mai mare parte a articolului este închinată vieţii
şi personalităţii lui Ion Duca: „Student silitor, el avea, din timpul
facultăţii, noţiunea clară de ce avea să fie cariera sa. El vroia «
să facă politică ». Dar, conştient de sarcina grea care îl aştepta,
s-a pregătit printr-o muncă încrâncenată dobândirii cunoştinţelor
de care avea nevoie. După ce şi-a obţinut diploma de doctor în
drept la Paris, s-a întors în ţară şi a început să facă stagii în marile
bănci române. Ion C. Brătianu nu a întârziat să-l cheme aproape
şi să facă din el cel mai intim colaborator al său. Deputat pentru
prima oară în anul 1909, Duca a făcut parte, în calitate de ministru
al Instrucţiunii Publice, din guvernul care a declarat războiul. (...)
Ministru al agriculturii în cabinetul de coaliţie (1916-1918), Duca
a pus bazele aplicării legii de expropriere a marii proprietăţi,
graţie căreia România a putut să reziste influenţelor pe care ruşii
bolşevici au încercat să le facă să triumfe în ţară. Din 1922 până
în anul 1927, Duca a fost ministru al Afacerilor Externe, poziţie în
care l-a însoţit pe regele Ferdinand la Paris, în vizita sa oficială,
când a semnat tratatul de alianţă cu Franţa şi a primit Marea Cruce
a Legiunii de Onoare. Prezentarea succintă a carierei marelui om
politic se încheie cu aceste cuvinte emoţionante: Profund liberal,
respectând toate credinţele, antisemitismul îl revolta, originea
germană a mişcării o făcea să-i fie cu atât mai suspectă. De la
numirea sa ca şef de partid, în ciuda tuturor dificultăţilor – Duca
era sărac – preşedintele Consiliului venea la Paris în fiecare an.
Fineţea spiritului său, vasta sa cultură găseau aici resurse dragi
inimii sale. Profund român, el vedea pentru ţara sa, în alianţa şi
prietenia cu Franţa, o condiţie a tuturor speranţelor sale. Moartea
sa va fi puternic resimţită la noi.”
Le Petit Parisien din 31 decembrie 1933 acordă un spaţiu
amplu tragicului eveniment petrecut pe peronul gării din Sinaia.
„Scrisorile adresate personal primului ministru şi ameninţările
apărute în jurnalele simpatizante ale Gărzii de Fier confirmă că
primul ministru a fost condamnat la moarte de această organizaţie
antisemită. Articolul semnat de Lucien Bourgues deplânge, în
primul rând, moartea unui amic al Franţei: Moartea omului de
stat român (...) principalul artizan al tratatului de prietenie francoromân şi care, în plus, era cunoscut pentru sentimentele sale
extrem de francofile, nu va lipsi să producă în lumea întreagă, dar,
în particular, la noi, cea mai vie indignare. În această zi tragică (...),
Franţa se asociază întreagă şi din toată inima doliului naţional al
prietenilor noştri români. La 2 ianuarie 1934, ziarul revine cu o
descriere a atmosferei din ţară: Aspectul capitalei este sobru şi
trist. Pe toate străzile circulă patrule militare cu baioneta la puşcă;

descinderile poliţiei în locurile în care aveau obiceiul de a se aduna
membrii Gărzii de Fier sunt frecvente în toată ţara. Ecoul crimei a
fost imens în ţară. Partizanii Gărzii de Fier au respins, în marea lor
majoritate, odiosul asasinat: sufletul ţăranului şi al românului, în
general, respinge crima ca un lucru de neimaginat.”
În acelaşi număr, sunt aduse noi amănunte despre situaţia
din ţară: „În Bucureştiul trist şi îndoliat mulţimea continuă să
aducă omagii domnului Duca, asasinat în mod tragic. Instituirea
stării de asediu are ca şi consecinţă imediată menţinerea ordinii
publice de autorităţile militare. Toate incidentele, contravenţiile,
conflictele izbucnite vor fi judecate de tribunale militare. Cenzura
presei era necesară pentru că unele jurnale întreţineau, de o
manieră violentă, agitaţia în rândul mulţimii. Corespondenţa
reţine frumoasele cuvinte ale ambasadorului Franţei în România,
rostite în faţa francezilor prezenţi la sediul ambasadei: În
asemenea ocazii, simţim cât de profundă este uniunea dintre cele
două popoare şi cum bucuria sau tristeţea unuia sunt bucuria şi
tristeţea celuilalt.”
Corespondenţa se încheie cu declaraţia de presă a ministrului
Afacerilor Externe al Franţei referitoare la tragicul eveniment din
România: „Ce supărare că aceste constatări atât de liniştitoare
sunt însoţite de doliul României! Niciun cuvânt nu ar fi atât de
puternic pentru a exprima indignarea noastră în ceea ce priveşte
atentatul căruia tocmai i-a căzut victimă amicul meu, Duca.
Toată Franţa este, din toată inima, alături de România în aceste
circumstanţe dureroase.”
Ziarul Excelsior din data de 31 decembrie 1933, sub semnătura
lui Edmond Demaitre, are acelaşi cuvinte frumoase pentru un
adevărat amic al Franţei. După ce trece în revistă un scurt istoric al
mişcării legionare, ziarul notează: „Franţa a resimţit profund doliul
naţional al României, care pierde unul din oamenii săi eminenţi,
în persoana domnului Duca, asasinat în mod laş de un student al
facţiunii naţional-socialiste Garda de Fier. După atentatul contra
cancelarului Dollfuss (Austria), uciderea odioasă a domnului Ion
Duca este mărturia cea mai alarmantă a doctrinei de violenţă
pe care Germania hitleristă o răspândeşte cu propaganda sa în
toate ţările Europei Centrale şi Orientale. Domnul Ion Duca, şef al
unui guvern liberal ferm ataşat alianţei franceze, a căzut victimă
credinţelor sale în instituţiile legale ale României şi fidelităţii faţă
de Franţa. Pentru a termina cu agitaţia nazistă, care ameninţau
ordinea şi unitatea ţării sale, domnul Ion Duca nu a ezitat să
dizolve Garda de Fier. Acestă energică decizie, dictată de cel mai
pur patriotism, nu i-a fost iertată de adversarii săi, fomaţi la Şcoala
Sfintei Vehme germană. Gloanţele care l-au lovit pe la spate au
făcut din Duca un martir.”
Ziarul Le Matin din 2 ianuarie 1934, revine cu informaţii
despre „Asasinarea domnului Duca”, făcând precizări referitoare
la reţinerea celui de-al doilea suspect. Atrage atenţia analiza
realizată sub titlul: „Presa italiană profită de asasinarea domnului
Duca pentru a se lansa în violente atacuri contra României şi a
aliaţilor săi”: „Asasinarea domnului Duca oferă presei italiene o
ocazie de a condamna orientarea guvernului român, decât de a
deplânge atentatul. Se spune că politica externă a lui Titulescu a
iritat profund diplomaţia italiană. Era dificil, totuşi, de imaginat
că această politică putea fi făcută responsabilă de tragedia de
la Bucureşti. Este, totuşi, ceea ce fac, la unison, ziarele italiene
(...). Gărzile de fier, spune Corriere della Sera, reprezintă, că se
vrea sau nu, o energie nouă. Măsurile draconice luate contra
acestei asociaţii au exasperat spiritele şi au provocat crima a căror
responsabilitate indirectă cade asupra inspiratorilor regretabilelor
măsuri de represiune. Presa italiană profită pentru a cere în mod
deschis schimbarea politicii, totul însoţit de apeluri şi ameninţări
obscure la adresa regelui Carol.”
Ziarele refac filmul atacului ucigaş asupra lui Ion Duca şi
informează asupra situaţiei din România: declararea doliului
naţional, atmosfera generală din ţară, declararea stării de asediu,
arestările, percheziţiile şi alte măsuri luate de autorităţi, numirea
doctorului Angelescu3 ca prim-ministru. Se dau informaţii
despre telegramele de condoleanţe sosite la Bucureşti din toate
capitalele Europei.
Le Figaro din 3 ianuarie 1934 face o scurtă, dar emoţionantă
descriere a ceremoniei de înmormântare a lui Duca: „După
ceremonia religioasă, celebrată chiar de patriarhul Miron Cristea,
înconjurat de mitropoliţii Moldovei, Transilvaniei, Basarabiei şi
Bucovinei, de toţi episcopii ţării, în prezenţa membrilor corpului
diplomatic, a delegaţiilor străine şi a înalţilor demnitari civili şi
militari, discursurile au fost pronunţate de domnul Angelescu, în
numele guvernului, de Constantin Brătianu, în numele partidului
liberal, de Costăchescu, fost preşedinte al Senatului, în numele
partidului Naţional-Ţărănesc. Toţi oratorii erau pradă unei vii

emoţii şi nu puteau să-şi stăpânească lacrimile: ei au elogiat
personalitatea domnului Duca, <<Mare Român care a murit
martir>>. Sicriul, purat de membrii guvernului, a fost depus pe
un afet de tun. Un imens cortegiu s-a format pentru a însoţi
rămăşiţele pământeşti până la cimitir. Populaţia întreagă forma
un zid uman de-a lungul străzilor pe care trecea cortegiul.” Trupul
a fost depus în cavoul Brătienilor de la Cimitirul Bellu, până la
mutarea sa la Măldăreşti-Vâlcea, zonă pe care a îndrăgit-o toată
viaţa sa.
Ziarul trece în revistă eforturile poliţei de arestare a lui Zelea
Codreanu: „În speranţa de a descoperi pe Codreanu, Siguranţa
a percheziţionat domiciliul mai multor oameni politici de la
Bucureşti (...). Toate aceste percheziţii nu au adus, până acum,
niciun rezultat”4.
Pentru Franţa, asasinarea lui Duca reprezenta o delicată
problemă de politică externă, care putea să ducă, în final, la ruptura
alianţei de prietenie româno-franceză. Anii ce urmau să vină nu
au făcut să dea dreptate temerilor exprimate de corespondenţii
ziarelor franceze în acele zile de tristă amintire. Le Temps nota:
„Această falsă mişcare politică (n.n. Garda de Fier) tinde nu
numai la impunerea dictaturii la Bucureşti, dar şi la distrugerea
sistematică a operei de politică externă la care a lucrat cu atâta zel
domnul Titulescu şi care constituie o parte esenţială a armăturii
politice a Micii Antante şi a grupării balcanice în formare5. Este
suficient să subliniem consecinţele directe şi indirecte ale agitaţiei
întreţinute în România de Garda de Fier pentru a ne edifica asupra
pericolului extern şi intern creat de acestă mişcare.” Acelaşi ziar
vedea în numirea noului guvern garanţia continuării politicii
tradiţionale a României: „Personalitatea noului preşedinte al
Consiliului este bine cunoscută în Franţa. Fost intern în spitalele
Parisului, domnul Angelescu este unul din oamenii care nu a
dezminţit niciodată ataşamentul şi fidelitatea faţă de cauza
Franceză. Partizan înflăcărat al intrării României în război alături
de aliaţi, el a fost consilierul cel mai persuasiv al lui Ioan C.
Brătianu. Nu există nicio îndoială că, sub conducearea guvernului
său, România va păstra politica sa tradiţională şi că cei care ar dori
să tulbure ordinea internă pentru interese externe vor avea cu
cine sta de vorbă.” Cheia supravieţuirii politice a noului guvern, în
opinia corespondentului ziarului Excesior din 31 decembrie 1933,
o reprezenta, însă, rămânerea ca titular al Ministerului Afacerilor
Externe a lui Titulescu: „Surse foarte bine informate anunţă
că guvernul român l-a invitat pe Titulescu să preia Ministerul
Afacerilor Externe. Dacă domnul Titulescu respinge această
ofertă şi persistă în a declara că misiunea sa a luat sfârşit în ziua
morţii preşedintelui Duca, situaţia politică s-ar complica în mod
deosebit. În cazul în care domnul Titulescu ar accepta, situaţia
actualului cabinet ar fi consolidată.”

I.G. Duca şi soţia sa, Nadia, în faţa Culei de la Măldăreşti
„Le Journal” acorda, în numerele din 31 decembrie 1933
şi 1, 2 şi 3 ianuarie 1934, spaţii ample nefericitului eveniment.
Corespondenţii ziarului, trimişi special la Bucureşti, Geo London
şi Michel Condrus, au descris în culori vii atât episodul asasinării,
cât şi funeraliile fostului Preşedinte al Consiliului de Miniştri.
Corespondenţele au fost însoţite de fotografii, precum cea a
Doctorului Angelescu, noul prim-ministru al ţării, ale membrilor
guvernului transportând sicriul lui Duca la sosirea în Bucureşti,
a lui Inculeţ, ministrul de interne al guvernului Duca. Ziarul
punctează absenţa de la funeralii a regelui Carol al II-lea, atins de
„o uşoară gripă”.
În corespondenţa din 31 decembrie 1933, ziarul nota:

ianuarie/2020

7

„Asasinarea domnului Duca, Preşedinte al
Consiliului de Miniştri Român a transformat în zi de
doliu sărbătorile de sfârşit de an. Începând de ieri,
sunt spuse rugăciuni în toate bisericile regatului;
la Bucureşti, o mulţime evaluată la 400.000 de
persoane a defilat de la prima oră în această
dimineaţă în faţa corpului îmbălsămat al lui Ion
Duca, care se odihneşte pe un catafalc drapat în
culorile naţionale şi acoperit de coroane de flori, în
centrul marelui vestibul al Ateneului român.”
Geo London reţine atenţia cu relatarea poveştii
celor două monede de cinci franci de argint găsite
asupra lui Duca: „De mult timp domnul Duca poseda
acele monede, de când era student în Cartierul Latin din Paris. Le
avea asupra lui în ziua în care avea de înfruntat un examen de care
se temea în mod particular. Reuşind să treacă în mod strălucitor
peste acestă încercare, el decise că aceste două monede vor
constitui pentru el, de atunci, un talisman de care nu se va mai
despărţi.
Membrii guvernului s-au prezentat în această după-amiază
la domiciliul fostului preşedinte, un modest apartament compus
din trei camere şi un birou minuscul. Ei au prezentat văduvei
condoleanţele lor.”
Sunt interesante amănuntele asasinatului, povestite
corespondentului francez de Inculeţ, ministrul de interne al
Guvernului Duca: „Eu, care am trăit în Rusia, i-am spus adesea
preşedintelui Duca: temeţi-vă de peroanele de gară. Acolo,
printre cei care vin şi pleacă, au fost comise în Rusia numeroase
atentate. Din nefericire, a fost aşa şi pentru el. El era şeful meu,
dar era şi prietenul meu cel mai drag. Am insistat ca să-şi ia măsuri
de prevedere. Când a plecat la Sinaia, să-l vadă pe rege, am ţinut
să călătorească într-un vagon special şi i-am recomandat să
iasă pe peronul regal, evitând traversarea gării. Ceea ce a făcut.
Din nenorocire, nu a avut aceeaşi prevedere şi la întoarcere. În
momentul în care pătrundea pe peronul regal, a zărit un amic,
s-a îndreptat spre el, au conversat câteva momente, după care

s-a îndreptat spre tren, traversând gara. Acolo, unul din asasini îl
pândea”.
Autorii corepondenţelor aceluiaşi ziar reţin imaginea unui
Bucureşti copleşit de tragicul eveniment: „1 ianuarie, zi de
sărbătoare! Străzile sunt pline de oameni care se plimbă. Dar
nu mai este mulţimea veselă, frivolă, care se îngrămădeşte, de
obicei, în acest oraş primitor şi surâzător. Se simte, cu adevărat,
că evenimentul deplorabil care a avut lor a aruncat toate inimile
în tristeţe şi furie. Cu certitudine, România este o ţară în care
pasiunile politice sunt violente. Dar aceste pasiuni nu dau naştere
la crime şi ar trebui să ne întoarcem cu şaptezeci de ani în urmă
pentru a găsi o paralelă cu asasinarea lui Duca, aceea a lui Barbu
Catargi prim-ministru şi şef al Partidului Conservator.”
Toate ziarele vorbesc de durerea profundă cauzată de
neferitcitul eveniment, de eforturile autorităţilor de a descoperi
pe autorii morali ai atacului. „Credem că Siguranţa a descoperit că
asasinarea primului ministru nu era decât o parte a unui program
vizând un vast complot urzit de Garda de Fier ale cărui detalii sunt
acum cunoscute de poliţie.” Cuvintele ucigaşului: „Mai avem şi pe
alţii de asasinat!”, au creat rumoare şi teamă în lumea politică de
la Bucureşti.
Ziarele franceze au reflectat pe larg asasinarea lui Duca.
Prima pagină a ziarelor amintite din cele păstrate de doamna

Duca a fost consacrată, trei zile consecutive, acestui
tragic eveniment, iar în coloanele ziarelor, pe spaţii
generoase, au fost surprinse cele mai importante
momente ale situaţiei din României din acea perioadă:
asasinarea primului-ministru român, personalitatea
acestuia, situaţia politică şi socială din ţară, ecoul
extern, oganizarea funeraliilor naţionale. Relatările
trimişilor speciali se constituie într-o lecţie de ziaristică
– documentare serioasă, date şi fapte verificabile,
diversitatea informaţiilor şi acurateţea analizelor care
au oglindit desfăşurarea evenimentelor. Cuvintele
sincere de apreciere faţă de omul politic român, faţă
de alianţa şi prietenia româno-franceză, într-un climat
politic în care norii războiului se adunau din nou pe cerul Europei,
aduşi de politica revanşardă şi expansionistă a Germaniei şi Italiei,
bucură sufletul cititorului, dar lasă şi o urmă de amărăciune faţă
de situaţia actuală a prestigiului ţării şi al oamenilor săi politici.
Ziarele au fost oferite istoricului Titu Georgescu de doamna Duca, în
cursul unei întâlniri din luna mai a anului 1967, dorind să scrie un material în Magazin Istoric, revistă pe care a iniţiat-o. Fragmente din discuţiile
istoricului cu doamna Duca au apărut în acestă publicaţie, anul I, nr. 3 din
iunie 1967, sub pseudonimul D. Sorescu. Acestea au fost consemnate
şi în volumul de memorii Tot un fel de istorie – 2001, paginile 494-496.
2
Constantin Angelescu, medic chirurg de reputaţie mondială, format la
şcoala medicală franceză, colaborator în guvernările anterioare al celui
asasinat, iar în ultimul cabinet Duca - ministru al Instrucţiunii Publice.
3
Armand Călinescu aduce, în ale sale Însemnări Politice, informaţii preţioase despre ascunzătoarea lui Codreanu: Văd pe Stelescu. Acesta îmi
povesteşte câteva amănunte în legătură cu asasinatul de la Sinaia (...).
A doua zi după crimă, Codreanu cu Szilaghy (un legionar) se duc şi se
ascund la doamna Cernăianu, nepoata Lupeascăi. Acesta comunică la
telefon doamnei Lupescu. După o oră, doamna Cernăianu primeşte un
telefon de la palat în care i se spune: „Mosafirul să rămână”. Şi Codreanu
a rămas acolo opt zile. (Armand Călinescu, „Însemnări Politice”, Humanitas, 1990, p. 293)
4
Îngrijorarea era justificată. De exemplu, o primă consecinţă directă a
fost amânarea întâlnirii reprezentanţilor Antantei de la Zagreb, din ianuarie 1934.
5
Fotografie reprodusă din lucrarea „Destinul unui Om, Memoria unor
locuri” (Liliana Beu, Florin Epure), Rm. Vâlcea, 2008, p. 39.
1

SCRISOARE DIN STUTTGART

SEARĂ
DE TOAMNĂ

(Către Felix Sima)

Î

n loc să mă tot explic de ce corespondez așa de rar cu tine,
doresc să-ți relatez o întâmplare recentă din Stuttgart.
Noi locuim pe Birkenwaldstraße, ceea ce pe românește ar însemna
cam str. Mestecăniș. În acest context, este firesc că în colțul nordvestic al casei, pe un mic petec de gazon, se află un mesteacan ceva
mai înalt decat blocul nostru de 4 etaje. Primavara, când începe să
înfrunzească și acuma, toamna, când îi îngălbenesc frunzele, zisul
arbore îmi decorează în mod foarte plastic fereastra din bucătătrie
(vezi fotografia atașată). Problema cu acest arbore care este? Frunzele
lui!!! Acestea, conform dispozițiilor de ordine și curățenie urbană de
aici, trebuiesc înlăturate periodic de locatarii imobilului cărauia îi
aparține peticul de gazon de care aminteam. Eu sunt năpăstuit de
aceasta dispozitie de doua ori, fiindca și pista betonată pe care intru
în garajul nostru stă, în mod nefericit, sub mesteacănul deja amintit.
Din această cauză, mă văd în repetate rânduri cu maturicea și fărașul
în mână, adunând frunzele galbene, cazute. Nu de mult, în timp ce
făceam o atare operație, când vântul îmi tot răsfira grămăjoarele
de frunze strânse până ajundeam la ele și cu fărașul (începeam să
mă gândesc la Sisif și muncile lui), m-am oprit din sisifeala mea și
m-am răstit la mesteacăn cu întrebarea: „Când
binevoiești să încetezi cu chestia asta???” (adică
cu aruncatul de frunze galbene pe jos) . Spre
mirarea mea, deși sunt un pic cam fudul de-o
ureche, în liniștea dimineții am putut auzi clar
un răspuns (un pic cam obraznic) din partea
arborelui: „Adică despre ce chestie este vorba?”
Ușoara notă de obraznicie i-am iertat-o, nu de
alta, dar mesteacanul este binișor mai în vârstă
decat mine! I-am raspuns, deci: „Pai… chestia
asta este aruncatul frunzelor tale pe gazonul de
sub tine și pe pista mea betonată a garajului!”
La care arborele mi-a raspuns, relaxat: „Dar eu
nu stiu decât asta să fac! Toamna trebuie să
mă lepăd de frunze, fiindcă nu-mi mai sunt de
trebuință!”. Eu, de colo: „Da, eu înțeleg asta,
dar tu înțelegi că eu, conform dispozițiilor de
bloc (Ordnung muss sein – asta, pe românește,
înseamnă: Trebuie să avem ordine”), eu trebuie

să mătur frunzele tale până cel târziu dumineca, la prânz!”. La care
arborele mi-a zis: „Acuma înțeleg și eu problema ta. Așa că lasă-mă să
mă gândesc un pic la ea”. Și tocmai când, în fine, am terminat de strâns
frunzele, aud din nou arborele: „Uite, cred că am găsit o solutie!” Eu
de colo: „Hai, spune, că mă cam grăbesc!” La care mesateacănul a
zis: „Aș zice să iei un topor și să mă tai. Eu sunt destul de bătrân,
am supraviețuit și bombardamentului anglo-american din toamna lui
1944 și mare păcat de mine nu mai este. Mai sunt mesteceni destui în
cartier și sunt și mai tineri decât mine. Și, dacă eu nu voi mai fi, puteți
să vă faceți aici o parcare betonată pentru mașinuțele voastre”. „Da,
dar eu, acuma, nu am topor” i-am răspuns. „Păi, mergi la OBI (ăsta
este un fel de magazin „Dedeman” de la noi din cartier) și-ți cumperi
unul. Asta tot este mai puțin decât să mai mături 3-4 săptămâni până
îmi leapăd eu toate frunzele” mi-a răspuns mesteacănul. „Merci de
idee, azi este oricum duminecă și la OBI este închis, așa că mă voi
gândi la cele sugerate de tine”, i-am răspuns.
Până luni am meditat la acest sfat și, după ce m-am gândit bine,
m-am dus marți la OBI și mi-am cumpărat un măturoi mare de
radăcină și un făraș solid din tablă. Cu ele termin, de atunci, mult mai
repede măturatul frunzelor. Privesc acțiunea ca
și un fel de exercitiu sportiv bine venit, care-mi
aduce o oarecare relaxare la munca de birou pe
care o fac zilnic. Nici la mesteacăn nu m-am mai
răstit. Dar nici mesteacănul nu mi s-a mai adresat
de atunci!
Savurez, în continuare, in lumina caldă a
după-amiezelor, frunzele lui galbene și foșnitore
din fața geamului bucatariei mele. Câteodată
mai trag cu ochiul și la familia de mierle care
aterizează în mesteacăn exact la nivelul geamului
nostru din bucătărie. Totul arată de parcă, în loc
de geam, aș avea o pictură vie pe perete!
Iar problema cu parcarea s-a rezolvat și ea; o
vecină care avea trei automobile s-a mutat din
blocul nostru și, în locul ei, a venit o familie tânără
care nu are decât un câine și două biciclete.
Cu prietenie,

Dr. Peter Mercea

(Schiţă)

E frumos afară
ploaie de toamnă
galbenul viu
din frunziş
îmi luminează
camera
scufundată
în vis
este frumos afară
şi galbenul viu
din frunziş…
pare
a fi soare
aproape de geam
galbenul frunzei
absoarbe lumina
din întuneric
luminându-mi
camera
feeric…
parcă
ar fi
de neasemuit
frumoasa lumină
venită din frunziş.

p cichirdan
(„Odiseea Sărutului”,
Ed Intol Press, Râmnicu Vâlcea, 2013 și PDF www.
culturaarsmundi.ro- Arhiva Cărți)
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TREI SECOLE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBA ROMÂNĂ
LA RÂMNICU VÂLCEA
„Omul lipsit de educaţie nu ştie să se servească de libertatea sa” (Immanuel Kant)
Gheorghe PANTELIMON

P

e 26 noiembrie 2019, în Sala „Mircea cel Bătrân” a
Consiliului Judeţean Vâlcea s-au desfăşurat lucrările
reuniunii seniorilor din educaţie, ediţia a VII-a, dedicată marcării a
300 de ani de la prima atestare documentară a învăţământului în
limba română la Râmnicu Vâlcea. Manifestarea a fost organizată
de Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, Judeţul
Vâlcea, cu sprijinul Consiliului Judeţean Vâlcea, Arhiepiscopiei
Râmnicului, Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea Casei Corpului
Didactic, Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” şi Palatului Copiilor
Râmnicu Vâlcea. La eveniment au participat inspectori şcolari
seniori, care au condus şi îndrumat procesul instructiv-educativ şi
activitatea extraşcolară din şcolile judeţului nostru, inspectori în
activitate, membri ai Asociaţiei Seniorilor, persoane din aparatul
Consiliului Judeţean în frunte cu domnul preşedinte Constantin
Rădulescu, preoţi, ziarişti etc.
De pregătirea acţiunii s-a ocupat o echipă alcătuită din
profesorii Gheorghe Dumitraşcu, Gheorghe Pantelimon,
Dumitru Vlăduţ, Mircea Daneş, Ioan Luca, Nicolae Tănăsoiu şi
Vasile Burduază, membri ai Asociaţiei Seniorilor. În cuvântul de
deschidere, prof. Gheorghe Pantelimon, preşedintele executiv
al asociaţiei s-a referit la împortanţa întrunirii, a temei abordate
şi a prezentat principalele preocupări ale organizaţiei care pe 23
octombrie 2019 a împlinit 12 ani de la constituire, de activitate
rodnică, eveniment sărbătorit, pe 22 octombrie, în
oraşul viilor, la Drăgăşani.
În prezent, în asociaţia noastră activează peste 180
de membri cotizanţi, din care 25 sunt foşti inspectori
şcolari, cinci au deţinut funcţia de inspector şcolar
general – Gheorghe Dumitraşcu, Gabriela Ana Ene,
Ion Florescu, Ion Urea şi Gheorghe Vieru, iar Gheorghe
Stanciu, pe cea de inspector şcolar general adjunct.
De asemenea a subliniat ajutorul substanţial pe care
îl primeşte în prezent Asociaţia Seniorilor din partea
Consiliului Judeţean Vâlcea, a preşedintelui Constantin
Rădulescu, care contribuie la afirmarea mai puternică
a acesteia, ca un factor dinamic, în viaţa culturalspirituală a municipiului Râmnicu Vâlcea şi a judeţului
nostru.
În cadrul reuniunii, care la fiecare ediţie îşi păstrează
o puternică încărcătură afectivă, domnul Constantin
Rădulescu, preşedintele de onoare al Asociaţiei Seniorilor a vorbit despre recunoştinţa pe care o poartă membrilor asociaţiei pentru tot ce au făcut în viaţă, cu voia
lui Dumnezeu şi cu ajutorul oamenilor, realizări care îi
inspiră un sentiment de mândrie, de profundă gratitudine, şi a dat asigurări că vom avea, în continuare, în Consiliul Judeţean şi în persoana sa un partener care ne
respectă, ne preţuieşte. Totodată, ne-a reînnoit invitaţia să participăm la multiplele activităţi pe care le
organizează Consiliul Judeţean în domeniul învăţământului, culturii, ocrotirii sănătăţii etc.
Părintele prof. dr. Ştefan Zară, consilier cultural, a prezentat Cuvântul Înaltpreasfinţitului dr. Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului, cu prilejul împlinirii a 300 de
ani de învăţământ în limba română, atestat
în Oltenia de sub Munte, la Râmnicu Vâlcea, o adevărată sărbătoare culturală şi
ecleziastică. Prima şcoală cu predare în
limba română a fost înfiinţată la Râmnicu
Vâlcea în 29 noiembrie 1719, un rol
important în acest sens având Biserica.
Documentul care atestă înfiinţarea
şcolii „arată nu doar implicarea directă a episcopului Damaschin Voinescu, la întărirea învăţământului în limba română ci şi dorinţa Bisericii de
a îndruma credincioşii spre o cunoaştere desăvârşită”. De asemenea, Înaltpresfinţitul Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului a apreciat că Asociaţia Seniorilor este o instituţie emblematică
pentru cultura de ieri şi de azi

fiindcă nu ne putem păstra conştiinţa neamului nostru fără un
învăţământ de valoare. Trei elevi talentaţi de la Liceul de Arte
„Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea, pregătiţi de d-l prof. dr. Ion
Olteţeanu au interpretat, cu virtuozitate, mai multe piese la
vioară, oferind un moment artistic de excepţie. Activitatea de
bază a constituit-o simpozionul „Tradiţie şi contemporaneitate –
300 de ani de învăţământ în limba română la Râmnicu Vâlcea”, în
cadrul căruia s-au prezentat patru comunicări ştiinţifice de înaltă
ţinută, din care vom reda ideile principale.
Prof. dr. Gheorghe Dumitraşcu, secretar general al Asociaţiei
Seniorilor, expert de mare valoare în istoria învăţământului
vâlcean, s-a referit la progresele şi particularităţile şcolii vâlcene,
în cadrul învăţământului românesc, până în anul 1918. Veacul al
XVIII-lea a fost cel mai productiv în spirit, care a impus Râmnicul
în panteonul culturii româneşti. În jurul Episcopiei Râmnicului și
Noului Severin şi-au desfăşurat activitatea învăţaţi care au dat
oraşului o meritată şi înaltă autoritate în întreaga viaţă spirituală
şi cărturărească a timpului. Aceştia au transpus pe plan iluminist
cele mai înalte idei ale epocii, iar Râmnicul a început să se afirme
ca un centru cultural românesc. Aşezarea sa geografică a permis
dezvoltarea unei puternice activităţi culturale, care a cuprins toate
zonele româneşti. Un moment important l-a constituit numirea
lui Antim Ivireanul ca Episcop al Râmnicului, la 16 martie 1705,
unde a înfiinţat o tipografie. Acesta a adus cărturari din cercul
domnitorului-martir Constantin Brâncoveanu, care au contribuit
la dinamizarea vieţii culturale a oraşului şi judeţului,
prin tipărirea cărţilor în limba română şi răspândirea
lor în toate teritoriile locuite de români, Râmnicul fiind
considerat, pe bună dreptate, „capitala tipografilor”.
În cursul secolului al XVIII-lea, locul principal în cadrul
învăţământului râmnicean îl ocupă şcoala românească.
Unele prefaceri pe plan cultural s-au produs în perioada
1821-1848, caracterizată de transformări în plan politic,
economic şi social, cu mutaţii însemnate şi în domeniul
învăţământului. În 1832, la Râmnic s-a înfiinţat
Şcoala Normală şi începând cu anul 1838 s-a extins
învăţământul public la sate. În anii Unirii Principatelor
Române s-au aplicat pentru prima dată prevederile
Legii Instrucţiunii Publice din 1864 şi implicit principiul
obligativităţii învăţământului primar în limba română,
iar învăţământul vâlcean a cunoscut un drum ascendent.
În perioada celor trei mandate ministeriale ale lui Spiru
Haret, căruia Gheorghe Dumitraşcu i-a dedicat lucrări
ample, originale, învăţământului românesc i se acordă
o importanţă mai mare.
Doamna prof. Vetuţa Ciocan, inspector şcolar
general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean
Vâlcea a felicitat Asociaţia Seniorilor în numele
conducerii instituţiei, al doamnei prof, Andra Bică,
inspector şcolar general, pentru întreaga activitate
pe care o desfăşoară şi a apreciat că membrii săi au
realizat în cariera lor profesională lucruri măreţe. În
intervenţia sa a înfăţişat aspecte legate
de modernizarea învăţământului, timp de
un secol, după Marea Unire (1918-2018).
Învăţământul românesc, ca de altfel şi cel
vâlcean, a fost expresia regimurilor politice
pe care România le-a parcurs. În timpul
domniei lui Alexandru Ioan Cuza, pe 25
noiembrie 1864, a fost promulgată Legea
Instrucţiunii Publice. Între 1918-1938 a
fost un regim democratic, s-a înfăptuit
România Mare, iar rolul învăţământului era
construirea naţiunii române. În perioada
interbelică învăţământul şi cultura au
fost domenii importante. România
s-a transformat dintr-o ţară agrară
în una agrar-industrială şi au apărut
şcolile care se bazau pe activitatea
industrială.
Rolul
învăţământului
era de a forma tânărul ca om, nu ca
specialist, punându-se mare preţ pe
educaţie. Marea schimbare s-a produs
după anul 1989, când s-au modificat
şi reperele educaţiei, într-o societate

mai complexă, când sursele de informaţie s-au diversificat, însă
factorii „frână” sunt tot mai mulţi. Sunt multe întrebări, dacă este
mai bine sau mai rău, dacă învăţământul mai are finalitate etc.
D-l. prof. Ion Rancea, membru al Asociaţiei Seniorilor, a abordat
tema: „Corectarea, dezvoltarea şi modernizarea învăţământului
în limba română”. În context a adus în discuţie multe aspecte
actuale, care scot în evidenţă neajunsurile din învăţământul
românesc, printre care a menţionat numărul mare de analfabeţi,
de analfabeţi funcţional, la care se adaugă semianalfabeţii şi
semidocţii cu diplome, problema programelor şi a manualelor
şcolare supraîncărcate, pregătirea superficială a viitorilor
profesori, interesul scăzut al elevilor şi părinţilor faţă de şcoală
etc. Totodată a indicat şi modalităţile prin care se poate realiza
modernizarea învăţământului românesc. În opinia sa mai întâi
trebuie să existe voinţă politică. Pe baza unei bogate experienţe
pe care a acumulat-o la catedră dar şi în funcţia de inspector
şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, d-l. prof.
Gheorghe Vieru s-a referit, în mod obiectiv, cu argumente, la un
subiect controversat: conţinutul şi desfăşurarea învăţământului
în anii socialismului totalitar şi după 1989, reuşind o antiteză
revelatoare, interesantă. În opinia sa au fost lucruri bune şi
înainte şi acum, însă în prezent învăţământul românesc este într-o
situaţie de haos, nivelul său a scăzut, nu se mai face nici instrucţie
nici educaţie de calitate. Deşi nu aveam condiţii, în trecut se
făcea carte, exista mai multă stabilitate, era disciplină, elevii
purtau uniformă şcolară, cadrele didactice aveau competenţă
profesională, probitate, o ţinută excepţională, lucrau şi sâmbăta,
duminica participau la activităţi extraşcolare şi cultural-educative,
existau preocupări pentru lichidarea analfabetismului, iar valoarea
era pusă la locul potrivit. În prezent s-au schimbat mentalităţile,
în şcoli există violenţă, elevii chiulesc de la ore, consumă alcool şi
droguri, materia de studiu este stufoasă, nu se mai pune accent
pe gândirea logică, se foloseşte excesiv calculatorul, elevii aleg
modele îndoielnice de la televizor, nonvalorile sunt în faţă, familia
nu mai are rol în educaţie, se iau diplome de licenţă şi doctorate
pe bandă rulantă, mai ales de la universităţile particulare,
există carenţe în pregătirea viitorilor dascăli şi nu se poate face
performanţă cu oameni mediocri.
Desigur că dezbaterea pe această temă de importanță
fundamentală rămâne deschisă. În schimb, am constatat, cu multă
satisfacție, că de la o ediție la alta conținutul acestor reuniuni este
tot mai bogat, mai interesant, și mai util și se înscrie pe traiectoria
preocupărilor pentru modernizarea învățământului românesc, în
pas cu cerințele actuale.
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TEATRUL VÂLCEAN (ROMÂNESC) ÎN ITALIA
Mihai CĂLUGĂRIȚOIU

Î

n perioada 8-12 decembrie 2019, teatrul vâlcean (românesc), reprezentat de trupele de teatru: „Constantin C. Popian” a Arhiepiscopiei Râmnicului, director Eugenia-Doina Migleczi,
și tânăra trupă a Școlii Populare de Arte „Leira”, profesor Eugenia-Doina Migleczi, a participat la a 24-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru „Teatro di Ricerca”, desfășurat în Isola dei Teatri
(Insula Tearului, Sardegna, Italia), organizat de Teatrul S’Arza, din
Sassari, Sardinia, Italia (30 noiembrie-14 decembrie 2019), al
cărui director artistic a fost binecunoscutul Romano Foddai.
Participarea a reprezentat un schimb de experiență teatrală
internațională și un bun prilej de reafirmare a teatrului vâlcean
(românesc), deoarece nu a fost la prima prezență. Valoarea
artistică a spectacolelor prezentate de trupele vâlcene au făcut
din participarea lor aproape o prezență și invitație permanentă.
Pe timpul șederii noastre, zilele 9-11 decembrie (zilele de 8
și 12 decembrie au reprezentat deplasările), am vizionat spectacolele de teatru prezentate de trupele din Bulgaria și Italia. Cea
din Bulgaria a prezentat spectacolul de pantomimă „Alter ego”, în
regia profesorului Alexander Iliev, o veritabilă lecție de mimică,
expresii faciale și biomecanică a trupului uman. La rândul ei, trupa
italiană ne-a impresionat cu spectacolul „All’ingresso del villaggio”
(„La intrarea în sat”), spectacol care face parte dintr-o trilogie, alături de „Muri a cielo aperto” („Ziduri sub cerul deschis”) și „Le staze
della solitudine” („Camarele singurătății”), prezentate în anii
anteriori. Doi călători se întâlnesc, la intrarea în sat, cu doi localnici
și, împreună, își amintesc, de evenimente de care au rămas uimiți
de-a lungul existenței lor, ocazie cu care este prezentată viața la
țară, de talentata trupă a Teatrului S’Arza. Pe rând și împreună
actorii: Maria Paola Dessi, Roberta Campagna, Sefano Petretto
și Francesco Petretto, în regia lui Romano Foddai, ne-au încântat
cu talentul, empatia și autenticitatea evenimentelor, făcând din
spectatori participanți pasivi la viața satului.

La rândul său, trupa românească a prezentat spectacolul „Un
experiment-Woyzeck” de Georg Buchner, în regia Eugeniei-Doina
Migleczi și interpretatrea actorilor: Elena Suciu, Cristian-Ovidiu
Dinică, Mihai Călugărițoiu, Dumitru-Lucian Pircan, Raluca-Ioana
Hongu, Raluca-Elena Bunescu, Sara-Maria Dvorscheak, Ștefan-Jim
Cojocaru, Darius Cerneanu, Ștefan-Cristian Enescu, Ana Mincu,
Ioana-Demetra Andrei, Teodora-Gabriela Trofin. Decorul, lunia și
sunetul au fost asigurate de inginerul Andrei Migleczi.
Pentru corecta înțelegere a spectacolului, regizorul, EugeniaDoina Migleczi, a prezentat scriitorul, Georg Buchner (1813-1837),
și evenimentul care l-a inspirat: crima pasională (din 1821) a soldatului Johann Christian Woyzeck asupra unei văduve, Christiane
Woots, cu care trăia, din orașul Leipzig, crimă despre care a aflat
dintr-un ziar medical, la care tatăl autorului, medic de profesie,
era abonat. În urma acestei crime, Woyzeck a fost decapitat.
Drama „Woyzeck” pune față în față, dacă nu alături, drama
geloziei umane față de cea a experimentelor dezumanizante ale
medicilor asupra pacienților, izbitor de asemănătoare cu „statusquo”-ul social. Starea fragmentară a operei dramatice (începută
în toamna anului 1836 și neterminată, deoarece autorul a murit
la 19 februarie 1837, la 23 de ani) a permis și permite abordări
regizorale spectaculoase.
În viziunea regizorului Eugenia-Doina Migleczi, spectacolul
debutează cu moartea suspectă a scriitorului Georg Buchner, întrun ospiciu. Oficial, scriitorul a murit de tifos. Neoficial, se pare
că moartea sriitorului a fost „influențată” de ecoul unui discurs
revoluționar, ținut în fața studenților, de către tânrul autor.
Moartea scriitorului, în regia acestui spectacol, este surprinsă
de Woyzeck, internat pentru a se stabili dacă a ucis în deplinătatea
facultăților mentale ori a fost nebun. O parte a pacienților,
organizați, ad-hoc, în structură administrativ-socială, lasă să
se înțeleagă faptul că numai o societate supusă și ascultătoare
primește cele necesare existenței, iar când li se acordă dreptul la
opinie, se face scurt, limitat și cenzurat.

Paralel, se desfășoară drama geloziei lui Woyzeck, care, printre
îndatoririle sociale și experimentele medicale la care este supus
(este hrănit numai cu mazăre) își duce o viață amoroasă plină de
gelozie pe iubita sa, Marie, pe care o suspectează de trădare și pe
care, pentru o posesie sigură, o ucide, ajutat de ierarhia socială,
realizată de pacienți, în ospiciul în care se desfășoară drama,
ospiciu despre care scriitorul lasă să se înțeleagă că seamănă
izbitor cu societatea începutului de secol al XIX-lea.
Jocul actorilor, stările de nebunie și liniște, dobândită datorită
medicamentației (pacienții primesc, în loc de pastile, telefoane
și tablete-boala secolului al XXI-lea), mișarea scenică și muzica
specifică, bine și intenționat aleasă de regie, au făcut spectatorii
să trăiască împreună cu personajele, să tresalte și să sufere
alături de actori, astfel că, la sfârșitul spectacolului majoritatea
spectatorilor au fost surprinși stergându-și, discret ori la vedere,
lacrimile empatiei.
Ce mulțumire mai mare, pentru niște iubitori de tetru?!
Mândrește-te Românie! Ai fost reprezentată cu cinste.
Se cuvine să mai mulțumim organizatorilor și pentru vizita
în orașul Stintino, situat în nord-vestul Sardinie, unde am vizitat
Muzeul Ton-ului. Da, da, muzeul peștelui numit Ton. Am aflat,
astfel, despre principala îndeletnicire a localnicilor, pescuitul.
Despre ustensilele de pescuit, vasaele de navigat, dar și cele de
păstrare și conservare a peștelui. Despre uniforma pescarilor.
Despre arealul de supraviețuire și proliferare a Ton-ului: din Golful
Mexic, Oceanul Atlantic, până în Marea Mediterameană, chiar și
în Marea Neagră.
De asemenea, am vizitat palatul-muzeu al unei cunoscute
familii nobiliare din Sassari și Sardinia, loc de întâlnire și sfătuire
pentru nobilii locali, în care, în prezent, Consiliul Local al orașului
Sassari își desfășoară ședințele festive.
Amintim și mulțumim, încă o dată, organizatorilor pentru
transportul (aero), cazarea și masa participanților, râduite, putem
spune, fără cusur.

Noiembrie, undeva... pe Lotru

(Invitație tuturor iubitorilor de munte... la „Festivalul Muntelui”/Voineasa!)
Mihai SPORIȘ

T

oamna, aceeași peste tot și totuși alta în fiecare loc, își arborează culorile,
estompându-le treptat, spre cenușiul dinaintea mantiei hibernale. Moda
impune schimbarea cu fiecare răsărit de soare și mai ales cu fiecare absență a lui.
Aromele livezilor și aurul coborât în mesteceni se însoțesc cu zborul fluturilor de
aramă. Pădurea se luminează spectral, înlocuind tonalitățile joase cu țiuitul din ce
în ce mai viforos, sunet amplificat de fiecare zi adăugată, de fiecare nouă brumă.
Nicăieri această punte dintre vară și iarnă nu se arată mai limpede ca undeva, pe
Lotru, deasupra Voinesei.
Să urcăm - dragi iubitori de drumeții în toate anotimpurile noastre!-, pe pragul
dintre anotimpuri într-un donjon, pe culme, să surprindem momentul noiembrie,
ce pare doar la fel în fiecare an, într-o geografie a
locurilor, ca o carte deschisă, pe plaiurile lotrene!
Vom păși pe urmele adunate, apăsate și devenite
potecă, în sute de ani de atingeri. Cum altfel?,
pe un drum ce lega tainic Ardealul, de țara de sub
munte a Olteniei? Verdele întârziat al arinilor, cu
recunoscuta-le tenacitate, rămâne pe malul Lotrului
în timp ce poteca își va lua numele propriu, devenind:
„Cărare” pentru voineșarul obișnuit și ne va conduce
în scurtătura peste culme către Ciunget, chiar pe
cumpăna de ape. Linia unificatoare de orizont, între
Lotru-frate și Latorița-soră, spre a mângâia acest prelung picior de plai care reprezintă reazemul
estic al munților Latoriței, ne mărește vizibilitatea. Pe spinarea acestei culmi, un drum venit șerpuit
dinspre Gura Latoriței, aleargă spre întâlnirea de la Curmătura Ștefanu, dinspre apus, cu nou venita
Transalpina, el, revendicându-și blazonul, de vreo sută de ani, ca drum strategic, în marele război
al reîntregirii. Până aici urcușul domol este acompaniat de sutele de mii de volți ai magistralei
electrice care pune alături, printr-o legătură nouă: țara cu… mărginime de țară, de cea a oltenilor
și a mărginenilor-ungureni, așezați de partea cealaltă a munților. Mantia frunzelor, covor de bună
primire, rămâne în făgetul de pe poale. Otăvirile întârziate le iau locul sub privirile pâlcurilor de
mesteceni arginti, cu pletele de aur vădit împuținate. Pare, într-adevăr, pădure de argint, demult
intrată în nemurirea poeților și a pictorilor. Culmea, cu deschidere simultană spre Voineasa și
Ciunget, va fi teleobiectiv ochiului, în limpezimea lui noiembrie, cu șansa să scrutăm până departe,
circular, plaiul Lotrului dinspre Brezoi, urmându-i cursul limpede, prelungit cu cel al Latoriței, către
Parângul din care își au izvoarele.
Ajunși pe culme ne vom îndrepta pașii pe drumul amintit, spre soare răsare, spre a-i atinge
înaltul în vârful Cireșul, care își împrumută numele de la pomul cu frunzele colorate în purpura
răsăritului, aflat undeva înspre Molivișul Mare, vârf, din apropiații munți ai Lotrului, de peste
năbădăiosul râu. Am atins înaltul? Este doar o iluzie! Pentru că niciodată nu-i sfârșit înaltul spre
care porți a inimii făclie, ne atenționează poetul. Ascensiunea, ca o căutare a înălțimii, nu are

punct terminus. Cocoțat, în punctul cel mai de sus, vrei mai mult. Întinzi mâinile
să-ți fie aripi și vrei chiar să zbori. Măreția momentului este unică. Ai senzația
că efluviile cerești te pot ajuta să înfrângi gravitația. Cu ochii închiși te poți
visa, plutind peste lume. Privirea roată, cu ochii deschiși să cuprindă cercul, nu se
mai satură. În rotiri succesive ai senzația că te înalți și că orizontul se comprimă și
în el încap din ce în ce mai multe. Începi să deslușești formele și să le dai nume…
Orientându-ne fața spre sud și mângâind relieful, începând cu Masivul Cozia
– veritabil turn de comunicații spre Dunăre și Ardeal, dar și spre Țara Loviștei –
îndrăznim să definim lanțul munților Căpățânii, după numele vârfului, așezat
cuminte între spinarea Ursului și țuguiatul Nedei: „Căpățâna”. La picioarele noastre
Latorița îşi are confluenţa cu Repedea, prinzând în cleștele lor Târnovul Mare, care
ne lasă vederii „piatra” care-i poartă numele și-și arată semeția înspre canionul
Latoriței, scoborând dinspre Petrimanu. Cu șansa
unui cer senin se poate observa Negovanul, chiar
pe granița de la Curmătura Oltețului, dintre Parâng
și Lanțul înalt al Căpățânii, ce străjuiește, dinspre
sud, Mălaia și cele două lacuri de acumulare: Mălaia
și Brădișor. Între Latorița și pârâul Rudăreasa se
cuprinde o parte din satul Ciunget și sediul central
al amenajării hidroenergetice Lotru, cu numele :
Uzina Electrică „Dorin Pavel”. În spatele fostului
releu de televiziune din vârful dealului Vânăta și al
prezentului „castel de echilibru” (un tor de beton ce
se vede din multe locuri!), vom distinge Fratoșteanu, Nopteasa și Balțurile-acestea de pe aceeași
culme de observaţie!-, închizând bazinul acestei văi (Rudăreasa) cu numele meșteșugului ascuns:
rudăria. Partea dinspre nord se închide, în planul apropiat, cu domolul munte : Mânăileasa care se
interpune vederii: marelui lac de acumulare de la Vidra, a cataractelor Lotrului-unde stă ascuns un
mare filon de mică. Între munții Latoriței și această barieră a vederii, spre nordul apropiat, pârâul
Mânăileasa face loc șoselei moderne și unei amenajări cu microhidrocentrale în urcușul șerpuit spre
șaua Vidruței. Departe, străjuind dinspre nord lacul ascuns, o turmă de vârfuri rotunde, vălurește
linia, dintre cer și pământ. Între cele reprezentative : Haneș, Cristești, Balindru, apoi cu mult înspre
est de Vidra, aproape în dreptul privirii noastre nordice: Hoteagu, Dobrunu, Voineagul, Sterpul,
Pârcălabul, Robul se pot detașa inconfundabil. Nu vom părăsi poziția dominantă fără a constata că
de aici se văd simultan cele trei sate emblematice ale Văii Lotrului: Voineasa, Ciunget, Mălaia, despre
care legendele povestesc că sunt vetre de așezare ale unor haiduci.
Ademeniți de vetrele pastorale vechi, care s-au adaptat vremurilor cu plutărit, cu exploatări
forestiere și miniere, cu îndeletnicirile moderne ale hidroenergeticii și turismului, vom coborî
mulțumiți că am fost pe acoperișul lumii de aproape, că ne-am impropriat cu o lume a înălțimii,
asemenea olimpienilor și cu dorința de-a reveni, să recucerim vârfuri noi, din nesfârșirea provocărilor.
Să coborâm domol și să nu uităm că toamna este doar trecere și că văzduhul prinde miros de gheață
și umerii încă de piatră se vor ascunde sub mantii de hermină, poate chiar de… mâine.
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I

nstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA a organizat, in parteneriat
cu Comitetul Electrotehnic Roman si Asociatia CNR-CME (Comitetul National Roman – Consiliul Mondial
al Energiei), cu sprijinul Ministerului Cercetarii si Inovarii, prima conferinta internationala de inginerie electrica
ICPE-CA “STRUCTURI, MATERIALE SI SISTEME ELECTRICE AVANSATE” - ASMES’2019.
Conferinta s-a desfasurat la Predeal in perioada 20-22 noiembrie a.c. si a avut ca tematica aspecte din
urmatoarele domenii: energii noi si regenerabile; surse de energie conventionale; masini si actionari electrice;
materiale avansate pentru inginerie electrica; ingineria si managementul mediului; inginerie medicala; metode
de masura si caracterizare materiale si produse pentru inginerie electrica.  
Conferinta s-a bucurat de prezenta a peste 125 de participanti din Romania si din strainatate, din tari precum
Italia, Rusia, Bulgaria, Germania, Republica Moldova, Canada, Belgia, Polonia, Elvetia si Israel.     
Lucrarile conferintei s-au compus din lectii invitate, sesiuni de prezentari orale, postere si dintr-o mini expozitie
la care au fost expuse produse inovative ale ICPE-CA si ale sponsorilor.
ASMES’2019 a reprezentat un bun prilej pentru diseminarea si promovarea cercetarilor stiintifice, cunoasterea
celor mai noi realizari din domeniile tematice abordate, dezvoltarea de noi directii de cercetare si, nu in ultimul
rand, identificarea posibilitatilor de creare a unor consortii privind participari la programele europene de
cercetare.

BIROUL DE PRESA ICPE-CA

Documente de identitate în Canada
Emil MANZUR

N

u este necesar să purtați pașaportul sau viza cu
dumneavoastră, dar este foarte important să aveți
două din următoarele acte: permsul de conducere, cardul
de sănătate (Health Card), carte de credit, fotocopie după
actul de rezidență.
Cardul de asigurare socială și cardul de sănătate sunt
cele mai importante carduri și sunt indispensabile vieții în
Canada.
Toți canadienii rezidenți permanenți pot să se înscrie
în sistemul asigurărilor de sănătate, majoritatea serviciilor
medicale fiind gratuite: spitalizări, tratamente medicale,
medicamente etc. Trebuie să prezinți doar cardul de
sănătate (care conține poză, nume, prenume, sex, număr
identificare personală).
Canada are unul din cele mai bune sisteme medicale
din lume, calitatea serviciilor oferite, a spitalelor, precum
și nivelul dotărilor sunt dintre cele mai ridicate. Este foarte
important să depuneți cererea pentru cardul de sănătate
imediat ce ați intrat pe teritoriul Canadei și aveți o adresă
stabilă. Cererea se depune la ministerul responsabil pentru
programul de sănătate din provincia în care locuiți. Cardul
îl veți primi prin poștă.
Formularele pentru aplicație se pot obține de la un
cabinet medical, spital, farmacie sau de la o organizație
pentru imigranți. Actele necesare obținerii acestui card
sunt: pașaport, actul de emigrare (IMM1000), certificat de
naștere. De reținut faptul că fiecare membru al familiei are
nevoie de propriul card de sănătate. Cardul poate fi folosit
doar de titular. Folosirea lui de către o altă persoană duce
la pierderea dreptului de folosință, acționare în justiție sau
chiar deportarea din Canada.

În primele trei luni de ședere în Canada nu beneficiați
de asigurare medicală (există o perioadă de așteptare,
aproximativ 3 luni, pentru a putea deveni eligibil la
programul de sănătate. De aceea, în această perioadă este
recomandat să faceți o asigurare medicală privată.
Majoritatea canadienilor au medic stomatolog și medic
de familie.
Dacă aveți probleme grave de sănătate (diabet, tensiune
arterială mare, alergii la medicamente) întrebați doctorul

de familie de brățările de purtat permanente necesare în
caz de urgență.
Obținerea cardului de asigurare socială (S.I.N.) este
unul din cele mai importante lucruri pe care trebuie să le
faceți când ajungeți în Canada. Acest card este necesar
la: deschiderea unui cont la bancă, impozitarea venitului,
aplicări la programe guvernamentale și beneficii, pentru
găsirea unui loc de muncă, pentru aplicare la planul de
pensii.
Când aplicați pentru acest card va trebui să prezentați
documentul de ședere permanentă. Acest card se obține
într-o singură vizită la un centru service Canada.
Cardul SIN este confidențial și nu trebuie purtat în
portofel. El trebuie ținut într-un loc sigur, la domiciliu,
pentru a nu fi furat sau falsificat. De asemenea nu trebuie
trimis prin fax, telefon sau email daca nu cunoașteți

persoana cu care sunteți în contact.
Pentru foarte mulți dintre cei care emigrează în Canada,
începutul este destul de dificil, de aceea guvernul canadian
oferă servicii gratuite de îndrumare și ajutor social:
Centrul pentru Cetățenie și Emigrare (C.I.C.) – acest
centru oferă: informații generale de emigrare și cetățenie;
informații generale despre aplicația dumneavoastră;
formulare aplicații; ajutor pentru calcularea taxelor.
Organizații pentru imigranți. Acestea sunt agenții
culturale care oferă: suport pentru femei, copii, familii,
care se confruntă cu probleme de violență; cursuri de
limbă; găsirea unei locuințe găsirea unui serviciu; ajutor la
întocmirea curriculum vitae.
Program de stabilizare și adaptare a imigranților
(I.S.A.P.): servicii legate de angajare; servicii de interpretare
și traducere; servicii de îndrumare către facilități
educaționale, culturale, sociale, economice, de sănătate;
ajutor pentru operațiuni bancare.
Cursuri de limbă pentru nou-veniți (L.I.N.C.): evaluează
nivelul de limbă engleză sau franceză; oferă ore de
limbă, de zi, seral sau weekend; ajutor la transportul sau
supravegherea copiilor.
Programul HOST ajută la: învățarea servciilor disponibile
și cum să fie folosite; participarea la activități comunitare;
Trecerea peste stresul mutării într-o țară străină.

Sinonimii Lirice
Ovidiu Cristian DINICĂ

N

oua carte a Veronicăi Stan „Anotimpuri în Kimono” este alcătuită
din cugetări inspirate de realitatea înconjurătoare transmise prin
intermediul a trei stiluri ce aparțin poeziei japoneze. Poeta a ales să scrie
Haiku, dar și Senryu și Gogyoshi. Poezia japoneză permite autoarei să ne
facă părtași incursiunii în detaliu, având la bază observația și analiza fină a
amănuntelor aparent neimportante ce devin prin talentul său esențe ale
logosului. Redarea în particule a realității ține de rafinament și talent. Haikuul se compune din trei versuri după rețeta 5-7-5.
Autoarea are răbdare și precizie de chirurg în alegerea cuvintelor ce
conțin numărul de silabe necesare cu care reușește să edifice complexitatea
actului de creație. Lipsa verbelor nu face imobilă imaginea, ci redă eliptic
secvența pregătitoare mișcării sau orientează lectura după un stop cadru ce
evidențiază latura esențială a mișcării: pasărea în zbor/ de la o zi la alta/ tot
mai greu cerul * sub bolta rece/ liber în zbor / vulturul/ nu prinde muște
Bătaia vântului este asimilată mișcării: toamna târzie/ în bătaia vântului/
ultima frunză
Sunetul de talangă este și el parte componentă a imaginii ce surprinde
mișcarea: din septembrie/ în sunet de talangă/ nunta lui Mioi
Aparent fără legătură între ele, cele trei versuri conțin detalii care
prin alăturare compun întregul. Tabloul rezultat contribuie la alcătuirea
imaginativă a metaforei prin colaborare cu lectorul care este receptor al
ansamblului poetic. Autoarea ne încântă prin inflexiuni armonice, ea este
preocupată de echilibru, logică și estetica exprimării artistice. Cuvintele sunt
folosite cu responsabilitate și precizie de ceasornicar.
Senryu, al doilea stil abordat, denotă umorul, ironia, scoțând în relief
racile societății: dincolo de geam/ iar sub acoperire/ vecina la post
Sub lupa spiritului critic participăm la o analiză intrinsecă făcută cu un
ochi vigilent și abordare realistă: ziua cucului/ fetițe la șotron/ pești la răcoare
sau satirizând întâmplări sociale, luăm parte la portretizarea societății de
consum: ea cu ani puțini/ el cu multe zerouri/ în cont la bancă
Ultimul stil adus în volum este Gogyoshi, care reprezintă modernismul
în literatura japoneză. Este o poezie compusă din 5 versuri fără a folosi
impunerea regulii strict limitate la numărul de silabe. Întâlnim metafora
conținută în structura textului - premiză a unui tablou reușit. Imaginile redau
liniștea căutării, dar și a regăsirii, sub amprenta creației autentice: trăiesc
fiecare răsărit/ mă întristez/ la ultimul apus/ pe acest drum îngust/ eu unde
sunt…
Vârstele creației se întâlnesc, nostalgia este redată firesc: tot mai străini/
tot mai departe/ prizonieri clipei ne despărțim de noi/ eliberați în cuvânt
Regnul vegetal, dar și animal, este surprins în culorile toamnei: târziu în
noapte/ la geamul închis/ ultimul greier/ moare cântând/ singurătatea
Anotimpurilor le sunt dedicate spații lirice importante ce parcurg întreg
volumul: în septembrie/ calea lactee/ își face selfie/ sub luna plină/ pe
oglinda lacului
Precizia și atenta preocupare pentru cuvânt dă greutate volumului și arată
o artistă deschisă dialogului creativ, care surprinde inefabilul. Prin claritatea
imaginilor folosite ne transmite cu emoție propriul crez literar să fii/ cât ești/
să rămâi/ când pleci/ zidit în cuvânt
Invitația la lectură fiind făcută, recomand cu încredere această lucrare,
realizată, în apropierea sărbătorilor de iarnă, este un dar binemeritat pe care
autoarea îl face cu inima deschisă.

ianuarie/2020

11

LOCALIZAREA BĂTĂLIEI DE LA POSADA ÎN STÂNGA OLTULUI (VI)
Arhim. Veniamin MICLE
(Urmare din CULTURA vâlceană, Nr 162, noiembrie, 2019)

C

ronicarul german Peter von Dusburg relatează că „ţăranii
ţinutului acela tăiară pe jumătate cu fierăstraie arborii
pădurii prin care ungurii trebuiau să treacă la întoarcere, astfel
încât dacă ar fi căzut unul să-l atingă pe altul şi să-l doboare şi tot
aşa în continuare. De aici, şi faptul că intrând ungurii în pomenita
pădure, că şi sus-amintiţii ţărani mişcară copacii ca să cadă unul
peste altul şi astfel toţi cei doborâţi dintr-o parte şi cealaltă striviră
marea mulţime a ungurilor”. Copacii doborâţi şi pietrele aruncate
de luptătorii munteni au blocat, atât retragerea, cât şi înaintarea
forţelor maghiare, conducând, probabil, şi la fragmentarea
acestora în corpuri separate, obligate să se apere independent
fără a se putea ajuta între ele. Deruta forţelor maghiare, agravată
de pierderile suferite şi de panica generată de imposibilitatea de
a înainta sau de a se retrage, le-a făcut incapabile de o ripostă
puternică. Foarte probabil, cu unele întreruperi, luptele au durat
până sâmbăta la vecernie, când, apropiindu-se duminica, „ziua
Domnului”, au fost suspendate. Un al doilea atac al românilor,
urmând acelaşi tipar ca şi precedentul, trebuie să se fi produs
lunea, dar în partea de nord a defileului. Acţiunea lor a fost mult
uşurată de faptul că în această zonă, defileul Topologului se îngusta
considerabil. Probabil, acum Carol Robert s-a aflat în pericol de
moarte. Pentru a se salva, regele, consemnează Chronicon pictum
Vindobonense, „îşi schimbase însemnele armelor sale, cu care s-a
îmbrăcat Desev, fiul lui Dionisie, pe care crezându-l vlahii a fi însuşi
regele l-au omorât cu cruzime. Şi însuşi regele de abia a scăpat
cu câţiva inşi”. Forţele maghiare, care au reuşit să străpungă
încercuirea românilor, au debuşat spre dreapta într-o depresiune
a Culoarului Central Făgărăşean, cunoscută sub denumirea de
Lărgirea Pojorii, unde, dată fiind configuraţia terenului, nu mai
puteau fi atacate de români. De aici, prin şaua Culmii Poiana Lungă,
situată la circa 1.100 m altitudine, dar suficient de largă, Carol
Robert şi resturile armatei sale au putut pătrunde în Depresiunea
Loviştei, de unde au revenit în Transilvania.
Autorii scriu că, în opinia lor, pentru organizarea ambuscadei
întinsă forţelor maghiare, Basarab I a fost obligat să aibă în
considerare câteva aspecte de natură militară şi geografică.
Între acestea se disting, în primul rând, efectivele armatei regale
şi identificarea unui loc situat pe rutele posibile de repliere a
acesteia spre Transilvania, suficient de lungi care să permită
prinderea sa în integralitate în capcana întinsă. În al doilea rând,
domnul muntean era în imposibilitatea organizării respectivei
ambuscade înainte de a cunoaşte rezultatul final al campaniei
maghiare şi ruta de retragere a oştilor regale spre Transilvania.
Acest lucru avea să fie posibil numai după ce Carol Robert, care

deşi devastase reşedinţa domnească de la Argeş (Castrum Argyas),
înţelegând că nu-l putea atrage pe domnul Ţării Româneşti într-o
confruntare decisivă, „a ordonat o împăcare cu Bazarad”, care şi-a
dat cuvântul „că va asculta de rege şi că va da regelui şi tuturor
oamenilor săi siguranţa de a se întoarce acasă şi că-i va arăta un
drum drept”. Abia după stabilirea acestor înţelegeri, Basarab I a
putut alege locul ambuscadei, care să îndeplinească condiţiile
precizate, dar să fie suficient de departe de cetatea Argeşului,
pentru ca forţele sale, sprijinite şi de „vecinii săi păgâni”, respectiv
de contingente tătare, să poată devansa pe cele maghiare şi să aibă
suficient timp pentru a amenaja terenul în vederea ambuscadei.
La întrebarea: Unde a avut loc confruntarea munteano-maghiară
din 9–12 noiembrie 1330?, autorii susţin că: „Vom căuta să-i
dăm un răspuns pertinent în continuare. Excludem însă de la
început pretenţia că localizarea pe care o propunem noi este una
irefutabilă. Această rezervă nu ne împiedică însă să o considerăm
drept o ipoteză cu şanse mari de confirmare”.
Autorii precizează că: „Trupele maghiare plecate de la Argeş,
conduse foarte probabil de călăuze muntene, au pătruns în Defileul
Topologului prin nordul Depresiunii Sălătrucului. Primul atac al
forţelor Ţării Româneşti s-a produs imediat după pătrunderea
întregii armate maghiare în defileu”. Despre al doilea atac, spun
că a fost „întreprins după acelaşi tipar ca şi primul, s-a produs
lunea, dar în partea de nord a defileului. Acţiunea românilor a fost
mult uşurată de faptul că în această zonă, Defileul Topologului se
îngusta considerabil”.
Pentru identificarea locului, au fost studiate posibilele rute
de repliere a forţelor maghiare spre Transilvania, ajungând la
concluzia că „cel puţin, din punct de vedere geografic, o singură
zonă îndeplineşte condiţiile menţionate: defileul Topologului”.
Străjuit până la baza albiei de pereţi împăduriţi, defileul, „un
abrupt prăpăstios”, cu „stâncării şi abrupturi pe care se manifestă
procese de dezagregare”, era străbătut, aşa cum reiese din
unele lucrări, de un drum al oilor, respectiv un drum de căruţe
cu o lăţime ce nu putea depăşi 5–6 m, care urma cursul râului
Topolog. În locurile în care acesta se lărgea, ostaşii munteni au
ridicat „prisăci” la care fac referire sursele literare şi documentare
de care dispunem.
Tematica este reluată în anul 2014, sub titlul: Posada, 9–12
noiembrie 1330 – unde?, precizând că: „Argumentaţia adusă
în sprijinul acestei opinii o vom prezenta în continuare”, fiind
reproduse cele din articolul anterior.
Posada de la Masivul Cozia – 2015. Profesorul Dinică Ciobotea
susţine că, Basarab I şi ostaşii săi au ales să atace din lateral,
dinspre Masivul Cozia, acolo unde versantul permite o năvălire,
al cărui impact a avut caracteristicile unei avalanşe. Documentele
şi cronicile sunt precise. Atacul a vizat pe regele Carol Robert, de
aceea locul gândit de Basarab I oferea o disproporţie de forţe

şi o impetuozitate aparte. Concomitent, de pe stâncile aproape
inaccesibile ale Masivului Mamurile asemănătoare unor picioare
de munte: Coasta Brătii, Piatra Şanţului şi Muchia Perişanilor, au
fost rostogolite pietre pentru a deruta şi a-i strânge şi mai mult pe
ostaşii duşmani în albia râului.
Posada de la Copăcelu – 2016. Prof. George Voica şi dr.
Constantin Ioniţescu, analizând descrierea bătăliei în Cronica
pictată, au ajuns la concluzia că: „Un asemenea loc nu poate
fi decât în Defileul Titeşti – Racoviţa, în satul Copăcelu, punctul
Dealul Mlăcii, din actuala comună Racoviţa, judeţul Vâlcea”.
Pentru a preîntâmpina vreun contraargument, autorii scriu: „Cum
pe Dealul Mlăcii nu sunt stânci ori bolovani, oricine poate crede
că locul numit Posada nu a fost aici, ci cu totul într-altă parte. Total
greşit! Şi asta, dintr-un singur motiv, iar dvs., cititorii, puteţi să
vă convingeţi singuri, oricând doriţi, mergând acolo, la Copăcelu,
spre capătul Dealului Mlăcii, unde veţi vedea atât „Posada”, adică
acel loc foarte strâmt, cât şi temelia castrului roman de 60/40 m.,
aproximativ, din vremea Procuratorului/Guvernatorului Provinciei
Alutensis, adică al Olteniei, Aquila Fidus, cel care a ridicat acolo, la
Pretorium (Gherghiţa/Racoviţa de azi) trei castre romane”. Deci,
„toţi acei bolovani erau din castrul roman unde fusese încartiruit
Guvernatorul roman Aquila Fidus şi Cohorta a III-a Scythica.
Evident că unora li se pare bizară această explicaţie; poate chiar
uşor deplasată”.
De asemenea, autorii susţin că, tot la Copăcelu, descrierea
corespunde întocmai celor scrise în Cronica pictată: „valea îngustă
a rămas aceeaşi”; la fel şi „firul de apă”, dar şi mica mlaştină, unde
şi acum „pe alocurea creşte trestia”. De asemenea, se observă trei
călăreţi, iar direcţia luată la ieşirea din „vârşe” este foarte clară:
„spre sud-vest; adică, spre Cozia – Râmnicu Vâlcea, şi nicidecum
prin Braşov, Bran ori Sibiu. Aşadar, Carol Robert de Anjou fusese
atras într-o teribilă cursă! Nici vorbă de pură întâmplare! Basarab
I ştiuse să-şi pună în valoare excepţionalele sale calităţi de strateg
militar”.
După cum am constatat, unii susţin anumite localizări ale
posadelor, iar alţii le combat. Însă referitor la localizarea Posadei
în stânga Oltului, confirmarea vine de la însuşi regele Carol Robert
de Anjou, participant activ la evenimente. În Diploma emisă la
data de 2 noiembrie 1332, afirmă limpede, că: „În anul Domnului
o mie trei sute treizeci, când am ajuns cu o parte a oastei noastre
în Ţara Românească a măriei noastre spre a o cerceta, după ce
am străbătut-o în linişte, la ieşirea noastră de acolo, Basarab,
necredinciosul nostru român, cu răutatea unei necredinţe de mai
înainte urzită, la adăpostul viclean al unei păci făţarnice, a năvălit
plin de duşmănie asupra unei părţi din oastea noastră”.
Prin această afirmaţie, însuşi regele Carol Robert de Anjou
precizează că bătălia de la Posada nu a avut loc în stânga, ci în
dreapta Oltului.

BĂTĂLIA DE LA POSADA:
Consfinţirea independenţei Ţării Româneşti
V. MICLE

P

rin victoria poporului român asupra armatei invadatoare a ungurilor, obţinu-tă
la Posada în anul 1330, s-a consfinţit independenţa politică, economică şi religioasă a Ţării
Româneşti. Conduşi de voievodul Basarab I, personalitate harismatică, strateg ilustru şi diplomat
desăvârşit, românii şi-au dobândit libertatea.
Se poate afirma că istoria Ţării Româneşti începe cu acest mare domnitor; el a reuşit să-şi
impună autoritatea prin unirea în jurul nucleului
argeşean a cnezatelor şi voievodatelor ai căror
conducători au înţeles valoarea şi importanţa
formării unui singur stat puternic şi independent;
apoi, prin eliberarea teritoriilor locuite de români
care, politic sau economic, erau dependente de
Hoarda de Aur.
Potrivit unui document maghiar, în noiembrie
1330, „pe câmpul de bătaie” s-au înfruntat două oşti puternice şi numeroase, cu nimic mai
prejos una faţă de cealaltă, „oastea generală”
a regatului maghiar, în plină expansiune, şi
„oastea cea mare” a noului stat feudal, Ţa-ra

Românească, în luptă pentru apărarea independenţei sale.
Carol Robert de Anjou voia integrată Transalpina în regatul maghiar; el nu accepta unirea
Olteniei cu teritoriul din stânga Oltului! În
acest sens, istoricul maghiar Pestiy Frigyes
scria în cartea sa A Szőrény Bánság (Banatul
Severinului): „Carol Robert nu a putut suferi
unirea acestor două principate în mâna lui
Ivancu, pe care îl considera un bărbat prea
ambiţios. Periculos... Era speriat de ascensiunea
lui. În plus, erau destule semne că Basarab I nu
era legat prin nimic de Ungaria.
Expansionismul lui Carol Robert de Anjou
şi virulenţa catolicismului, erau inacceptabile
pentru domnul Ţării Româneşti, cât şi pentru
toate ţările balcanice”.
Prin luptele eroice, voievodul Basarab I
a eliberat de sub stăpânirea tătară teritoriul
Ţării Româneşti, a înlăturat vasalitatea faţă de
Coroana ungară, a creat un Stat independent şi
a pus bazele unei dinastii care va ocupa tronul
Ţării Româneşti aproximativ trei secole. Toate
acestea l-au făcut vrednic să fie numit „cel

Mere” şi „Basarab Întemeietorul”. El a reuşit
să constituie o unitate statală independentă,
consfinţită în urma victoriei „de la Posada”, care
„poate fi considerată ca botezul de sânge al
independenţei româneşti”, cum afirmă preotul
istoric Ioan Lupaş.
De asemenea, Constanţiu Dinulescu scrie:
„Descătuşat de dependenţa vasalică faţă de
Ungaria, statul Ţara Românească îşi va asigura,
de aici înainte, o dezvoltare liberă, dobândind,
în acelaşi timp, coeziune şi stabilitate, ceea
ce îi va atribui, ulterior, o perioadă de prosperitate economică, dovedită de sporul demografic şi creşterea schimbului de mărfuri”.
În noile realităţi istorice, ce s-au dezvoltat
favorabil afirmării Ţării Româneşti pe eşichierul
politic al Europei de sud-est, rolul voievodului
care se autointitulează „singur stăpânitor”, apoi,
„domn şi mare voievod”, justifică, în mare măsură, ascendentul pe care l-a dobândit Basarab I
în faţa regalităţii angevine, care nu a recunoscut
nici acest titlu voievodal şi nici noua ipostază
istorică a Ţării Româneşti, devenită de acum
independentă.    

Bătălia de la Posada se înscrie în şirul
celor mai glorioase lupte din istoria milenară
a poporului nostru. Victoria repurtată aici de
oştenii conduşi cu măiestrie de voievodul
Basarab I împotriva oastei regelui Ungariei Carol
Robert de Anjou a consolidat independenţa Ţării Româneşti. În acest sens, Tudor Sălăgean
scrie: „Faţă de Coroana Ungariei; victoria din
anul 1330 a transformat, de asemenea, în mod
fundamental poziţia sa internaţională. Respingând cu succes, fără niciun sprijin din partea
aliaţilor săi, o invazie condusă de însuşi regele
Ungariei, Basarab I şi-a cucerit o poziţie de
prestigiu pe scena politică a Europei Sud-Estice,
poziţie la care este puţin probabil ca înaintaşii
săi să fi îndrăznit vreodată să aspire.
În anii care au urmat, Basarab şi urmaşii
săi au ajuns protectori ai ţarilor din Vidin şi ai
altor stăpânitori balcanici, aliaţi ai regilor sârbi
şi ai împăraţilor bizantini, devenind, din 1359,
o dată cu transferarea la Argeş a mitropolitului
Iachint al Vicinei, membri cu drepturi depline ai
„Commonwealth”-ului bizantin”.
(Continuare în pag. 12)
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CONTROVERSE CU PRIVIRE LA DOMNIA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA
ŞI CONSPIRAŢIA „MONSTRUOASEI COALIŢII”
Gheorghe DUMITRAȘCU
(Urmare din CULTURA vâlceană, Nr 162, noiembrie 2019)
Abdicarea forţată la 11 februarie 1866 şi exilul. După şapte
ani de domnie rodnică, în care fondase în scurt timp România şi
prin mari reforme democratice pusese bazele statului naţional
modern, Cuza Vodă, considerând că misiunea sa s-a încheiat, şi-a
făcut cunoscută disponibilitatea de a trece domnia unui Principe
străin, dintr-o familie imperială sau regală, nemegieşă cu ţara
noastră. Declaraţia a fost făcută de la Tribuna Parlamentului,
la 5 decembrie 1865. Adversarii lui Cuza din „monstruoasa
coaliţie” – marii boieri conservatori şi liberalii radicali – loviţi în
puterea lor economică şi în cea politică prin reformele agrară şi
electorală – decretate la 2 mai 1864 – s-au precipitat şi au decis
să-l împiedice pe lealul Domnitor să se retragă în linişte şi de a
face astfel ultimul său gest frumos. De altfel, aceeaşi dorinţă, de
a se retrage în activitatea privată, rezultă şi din scrisoarea trimisă
împăratului Napoleon al III-lea, prin care făcea un scurt bilanţ al
domniei sale şi cerea sprijin pentru împlinirea ultimului deziderat
al Divanurilor Ad-hoc din 1857, referitor la aducerea pe Tronul
României a unui principe străin.(13) Aşadar, acei conjuraţi ai
„monstruoasei coaliţii” nu doreau o abdicare decentă şi firească,
după voinţa Domnitorului, ci o abdicare silită, dezonorantă şi
compromiţătoare, conform unui plan diabolic urzit din timp, care
s-a împlinit în noaptea funestă de 11 februarie 1866.
Fiind totul pregătit, abdicarea s-a produs în dimineaţa zilei de
11 februarie 1866, ora cinci dimineaţa (după alte informaţii actul
abdicării s-ar fi produs în miezul nopţii de 11 februarie) când trupe
din regimentul 7 de linie şi două baterii de artilerie s-au îndreptat
spre palat, unde garda, cumpărată de complotişti, era comandată
de maiorul Lecca, un apropiat al Domnitorului. Imediat un grup
de complotişti a forţat uşa camerei în care dormea Cuza şi au
pătruns cu brutalitate în interior. Deşi era înarmat, Domnitorul nu
s-a opus şi când grupul de ofiţeri, cu pistoalele în mâini, l-a somat
să abdice, prezentându-i documentul respectiv, el l-a semnat pe
spatele unuia dintre complotişti (militar). Decretul scria astfel:
„Noi Alexandru Ioan I, conform dorinţei naţiunii, depun astăzi
11 februarie 1866 cârma guvernului în mâna unei Locotenenţe
Domneşti şi a Ministrului ales de popor”.(14) Cuza, înainte de a
pleca, dezamăgit şi tulburat de un asemenea gest inamical, pornit
tocmai de la aceia pe care-i considera apropiaţii lui, a avut tăria şi
puterea să facă următoarea urare: „Să dea Dumnezeu să-i meargă
ţării mai bine fără mine decât cu mine. Să trăiască România”.(15)
Datorită înţelepciunii Domnitorului, de a aprecia situaţia critică
şi foarte riscantă în care se afla, a reacţionat lucid şi echilibrat şi
momentul nu s-a finalizat cu o posibilă crimă, deşi nu era exclusă
nici această „ipoteză”, după unele mărturii ale vremii.(16) Cuza a
avut intuiţia de a semna decretul abdicării fără a riposta cu nimic,
gândindu-se că momentul acela nefast, dacă se va prelungi, va
fi auzit spre dimineaţă de poporul care dormea. Probabil, a fost
evitată chiar o revoltă a maselor, ce putea să se transforme într-o
adevărată tragedie pentru ţară.
Momentul abdicării a fost relatat şi în presa unionistă a
vremii care menţiona: „În noaptea de 11 februarie 1866, coaliţia
monstruoasă, falşi români, organizaţi în bandă, întocmai ca
nişte tâlhari, au scos pe Vodă Cuza din palat, l-au arestat în casa
lui Ciocârlan şi l-au expulzat peste hotar. În această acţiune

s-a implicat liderul acestei coaliţii I.C. Brătianu,
duşman de moarte al părintelui Unirii.
Argumentul acestui odios act a fost acuzaţia
că domnul ales ar fi trădat interesele ţării faţă de o
putere străină, când adevărul era cu totul opus: el
a afirmat în faţa străinilor drepturile legitime ale
ţării”.(17)
În împrejurări tensionate, după două zile, la 13
februarie, Alexandru Ioan Cuza părăseşte Capitala
ţării luând drumul Vienei, iar în urma sa, pe 10 mai
1866, Prinţul Carol de Hohenzollern-Singmaringen
este proclamat domnitor al României, sub
numele de Carol I. Ulterior Carol a fost rugat să
permită lui Cuza întoarcerea în ţară. Cerinţa a fost
respinsă. Mai târziu, în 1870, răspunzând unei
invitaţii făcută de Principele Carol I de a reveni în
ţară, Cuza, aflat în exil, a răspuns cum numai el
o putea face: „Patriotismul meu, Principe, este deopotrivă cu a
mea demnitate, el îmi interzice un demers care ar crea serioase
încurcături. Alteţa voastră, loialitatea mea mă osândeşte la
surghiun. Nu pot da scumpei mele ţări o dovadă mai reală a iubirii
adânci ce am către ea, şi Alteţei voastre o mărturisire mai curată a
simpatiilor mele pentru fericirea şi dăinuirea ei”.(18)
Mişcarea separatistă de la Iaşi. Lovitura de stat a monstruoasei
coaliţii şi abdicarea forţată a lui Cuza a dat prilejul unei izbucniri
furioase de separatism moldovean, creîndu-se astfel o situaţie
extrem de delicată de a fi la un pas de a se distruge Unirea.
La Iaşi are loc o manifestare separatistă violentă, în frunte cu
mitropolitul Calinic Miclescu, la care cei peste 500 de moldoveni,
în faţa Palatului Administrativ, se manifestau deschis strigând „Jos
Unirea”, „Jos Prinţul străin”, „Trăiască Moldova”. La manifestare
aderă boierii de neam vechi şi numeroşi oameni aşa încât revolta
ameninţă să se transforme în insurecţie. Printre participanţi se afla
şi povestitorul Ion Creangă. Separatiştii pregătiseră şi un domn
nou. Armata intervine ceea ce a incitat şi mai mult mulţimea.
Se trage în plin, apoi, în urma unui atac la baionetă, rebeliunea
ia sfârşit, cu 12 morţi şi 16 răniţi. Căpeteniile separatiştilor
sunt judecate şi închise. Ca urmare, primul act semnat de noul
principe Carol a fost amnistierea celor arestaţi pentru crime şi
delicte politice. Nimeni nu avea nevoie de un astfel de conflict
între fraţi. Pe parcurs, antiunioniştii încep să se trezească la
realitate înţelegând necesara armonizare a intereselor românilor
şi menţinerea statului modern român unitar.(19)
Stingerea din viaţă a Domnitorului Unirii Principatelor.
Alexandru Ioan Cuza s-a stins din viaţă la 53 de ani, trecând cu
tristeţe la cele veşnice, departe de patrie, la 15 mai 1873 (3 mai
1873 – stil vechi), în Heidelbergul german şi e adus în ţară pentru
odihna eternă, întâi în cimitirul Bisericii de la Ruginoasa, în mai
1873, apoi, după cel de-Al Doilea Război Mondial, la Biserica Trei
Ierarhi din Iaşi.
Moartea Domnitorului Al.I. Cuza a întristat majoritatea populaţiei „de jos”, iar ţărănimea îngenunchea în biserici înălţând rugăciuni pentru odihna sufletului celui ce i-a ocrotit şi s-a jertfit pentru ei. Se mai spune că moartea lui Cuza i-a îndurerat până la
lacrimi până şi pe cei mai simpli săteni şi familiile lor, iar pe unde
trecea trenul mortuar ei lăsau pentru un moment lucrul şi, îngenunchind se închinau ocrotindu-l cu cele mai frumoase cuvinte,
rostite în limba lor simplă, pornite din adâncul sufletelor lor: „Să-

BĂTĂLIA DE LA POSADA:
Consfinţirea independenţei Ţării Româneşti
(Urmare din pag. 11)
Precizăm că expediţia lui Carol Robert de Anjou în Ţara Românească din toamna anului 1330
s-a făcut atât din raţiuni teritorial – expansioniste, cât şi din motive de prozelitism catolic, Casa
regală de Anjou având strânse legături cu papalitatea care l-a impus ca rege al Ungariei pe Carol
Robert. Acest fapt este extrem de important pentru ortodoxismul românesc, care s-a consolidat
odată cu consolidarea independenţei statului feudal Ţara Românească. În fapt, bătălia de la Posada
a reprezentat actul de naştere al statului feudal Ţara Românească şi victoria Ortodoxiei româneşti
asupra catolicismului. Preotul Dumitru Bălaşa susţine că: „Posada 1330 este un eveniment european
cu obiectivul cato-licizării forţate a Ţării Româneşti a lui Basarab. A fost o cruciadă a Apusului catolic,
similară cruciadei a IV-a, când cruciaţii lui Baldovin de Flandra au asediat şi cucerit  Constantinopolul
creştin ortodox, uitând de păgâni”. Mai mult, istoricul Constanţiu Dinulescu arată că: „O altă
consecinţă favorabilă dezvoltării fireşti a Ţării Româneşti a reprezentat-o înfiinţarea şi consolidarea
instituţiilor ecleziastice proprii şi racordarea lor la fluxul instituţional subordonat Patriarhiei ortodoxe

l odihnească Dumnezeu că a făcut prea multe
pentru ţară”.
Trecând în legendă, a devenit o icoană
sfântă la care s-au închinat decenii de-a rândul
şi continuă să se închine români, în pofida unora
care vor să fie dat uitării.
Cuza Vodă a fost, cum inspirat a rostit Kogălniceanu – „la vremuri noi, om nou”. Înfăţişarea lui
frumoasă, cutezanţa sa în cele bine orânduite, măreţele fapte din vremea domniei sale,
norocul său, toate ne îndreptăţesc să-l socotim a
fi întâiul providenţial între providenţialii oameni
politici români din toate timpurile, cel care a
deschis viitorului să facă din România Mică – a
anului 1859 - România Mare de la 1918. Spirit
superior, care îşi iubea ţara mai presus de orice
împotrivire a grăbiţilor conspiratori, Cuza Vodă
a lăsat istoria să judece acele acte nelegiuite şi cu mândrie şi
demnitate s-a autoexilat, înnăbuşind în faşă toate iniţiativele
venite de aiurea de a-şi revendica Tronul şi a pune astfel în pericol
izbâzile din timpul domniei sale.
Greşelile înregistrate, mai ales în ultima parte a domniei, nu
pot pune în umbră marile realizări ale celor şapte ani scurşi de
la dubla alegere şi nici nu justifică motivele brutale ale înlăturării
sale de la domnie. În timpul domniei lui Cuza nu a existat domeniu
în care să nu se fi înregistrat marcante progrese. Datorită politicii
sale interne şi externe, România a intrat pe scena statelor
europene, nu numai ca un stat naţional ci şi ca un stat modern.
Bibliografie:
Ioan Aurel Pop, Cum s-a înfăptuit România modernă, treptele
edificiului naţional, în Contemporanul Nr. 15 (800) din noiembrie 2018,
p. 17-21.
Vitcu Dumitru, Diplomaţii Unirii, Buc. 1979, p. 86; N. Isar, Cauza Unirii
Principatelor şi mişcarea democratică europeană, în „Opinia Naţională”,
nr. 467/26 ian.2009, p. 5.
Titu Georgescu, Unirea Principatelor Române sub semnul înnoirilor
europene, în „Opinia Naţională”, nr. 78/23 ian.1995.
Nicolae Iorga, Victor Place şi Unirea Principatelor, în Revista de
istorie, nr. 9, 1923, p. 53-65.
Ştefan Leche, 24 ianuarie 1859 – Naţiunea română a decis în propriul
interes, în „Opinia Naţională”, nr. 467/26 ian.1996, p. 4.
Academia Română, Istoria Românilor, vol. III, tom I, Constituirea
României moderne (1821-1878), coord. acad. Dan Berindei, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 511.
Idem, p. 512.
Geo Ciolcan, Alexandru Ioan Cuza şi Unirea Principatelor Române în
„România Mare”, din 25 ian.2019, p. 12-13.
Idem, p. 5:13.
Idem, p. 14; Ştefan Lache, Al. I. Cuza în galeria marilor ctitori ai
României moderne, în „Opinia Naţională”, 26 ianuarie 1996.
Istoria Românilor, vol. II, tom I, op. cit., p. 533-534; Alex. Lepădatu,
Revolta din Bucureşti, 15 august 1865, în „Historia”, an XI, nr. 110,
februarie 2011, p. 13-19.
R. V. Bossy, Agenţia diplomatică a României şi legăturile politice
franco-române sub Cuza Vodă, Bucureşti, 1931, p. 382-386.
Geo Ciolcan, op. cit., p. 13.
Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, ediţia a IV-a
revăzută şi adăugită, Editura Enciclopedică Gold, Bucureşti, 2011, p. 228.
Tudor Cireş, Cuza şi monstruoasa coaliţie, în „Junalul Naţional” din
11 februarie 2013.
Tudor Cireş, op. cit., p. 14.
Geo Ciolcan, op. cit., p. 13.
Tudor Cireş, op. cit.
Ovidiu Drugă, Cum vrea să se despartă Moldova de Ţara Românească
după abdicarea lui Cuza, în „Evenimentul Zilei”, nr. 12, 25 ianuarie -25
februarie 2019, p. 16.

de la Constantinopol. Deşi în istoria Bisericii noastre, anul 1359 a fost recunoscut îndeobşte drept
data întemeierii Mitropoliei Ungro-Vlahiei, cei mai mulţi cercetători înclină să considere că anul
menţionat mai sus reprezintă recunoaşterea de către Patriarhia ecumenică de la Constantinopol a
organizării bisericeşti încă din timpul voievodului Basarab I”.
Despre organizarea bisericească din vremea lui Basarab I nu s-au păstrat date, însă istoricul
Constantin C. Giurescu remarcă faptul că „este inadmisibil ca marele Basarab, întemeietorul sta-tului
muntean, ctitorul lăcaşurilor sfinte din Câmpulung şi Curtea de Argeş, să nu fi avut pe lângă sine,
la curtea domnească, şi o faţă bisericească mai înaltă, vreun arhiereu sau vreun episcop. Preoţii din
satele numeroase ale Ţării Româneşti nu erau să se ducă doar să fie sfinţiţi cu toţii în dreapta Dunării.
Bunul simţ reclamă prezenţa în Muntenia, pe vremea lui Basarab, a unui vlădică”.
Se ştie că domnitorul Basarab I propune mitropolitului dobro-gean Macarie de Vicina (1338–1348)
să vină în Ţara Românească, la Argeş. Intenţia domnitorului nu s-a realizat, dar planul va fi înfăptuit
de fiul şi urmaşul său la tron Nicolae–Alexandru Basarab (1352–1364) care, în luna mai a anului
1359, cu consimţământul împăratului bizantin Ioan V Paleologul (1355–1376) şi cu binecuvântarea
patriarhului ecumenic Calist I (1355–1363), a strămutat pe mitropolitul Iachint (1359–1372) de
Vicina, la Argeş, unde a înfiinţat  Mitropolia Ungrovlahiei, care va marca „desăvârşirea întemeierii
ţării”.
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PISANIA SAU ISTORIA SCRISĂ PE O LESPEDE DE PIATRĂ
Constantin MĂNESCU - HUREZI

C

unoașterea trecutului poporului nostru, care este un tezaur
sfânt, constituie o datorie a fiecărui român, oriunde ar trăi
el sub soare, deoarece, după cum arăta marele istoric Nicolae
Iorga, un popor care nu-și cunoaște trecutul este ca un copil care
nu-și cunoaște părinții. Sim-țind nevoia să ne întoarcem privirea
înapoi, pentru a vedea ce au făcut generațiile trecute, ob-servăm
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 stră-moșilor 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 sau 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.
Reconstituirea trecutului nostru se poate face pe baza izvoarelor istorice, care pot fi: documente interne și externe,
cronici, memorii de călătorie, surse juridice.La acestea se adaugă
textele epigrafice (de la cuvintele grecești epi-deasupra și grafo-a
scrie),adică inscrip-țiile de pe monumentele istorice (biserici,
mănăstiri, vechi clădiri oficiale) sau de pe cruci de piatră așezate
la răspântii de drumuri. Purtând amprenta realităților socioeconomice și politice ale fiecărei etape istorice străbătute de
poporul român, inscripțiile sau documentele epigrafice din spațiul
românesc evocă, aidoma unor cronici, evoluția stării locuitorilor
din diferitele clase și pături sociale, transformările produse în
structura orașelor, târgurilor și satelor afirmarea elementelor din
straturile active ale populației, din perioada medievală până chiar
în epoca modernă și contemporană a României.
Documentul epigrafic cel mai cunoscut la români îl constituie
pisania. Cuvântul acesta vine din limba slavă veche, de la verbul
pisati, a scrie, și denumește o inscripție sculptată în piatră, în lemn,
în metal sau pictată deasupra ușii principale la intrarea într-o
biserică, cuprinzând o invocație religioasă, numele ctitorului,
motivarea zidirii sau date asupra monumentului respectiv. Pisania
poate fi întânită atât la biserici si mănăstiri, cât și la cetăți și
vechi clădiri oficiale, fiind scrisă cu alfabetul chirilic, întocmit de
cărturarul slav Chiril în secolul al IX-lea și întrebuințat la noi până
la jumătatea secolului al XIX-lea. Începând cu a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, pisaniile sunt scrise cu alfabetul latin.
Textele epigrafice și îndeosebi pisaniile existente în spațiul vâlcean, aparținând vremii de după întemeierea Tării Românești și până
1848, păstrate la monumente-biserici, mănăstiri, schituri sau la edificii civile, investigate mai ales din a doua jumătate a secolului al XIXlea, de reputați arheologi și istorici, cum au fost: Alexandru Odobescu, Gr. G. Tocilescu, apoi și de Nicolae Iorga, dezvăluie informații ce
pun în lumină nu numai istoria locală, ci și date semnificative și aspecte din viața societății românești, a trecutului poporului nostru.
Pentru a dovedi valoarea inestimabilă a unei pisanii, vom
descrie câteva din cele aflate la Mănăstirea Hurezi, ctitorie a
familiei voievodului martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714),
monument înscris în Lista Patrimoniului Cultural Mondial în anul
1993.Cea mai importantă piesă a acestui ansamblu arhitectural
o constituie biserica,, Sfinții Împărați Constantin și Elena‘‘, a cărei
construcție începe in 1690, după lupta de la Zărnești, în care
Constantin Brâncoveanu înfrange trupele imperialilor austrieci.
Încheierea primei etape, adică zidirea bisericii, este marcată de
pisania aflată în partea superioară a ancadramentului de piatră
de la ușa de intrare în biserică, de 207/218cm. Ea este scrisă cu
o literă de 6cm, în relief, într-un câmp de 100/155cm, încadrat

de motive vegetale.În zona inferioară a pietrei este înfățișată
stema Țării Românești și o acvilă bicefală. Textul acestei pisanii
este următorul: ,,Să voiu intra în sălașul casei mele, au să voiu
sui spre așternutul patului mieu, să voiu da somnu ochilor miei și
plopeupelor (sic) mele dormitare și răpaos tâmplelor mele, până
nu voiu afla loc Domnului și sălaș Dumnezeului lui Iacov”, jurândusă, cânta și zicea marele proroc și înpărat Davidu.Aceasta, dară
și în mintea luminatului și înălțatului, Ioan Constandin Basarab
voevod, domnu și oblăduitor Țărâi Rumânești, încă den tinerețele
sale hotărât avându, n-au dat odihnă mădulărilor sale, nici răpaos
gânduriloru sale, până n-au aflat aicea loc Domnului, unde această
frumoasă și sfântă mănăstire, lăcașul lui Dumnezeu, din temelie,
cu multă osârdie și cu mare cheltuială au zidit și au râdicat marelui
Costandin și Elenii, semnaților înpărați, tocma cu apostolii, spre
scutirea și paza ei, închinându-o. Carii mari și sfinți înpărați,
Dumnezeului și Mântuitoriului nostru Iisus Hristos și aicea, jos,
pre lume au trăit; și în Ierusalimul cel de Sus să trăească în veci,
nehotărâți, slăvindu-să și cântându-să. Acestu sfântu și luminat
lăcaș, blagocestivului domnu făcându, așa l-au înfrumosețat și
cu de toate înzestratu, cât nemoartă pomenirea lui și părințiloru,
moșiloru, strămoșiloru, și tot bătrân și blagorodnicului său neam
în veci să rămâe și să se laude au lăsat, sfârșindu-se la anul de la
zidirea lumii, 7200 și de la spăseniia ei, 1692, în luna lui iunie,
ispravnicu fiindu Pârvul Cantacuzino marele stolnic”.
Pe marginea acestei pisanii, se pot face mai multe precizări,
care sunt valabile pentru toate pisaniile din perioada medievală.
În primul rand, înainte de numele domnitorului sau voievodului
apare particula Io derivată din Ioan, care avea semnificația de
ales al lui Dumnezeu sau ales de Dumnezeu să conducă sau să
domnească.Această particulă făcea parte din titulatura domnilor
Țării Românești și ai Moldovei, fiind folosită în secolele XIII și XIV
de diplomația bizantină, bulgară și sârbă.
În al doilea rând, pisania arată că biserica s-a isprăvit în iunie
7200 de la zidirea lumii. Astfel, face cunoștință cu era creștină
sau era constantinopolitană, cunoscută și sub numele de era
bizantină, care numără anii de la începutul lumii, după un comput
( calcul religios al timpului) întocmit ingenios cu date din Vechiul
Testament. Spre deosebire de anul civil, care începe la 1 ianuarie,
anul bisericesc începe la 1 septembrie, pentru că după tradiția
moștenită din Legea Veche, în această zi(care era și începutul
anului civil la evrei) s-a început creația lumii și tot în această zi și-ar
fi început Mântuitorul activitatea Sa publică, atunci când a citit în
sinagogă cuvintele proorocului Isaia ( cap.LXI, 1-2 ), care profețeau
despre Sine: ”Duhul Domnului peste Mine, pentru că M-a uns ca
să binevestesc săracilor..., să vestesc anul milei Domnului” ( Luca
IV, 18-19). Potrivit erei bizantine, crearea lumii este așezată la anul
5509 î. de Hr., și anume la 1 septembrie, așa încât cu anul 1 după
Hristos începe anul 5510 al erei noastre. Dacă de exemplu citim
717 era noastră = 6225 grec, aceasta însemnează că anul grecesc
începe la 1 septembrie 716 și se termină la 31 august 717 era
noastră. Deci 25 decem -brie 6225 nu este 25 decembrie 717, ci
25 decembrie 716. Această era constantinopolitană a fost utilizată
mai întâi în secolul al VII-lea d.Hr. și a pătruns repede în literatură
și în documentele Bizanțului, iar astăzi este era întrebuințată de
către Biserica Ortodoxă a Răsăritului, căci bisericește noi începem
anul la 1 septembrie și nu la 1 ianuarie, când începe anul civil.
În al treilea rând, pisania aceasta ne spune că inițial, ispravnic al
bisericii mari a mănăstirii a fost marele stolnic Pârvu Cantacuzino,
iar după moartea acestuia, în 1692, marele armaș Cernica Știrbei,
zugrăvit în pridvorul bisercii mari, alături de colaboratorii săi:
Manea, vătaful zidarilor, Vucașin Caragea, șeful echipei de pietrari,
și Istrate lemnarul.

Gheorghe RĂDUCAN

B

ezmetica, iarna cu (ne)ninsoare plină, dar cu mânecile
suflecate, umblă nervoasă peste tot și aiurea. Pământul
făr’ de coafură de înger, zgribulit și el, se uit-a smerenie spre gura
cerului și face rugăciuni într-o geometrie particulară purtându-ne
pe umerii-i (ne)dalbi. Strecurându-se prin timp și spațiu, prietenii se-ndreaptă spre zona Nord a
„orașului domniei mele”, cum îi zicea Mircea cel Bătrân Râmnicului, unde plutește iz de cenaclu.
Așadar, în momente de anotimp alb cu povestiri la gura sobei, o mână de oameni s-a luat la luptă cu
gerul de-afară și a mers la întâlnirea cu scriitorii Cenaclului „Petale” din Rm. Vâlcea.
Atmosferă frumoasă, cu persoane setoase de cultură care au umplut sala cenaclului. Surpriza a
constat că printre cei prezenți a fost și prof. univ. dr. – membru U.S.R. – Anca Sîrghie de la Sibiu. Domnia
sa, sosită la tratament în stațiunea Băile Olănești, n-a venit cu mâna goală, ci cu vreo șapte persoane, intelectuali respectabili din Drăgășani, din Sibiu și chiar din urbea noastră, toții prietenii săi.
Anca Sîrghie a oferit în dar conducerii Cenaclului cărți importante, precum America visului românesc,
vol. 1 și 2, alături de Radu Stanca Evocări și interpretări în evantai, sugerând astfel ca în luna martie

În următorii doi ani (1692-1694), se vor desfășura lucrările de
pictură murală a bisericii mari de la Hurezi, la sfârșitul cărora se
va picta o pisanie pe peretele de vest al pronaosului, deasupra
intrării, cu o literă de 7cm, cu negru pe fond alb, într-un câmp de
130/170cm, cu următorul text: „Sfânta și dumnezeiasca beserica
aceasta, dupre ce este cum s-au zis și știut iaste că dân temelie,
prealuminatul și blagocestivu domnu, Ion Costandin Brâncoveanu
Băsărabu voevod, cu toate câte pre denafară înprejur să văd, au
zidit și au alcătuit. Vrut-au și pre dânlăuntru a o înpodobi și a o
înfrumuseța cu de toate și zugrăvind-o, ca nu alta asemenea, mai
vrut-au între alte, ca și dunga cea mare, bătrână și blagorodnă a
rodului și neamului său, atâta dăspre tată, cât și dăspre mumă, să
să zugrăvescă și să să pue aici, cum să vede într-această dăsfătată,
frumoasă și iscusită tindă, spre slava, întâi cea necuprinsă și
neschimbată în veci, a lui Dumnezeu, celui ce au învrednicit pre
acestu bun și blagocestiv domnu a face acestea și spre nemoarta
pomenire a sa și a tot bun și prea blagorodnic neamului său,
săvârșindu acestea la al șaselea an al domniei sale, în anul dă
la nașterea Fecioarei și mântuirea lumii, 1694 și dă la omul cel
dentâi, 7203, meseța septemvrie 30. Și egumen fiind chir Ioan
arhimandrit și ispravnecu fiind Cernica biv vel armaș, în urma
Pârvului stolnicului. Cu mâna noastră, a celor mai mici între
zugravi, Constantin și Ioan; Andrei, Stan, Neagoe, Ioachim”.
Această pisanie face referire la dorința voievolui Constantin
Brâncoveanu de a face din Mănăstirea Hurezi o fortăreață, o cetate de apărare în fața dușmanilor, un focar de cultură, dar și
o necropolă a neamului său.Piosul omagiu adus, în frescă, străbunilor săi mai apropiați sau mai îndepărtați, familiei sale boierești,
„neamului‘‘ patern și matern cu antecedente precumpănitor
românești, dar și parțial, levantine, voievodale, dar și bănuit
imperiale, se aflase, cu doi ani înainte încă, așa cum am arătat,
săpat aproape aidoma în piatra inscripției exterioare, principalestăjuite de acvila bicefală cantacuzină, ca și de corbul basarabesca lăcașului central din mănăstirea Hurezi, în iunie 1692, când
gândul ctitoricesc al Brâcoveanului ”cât nemoartă pomenirea lui
și a părinților, moșilor, strămoșilor și tot bătrânu și blagorodnicului
său neam în veac să rămâie și să se laude, au lăsat”.
Pisania de la 30 septembrie 7203 (1694) mai face referire și
la „chir Ioan arhimandri-tul‘‘, întâiul stareț al Mănăstirii Hurezi,
care era ieromonah în Mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung
Musce, întemeiată de Matei Basarab, pe care Domnul Constantin
Brâncoveanu îl aduce la Hurezi în 1692. El a fost sfătuitor de taină
al voievodului, dar și cel mai iscusit ctitor și ispravnic de biserici
și mănăstiri din Țara Românească. A fost ispravnic la Catholiconul
Hurezilor, la bolnița Mănăstirii Hurezi, la paraclis, la schiturile
Sf.Ioan Botezătorul și Sf.Ștefan de la Hurezi. Starețul Ioan a fost
ctitor la: Schitul Sfinții Apostoli de la Mănăstirea Hurezi, trapeza
de la Hurezi, la biserica Adormirea Maicii Domnului din Craiova,
unde se afla hanul Mănăstirii Hurezi. Arhimandritul Ioan a fost
stareț la Hurezi între anii 1692-1726.
Am dat doar două exemple de pisanii, de la biserica mare a Mănăstirii Hurezi.Desigur, acestea ar putea continua cu multe alte pisanii.
În completarea lor vin inscripțiile de pe pietrele de mormânt (tot
un fel de pisanii, dar numite și epitafuri- de la prepoziția epi=pe,
tafos= mormânt), precum și inscripțiile de pe crucile de piatră din
perioada medievală, ridicate de obicei la răspântii de drumuri sau
în incinta lăcașurilor de cult. Toate acestea reprezintă o istorie scrisă în piatră și evocă, peste secole, activitatea ctitoricească susținută de domnie, de mari dregători, înalți prelați, de slujbași domnești, de orășeni și târgoveți, boiernași și țărani moșneni. Pisaniile
monumentelor istorice constituie o adevărată ”cronică„ despre
viața locuitorilor unei comunități și o mărturie a credinței lor.

a.c. scriitorii vâlceni să marcheze centenarul nașterii marelui poet și
om de teatru Radu Stanca.
„Tema” cenaclului a fost Alexandru Cerna-Rădulescu, vâlceanul nostru, născut pe 10 ianuarie 1920 la Stănești și decedat pe 21 august
1990 la București. Despre acesta, președintele Cenaclului Petale, d-nul
Mitică Zamfira a-nceput să ne spună: A fost un poet, eseist și traducător român, „uitat de lume” deși este o personalitate marcantă – nu numai a Râmnicului. Despre personalitatea lui Alexandru Cerna-Rădulescu a vorbit și prof. dr. Ioan Soare, omul care l-a cunoscut personal
pe Cerna-Rădulescu, punând accentul pe latura publicistică a omului cu nume de apă. Despre
latura religioasă a celui care este dezbătut în acest cenaclu a vorbit părintele Nicolae State Burluși.
Doamna Elena Stoica, bine cunoscut om de cultură al județului Vâlcea, a prezentat o carte, „Cultura
tradițională vâlceană” în care se face referire la tema cenaclului, dar a vorbit și despre implicarea lui
Alexandru Cerna-Rădulescu în viața culturală a Vâlcii. Aici a făcut referire la acea scrisoare de prin anii
‘82 către forurile superioare ale țării ca Cenaclul vâlcean „Anton Pann” să fie afiliat Uniunii Scriitorilor
din România, scrisoare semnată (printre multe alte personalități) de N. Velea, N. Manolescu, Purcaru,
L. Avramescu, C. Zărnescu, Cezar Ivănescu, Doru Moțoc, Valeriu Anania etc. (Continuare în pag. 16)
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Crucea din Titești (Vâlcea) - prima mărturie a formării
poporului RomÂn
George VOICA

A

cerbii susținători ai teoriei „vidului
demografic”, promovată de Roesler și
de istoricii maghiari, a fost, iată, demontată
nu doar prin apariția, pentru întâia oară, a
scrierii decriptate de subsemnatul, referitoare
la „descălecatul” Țării Românești ─ Titești, jud.
Vâlcea, 1205, în vremea SARABULUI BASARAB,
adică a voievodului și-n același timp, mare preot
Basarab, titulatură pe care și-o luase, se vede, de
la anticii săi înaintași: Zamolxe, Abaris, Rhesos și
Dececeu, pentru ca, astfel să-și arate originea sa
străveche, milenară! ─ dar la numai 3-4 metri
mai jos de acest document inestinabil ca valoare
istorică, de importanță națională, chiar în același
zid al Bisericii din Titești, aveam să descopăr o
altă inscripție la fel de valoroasă!
Dacă din prima inscripție (postată pe
Internet, cu titlul „Titești ─ capitala dintâi a
tuturor românilor”) reieșea cât se poate de
limpede că această localitate din Țara Loviștei, de
la poalele Munților Făgăraș, a fost nu doar prima
Capitală a românilor, dar și prima Episcopie, cu
biserică proprie, aparținând de Patriarhia din
Constantinopol încă din 1205, denotând că aici
creștinusmul fusese cu mult mai vechi decât în
unele țări ale Europei, de data aceasta avem
confirmarea că poporul român s-a format în
această străveche vatră de civilizație antică, în
care se mai păstrează și-n ziua de azi Peștera
lui Zamolxe (de acum 2500 de ani!) și cele trei
castre romane, din vremea cuceririi Daciei de
către Împ. roman Traian.
De asemenea, teoria istoricilor maghiari
(amintită mai sus) e pur și simplu spulberată,
deoarece (deși ar părea că, parțial, ar avea
dreptate, când susțin că noi, românii, am venit
din sudul Dunării, ocupând, apoi, Dacia), întradevăr, o parte a macedo-vlahilor romanizați,
sud-dunăreni, veniseră-n nordul Dunării odată
cu IO RADU NIGRU, V.V. (voievod) de Priștina
(probabil în jurul anilor 1140-1150), însă, aici, în
Oltenia și-n
Țara Loviștei nu era nicicum vorba de acel
„vid demografic”!
Din contră, aici Țara era plină de geți,
vorbitori ai aceleiași limbi, traco-gete, ca și
frații lor sud-dunăreni, vlahii macedoneni, care
se retrăseseră din Priștina (vechea capitală
KOTOPOLIȚE a Daciei de dincolo de Dunăre!) din
cauza presiunii expansiunii otomane.
Aici, însă, la nord de Dunăre,ei nu
întâmpinaseră nicio opreliște! Din contră,
fuseseră primiți ca frați oropsiți de străini,

fiindcă, orice ar zice istoricii străini, sângele apă
nu se face, iar oricine știa, încă de pe atunci, din
sec. XIII d.Hr., că geții nord și sud-dunăreni erau
de-același neam, vorbeau aceeași limbă, aveau
aceleași obiceiuri și tradiții, păstrau cultul solar
și pe cel al nemuririi sufletului etc., așa încât nu
e de mirare de ce (după cum bine vom vedea
și vom înțelege, prin deducție logică, desigur!)
vlahii/românii sud-dunăreni ajunși în Oltenia
(vezi, de exemplu, pe frații Litovoi și Ioan ─
voievozii Olteniei, ai Țării Litua ─ care probabil
derivă de la Leto, respectiv Letona, în latină,
zeitate adulată, se pare, de geții olteni!) s-au
încuscrit cu boierii și banii Olteniei, dar, iată, și
cu „roinicul”/regele, voievodul Țării LovișteiBasarab, păstrând aici, în Țara Loviștei, o vreme,
ambele nume: cel de Negru-vodă ─ provenit din
IO RADU NIGRU ─ dar și pe cel de Basarab, pe
care cele mai vechi cronici maghiare îl numesc
BASARABĂ cel BĂTRÂN. Acest lucru denotă,
limpede, că-n nordul Munteniei, în Țara Loviștei,
era o dinastie voievodală: cea a Basarabilor!
Cum aceleași cronici maghiare nu amintesc
absolut nimic de vreun conflict militar între
geții sud-dunăreni (veniți, ziceau maghiarii,
să populeze Dacia rămasă pustie, în urma
încheierii celui de-al doilea război daco-roman,
în 11 august 106 d.Hr.) și acest BASARABĂ cel
BĂTRÂN (pe care maghiarii, pomenindu-l, e
clar că singuri se contrazic, vorbindu-ne de acel
„vid”), deducem că primirea lui Radu Nigru în
Țara Loviștei s-a făcut în mod pașnic, prin bună
înțelegere, ca între frați, după cum spuneam, iar
lucrul acesta reiese foarte clar din inscripția de
mai jos, aflată pe o piatră/lespede de mormânt
ori cruce zidită în zidul ce împrejmuiește vechea
biserică din Titești.
Trebuie menționat faptul că „vechea biserică”
s-a ridicat pe temeliile unei foarte vechi biserici,
aflată aici, la Titești, încă din vremea venirii în
Țara Loviștei a lui Radu Nigru, v.v. din Priștina!
Dar nu e ceva exclus ca Radu Nigru să fi
găsit aici, în Loviștea, o biserică din vremuri
mai bătrâne, fiindcă, după cum bine se știe,
Sf. Apostol și Evanghelist Andrei a propovăduit
Evanghelia lui Iisus Hristos în Seythia Minor/
Dobrogea de azi, încă de la începutul sec. I d.Hr.,
credința ortodoxă răspândindu-se nu doar la
sud de Dunăre, ci și la nord, mai ales în zona
Munților Buzăului.
Dacă, însă, avem în vedere că Sf. Apostol
Pavel a propovăduit Evanghelia lui Hristos
în Macedonia, este posibil ca tocmai vlahii
macedoneni, conduși de Radu Nigru, voievodul
lor, să fi adus credința ortodoxă în Țara Loviștei,

lucru care pare cu mult mai plauzibil, având
în vedere că geții venerau Soarele chiar și-n
vremea Diktatului de la Viena din 1940 (!),
influența cultului solar fiind, evident, extrem de
puternică, mai ales în zona Munților Apuseni!
Oricum ar fi fost, important este că ortodoxia
a fost cea care i-a unit, de-a pururi, pe geții aflați
de-o parte și de cealaltă a Dunării!
Astfel, parafrazându-l pe Pr. Stăniloaie,
putem spune și azi că, „La noi, ortodoxia e o
tradiție!”
Dar iată textul inscripționat pe o piatră
aflată, spuneam,zidită în zidul Bisericii vechi din
Titești, făcând observația că, datorită așezării
ei în structura zidăriei, scrisul apare (evident!)
parțial, obligându-ne să intuim literele chirilice
(pentru că textul e în limba chirilică), astfel, pe
acestea ─ care nu se văd ─ să le punem între
paranteze mari.
Sperăm să nu fi greșit ,,intuirea” literelor
care au fost acoperite de mortar.
Cu toate acestea, consider că textul
inscripționat sună în felul următor:
Rândul 1. [ΠO] MENI [M] = POMENIM
Rândul 2. [IN] ICIYY H [PIC] = ÎN/ÎNTRU
ISIUPS/ISIUS HRISRândul 3. [TO]C POINI [KY] = TOS ROINICU
Rândul 4. [БA]N NE БA = BAN NE(GRU) BA
(BASARAB)
Rândul 5. [Д]C MД = DSMD = 4244
Obs: 1. Д (D) = 4 (patru mii)
C (S) = 200
M = 40
4244
Д (D) = 4
2. Ideograma „БA” (BA ─ desemnându-l pe
Basarab) am mai întâlnit-o și-n alte inscripții,
pe pietre, în Țara Loviștei, dar ideograma NE
(de la NEGRU -vodă, desigur!) e pentru prima
dată când apare, precedată fiind și de termenul
„BAN”, adică „mare boier”. Cu alte cuvinte,
dinastia Basarabilor era din Țara Loviștei, iar IO
RADU NIGRU/respectiv Negru-vodă s-a încuscrit
cu Basarabii, acesta nemaiputând să-și păstreze
titulatura de „voievod” (așa cum a și fost, în
1128 la Priștina, în Macedonia), ci pe cea de
mare „ban”.
Se știe că, într-adevăr, termenul „ban” e de
origine aromână, folosit adesea și la noi, de
vlahii macedoneni (vezi „banul Craiovei”!).
Revenind la anul inscripționării crucii de
piatră din Titești (jud. Vâlcea), de la Biserica
Veche, și scăzând din 5508 (anul facerii lumii)
4244, rezultă anul scrierii textului, și anume
1264!
3. ROINIC = cel care, asemeni unui roi de

albine (vezi, în acest sens, LOS ROIO GEMINOSO,
din Tăblițele de plumb de la Sinaia, care
înseamnă POPORUL DE-NCEPUT AL LUMII!), se
mută dintr-un loc în altul.
Aici, în inscripția chirilică de la Titești, „roinic”
are sensul de „călător”! Cu alte cuvinte, banul
Negru Basarab (strănepotul lui IO RADU NIGRU
V.V. PRIȘTINA, 1128 și al lui BASARABĂ ─ adică
Basarab cel Bătrân ─ cum îl numeau cronicile
maghiare) își va continua trecătoarea sa
călătorie de pe pământ, în lumea de ,,dincolo”,
în ,,lumea cerească”, conform cultului zamolxian
al nemuririi sufletului!
Probabil că din termenul „roinic” să fi derivat,
mai târziu, cuvântul „rob”, respectiv „robul lui
Dumnezeu”, după cum apare scris și astăzi pe
crucile cimitirelor noastre ortodoxe!
Pornind de la cele expuse până acum, cred
că putem ajunge la concluzia că strănepotul
Basarabilor și al voievozilor din Priștina, banul
Negru Basarab, decedat în anul 1264, este, cred,
cel mai convingător argument în susținerea ideii
că, într-adevăr, poporul român s-a format din
traco-geții nord și sud-dunăreni, vatra sa fiind
aici, în Țara Loviștei, în nordul Munteniei, pe
partea stângă a Oltului, de unde, mai apoi, limba
română s-a răspândit pretutindeni, în tot spațiul
locuit de acest neam!
Așa se explică de ce inelul-pecete al lui IO
RADU NIGRU V.V. PRIȘTINA, 1128 a fost găsit la
Curtea de Argeș, în noua Capitală a Românilor,
aflați (după bătălia de la Posada, din 9-12 nov.
1330) sub conducerea lui Basarab I.
De asemenea, mai deducem că voievodul
Priștinei, IO RADU NIGRU, a murit și a fost
îngropat aici, la Titești, în Țara Loviștei, dar se
vede (după cum spuneam, referitor la locul
găsirii inelului-pecete) că osemintele acestuia
au fost duse la Curtea de Argeș de către străstrănepotul său, Basarab I, în semn de respect,
de demnitate și de mândrie, că el, Basarab
I, întemeietorul Țării Românești, avea dublă
descendență regală; că acest popor nu căzuse
din cer și nici nu venise din îndepărtatele stepe
ale Asiei, ci se trăgea din cel mai vestit neam al
traco-geților: din macedonenii conduși, cândva,
de cel mai strălucit strateg militar al tuturor
timpurilor, din regele Alexandru Macedon, dar
și din cel mai viteaz și mai demn geto-dac norddunărean, regele Decebal!
Așadar, dubla descendență regală al lui
Basarab I e blazonul nostru, al tuturor românilor
de azi!
Surpate,
10 dec. 2019

VICTORIA STOLOJAN-MUNTEANU

A

m descoperit-o pe Victoria Stolojan-Munteanu ca autoare apreciabilă de
volume de poeme și sonete și am primit cartea de legende și povești ale
Gorjului, în 2006, același an în care am văzut-o reținută, menționată și în Marea
Bibliografie istorică a României, tipărită la Cluj-Napoca. Victoria s-a ambiționat
să conceapă o „nouă Românie pitorească“, amintind și o teribilă frază, scrisă,
„pecetluită“, în Diploma ioanită, din anul 1247: Oltenia „se întinde de la Hațeg la
Dunăre și de la Mehadia la Olt“.
Acest topos reprezintă „scutul de lumină“, esență a sonetelor ei: „Apa din
fântână./ Lacrimă de Lancrăm./ Limpezită-n Hobița./ Cerul răstoarnă/ Țesut de
lut./ Patul de aramă! (...)/ Ocrotește-ne, Doamne/ De focul de ploi/ Și-n livezilegând/ Pune-un rod altoi!...“ (Sonet).
Acestea au fost și fixațiile unor străbuni-scriitori-folcloriști, precum frații
Dinicu și Iordache Golescu; iar unul dintre ei, cel din urmă, chiar a încetat din
viață, la Mehadia! Erau viziuni herderiene ale unei literaturi populare (legende și povestiri, snoave, ziceri, proverbe, cimilituri etc.); și pe care le-a am-

plificat un Ispirescu, Anton Pann, Iuliu Zane. Iar astăzi, iată, Victoria Stolojanu.
Numim recurența acesta, în postmodernitate: „artă orală universală“, „Populare
Culture“.
Cămașa ei, purtată la simpozioane, colocvii, întâlniri ale poeților e o iie arhaică,
asemeni aceleia pe care Theodor Palady i-a dăruit-o pictorului francez Matisse; iar
acela a făcut-o celebră. Cămașă, preluată de Victoria, de la buna, sau mama ei; și o
va croșeta, înnoind-o, continuu, pentru familia ei.
Intuim, în această cultură, nu numai a cuvântului, ci și audio-vizuală - „o sete
de veșnicie“, a creației sale: poezie, povestiri, publicistică. Ea deține un orgoliu,
pe care trebuie să îl acceptăm, ținând de eroismul celor „bogați“ în piatră,
păduri, înalte plaiuri și repezi ape ale „istoriei transalpine“, cum numeau voievozii
transilvăneni, în frunte cu Iancu de Hunedoara, de facto: sufletul nostru sub-sau
intracarpatic.
31 august 2019

Constantin ZĂRNESCU
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ION MICUȚ
EPIGRAME
Șef de stat
informat(or)
În presă-apare un bilet,
Precum că domnul președinte,
Având o stea un epolet,
Îl poartă sub îmbrăcăminte.

Antiepigramă
Când fata mea mă vizitează
Și viață lungă îmi urează,
O văd că este fericită,
Că pensia mi-e nesimțită!
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Iubirea de părinți
De tatăl lor, pensionar,
Copiii și-au legat iluzii,
Să-l țină-n viață cu perfuzii,
Că-i vine pensia lunar.

Basmul timpurilor noastre
Stând Făt-Frumos pe armăsar,
Spre Zmeu, ce-i este adversar,
I-a zis: În săbii ne luptăm,
Sau poate-n pile ne-nfruntăm?

Pila imbatabilă
Când la concurs au scos un post,
Să mă prezint, nu are rost,
Trimit nevasta, că-i utilă,
Având cea mai grozavă pilă.

Devotament filial

Mai presus ca prazul

Mai ies și eu la o cafea,
Dar fiul meu din prea iubire,
Mi-a spus că pasiunea mea,
Îi scade mult din moștenire.

Bărbații lor când le înșeală,
Oltencele sunt mândre toate,
Ba este un motiv de fală
Că soții au virilitate.

GEORGE VOICA
Dor de Eminescu

Mi-e iarăși dor de dumneata, bădie,
că-i iarnă grea în Țara mea de-acum,
iar vremurile nimeni nu le știe:
de-om sta pe-aici ori ne-om căta de drum!

Noi vă vom duce-n nunțile din Caana,
în care vinul va spori nespus,
curgând de la Caiafa pân’ la Ana,
cum sângele pe crucea lui Iisus!...”
***

Sunt orășeni, dar și plugari
Ajunși în focul disperării,
Văzând acum căruța țării,
Cum este trasă de măgari.

Inutilă?

Și neguri vin pe Căi Lactee-ntruna;
mă strigă mama; plânge-n cimitir;
pe ceruri trece, sângerie, luna;
Bacovia îi cântă la clavir...
Se-aude-un țipăt, undeva, departe;
sunt verde lan de grâu pe sub ninsori...
Aș vrea să scriu, de-acum, o altă carte!
Țineți-mă, vă rog, de subțiori!...
***
Mi-e iarăși dor de dumneata, bădie;
de glas de bucium, seara, pe la stână,
deși e iarnă ─ tristă elegie,
ca teiul înflorind într-o fântână!...

Mi-e iarăși dor de dumneata, bădie,
să vii la Putna, ca atunci, demult,
că Țara fără tine e pustie
și nici voroave nu mai pot s-ascult!...

Aceeași soartă o avem, se știe!
Tot tristă-i Țara și aproape-n plop,
însă aezi, burduf de poezie,
se văd, prea bine, și la ...microscop!...

Ce trist mi-e neamul și muscalul n-are
de ce ne certe, c-un cuvânt măcar:
e-atâta ură-n noi, în fiecare,
c-am spânzura și sfinții-n calendar!

Cum să trăiești în lumea lor de loaze,
de caracudă și de politruci,
când se-opintesc în mocirloase fraze,
că-ți vine la Socola să te duci?!

Cum prostului, nu am ce-i face,
Să-l contrazic, eu mă abțin,
Dar mă revolt, că îmi displace,
Că-s mulți deștepți ce îl susțin.

Vaier național

Dirijoru-n căsnicie

Sunt dascăl de gramatică
Și am lăsat mulți repetenți
Ce au ajuns, că-s competenți,
În vârfuri, prin politică.

Din aceeași rădăcină
În Parlament, surprinși vedeți
Mai mulți ce nu știu să vorbească
Prea bine limba românească,
Votați de alți analfabeți.

Gânduri
la început de an

Chiar de la Rostra se aruncă, grele,
cuvinte veninoase între frați;
un cor de violete cucuvele
tot cântă, răsunând peste Carpați!...

Când prostul este șef

Trăind aceste timpuri crude,
Atât de jalnic am ajuns,
Că nici un râs nu se aude
Și n-avem lacrimi pentru plâns.

Surpate,
02. dec. 2019

Ne înarmăm, de parcă mari războaie
vom duce-n Africi și-n Afganistan,
când second-hand-uri ne îmbracă-n straie
și cresc ciulinii-n vastul Bărăgan.

Azi, însă, Țara nu se poate plânge
că mai avem „mormanele de fier”,
și fericiă-i, când, pe masă,-și frânge
a pustei pâine ─ grâul furajer!...

Mârțoagele politice

De Sărbători, ne-om așeza la cină;
în Nazaret va străluci o stea;
noi, însă, vom purta aceeași vină:
că nu te naști și-n iarna asta grea!

(la niversarea, pe 15 ian. 2020,
a 170 de ani de la naștere a POETULUI)

căci oratori, meșteșugind cuvinte,
cozi, la calende, de acuma-și fac,
scriind cu bidineaua pe morminte:
„Urâtă-i comedia lui Balzac!.

Pe prost eu îl evit cu teamă
Că-i mic la minte și-n purtare,
Doar trei vecine-l bagă-n seamă,
Că are …

Azi, Kierkegaard e o nimica toată;
„doctori bulati”─ au boate de ciobani
și te conving că roata e pătrată,
și că Posada-a fost la Perișani!...

POEZII

Crimeea-n mine viscolește-ntruna
și tobe bat partidele-păpuși;
pe Parlamente își prelinge luna
atât de fraged, proaspăt gălbenuș,

Dulceața unui mărăcine

Gânduri vin, de-a rându,-n nopțile de iarnă,
mai ales când iată, iarăși îmi doresc,
ca globule roșii, sufletul să-mi cearnă
în voroave simple, -n graiul eminesc,
că așa de singur, niciodată, poate,
nu am ost în Țara asta, -a nimănui,
unde proștii urcă, având doctorate,
ca măgarii-n crengi de înloriți gutui!
Analiști politici—fețele de ceară—
îți vorbesc de câte-n lume iar vor fi;
că s-o face Brexit și-ar putea s-apară
Lerul Ceaușescu și cu Gadafi!....
Și cum ,,idioții Europei”, zice
Putin, c-am ajuns să trăim ca-n cușcă
precum sclavii,-odată,-n lovituri de bice,
,,azi nu știm să facem măcar praf de pușcă!”
Din ,,perfectă-armată, la curburi carpate”
și ,,o flotă” mare, ,,de invidiat”,
,,ungurii”, vecinii ,,râd” pe înfundate:
Țara tot coboară-n mahala și-n sat!
Gânduri vin, de-a rândul, și-așa greu m-apasă!
De-or fi,,două tururi” ori va fi ,,un tur”;
de ,,anticipate”, nimănui nu-i pasă,
dar simțim nădragii, sigur, rupți în c...!
Surpate,
14 ianuarie 2020

De soțul meu, vă spun că-mi place,
E gospodar, nu face rele
Și a-nvățat rapid să joace,
În ritmul cântecelor mele.

Sărăcie onorantă
N-avem subvenții și salarii,
Dar nu e nimeni supărat,
Trăim precum parlamentarii,
Doar din furat.

ANCA
POPESCU
UN PAS ÎNAINTE,
DOI PAȘI ÎNAPOI
Părăginit e drumul vieții
Când pașii-i facem înapoi
Și vin lichele să ne-nvețe
Că noi nici n-am avut eroi..
Nesemnificativ se-agită,
Rămane timpul descuiat
Și Timpul însuți ne ridică
Să ne mai scape de-un ratat!
Ei iau în paranoic viața
Întrun paranormal hazliu
În mintea lor domnește ceața
Dar vine ploaia mai târziu…
Chiar o să-i ia pe toți cu apa
Și-o să ne scape de bandiți
O să rămănă totuși fapta
Dar scapă țara de smintiți.
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TREI PICTORI VÂLCENI ÎNTR-O EXPOZIȚIE DIN CAPITALĂ:
CRISTIAN SIMA, FLORI PĂNESCU ȘI MIOARA TRANDAFIRA
Ion LAZU

I

eri, pe cea mai cețoasă vreme a acestei ierni de mântuială,
am „dat o fugă” până la Căminul Artei din strada Biserica
Enei, unde în decursul anilor și deceniilor multe expoziții văzutam, spre a da o repede lectură tablourilor
prezentate „la centru” de trei merituoși pictori
vâlceni. Ne interesa mai cu deosebire evoluția
lui Cristi Sima, fratele mai mic al bunului prieten
și redutabil poet Felix Sima, de care ne leagă o
frăție literară de bune decenii... Pictorul familiei
fiind și el mereu în atenția noastră, preocupat la
rându-i și de diverse alte forme ale Frumosului din
artă dar și din natură. M-a însoțit cândva, în anii
șaptezeci! (dau acest amănunt ca să se înțeleagă
vechimea amiciției noastre), chiar pe valea
Gresarea dinspre Horezu, locul descinderilor mele
intempestive întru vânătoarea de imagini insolite
ale enigmaticilor trovanți, „lansați” mai apoi în
albumul de artă fotografică Natura sculptează,
1984. Ehei, ce vremuri!
Cristian Sima, ajuns acum la deplina maturitate
artistică, nu se dezminte în temeinicia abordărilor
sale picturale, și ni se înfățișază, la această expoziție, al cărui aspect de sinteză nu putea să ne scape, anume cu lucrări care să-l reprezinte cu adevărat și să-l individualizeze printre confrații de breaslă. Ne prezintă nu în primul rând pictură ca atare,
ci mai ales grafică. Și fapt este că în sine această
alegere nu a dat greș, căci poate grafica lui Cristian
Sima este cea care îl singularizează în breaslă.
Grafica sa nefiind nicicum tărâmul unor jocuri
și tatonări, ci dimpotrivă, o abordare mai strictă
privind obiectul dintotdeauna al artei grafice:
omul ca atare, insul generic, redus la esențe,
înfățișat în contexte relevante - în cazul nostru, în
raportare la celelalte arte primordiale: muzica mai
ales! A nu se uita acest aspect definitoriu: pictura
lumii a început cu grafica, - nici nu se putea altfel
! - și așa se face că avem în patrimoniul cultural
al lumii tot ce s-a mai păstrat din preistorie și din
antichitatea clasică: contururi, siluete umane, atitudini definitorii
- iar în privința asta grafica nici nu a progresat prea mult, de la
origini și pînă astăzi, tocmai pentru că de la început a țintit să ne
dea esențialul despre om... Așa că, în grafică, părând că te întorci
la originile artei, de fapt te afli în chiar miezul devenirii sale.

În cazul lui Cristian Sima, avem printre altele, memorabilul
ciclu de grafică Muzicanții, o suită întreagă: oameni și
instrumente muzicale (tradiționale ori inventate, din spațiul
carpatin ori de pretutindenea, în beneficiul ideii de Muzică!). Or,
ce vedem? (Dar s-ar putea să fim pe un traseu eronat, ceea ce
însă în cazul de față mai puțin contează, câtă vreme noi dorim
să punem în pagină o idee, probabil inevitabilă:
că în prezența instrumentelor muzicale, insul
interpret se depersonalizează, el transcende
determinării sale individuale, devine mesagerul
unei partituri care nu-i mai aparține, căreia de
data asta el îi devine dependent...) Rămâne în
prim-plan numai Melodia, iar individualitățile se
volatilizează: capetele muzicanților dispar, doar
mâinile ocupă prim-planulul, de-o expresivitate
vecină cu adorația - ele au un ce fabulos, parcă
din sfera magiei, și nu doar atât, ci se constituie
în personajele principale, daterminante, iar prin
contrast, picioarele (plasate la antipod, în sine
profane, reprezentând alteritatea), noduroase cu
deosebire, anti-muzicale prin excelență, etc., se
sprijină parcă pe altceva decât pe solul profan și,
în fapt nu fac decât să asigure un ritm al cântării...
Nu ne vom mai mira că instrumentele sugerează
tendința de zbor, desprinderea de lumea reală,
cum prea bine spunea criticul de artă Luiza Barcan
într-o cronică recentă: „oniricul, fantasticul, dar
și spiritul ludic”. Ciclul Muzicanților, desfășurat pe
orizontala peretelui, este întretăiat pe verticală de
un altul, din cinci elemente, acesta reprezentat
prin măști de argilă arsă - mi-am amintit de
minunatele Târguri de ceramică Cocoșul de
Horezu! - în care primul element, cel de sus, este
esențializat, liber de orice adaosuri ale civilizației,
pentru ca următoarul și următoarele, în jos, să
se încarce de „câștiguri” ale perioadelor istorice,
până vor deveni supraîncărcate, năpădite de
adaosuri din seria futilităților, care le copleșesc și
le depersonalizează în ultimă instanță. Poate că
nici n-ar mai trebui altă lecție despre zădărnicia
zădărniciilor privind sensul astei lumi. Cristian
Sima, din speța mai rară a oamenilor ce nu se grăbesc, nici nu
supralicitează, artist prin har, sever cu sine, autoironic și onest, ne
spune prin arta sa doar ceea ce e strict necesar ca să înțelegem
„ce e rău și ce e bine”, vorba poetului național Eminescu, adus aici
în discuție numai din nevoia de repere tutelare.

ÎNTÂLNIRE DE TAINĂ LA GURA CERULUI
(Urmare din pag. 13)
Profesor doctor Mihaela Rădulescu a vorbit despre poezia lui Alexandru Cerna-Rădulescu, despre acest mare om de cultură (intrat
într-un con de umbră) și a accentuat ideea că nu s-a făcut nimic referitor la viața și activitatea sa.
Actorul Cristian Alexandrescu a recitat – cum numai el poate s-o facă – poezii de-ale lui Alexandru Cerna-Rădulescu, cu versuri de-o
rară frumusețe.
Punctul al doilea de pe ordinea de zi a Cenaclului „Petale” condus de Mitică Zamfira l-a constituit recitarea din creații proprii a
următorilor participanți: Nicu Cismaru, Ovidiu Cristian Dinică, Vergil Zamfira, Marian Pătrașcu, Veronica Stan și subsemnatul. Așadar, un
florilegiu de creații proaspete, atât de diferite ca atmosferă sentimentală, ca stil, susținând vivacitatea dialogului dintre scriitorii vâlceni.
Publicul a fost sincer emoționat. La fiecare a dat răspuns „criticul de serviciu” al cenaclului, prof. dr. Mihaela Rădulescu, președintele
Societății Culturale „Anton Pann”.
Actorul Cristian Alexandrescu revine cu recitări din Alexandru Cerna-Rădulescu, dar și cu... „o porțiune” din viitoarea carte a
conducătorului Cenaclului „Petale”, Mitică Zamfira, un fragment de-o rară frumusețe, făcând „asistența” să-ntrebe când este gata
cartea, dornică să intre-n posesia ei. Doamna Anca Sîrghie a subliniat autenticitatea narațiunii în care pătrunderea psihologică a
personajelor, desprinse din imediata realitate, dar subtil diferențiate prin dialogul dinamic și convingător, dă valoare povestirii, așezând
proza autorului pe linia clasică a lui Marin Preda, fără a-l imita, însă.
Fără să ne dăm seama că au trecut aproape trei ore de dezbateri, ne-am apropiat de cel de-al treilea punct al ordinii de zi, la fel de
frumos și el, „degustări” de produse românești, cu o socializare prelungită până spre târziul nopții care-și întinsese mantaua-i neagră
peste tot.
Afară-i frig și baba iarnă gonește călare pe caii gerului, iar noi mergem acasă bucuroși că am asistat la un eveniment foarte frumos,
drept pentru care mă grăbesc să-l felicit pe Mitică Zamfira pentru ceea ce face, să vă informez pe dumneavoastră și să mă semnez:
25.01. 2020 – Cenaclul “Petale”

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, 27 ian. 2020

Felicitări, aplauze. Și încredințarea că vom câștiga în lupta vieții
și a artei numai ceea ce nu este de pierdut. Cei trei expozanți (din
perioada 12-26 ianuarie 2020) sunt absolvenți ai clasei de pictură
a profesorului Sorin Ilfoveanu – pre când acesta preda la Liceul de
arte din Pitești, până a deveni maestrul de azi.
Cât despre cele două pictorițe, ele merită atenția noastră, căci
s-au angajat cu aplomb în sensul postmodernității, unde pictura
este de tot dezinhibată și caută să ne arate mai multe decât se
aflaseră în panoplia picturii, așa cum o cunoșteam de-o viață. S-ar
zice că artele s-au prins cu toatele într-o horă care le dă un ritm și
le ține laolaltă, chit că vreuna sau alta ar vrea să ia hora înainte...
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