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VÂLCEA SE ÎNFRĂŢEŞTE CU BUCOVINA DIN UCRAINA...
ŞI PRIN COSTEŞTI, ŞI PRIN OSTRIŢA!
Petre Cichirdan
Între 13 şi 15 iunie 2018 un autobuz destul de confortabil de la
„Obada” Vâlcea ne-a încărcat pe toţi de la Costeşti şi de la Râmnicu
Vâlcea şi ne-a dus în Ucraina ca să înfrăţim Costeştiul cu Ostriţa de
lângă Cernăuţi. Călătoria în Ucraina, pe lângă semnarea actelor de
înfrăţire şi prezenţa în spectacolul de apropiere şi cunoaştere oferit
de ansamblul „Floricica din Costeşti” şi Ansamblul Perla (asociat cu
formaţia de dansatori din Ostriţa, satul Horbova), a avut ca scop
şi prezenţa noastră la inaugurarea şi sfinţirea noului sediu al Şcolii
Populare de Artă şi Civilizaţie Românească Cernăuţi. Spre final, la
întoarcerea spre casă, a avut ca scop şi turismul din zonă astfel că
din cele trei zile o noapte s-a dormit la hotelul de lângă Cernăuţi
iar celelalte două le-am petrecut în autocar...Pe 14 iunie la ora 7.00
am ajuns în Cernăuţi, apoi la hotel, ne-am odihnit până la 11.00
apoi am plecat la noul sediu al Şcolii Populare de Artă şi Civilizaţie
Românească Cernăuţi, care s-a inaugurat cu această ocazie (un rol
important în ctitoria membrilor acestei şcoli având şi primăria din
Horezu, şi cea din Costeşti
şi cea din Vaideeni) şi unde
s-au semnat documentele de
înfrăţire dintre comuna Costeşti şi comuna OstriţaHerţa din fosta Bucovină de
nord, dincolo de Siret, astăzi Ucraina... A fost impresionant momentul, după slujba de sfinţire ţinută de un
sobor de preoţi români şi
ucrainieni, înainte de semnare, intonându-se Imul de
Stat al Ucrainei şi Imnul de
Stat al României...Primarul
Costeştiului, Toma Marius
Peştereanu, sprijinit de micuţul
său fiu, Mihnea Toma, a fost
depăşit de emoţie (probabil
gândindu-se la ce s-a întâmlat în 1941 prin aceste locuri-exterminarea
sovietică aplicată românilor din Bucovina de nord-Fântâna Albă
nefiind decât un firav şi îngrozitor exemplu) şi şi-a acoperit ochii cu
batista. Nu am crezut că acest primar atât de voinic şi plin de viaţă este
capabil de atâta sensibilitate... Semnarea înfrăţirii, slujba de sfinţire
a noului sediu dar şi a înfrăţirii s-a desfăşurat pe fondul muzical
dumnezeiesc creat de copiii de aur ai lui Iurie Levcic, copiii Bucovinei,
ca nişte îngeri, care trebuie să recunoaştem, ne emoţionează şi pe
noi până la lacrimi ori de câte ori îi vedem, de când îi cunoaştem, din
2016. Şi nu putem să nu recunoaştem, şi să le mulţumim părinţilor,
lor, că există astăzi; că de fiecare dată când îi vedem ne vedem
pe noi în 1944!...Dar, nu numai emoţia stârnită le oferă-creează
valoare, fiindcă, aşa cum îi prezenta Iurie Levcic în aceeaşi seară pe
scena din satul Horbova-Ostriţa, şi cetăţenii din Verona-Italia le-au
descoperit valoarea; anul trecut, spre exemplu, Sabrina Palamariu
cucerind marele premiu la un fesival, cel mai important, din Italia...
Italia, Franţa, România...peste tot aceşti copii sunt consideraţi cei
mai buni fiindcă sunt crescuţi cu Dumnezeu în suflet de părinţi şi
educatori care îl au pe Mântuitor în ei, acasă la ei...Toţi participanţii
au primit câte o frumoasă icoană, care, aşezate pe enorma masă
din sala multifuncţională din noul sediu a fost şi ea sfinţitâ, spunem
noi, precum sfinţiţi au fost toţi participanţii la preţiosul eveniment.

Organizatori: Iurie Levcic şi directoarea şcolii, Ana Apetrăchioaie
(frumoasă şi talentată foc-am văzut-o seara pe scena din Horbova),
desigur, ajutaţi de Consulatul Român din Cernăuţi şi statul ucrainian.
Au participat invitaţii din comuna Costeşti: primarul Toma Marius
Peştereanu însoţit de fiul său Mihnea şi soţia sa Cristina, secretarul
comunei Costeşti, Vasile Neagu; întreaga formaţia „Floricica din
Costeşti” în frunte cu Gheorghe Pistol, Grigore Florescu, Tudor
Victor Colniceanu, Laurenţiu Ungureanu; Flavius Cătălin Sîiulescudirectorul Palatului Copiilor din Râmnicu Vâlcea, Marian Bărăscu,
poet, membru USR, din Drăgăşani; Zenovia Zamfir de la Biblioteca
Judeţeană Vâlcea şi redactor la TV Etalon Râmnicu Vâlcea; Ligia
Nicolescu şi subsemnatul, invitaţii speciali ai lui Iurie Levcic; primarul
comunei Ostriţa, Vasile Ţurcan, împreună cu cei trei primari din
satele alăturate Ostriţei cu care acesta s-a asociat „ca să facă faţă
înfrăţirii” (a subliniat cu umor Vasile Ţurcan), corul de copii „Perla”
ai şcolii din noul sediu; invitaţii: Călin Brătean, directorul Centrului
Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare
Suceava; Adrian Ardeleanu, directorul C.J.C.V.T.C.P. Iaşi, alţi directori
de la Iaşi care sprijină mişcarea
culturală românească din
Cernăuţi; Maria Rotaru din
Suceava, profesor, care a
avut proiecte de sprijinirea
acestor talente din Cernăuţi;
şi, nu în ultimul rând, Zvetlana
Preoteasa, director Biblioteca
Metropoletană Bucureşti, care a transmis mesajul ÎPS
Varsanufie că anul acesta Arhiepiscopia Râmnicului oferă
a doua tabără copiilor din
Cernăuţi, precum şi faptul
că Biblioteca Metropolitană
oferă celor ce doresc, din
Cernăuţi, cărţi... Ca argintul
viu, printre noi, s-a mişcat
Adriana Lupu, acum jurnalistă
în Cernăuţi, nu demult absolventa acestei şcoli ...o fetiţă deosebit de
frumoasă şi talentată. Ana Goştiuc a condus-dirijat ansamblul coral
al copiilor de la „Perla”...
Noul centru era ornat în 14 iunie cu zeci de tablouri pictate
în tehnica guaşă de Mihai Alisavetei, pictor din Cernăuţi, tablorile,
reprezentând personalităţi marcante, foarte reuşite, ale culturii
româneşti bucovinene... Scena era încadrată de portretul marelui
Eminescu şi cel al lui Ciprian Porumbescu, două stele nestinse ale
culturii româneşti, iar pe fundal trona chipul lui Dumitru Covalciuc,
care, după cum ne-a declarat Iurie Levcic, va da numele acestui nou
sediu... Dumitru Covalciuc un mare român, luptător pentru drepturile
românilor din Ucraina, un erou, care recent s-a stins din viaţă, după
ce a condus ani de zile ziarul „Zorile Bucovinei” şi Almanahul „Ţara
Fagilor” pe care, ultimul număr, l-am prezentat şi noi în Cultura
vâlceană. Un om de cultură desăvârşit. Să mai spunem că această
şcoală populară, de artă, a luat fiinţă în 2014 şi a fost sfiinţită la 10
mai 2015 într-un sediu provizoriu...Am reţinut pentru dvs., cititorii
noştri, urarea pe care a făcut-o Florin Brătean cu această ocazie:
„Doresc românilor din Ucraina să trăiască la fel de bine cum trăiesc
ucrainienii din România.” De asemenea reţinem faptul că domnul
Toma Marius Peşterean a dăruit noului sediu o icoană cu chipul
lui Grigorie Decapolitul, iar domnul Vasile Neagu a oferit un volum

PETRE CICHIRDAN - PREMIUL UZPR/2016 PENTRU REVISTELE CULTURALE ALE RÂMNICULUI
CULTURA Ars Mundi • CULTURA vâlceană • POVESTEA VORBII 21 • SENIORII • FORUM vâlcean

iulie/2018

2
semnat de Tatian Miuţă, intitulat „Nestemate”, făcând o reuşită
comparaţie cu „nestematele” Cernăuţiului, aceşti minunaţi copii
din ansamblul cernăuţean, „Perla”! Adresa noului sediu pe care
vă rugăm să nu-l ocoliţi dacă ajungeţi la Cernăuţi (şi vă rugăm să
ajungeţi, să vedeţi ce oraş au construit aici românii bucovineni,
ocupaţi de austrieci, şi care s-au unit cu românii din Regat în
1918, şi ce urmaşi au ei acum şi cât de mult respectă ei condiţia
de a fi român; lecţie mai mare ca aceasta, despre românism, nu
există!) Cernăuți, str. Mitropolit Andrei Șeptițchi, nr. 23.
*
În seara aceliaşi zile toţi participanţii la cele două evenimente:
inaugurare şi sfinţire sediu, şi înfrăţire Costeşti cu Ostriţa, s-au
deplasat la Horbova unde a avut loc un spectacol oferit de
ariştii populari amatori (ce amatori?! adevăraţi artişti populari
înzestraţi cu mult professionalism) din Costeşti, „Floricica din
Costeşti”, şi din Ostriţa, „Mugurelul”, precum şi din Cernăuţi:
Sabrina Palamariu, Nadia Scalco, Ana Apetrăchioaie şi Ana Maria
Calancea, cea din urmă, care ne-a vizitat la Horezu de două ori, în
spectacol cu „Perla”, şi care, cu harul ei, i-a făcut să plângă, la prima
vizită, pe scriitorul Dinu Săraru şi pe ministrul de externae Lazăr
Comănescu...Ansamblul din Costeşti a susţinut după părerea
noastră unul dintre cele mai frumoase spectacole populare
demonstrând măiestria nativă a acestui popor cu adevărat „ales”

şi la spaţiul căruia au tânjit toţi mai marii lumii. Spectacolul lor
este certificatul de garanţie a acestei solii româneşti în interiorul
unui acelaşi neam şi …teritoriu. Spectatorii au fost extaziaţi, cel
puţin eu, care scriu aceste rânduri şi care am filmat, am tresăltat
la fel cum tresăltau de viaţă iile dansatoarelor. Cei doi primari, cu
plosca nunţii în mână, au completat un tablou viu, extraordinar,
a ceea ce a dat forţă acestei rezistenţe româneşti, care, în cazul
românilor bucovineni, a ţâşnit din cenuşe ca pasărea Phoenix
sau mai degrabă ca Pasărea Măiastră a lui Constantin Brâncuşi...
Ansamblul din Costeşti readuce în viaţa culturală vâlceană şi
iată, şi bucovineană, interpretarea matură, ludicul bătrânesc,
arta maturului, ştiindu-se că în ultima vreme se exagerează pe
reprezentarea infantilă a folclorului şi nu numai. Dansatorii au
dovedit că sunt plini de energie, mai scumpă decât toate, şi că
au capacitate trupească peste limitele obişnuitului, dar care este
în continuă scădere prin mai toate capitalele şi ţările lumii. O
lume din ce în ce mai leneşă şi...mai virtual spiritualizată! Munca
şi pământul sunt colorate inadmisibil cu cenuşiu până la negru
de aceşti neecologi spirituali ai pământului...În timpul dansului
Basarabencei sau a Ciuleandrei spectatorii jucau în scaunele
de la Ostriţa! toţi, spectatori şi artişti, fii şi nepoţi ai Ostriţei şi
Costeştiului de Vâlcea, din ...1944! O sală plină la Ostriţa după o
ploaie care ţintuise în casă pe toată lumea. O seară, după care

am dormit mult şi bine; şi tot după care am porinit cu acelaşi
autocar Obada spre casă vizitând şi mânăstirile Putna, Suceviţa şi
Moldoviţa. La Mânăstirea Suceviţa, pe un perete am zărit parcă
chipul lui Basarab I pictat la Biserica Domnească din Curtea de
Argeş; desigur, era chipul lui Petru Rareş (1532), iată, cu aproape
două sute de ani mai târziu decât cel pictat al lui Basarab I sau al
fiului său Alexandru.
Publicăm în continuare un material semnat de Mihaela
Silvia Marinescu, componentă a acestui ansamblu, „Floricica
din Costeşti” (dar şi autoare a ideii şi textelor strigăturilor) şi
bibliotecară la Căminul Cultural din comună, o altă „perlă” (pe
lângă bisericile din preajmă), a Costeştiului, şi care găzduieşte
lucrări de sculptură şi pictură ale artiştilor plastici consacraţi,
români, în frunte cu Gheorghe Anghel, cel care ni l-a redat cel mai
bine, în bronz, pe Mihai Eminescu în faţa Ateneului Român. Dar,
întâi să-i amintim pe cei care încă nu le-am pronunţat numele
(din Ansamblul „Floricica din Costeşti”): Mândreci Floricica
(coordonator-coregraf), Crăcană Maria, Băluţoiu Elena, Florescu
Grigore, Ilea Dacian, Anghel Constantin-Răduţ, Grigore Daniela,
Lăcraru Florin, Coca Grigore, Florescu Petruţa, Lăcraru Laura,
Ilie Petruţa, Ilie Felicia, Coca Marina, Nistor Gheorghe, Nistor
Magdalena, Drăghici Florentina.

ANSAMBLUL „FLORICICA DIN COSTEŞTI”
Mihaela Silvia MARINESCU

Î

ncepând cu anul 1983, Festivalul Național Cântarea
României aducea în prim plan un nou grup de dansuri în
comuna Costești, „Domnițele din Costești”. Inițiativa îi aparține
profesoarei Felicia Voineag care alături de binecunoscuta
coregrafă Maria Constantinescu reușesc să formeze un grup
format din douăzeci şi opt de femei, îmbrăcate în costume
populare moștenite, costume care au o vechime cuprinsă între
80 și 100 de ani. Sunt costume cusute pentru ziua nunții, costume
de mireasă cu o cusătură bogată, bătute cu mărgele și fluturi.
Grupul este încadrat în 2012 în Ansamblul „Floricica” în urma
punerii în scenă a unui obicei de nuntă care se mai păstrează
încă, la sate, „Bărbieritul mirelui”, urmându-i apoi, „Hora cu dar”.
Apar astfel un număr de opt perechi și o suită de dansuri specifice
zonei noastre care cuprinde: Basarabeanca (adusă), Brâul, Hora
de mână, Învârtita, Ciuleandra (proveniență zona Argeș) și Sârba.
Costumul de femeie este alcătuit din ciupag sau cămașă, poale, zăvelci sau șoarțe, țesute în război, pe negru în fața și pe roșu,
la spate, bete, ciorapi de lână și opinci. Pe cap, specific grupului
„Domnițele”, se poartă comănacul împodobit cu maramă.
Atât cămășile cât și zăvelcile din față sunt bătute cu mărgele
și paiete. Zăvelca din față este țesută cu fir negru cu alesătură al-

bă cu motive florale sau geometrice iar cea din spate este scorțată, țesută cu fir roșu. Să nu uităm că un costum trebuie să aibă
motivele florale sau geometrice atât pe cămașă cât și pe zăvelci.
Costumul de bărbat este alcătuit din cămașă cu poale cu
șabac (alesătura cu acul în pânza) sau cusătura (la gât și poale),
bete, pantaloni albi, simpli și opinci.
Repertoriul grupului este alcătuit dintr-un colaj de secvențe
de nuntă (nunta - obicei de trecere).
Băiatul își cunoaște viitoarea mireasă la Hora Satului unde
„Domnițele” (fetele) fac un lanț de dansuri care cuprinde: Hora
Domnițelor, Hora ca la Costești, Mințita, Floricica, Lanțul și Sârba.
Urmează obiceiul “Bărbieritul mirelui” și se încheie cu Hora
de mână, hora care are un rol important în cadrul nunții fiind
jucată atât la aducerea tufanului (joi seara), la Bradul miresei
(Fedeleș) cât și la Bradul mirelui (sâmbăta seara), la pusul florii
de către nașă ginerelui, la aducerea de către mireasă a apei, la
plecarea cu Calea Mare, la intrarea miresei în noua casă și la
încheierea nunții când se ia voalul miresei și i se pune basmaua
(baticul) semn că a intrat în rândul femeilor măritate.
Mirele - Laurențiu Ungureanu, Vioară (mim) - Tudor Victor
Colniceanu, Solist - Grigore Florescu, Vornic - Gheorghe Pistol
Premii și participări:
- Diplome și premii de-a lungul existenței Festivalului

Cântarea României, Premiul special la Festivalurile “Brâul de
Aur”și „Fagurele de Aur”, Premiul special “Maria Constantinescu”
la Festivalul de folclor “Cântecele Oltului”, Premiul special la
Festivalul ”Țara Oltului în produse și tradiții”, diplomă de onoare
de la Consortio CS Potenza – Italia, diplomă de onoare de la
Televiziunea Favorit pentru păstrarea patrimoniului folcloric,
diplomă la Festivalul Tradițiilor Vâlcene, Diploma de excelență
din partea CJCPCT Vâlcea și altele.
- Participări în Festivalul « Pridvor vâlcean » organizat la
Muzeul Satului „Dimitrie Gusti” și Muzeul Civilizaţiei Populare
Tradiţionale Astra, în Proiectul Cultural inițiat de Comisia
Europeană la Budapesta intitulat „Împreună din 1957”, «
Ecouri meseșene » - Zalău, Tg Mures, « Pridvor vâlcean »
Sibiu și București, Botna-Ialovăț din Republica Moldova, Valea
Călugărească, Vînju Mare, Călărași, Festivalul de Jocuri și
Obiceiuri Populare de la Idicel-sat, Mureș, Festivalul „Țara Oltului
în Produse și Tradiții”, Avrig - Sibiu și altele.
Ansamblul a fost nominalizat pentru primirea titlului de
„Ansamblu Reprezentativ al Olteniei” de către Asociația „Cele
Mai Frumoase Sate din România”.(2016 - Costești, Sat Cultural
al României)

NOTA: Vezi pe Video Arhiva (you tube) „ANSAMBLUL FLORICICA DIN
COSTEŞTI PE SCENA DIN HORBOVA-OSTRIŢA UCRAINA!” şi „COSTEŞTII
VÂLCII SE ÎNFRĂŢEŞTE LA CERNĂUŢI CU OSTRIŢA-HERŢA DIN UCRAINA!”
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Du-te dor cu dorurile
Pr. Constantin MĂNESCU - HUREZI

L

imba noastră strămoșească, cu rădăcini adânci în
pământul și în spiritul geto-dacilor, deține un fond de
cuvinte pre-latin sau traco-dac, cuvinte care provin din protoindo-europeană și a căror semantică este aproape intraductibilă
în alte limbi, deoarece acestea nu dețin cuvinte cu același sens
și cu aceeași semnificație. Unul din acestea este cuvântul ”dor”,
despre al cărui sens cercetătorul dr. Mihai Vinereanu, în al său
”Dicționar etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de
indo-europenistică”(București, 2009, 936 p.), ne dovedește cu
argumente convingătoare, că are un sens total diferit de sensul
din limbile neolatine. Dacă sensul din latină, similar cu cel din
greacă, este acela de ”a durea”, de unde rezultă cuvintele ”doliu,
durere” (fizică sau psihică), în limba română ”dor” vine de la
”a dori, a vrea, a plăcea, a iubi”. Expresia de ”a-i fi dor” cuiva
înseamnă a dori ceva sau pe cineva și provine din fondul tracoiliric, cu sensul total diferit de latinescul ”a durea”.
Cel care a redat în mod sublim sensul cuvântului ”dor” este
poetul nepereche Mihai Eminescu, în poezia ”Mai am un singur
dor”, precum și în poezia ”Dorința”, în care este nelipsit minunatul
tei cu florile lui înmiresmate, ca o binecuvântare, atât în clipele
fericite ale întâlnirii cu ființa dragă (”Pe genunchii mei ședeavei,/Vom fi singuri-singurei,/Iar în păr înfiorate/ O să-ți cadă flori
de tei”), cât și în cazul plecării din această lume(”Deasupră-mi
teiul sfânt/Să-și scuture creanga”). Dar dorul mai este întâlnit, cu
toate multiplele lui valențe, în viața păstorilor, care în drumurile
lor cu turmele pe munții sau pe șesurile patriei, cântau și acest
cântec: ”Du-te dor cu dorurile/Ca plugari cu plugurile/ Du-te dor
unde te mâi/ Și te-alină unde-ți spui”. Pe viscol și pe vânt, pe
ploaie și furtună și mai rar pe vreme bună, păstorii își mânau
turmele cu dorul la cei de acasă, la ființele dragi, la locurile
natale, și tocmai aceste doruri, pe care le cântau cu fluiera, le
dădeau forța de a rezista și de a se întoarce, măcar și mai rar, pe
la casele și la vetrele lor.
O astfel de vatră, de așezare păstorească din zona Horezului,
cu rădăcini adânci în Ardeal, reflectate în antroponimie
(Mărgineanu, din Mărginimea Sibiului, Jinaru, din Jina, jud. Sibiu,
Vinereanu, din com. Vinerea, Sescioreanu, de la Săsciori, jud.
Alba), o reprezintă localitatea Vaideeni, situată la limita nordvestică a județului Vâlcea, la poalele munților Căpățâna, pe valea
superioară a râului Luncavăț. Atestată documentar în hrisovul
domnitorului Radu cel Mare (15 septembrie 1495-aprilie 1508),
din 15 iunie 1504, ea apare menționată cu numele de Vai de
Ei, în hrisov menționându-se faptul că locuitorii de aici ”au fost
netulburați de nimeni din moși strămoși pe aceste plaiuri”. Se
pare că primul val de ardeleni a pătruns în Țara Românească
după năvălirea tătarilor din 1241-1243 în Ardeal, când au luat
calea codrilor și s-au așezat în nordul Olteniei. Poate că chiar de
atunci datează Vai de Ei, întrucât și-au atras mila, dar poate și
ironia locuitorilor din părțile noastre, care i-au socotit ca fiind
loviți de soartă. Aceștia i-au numit chiar ”ungureni”, adică veniți
din Ardealul care era sub stăpânire ungurească.
Al doilea mare val de ardeleni care au trecut Carpații și s-au
stabilit aici a fost în jurul anilor 1750-1760, din cauza asupririi
naționale, a persecuțiilor religioase, mai ales după ”unirea cu
Roma” din 1698-1701 și după luptele de apărare a Ortodoxiei duse
de călugărul Visarion Sarai, de țăranul Nicolae Oprea Miclăuș din
Săliștea Sibiului și mai ales după răscoala ieromonahului Sofronie
din satul Cioara, județul Alba, din 10 august 1760. Mișcările
religioase și sociale din acei ani au fost sălbatic reprimate de
către armata imperială, condusă de generalul Nicolae Adolf
baron Bukow, care în vara anului 1761 a distrus zeci de mânăstiri
și schituri din toată Transilvania, cele de lemn fiind arse, iar
cele din piatră și cărămidă distruse cu tunurile (Sâmbăta de
Sus, Râmeț, Prislop, precum și cele din Țara Făgărașului). Încă o
dată se adeverea în istorie renumele trist de Vai de Ei, denumire

transformată mai târziu în Vaideeni și
prescurtată în limbajul localnicilor sub
forma de Vaidei.
Ce au adus cu ei acești locuitori din
Ardeal stabiliți pe meleagurile noastre?
În primul rând dorul după locurile natale
pe care le-au părăsit, în care și-au lăsat
îngropați pe moșii și strămoșii lor. Apoi
cultura lor populară, nescrisă, creată la
umbra codrilor, pe vârfurile munților
Carpați, prin văile adânci sau pe șesurile
roditoare, în nopțile și zilele de veghe, cultură izvorâtă din puținele
bucurii și din multele necazuri, unele trăite de ei, altele suferite
de străbunii lor. Au adus apoi folclorul literar și muzical, legat de
obiceiurile de la naștere, nuntă și moarte, bocetele de jale, de
dor, de joc și cele numite jienești, ”ale vârfurilor”, interpretate
din fluier și transmise din generație în generație, până în zilele
noastre. Au mai adus mândrul lor port popular, specific satelor
de origine din Ardeal, care și la ora actuală, alături de steagul
tricolor, este nelipsit la sărbători religioase și patriotice, pentru
toate categoriile de vârstă.
Toate acestea au fost valorificate încă din anul 1908, când
a luat ființă în Vaideeni, la 9-10 noiembrie, Cercul Cultural
”Înflorirea”, urmat de formația de fluierași maturi din Vaideeni,
înființată în anul 1949 la inițiativa învățătorului Ion N. Stănușescu,
fiu al satului, formație care, în anul 1965, la inițiativa profesorului
Vartolomei C. Todeci, a fost completată cu grupul vocal, devenind

„Ansamblul Miorița”. Anul 1968, în care se revenea la vechea
împărțire administrativ-teritorială a țării pe județe, ca forme
tradiționale și viabile ale organizării țării, aducea cu sine noutăți
și pentru localitatea Vaideeni. În acest an se sărbătoreau 60 de
ani de la înființarea Cercului Cultural „Înflorirea”, iar la 27 iulie
1969, la inițiativa profesorului Vartolomei C. Todeci, directorul
căminului cultural, sprijinit de profesorul Solomon I. Luca de la
Școala nr. 1 din Vaideeni și de primarul Ion Deloreanu, precum și
de prof. dr. Gheorghe Deaconu, directorul Casei Creației Populare
Vâlcea, și de prof. dr. Ioan St. Lazăr, prieteni sinceri ai Vaideenilor,
a luat ființă sărbătoarea folclorică păstorească „Învârtita Dorului”,
denumire inspirată de poemul în 24 de părți compus de Ion Iscru,
care a murit în primul război mondial. Manifestarea era concepută
ca o continuare a tradiționalelor nedei păstorești, ținute din
vremuri imemoriale, pe crestele Carpaților Meridionali. Romulus
Vulcănescu este de părere că nedeile simbolizează „urcări pe
munte pentru contact direct cu cerul și rugăciuni”, dar de-a
lungul timpului, au devenit un fel de întâlniri cu scopuri practice,
de schimburi de bunuri economice, de legături profesionale, de
obicei pastorale și de încuscriri (Mitologia română, București,
1985, p. 361). Nedeile, ca și ciumărcile, sâmbrele sau târgul
fetelor de pe Muntele Găina, aveau loc de obicei în ziua de 24
iunie, de sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, numită
în popor Drăgaica sau Sânzienele. În această zi, fecioarele curate
(întruchiparea ielelor nopții, a zânelor zilei, a Ilenei Cosânzene
sau a ursitorilor) împleteau din florile cele mai alese ale câmpului
covoare sau cununa de Sânziene, pe care o ascundeau în cele
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mai limpezi izvoare sau în apă curată, ferită. Tânărul care găsea
această cunună era alesul celei ce o ascunsese și astfel ajungeau la
cununie. Iată un exemplu de profundă curăție sufletească a neamului nostru. Acea tradiție a „coroniței cu spice”, simbolul zeiței
Cibele la români, este târzie si de proveniență păgână. Ecoul bucuriei pentru vrednicie a fost păstrat în tradiția noastră sfântă: la
mirese prin „coroniță”, la miri prin „floarea miresii”; la tineri, prin
flori și falduri multicolore și mai ales la bradul cununiei ca simbol
al fidelității veșnice. Coronița de flori de sânziene împodobește
și fruntea copiilor merituoși la învățătură și cu o purtare demnă,
fiind bucuria părinților și mângâierea rudelor și prietenilor.
Ediția de anul acesta a festivalului păstoresc „Învârtita
Dorului”, organizată de inimosul primar al Comunei Vaideeni,
Daniel Achim Băluță, a fost una jubiliară, fiind cea de-a 50-a și
având loc în zilele de 23-24 iunie 2018. În cuvântul de deschidere
din ziua de sâmbătă, 23 iunie 2018, când a avut loc la căminul
cultural „Vartolomei Todeci” un simpozion de istorie cu lansări
de cărți, acesta a spus: „Sunt mândru că sunt vaideean și că sunt
primarul acestei comunități!”. Domina sa a acordat vorbitorilor
o plachetă jubiliară cu cea de-a 50-a ediție a acestui festival și
diplomă de excelență, „ca semn de apreciere și înaltă considerație
pentru contribuția adusă la conservarea și promovarea culturii
tradiționale a Vaideenilor”. În cuvântul său. dl. prof. Ioan St. Lazăr
și-a amintit cu nostalgie de începuturile cercetării folclorice pe
aceste meleaguri, împreună cu dl. prof. Gheorghe Deaconu,
pe atunci doi tineri, formați la Școala profesorului Mihai Pop,
strălucit folclorist al țării noastre. A mulțumit domnului Todeci
pentru întreaga sa activitate, considerându-l un tezaur viu și
sufletul satului Vaideeni.
Dl. Florin Epure, directorul Direcției pentru Cultură și Culte,
a făcut o incursiune în istoricul Nedeilor, punând această a
50-a ediție în legătură cu Centenarul Unirii și cu împlinirea a
514 ani de atestare documentară a Vaideenilor. Doamna Elena
Stoica, fostă directoare a Centrului Județean pentru conservarea
și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, și-a amintit, de
asemenea, de cele două proiecte inițiate acum 50 de ani: Învârtita
Dorului și Cântecele Oltului, care reprezintă până astăzi o unire
în spiritualitate. O prezență deosebită la această ediție a fost
domnul Louis Lasance, muzicolog și etnograf din Leiden, Olanda,
care în 1984 venea pentru prima dată la Vaideeni. Ajuns aici, s-a
hotărât să își dea doctoratul în muzică, cu folclor din Vaideeni și
astfel se năștea teza de doctorat „Învârtita Dorului”, susținută în
anul 1985 în orașul Leiden. După 34 de ani de la prima vizită la
noi, Louis Lasance a venit să-și lanseze teza de doctorat tradusă
în limba română, în două volume, despre „Fluierul ciobănesc
din Vaideeni”. Cu această ocazie a fost lansată și cartea d-lui
Vartolomei Todeci, „O viață trăită prin muncă”(Editura Bibliostar,
Râmnicu Vâlcea, 2018, 92 p.).
În încheierea acestui simpozion, a avut loc un spectacol
folcloric susținut de ansamblul de dansuri „Miorița” și de formația
de fluierași din Vaideeni, precum și de Vartolomei Todeci, care
ne-a mărturisit: „Cel mai bun prieten mi-a fost fluierul. I-am spus
toate gândurile mele și nu m-a reclamat niciodată”. Am simțit
aici puritate, sensibilitate, patriotism, simplitate și tot ceea ce are
nobil sufletul adevăratului român. „Învârtita Dorului” rămâne o
sărbătoare nemuritoare a tradițiilor.
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BARTOLOMEU ANANIA

SUNTEM CĂLĂTORI ÎN VIAŢA NOASTRĂ ŞI ÎN VIAŢA ALTORA
Zenovia ZAMFIR

O

amenii vin şi pleacă, la fel ca anotimpurile,oamenii
vin şi pleacă din viaţa nostră poate prea devreme iar
uneori dispar într-o călătorie atât de lungă că nu mai au timp
să se întoarcă. Suntem cu toţii mereu călători. În această viaţă,
pe acest pământ, în viaţa celor ce ne-au cunoscut , în timpul
ce l-am petrecut. Cu cât călătoreşti mai mult,pe pământ, în vis,
în gând , cu atât cunoşti mai mulţi oameni, locuri, suntem întrun tren al vieţii în care alegem să rămânem la locul nostru sau
alegem să ne plimbăm şi să cunoaştem şi alţi călători. Şi toate
acestea ne fac să privim la rădăcinile noastre, la ceea ce ne
susţine în cursul vieţii pentru a creşte spre înalt şi a aduce rod.
Rădăcinile.’’Nu este important că pleci, important e să te întorci.
Să nu mori rătăcind prin străinătăţi, fără să-ţi aduci aminte că
ai un părinte care te aşteaptă cu braţele deschise’’, Mitropolit
Bartolomeu Anania. A rânduit Bunul Dumnezeu să copilăresc
pe Valea Cernei cu apa limpede şi sclipitoare în razele soarelui
de vară, la sat , ‚’acolo unde s-a născut veşnicia’’, cum spunea
Lucian Blaga, acolo unde şi-au purtat paşii, visele ‚’Apostolul
neamului românesc’’ Patriarhul Justinian Marina şi mai la deal
,’’ Leul Ardealului’’ Mitropolitul Bartolomeu Anania. Se cuvine,
să călătorim ‚’ prin viaţa ‚’ şi activitatea ‚’pe ogorul Domnului’’,
pentru a le cinsti memoria şi a păstra vie amintirea. Bartolomeu
Anania, pe numele de botez Valeriu Anania, s-a născut la 18
martie 1921, în localitatea Glavile, județul Vâlcea. A intrat în
monahism la 2 februarie 1942, la Mănăstire Antim din București,
primind numele Bartolomeu. Decizia de a intra în monahism, la
vârsta de 21 de ani, a luat-o într-o singură zi şi fără prea multe
frământări, așa cum mărturisea mult mai târziu înaltul ierarh
într-un interviu. Ascensiunea sa pe treptele ierarhiei Bisericii
Ortodoxe Române nu a fost deloc uşoară în acele vremuri
tulburi.La 25 martie 2006, în ziua Bunei Vestiri, la Cluj-Napoca,
în cadrul unei ceremonii la care a participat patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, Teoctist, și membrii Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, Bartolomeu Anania, a fost înscăunat
Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului .
Întâlnirea providenţială cu Patriarhul Justinian Marina, mai întâi
la mănăstirea Bistriţa şi apoi la Palatul Patriarhal din Bucureşti a
avut un rol important în destinul marelui ierarh. Viaţa i-a purtat
paşii peste tot în lume, mult prea departe de locurile natale pe
care le-a păstrat cu sfinţenie în suflet şi în gând.Spre iarna vietii
şi-a găsit liniştea la mănăstirea Nicula.
La câţiva kilometri de Cluj-Napoca, se înalţă mândra
Mănăstire Nicula, unde vin oamenii cu zecile de mii să se închine
icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului. În acest loc,
devenit cel mai mare centru de pelerinaj al ortodocşilor din

N

inge sălbatic peste ținutul Yaya.
Bătrânul Ka(gebist) yayași-atât își
freacă palmele. N-a chemat nimeni minerii,
n-a ucis, n-a mulțumit criminalilor când i-a
trimis acasă, n-a mâncat usturoi și, evident,
nici gura nu-i miroase.
Ninge roșu peste inimile dădă-ilor. Se
umflă neaua se umflă ROBOR-ul, se umflă
taxele, dările, birurile. Ninsoarea roșie
strânge! Sinitrul ministru al muncii, econom
până-n măduva roșie decretează: Nimeni nu
va avea venit mai mare de 4000 de lei pe zi! Și
s-a ținut hoașca de cuvânt, a crescut veniturile
zilnice ale trântorilor roșii de la 2-3000 de
lei pe zi până la 4000. Ei, dacă se mai trece
de 4 la ăștia… este un normal al lor, sinistra
ministresă este după cum știm… tolerantă…
A crescut însă cu niște furaje lacrimogene și
veniturile dădă-ilor votanți, la unii chiar cu
(-) … minus. Ăștia, dădă-ii pe lângă faptul că
muncesc să susțină trântorimea roșie, n-au rol
decât de votanți. Ninge rău peste ținutul atât
de yaya-ist! Ninge cu spume. Roșul scârbos
yaya-ist al justiției duce lupte grele ca hoții
mari ai ținutului Yaya ca aceștia să nu fie
prinși, judecați, condamnați. Mai luptă și ca
averile hoților să rămână intacte. Puternic
susținuți de Aurelianus - șeful țărăniștilor și de
Tăriceanus - șeful liberalilor democrați, roșul

Transilvania, Bartolomeu Anania, şi-a construit a doua casă.
În acest colţ de rai a tradus versiunea sa din Biblie, şi-a scris
memoriile, şi-a primit oaspeţii de soi, şi-a pregătit predicile
ascultând muzica lui Bach cu volumul la maximum. Colinda adesea
pe potecile din pădure, însoţit de Bârsan, câinele său credincios
pentru a-şi alina dorul de locurile natale,
pentru a-şi limpezi gândurile, pentru a trăi
miracolul naturii în fiecare anotimp.
În primăvara anului 2017, Anul
omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și
pictorilor bisericești și Anul comemorativ
Justinian Patriarhul și al apărătorilor
Ortodoxiei în timpul comunismului pe tot
cuprinsul Patriarhiei Române, împreună
cu Duicu Justin – primarul comunei
Glăvile, Maria Catană – Biblioteca
Publică Glăvile şi preot Dumitru Popa
am organizat pelerinajul ‚’Pe urmele
marilor ierarhi vâlceni la Cluj – Justinian
Patriarhul şi Bartolomeu Mitropolitul”.
După vizitarea criptei ierarhilor din
Catedrala Mitropolitană unde îşi dorme
somnul de veci mitropolitul Bartolomeu
Anania şi un moment de reculegere , la
ora 13,30 grupul însoţit de Mădălin Gheorghe Trohonel a primit
binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei Andreicuţ
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul
Clujului, Maramureşului şi Sălajului la reşedinţa Mitropolitană din
Cluj-Napoca .În timpul întâlniri a fost evocată viaţa şi activitatea
ierarhilor vâlceni ‚’pe ogorul Domnului’’. A urmat turul muzeului ,
maica Gabriela ne- a mărturisit că: ‚’ Iniţiativa Mitropoliei Clujului
de reorganizare a muzeului de artă religioasă într-o formulă
modernă, profund ştiinţifică, de tezaurizare a unor valori artistice
şi istorice, sau de valoare documentară, o datorăm vrednicului
de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu, preluată cu entuziasm de
I.P.S. Andrei, Arhiepiscop şi Mitropolit Ortodox al Clujului, care s-a
angajat cu fermitate şi dăruire, sporind şi împlinind moştenirea
iluştrilor săi înaintaşi’’. Pelerinajul a continuat cu vizitarea
mănăstiri Floreşti-Tăuţi din Arhiepiscopia Vadului Feleacului şi
Clujului . „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu Harul Sfântului
Duh, Treimea cea Deofiinţă şi nedespărţită, ziditu-s-a această
sfântă biserică a mănăstirii, cu hramul „Acoperământul Maicii
Domnului”, din Tăuţi-Floreşti... între anii 1994-2010...” Împreună
cu obştea, maica stareţă Teodora a realizat aici ‚’o scânteiere de
lumină, răsărită într-o vale mărginită la un capăt de toamnă şi
la celălalt de o rugăciune suspinată în spuza de stele a cerului’’.
Spre seară, membri delegaţiei au ajuns la mănăstirea Nicula.

Maica Galineea, şi- a întâmpinat oaspeţii vizibil emoţionată pe
prispa ‚’Casei Înaltului’’. Considerată ‚’Îngerul pazitor’’ al marelui
ierarh, i-a stat alături mitropolitului Bartolomeu aproape 25
de ani, din perioada când acesta s-a retras la Mănăstirea
Văratec, până când starea de sănătatea i s-a degradat şi a
necesitat o îngrijire medicală mai atentă.
Prima impresie pe care i-a făcut-o
Bartolomeu
Anania,arhimandrit
pe
atunci, nu a fost favorabilă. „La început
când l-am văzut nu mi-a plăcut. Ţin minte
că şi mâncarea i-o duceam în grabă şi
plecam. A venit la mine şi mi-a zis:’’
Văd că nu eşti proastă, cred că o să ne
înţelegem”,mărturisea măicuţa într un
interviu. “Părea mai aspru, dar nu era rău
la suflet”, povesteşte zâmbind enigmatic.
Maica Galineea, spune că părintele
era o fire matinală, iubea muzica şi
liniştea.
Se trezea câteodată pe la 4,00
dimineaţa şi lucra până la micul dejun
pe care îl servea la ora 8,00 iar apoi „se
repezea la birou“. Când făcea pauze, fie se
plimba prin cerdac sau prin împrejurimi cu
Bârsan,câinele său, fie asculta muzică.Vorbea cu nostalgie despre
locurile natale,adesea o ruga pe maica Galineea să pregătească
preparate culinare ca în Oltenia lui dragă, ‚’o fiertură’’, adică
ciorbă , ‚’un ostropel’’, friptură de pui cu usturoi... Era foarte trist
când îşi amintea de părinţi săi, mai ales de mama care plecase la
ceruri în perioada când el şi Dumitru fratele se aflau în temniţă
la Aiud. Multe şi frumoase sunt amintirile măicuţei, iar râsul său
cristalin răsună în locul din casă cel mai iubit de Mitropolitul
Bartolomeu Anania, biblioteca.
Împreună am depănat amintiri, am vizitat casa marelui
ierarh vâlcean, am trăit clipa de bucurie în comuniune cu
Dumnezeu.
A doua zi, însoţiţi de părintele Pantelimon am vizitat noua
biserică a Mănăstirii Nicula , a cărei piatră de temelie a fost
pusă la 20 aprilie 2001, în prezenţa I.P.S. Bartolomeu Anania
şi a numeroase oficialităţi.Călătoria s-a îcheiat la mănăstirea
Râmeţ considerată ‚’Grădina Raiului’’ în Apuseni, a cărei istorie
se pierde în negura vremurilor.Mitropolitul Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului, IPS Bartolomeu Anania, a fost una
din personalităţile marcante ale Bisericii Ortodoxe Române
şi a îmbinat în mod fericit religia şi cultura, fiind numit „Leul
Ardealului” pentru intransigenţa şi conservatorismul în apărarea
valorilor ortodoxe.

ya ya să trăiți! (IV)
yaya-ist Toadereus, dă cu barda-n populația
dădă-istă. Asmute asupra poporului dădă-u legi
și biruri. Sunt „scăpați” toți yaya-iștii în ținuturi
sălbatice să-și depună „icrele”, iar aici, acasă,
în tuciul roșu, Toader(escus) frîmântă legi întru
„binemeritata” lor iertare.
Cum care lor?
A acelor care suGhiță, a acelor care Ma(zar)
dagascaricesc… și a celorlalți... de-ai lor…
Pușcăria în ținutul Yaya a devenit o mândrie
și cum se iese de-acolo, „multpreacinstiții” și
„multpreanevinovații” se aranjează în ecrane
sorinroșcastăniste de unde predau lecții de
morală autentică. Dacă eu, unul care am
contribuit cu taxe și de toate peste 44 de ani
statului yaya-ist și dacă am absolvit … ceva
tehnic pe la Universitatea de stat din Pitești,
cum spune împăratul Aurelianus țărănescus –
să nu zic bulibașa, îmi transmite că n-am voie
să-mi dau cu părerea despre justiția împăratului
roșu Toaderescus. Eu trebuie, după mintea
firavă a țărănistului comunist, să tac, doar să
contribui, nu să-mi dau cu părerea… Acum,
pensionar, nereprezentat de nimeni, trebuie să
mă lupt singur prin instanțe Toader(iste) să-mi
câștig binemeritatele drepturi.

Adică, regimul roșu, mi-a oprit taxe pentru
drepturile bănești, iar justiția roșie Toader(istă)
asmute asupra-mi vreo patru legi în caremi spun clar că deși am cotizat cu o sumă,
calcularea pensiei este făcută la o altă sumă….
mult mai mică după cum vrea ea, justiția
jigodista a Toaderelului….
Dacă spun și eu, cel care a muncit și este
furat, că șefului Toaderescu să-i fie rușine,
sare în apărarea lui exact mai marele țărănist,
țarul Aurelianus: „Aurelian Pavelescu... D-le
Răducan, din curiozitate m-am uitat la studiile
dvs: ați facut ceva tehnic pe la Pitești. Ce vă
mână sa faceți asemenea afirmații, este clar ca
nu pricepeți nimic despre justiție, absolut clar!
Nu sunteți o victimă, ci un complice, pentru
ca victimele au ceva respect: să-i fie rusine lui
Toader? Dvs. Să vă fie rușine: aveți impresia că
va puteți trage de șireturi cu profesorul; n-ați
vrea sa-l și bateți?” (sursa facebook)
Ce să-i mai răspund acestui roșu criminal
care ia apărarea roșilor ce ne distrug? Nu cobor,
oare, prea jos, să discut cu individual care suge
la țâța P.N.Ț.C.D-ului muribund? Merită ăștia
băgați în seamă?
Eu, cum să mă apăr, Doamne, de hiena

roșie? Cu ce? Mișcare sindicală nu mai există.
A fost omorâtă de ucigașul P.N.Ț.C.D-ului,
cel mai mare trădător al mișcării sindicale
românești pe care nu-l interesa ce-or mânca
… ăștia, ci…. Ce-or bea… Acest huligan
nemernic alături de alt puroi roșu, „bulibașa”
al șoferilor, pușcăriașul Miron Mitrea au
distrus statutul de sindicat al României mele
bolnave și proastă. Societate civică nu mai
există! Și aceasta a fost omorâtă odată cu
mineriadele. Curva bolșevică a rupt în două
părți, dar nu egale, sociatatea românească
folosindu-se de două elemente fundamentale
caracteristice momentului actual: trădarea
și prostia. Pentru că un pedofil dovedit al
milițianismului Yaya-ist, taica Toaderescu, nu
cere demisia ministrului milițianului pedofil.
Pentru că 1-2 procurori D.N.A.-iști au greșit
(din cei peste 100), bulibașa cheală a justiției,
mahărul profesor Toaderescu cere destituirea
șefei procurorilor și asta numai pentru că în
sertarele acesteia zumzăie dosarele imense
ale pușcăriașului roșu, șeful partidului mamut,
care neapărat și musai trebuie spălat, curățat,
parfumat, fardat, tocmai bun de ales de către
prostimea dăd-istă, președinte.
Și Dumnezeu fuge, fuge, fuge!…

Puiu Gheorghe RĂDUCAN
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FENIA DRIVA:

„600 DE ANI DE LA ATESTAREA DOCUMENTARĂ A LOCALITĂŢII CĂLIMĂNEŞTI”

S

âmbătă 19 mai la Călimăneşti, Liceul Tehnologic de
Turistism, în cadrul Zilelor Călimăneştiului s-a lansat
cartea Feniei Driva cu titlul de mai sus...în prezenţa d-lui dr.
Florinel Constantinescu, primarul oraşului şi d-lui prof. dr.
Gheorghe Dumitraşcu, secretarul general al Forumului Cultural al
Râmnicului. Funcţia de moderator şi-a asumat-o d-na Georgeta
Tănăsoaica-director Biblioteca Orăşenească „A.E.Baconsky”. La
prezidiu au luat loc alături de Fenia Driva: primarul localităţii,
viceprimarul Vasile Scârlea, Gheorghe Oprica-directorul Liceului,
secretarul general al FCR, directoarea Bibliotecii Orăşeneşti...În
sală am fost plăcuţi impresionaţi de prezenţa stabililor oameni de
cultură ai Călimăneştiului, de la Bibliotecă, dar şi ai Râmnicului
(Ioan St Lazăr) şi din diversele comparetimente ale Primăriei
Călimăneşti; în mod special ne-a făcut plăcere să-i revedem pe
fostul senator Emilian Frâncu şi pe doamna Mămularu împreună
cu fiul, George-medic în Bucureşti, dar cu totul şi totul special pe
Vasile Berbece, nemaipomenitul sportiv din anii ’65 ai secolului
XX... „În primul număr al „CULTURII vâlcene”, în formatul
actual, din 15 iunie 2008, pe prima pagină înseram o poză cu
performerul nr.1 al sportului valcean din anii 65, Aurel Berbece
în săritura sa, stilul ventrală – 2,05 m! apărută în ziarul Sportul
Popular, şi aferentă unui articol scris de Costea Marinoiu în 18.
12. 1965!”...Dar ce să vezi, în sală era şi Gheorghe Dumitraşcu,
care, şi domnia sa, tot atunci, stabilea la tineret un record tot
la săritura prin ventrală! Iată, 1965-2018, cincizeci şi trei de
ani, amândoi (emeriţi vâlceni) cu aceşti ani duşi în spate au
onorat sărbătoarea de la Călimăneşti a acestei lansări de carte,
dar spunem noi, sărbătoarea acestor 600 de ani, de ce nu,
sărbătoarea sutei de ani de la Unirea Transilvaniei cu Regatul
României. De ce onorează ei acest Centenar? fiindcă alături de
Theodor Baconsky, de ceilalţi eroi ai cărţii lui Fenia Driva, din
Călimăneşti, alături de Leca Morariu şi Teodor Geantă, de alţii,
câţi şi mai câţi din Oltenia, Muntenia, Moldova, Bucovina de Nord
şi Basarabia (ultimele două interbelice) au arătat că Ardealul
este doar o parte (de neatins!) din Marea Românie-excepţională
ţară europeană-că, şi după 1944 ea nu poate exista una fără alta

(să nu uităm că după 1944 românii care au mai rămas în urma
exterminării din Bucovina de nord şi Basarabia au fost aduşi în
această Românie, care a rămas tot Mare prin adaosul celor două
populaţii, scăzând ca teritoriu, dar crescând ca populaţie tânără
şi matură, valoroasă şi de rasă basarabă!
În aceeaşi zi, dimineaţa, Consiliul Local din Primăria
Călimăneşti a acordat titlul de Cetăţean de Onoare omului
de mare cultură, şi de acţiune socială, doctorului Gheorghe
Mămularu, care, şi în aceste condiţii nefaste pentru viaţa
domniei sale, vârsta şi boala, mai scrie încă în presa noastră,
fiind unul dintre cei mai veridici oameni prezenţi-martori la
evenimentele istorice postbelice ale Călimăneştiului. Parte din
articolele sale referitoare la anii postbelici sunt reale documente
despre trecutul imediat al călimăniştenilor, care se va vedea, fără
ele nu se poate vorbi, explica, despre realitatea de astăzi (de la
poalele Coziei, şi, care alături de celelalte aşezări „de sub munte”
de-o parte şi alta a Munţilor Carpaţi) este una dintre cele mai
valoroase din întreaga Europă!
În fond întreaga carte a Feniei Driva-monografie a loculuiprezintă oamenii şi evenimentele culturale aferente care
definesc această aşezare, Călimăneştiul, aşa cum a putut domnia
sa să-i şi să le cunoască, să le adune. După noi, atât cât am putut
cunoaşte în cei douăzeci şi cinci de ani de presă închinată şi
evenimentelor culturale din Călimăneşti (începută în 1993 odată
cu primele filmări aici de către „Vâlcea Unu” şi continuată în scris,
după 2003, la „Info Puls”-iată şi aici vorbim de cinsprezece anişi din 2006 la „Povestea vorbei”, apoi la „Cultura vâlceană” şi
„Forum vâlcean”), cele mai importante şi reuşite au fost-mai sunt
şi altele-lansările de carte „Inelul de aur. Povestea iubirii dintre
George Enescu şi Maria Cantacuzino (Maruca)” scrisă de Ion
Topolog (Ion Popescu din Berislăveşti) şi „Viaţa Sfântului SavaArhiepiscopul sârbilor” de Nicolae Velimirovici-carte prezentată
sumar de dr. Claudia Tiţa la un simopozion „Neagoe Basarab”Mânăstirea Ostrov. Mai amintim şi cartea Feniei Driva „Prinţesa
Ioana Cantacuzino la Călimăneşti” ...Subliniem, de asemenea
marile evenimente organizate la Bibliotecă şi Ostrov legate de

aniversările, comemorările, parastasele lui Neagoe Basarab
la care au participat istoricii Claudia Tiţa şi Dan Zamfirescu.
Evenimentele legate de Mânăstirea Cozia şi ctitorul ei Mircea cel
Bătrân la care au participat Arhim. Vartolomeu Androni şi, după
2014, ÎPS Varsanufie...
O remarcă cu totul specială o facem asupra evenimentelormanifestări ale lui Dan Zamfirache-privind istoria locală în imagini
foto şi video sau în lansările de carte cartofilă şi nu mai puţin
importanta prezenţa ani de-a rândul, la Călimăneşti, a lui Florin
Zamfirescu şi trupa lui de teatru în cadrul Festivalurilor de teatru
studenţeşti, în acelaşi timp cu taberele internaţionale de artă
plastică „Vlaicu Ionescu”; Florin Zamfirescu, se ştie, fiind unul
dintre fiii cei mai aleşi ai Călimăneştiului, un scriitor excepţional
(despre „Catifea” şi „Actorie şi Magie” scriind şi noi în revistele
noastre), şi un personaj puternic implicat în viaţa comunităţii...
are şi o fiică foarte îndrăgită de toţi cei care au cunoscut-o şi
căreia i-a predat ştafeta Festivalului de la Călimăneşti!
De remarcat, că lucrarea Feniei Driva prezintă aproape toate
manifestările pe linie culturală care au avut loc în Călimăneşti un
loc aparte găsindu-şi şi cenaclurile literare care s-au desfăşurat
în localitate, autoarea cărţii de faţă, dorind, ca acum, la o sută de
ani de la înfăptuirea Marii Uniri să-şi prezinte oraşul cu tot ce a
avut el mai bun în istoria de noi cunoscută...

pcickirdan
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Gheorghe PANTELIMON

Î

n perioada 11 - 15 iunie 2018, 142.847
de absolvenţi ai clasei a VIII-a au susţinut
primul examen important din viaţa lor –
Evaluarea Naţională. Probele de examen au
fost Limba şi Literatura Română, Matematica
şi limba maternă, unde a fost cazul. La Limba
şi Literatura Română, candidaţii au primit
două subiecte, apreciate ca având un nivel
de dificultate mediu spre uşor, mai accesibile,
comparativ cu cele de anul trecut. Printre
altele au avut de argumentat apartenenţa la
genul Epic a unui text, la prima vedere, selectat
din romanul „Inocenţii” al Ioanei Pârvulescu
şi de redactat o naraţiune care să relateze o
întâmplare petrecută în Cetatea Alba Carolina.
Cerinţa a fost formulată, în mod inspirat, în anul
celebrării Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
Varianta la Matematică a cuprins trei
subiecte mari, cu exerciţii de algebră şi
probleme de geometrie în spaţiu. Opiniile cu

privire la dificultatea lor nu sunt unitare. Mulţi
profesori de specialitate au apreciat că au fost
ceva mai grele ca anul trecut, dar mai uşoare,
la geometrie.
Analizate, pe ansamblu, rezultatele sunt
bune: 104.972 de candidaţi au obţinut medii
de 5 sau mai mari de 5 – reprezentând 73,5%,
sub nivelul anului 2017. La Română, 118.969
(83%) au luat peste 5, iar 2089 au fost notaţi
cu 10 (1719 în 2017), iar la Matematică 87.577
(61,3%) au luat note peste 5, iar 1903 au obţinut
nota 10 (4350 în 2017).
În toată ţara, 319 elevi au încheiat examenul
cu media 10 (416 în 2017). Printre judeţele cu
cei mai mulţi elevi cu media 10 se numără:
Municipiul Bucureşti - 53, Iaşi - 32, Prahova
- 14, Constanţa şi Cluj, câte 13, Bihor - 11,
Suceava – 10, Brăila şi Galaţi câte 9, Timis - 8.
Din judeţul Vâlcea trei elevi care au absolvit
şcolile gimnaziale „Take Ionescu”, Nr. 10, Sabin
Mario Deaconescu, Denisa Elena Zariotu şi
Teodor Luculescu, din Râmnicu Vâlcea şi „Tudor

Vladimirescu” Drăgăşani au obţinut media
10. La Limba şi Literatura Română elevii din
judeţul nostru au obţinut 30 de note de 10
(26 din mediul urban şi patru din rural) iar la
Matematică, 43 de note de 10 (41 din urban şi
două din rural).
Elevii cu note foarte bune consideră că
„secretul” a stat în dragostea pentru învăţătură,
în munca zilnică şi în încrederea în forţele proprii,
iar performanţa ţine de o pregătire constantă.
Cele mai bune rezultate s-au înregistrat în
judeţele Brăila – 89,5%, Cluj – 87,8%, Municipiul
Bucureşti – 86,1%, Galaţi – 83,5%, Iaşi – 87%,
la polul opus situându-se judeţele Vrancea –
63,5%, Caraş-Severin – 63,2%, Călăraşi – 63,1%,
Giurgiu – 63,2% şi Teleorman – 56,8%. În acest
clasament judeţul Vâlcea se află pe locul 10.
La nivel naţional s-au depus 23.761 de
contestaţii. După recorectare, pe 14.747 lucrări
notele au fost mărite, iar pe 7541 scăzute.
Procentul celor cu medii mai mari sau egale
cu 5 a crescut cu 0,10, nesemnificativ, de la

73,5% la 73,6%, iar numărul elevilor cu media
generală 10 a crescut de la 319 la 345, cei mai
mulţi proveniţi tot din Capitală – 55.
Pe 9 iulie a.c. a avut loc repartizarea
computerizată în licee. În limita locurilor
disponibile şi cei care au obţinut medii sub 5
continuă clasa a IX-a în licee, învăţământul
de 10 ani fiind obligatoriu, sau pot urma
învăţământul profesional, unde sunt 38.000 de
locuri, în condiţiile în care, în România, deficitul
de forţă de muncă este major, mai ales pentru
unele meserii cum sunt cele de sudor, zidar,
mecanic, lăcătuş sau cele din sfera serviciilor
şi din turism, aceasta din urmă înregistrând cel
mai mare deficit de forţă de muncă din ultimii
28 de ani.
Din statistici rezultă că din cei 170.000 de
elevi înscrişi în clasa a VIII-a s-au prezentat la
examene 142.847, rezultând o diferenţă de
peste 27.000 de elevi, care „s-au pierdut” pe
parcursul anului şcolar 2017-2018.
(Continuare în pag. 6)
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Unitatea Bisericii
în fața primejdiilor de-a lungul istoriei
Pr. C. MĂNESCU

B

iserica, această instituție divino-umană, una, sfântă,
sobornicească și apostolească, a avut de înfruntat, de-a
lungul celor două milenii de existență, multe piedici și greutăți,
dar, având la conducerea ei pe Mântuitorul Iisus Hristos, nici
chiar porțile iadului nu au putut și nu vor putea s-o biruiască
(Matei 16,18). Încă din veacul apostolic, la Ierusalim, Apostolii au
avut de suferit arestări, amenințări, închisoare, bătăi din partea
sinedriului, care le-a interzis de repetate ori să mai vorbească
despre Iisus Hristos. Comunitatea creștină a avut martiri dintru
început: pe diaconul Ștefan, pe apostolul Iacob al lui Zevedeu și
pe creștinii cei prigoniți ”până la moarte” de Saul.
Persecuțiile propriu-zise, cele îndurate de creștini din partea
mulțimii păgâne și a autorităților romane, au fost mult mai
grele, de lungă durată și au pus uneori Biserica în grea cumpănă.
Persecuțiile sângeroase au început sub Nero (54-68) și au durat
până la începutul secolului al IV-lea. Prin edictul de la Milan
din ianuarie 313, Constantin cel Mare (306-337) pune capăt
persecuțiilor în Imperiul roman. Persecuțiile n-au fost continui,
dar au ținut ceva mai mult de jumătate din timpul de la 64 la 313.
Dar aceste persecuții, în loc să slăbească unitatea Bisericii,
mai mult au întărit-o. Din epoca persecuțiilor, Biserica a moștenit
cultul martirilor, care și-au dat viața pentru credința în Hristos.
Ei au suferit, cu un curaj uimitor, toate torturile și pedepsele
imaginate de fanatismul și brutalitatea unei lumi care ura pe
creștini și nu punea nici un preț pe viața lor sfântă. La suferințele
fizice ale creștinilor se adăugau cele morale, pentru că erau
batjocoriți de păgânii din jurul lor. Martirii au suportat aceste
chinuri cu un eroism unic, care a forțat chiar admirația păgânilor.
Atitudinea lor morală în fața morții era, de asemenea, vrednică
de toată lauda. Ei mureau cu bucurie, fără revoltă, fără orgoliu,
modești, convinși, încrezători în dreptatea cauzei lor sfinte,
senini, rugându-se.
Atitudinea sufletească a martirilor, efectele martiriului i-au
dat pentru credincioși valoare apologetică. Creștinii au văzut în
el pe bună dreptate o dovadă a puterii dumnezeiești, a credinței
lor. Curajul martirilor a adus pe mulți păgâni la creștinism. În
acest sens, apologetul păgân Tertulian scria: ”Sângele creștinilor
este ca o sămânță”. Răbdarea mai presus de puteri a creștinilor
se explica prin credința lor. Creștinii știau că suferă pentru Iisus
Hristos și că sunt asistați de Dumnezeu. Mântuitorul le spusese
că vor fi prigoniți și-i asigurase că va fi cu ei și nu-i va părăsi.
Creștinul înțelegea faptul că suferă pentru credința în Iisus
Hristos, care a suferit de asemenea pentru mântuirea noastră.
În timpul ultimei persecuții, cea a lui Dioclețian (284-305), au
primit cununa muceniciei mulți creștini din ținuturile dunărene,
din rândul strămoșilor noștri daco-romani. Numele unora dintre
ei le cunoaștem din actele martirice ale timpului. Între martirii
din Sciția Minor, adică din Dobrogea de azi, se numără episcopul

Efrem al Tomisului (Constanța de azi), mort la 7 martie anul 300,
Valeriu, Macrobiu și Gordian, surghiuniți la Tomis și arșii de vii,
la 13 septembrie, prin anii 320-323, precum și preotul Epictet
și monahul Astion, care au pătimit la Halmyris (azi Dunavăț),
pe brațul Sfântul Gheorghe al Dunării, în apropiere de vărsare,
cărora li s-au tăiat capetele și care sunt cinstiți în calendarul
ortodox în ziua de 8 iulie.
Săpăturile arheologice efectuate în anul 1971 de profesorul
Victor Bauman au dus la descoperirea unei bazilici cu trei nave
și o absidă semicirculară în localitatea Niculițel, județul Tulcea,
nu departe de vechiul Noviodunum (Isaccea ). Valoarea acestei
bazilici, construită la sfârșitul secolului IV sau la începutul
secolului V, constă în cripta sa (martyrion), așezată sub altar.
În interiorul acestei cripte, s-au descoperit osemintele a patru
martiri, ale căror nume erau incizate pe peretele din stânga:
Zoticos, Attalos, Kamasis și Filippos. Aceștia sunt sărbătoriți în
calendarul creștin ortodox în ziua de 4 iunie. Desigur, numărul
martirilor care au pătimit pe teritoriile de formare a poporului
și a limbii române este mult mai mare, acesta fiind o dovadă în
plus a faptului că la începutul secolului IV învățătura creștină era
puternic înrădăcinată pe teritoriile în care a luat ființă în acelasi
timp poporul român și creștin.
O altă piatră de încercare a unității Bisericii au constituit-o
ereziile sau învățăturile greșite, erorile de doctrină ale celor
care au schimbat învățătura de credință lăsată de Mântuitorul.
Acestea au apărut încă de la începuturile creștinismului,
deoarece învățătura predicată de Fiul lui Dumnezeu era numită
de către iudei la început ”eres”, ca fiind deosebită de învățătura
lor. Primele erezii au fost cele indaizante, numite așa pentru că
au încercat să indaizeze creștinismul prin obligația de a observa
Vechiul Testament și legea mozaică. La ereticii indaizanți s-au
adăugat indeo-gnosticii, care păstrau în parte legea iudaică, dar
împrumutau idei străine, din gnosticismul antic, primul eretic din
istorie fiind Simon Magul. Au urmat curentele filozofice păgâne,
ca: gnosticismul sirian și alexandrin, care avea un caracter
sincretist, lucrând cu noțiuni filosofice și urmărind distrugerea
materiei, adică a corpului uman, precum și maniheismul, care era
un amestec de parsism, budism, de veche teosofie babilonian haldeică și de idei creștine. Dar unitatea Bisericii a fost apărată
și în aceste situații prin sobornicitatea ei, adică prin hotărârile
celor șapte sinoade ecumenice care au combătut aceste erezii.
După mărturia lui Eusebiu de Cezareea, la Sinodul I ecumenic a
participat și reprezentantul Bisericii de Tomis (Constanța) din Sciția
Minor (Dobrogea), iar la Sinodul II ecumenic (Constantinopol,
381) a participat și Gerontius sau mai corect Terentius, episcop
de Tomis. Iată că și conducătorii spirituali ai strămoșilor noștri
au luat parte la fixarea în scris a celor douăsprezece articole ale
Simbolului de credință niceo-constantinopolitan.
Din nefericire, și spațiul românesc a fost greu încercat de
apariția unor învățături greșite în sânul creștinismului, care a dus
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S-a vehiculat şi ideea că mulţi elevi care au
obţinut rezultate mai modeste la învăţătură
nu au fost lăsaţi de profesori sau de directorii
unităţilor şcolare să se înscrie la Evaluarea
Naţională, pentru a nu diminua procentul
de promovare şi prestigiul şcolii, care în
opinia noastră trebuie analizată cu toată
responsabilitatea. Desigur că la această situaţie
a contribuit şi abandonul şcolar generat de
lipsa posibilităţilor financiare ale părinţilor, mai
ales ale celor din mediul rural, dar şi lipsa de
perspective pe care le oferă învăţământul liceal.
Un raport realizat de Banca Mondială arată
că peste 900.000 de persoane, care reprezintă
4,5% din populaţia României, trăiesc în sărăcie
extremă, în zonele marginalizate ale ţării (3,2%
provin din mediul urban şi 6,2% din cel rural).
Raportul de dezvoltare globală pentru acest an
al Băncii Mondiale indică faptul că în România, în
zonele rurale, doar 1% din şcoli au performanţe,
iar 83% nu au. De asemenea, aproape 27% din

tinerii din zona rurală abandonează devreme
şcoala, în timp ce în mediul urban doar 6%.
Situaţia este generată de discrepanţele privind
dezvoltarea economico-socială a teritoriului,
precum şi dintre sat şi oraş. La această situaţie
contribuie şi slaba finanţare a învăţământului.
Dintre ţările UE, România investeşte cel mai
puţin în educaţie, doar 3,1% din Produsul
Intern Brut, în anul 2018, în timp ce UNESCO
recomandă ca finanţarea să fie cuprinsă între
4 şi 6 procente. De fapt şi Legea Educaţiei din
România prevede alocarea anuală a 6% din
PIB, reglementare care nu a fost respectată în
ultimii 28 de ani, iar învăţământul reprezintă
o prioritate naţională doar pe hârtie. Actualul
ministru al Educaţiei, Valentin Popa a anunţat
că pregăteşte un proiect, în valoare de 400
de milioane de euro, pentru modernizarea
învăţământului din mediul rural, care speră că
se va materializa cât mai curând. În context, un
obiectiv central trebuie să constituie formarea
resursei umane, pregătirea metodico-ştiinţifică

la formarea unor grupări anarhice, a unor comunități dizidente și
organizații religioase, care mai mult sau mai puțin au pus în pericol
atât unitatea Bisericii strămoșești, cât și unitatea de neam și de
limbă. Amintim, între acestea, uniatismul din Transilvania, care
prin falsuri și abuzuri a înființat noua Biserică românească unită
cu Roma (mai târziu numită și ”greco-catolică”), dar împotriva
căruia au luptat adevărații ortodocși români, care au murit ca
martiri pentru credința lor, fie împușcați sau spânzurați, fie în
bătăi și în temnițe. Însăși împărăteasa Maria Tereza recunoștea,
în rescriptul din 1760, că ”mulțimea a fost tratată în acel principat
al nostru cu moartea și cu alte mijloace de cruzime pentru religia
neunită de rit grec”. Este demnă de amintit răscoala călugărului
Sofronie de la Cioara, din 1760, care a început să cutreiere satele
Hunedoarei și să trimită proclamații în diferite părți, cerând
să se adune toți românii din Transilvania în fața autorităților și
să ceară libertatea de credință. În ziua de 14 februarie 1761,
Sofronie a convocat un mare sinod la Alba Iulia, la care au
participat preoți ortodocși, cu câte trei reprezentanți din fiecare
sat. Într-o hotărâre de 19 puncte, sinodul cerea guvernului
transilvănean iarăși libertatea religiei ortodoxe, episcop ortodox,
restituirea bisericilor și bunurilor către ortodocși și eliberarea
celor arestați. Speriată de această mișcare, Curtea din Viena a
trimis, în primăvara anului 1761, în Transilvania, pe generalul
Bukow, cu trupe numeroase. În același timp, a fost îndeplinită
cererea românilor pentru un episcop ortodox și, după 60 de ani
de la desființarea Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei, curtea
de la Viena le-a numit ca episcop pe Dionisie Novacovici, vlădica
sârbesc de Buda.
Un alt pericol care a atentat la unitatea Bisericii creștine l-au
constituit curentele filozofice și ideologiile politice contemporane, între care amintim umanismul secular. Acesta își are originile
în China confucianistă, în mișcarea materialistă Carvaka din India antică și în autorii, artiști și poeții Greciei și Romei din antichitate. El pune accentul pe raționalitate (ca și iluminismul antireligios, marxismul ateu, individualismul și alte curente), și pe
convingerea că o viață bună poate fi atinsă numai prin exercițiul
puterilor umane, înlăturând existența și ajutorul lui Dumnezeu.
Un reprezentant al acestui curent îl avem chiar în antichitate, pe
Protagoras, care afirma că ”omul este măsura tuturor lucrurilor”.
Aceste curente filosofice care propovăduiesc ideile seculariste
pun în primejdie unitatea Bisericii, deoarece afirmă că
moralitatea poate fi eliberată de autoritatea religioasă. Valorile
și idealurile rațiunii, libertății, fericirii și dreptății sociale iau locul
lui Dumnezeu și virtuților credinței, nădejdii și iubirii creștine.
Trebuie să fim conștienți de faptul că trăim într-o societate
vulnerabilă, în care, mai mult ca oricând, forțele răului, sub
diverse fațete, acționează împotriva unității Bisericii creștine. Cu
convingerea că această unitate va fi refăcută cândva, se impune
ca și noi să contribuim, prin viața noastră, la unitatea credinței
în Hristos.

a cadrelor didactice, fără de care nu se poate
realiza modernizarea învăţământului românesc,
racordarea lui la cerinţele europene. Aşteptăm
ca o contribuţie însemnată la creşterea
performanţelor învăţământului românesc să
aducă şi programul „România educată”, iniţiat
de preşedintele României, domnul Klaus
Iohannis.
O altă cauză a neajunsurilor din învăţământul
românesc o constituie instabilitatea sistemului,
lipsa de continuitate a măsurilor care se adoptă.
De peste 25 de ani se fac experimente, iar
regulile s-au tot modificat.
În prezent Ministerul Educaţiei intenţionează
să schimbe din nou metodologia admiterii
în liceu şi să introducă teze cu subiecte unice
la clasele a VII-a şi a VIII-a, care să înlocuiască
media de gimnaziu şi să conteze 20% în media
finală. Este de neînţeles de ce Ministerul
Educaţiei nu este de acord să se revină la
examenul de admitere în liceu, care să se
desfăşoare în mod corect, obiectiv. În context,
nu putem fi de acord nici cu propunerea unor
asociaţii de părinţi care vor ca Matematica să
nu mai fie disciplină obligatorie la examenul de

la sfârşitul clasei a VIII-a, în condiţiile în care
aceasta are un rol esenţial în progresul oricărei
societăţi.
În prezent sunt luate în discuţie de
parlamentari noi modificări, conform cărora
învăţământul obligatoriu să înceapă de la 4 ani
şi să se încheie după absolvirea clasei a XII-a,
durata mărindu-se la 15 ani. În unele state ale
Uniunii Europene situaţia se prezintă astfel:
în Franţa şi Spania, durata învăţământului
obligatoriu cuprinde 10 clase; în Suedia şi
Austria – 9 clase, iar în Marea Britanie – 11
clase.
Multele probleme cu care se confruntă
învăţământul românesc trebuie să facă obiectul
unor analize temeinice, aprofundate, din
partea factorilor de decizie, urmate de măsuri
legislative adecvate. O prioritate a Guvernlui
României trebuie să o constituie stoparea
declinului demografic, care determină scăderea
continuă a numărului copiilor, fenomen care va
avea afecte dramatice. Însă, fără o dezvoltare
economică susţinută a ţării, niciun domeniu
de activitate nu va progresa, iar românii nu vor
scăpa de sărăcie.
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SĂ VORBIM DESPRE FRAȚII DE DINCOLO DE HOTARE
Ligia Zaprațan Nicolescu

D

acă o preaînaltă față bisericească la
coborîrea din avion, călcând pentru
prima dată pe pământ românesc numise țara
noastră „grădina Maicii Domnului”, noi, trăitorii
în acest rai ne bucurăm de această dărnicie a
lui Dumnezeu fără a conștientiza marea Sa
îngăduință care ni se pare natural și normal
„a noastră”, și-o ducem așa într-un „dolce far
niente” fără a bănui că se poate și altfel.
Și „altfel” s-a întâmplat! S-a întâmplat tot
pe pământ românesc după ce a fost smuls de la
sânul maichii țară România. De atunci, românii
din teritoriile pierdute suferă și plâng, uneori
comparând vicisitudinile noii vieți cu caznele
iadului. Noi cei tineri n-am știut despre asta
fiind născuți după cedarea teritoriilor, adevărul
fiindu-ne ascuns de părinți de frică. N-am știut
cincizeci de ani de unde veniseră străinii din
satele și orașele noastre cărora li se spunea
„refugiați”. Eu, bucovineancă pe atunci tacit
declarată, doar în familie, n-am știut de ce
bunelul meu din Pojorâta Bucovinei a murit și a
fost înmormântat la Craiova. Ce căuta el acolo

și bolnav, atât de bolnav încât să i se tragă din
asta moartea?
-De, ziceau, așa a fost să fie!
-Dar tata, de ce-a făcut pușcărie la Canal?
-De prost! mi se răspundea cu lacrimi în ochi.
Așa ni se spunea pentru ca noi, la rândul
nostru să dăm același răspuns. Abia mai târziu
am aflat că tata se luptase cum știuse el pentru
frații rămași „dincolo”. Iată că după un car de
ani, aici, ajunsă în Oltenia, am găsit într-un
ziar explicația pe care o căutam de ani de zile.
„Refugiații” fuseseră aduși, fuseseră evacuați
din calea urgiei roșii, din calea comuniștilor.
După aceea, dezastrul ne-a lovit și pe noi.
Evacuații au fost căutați. Mulți și-au schimbat
numele de frica repatrierii, unii au fost întorși
acolo și-au trimiși-dispăruți în Siberii fără de
sfârșit, dar cei mai mulți au rămas în România.
Mulți, foarte mulți, zeci de mii, sute de mii în
Oltenia, spun ziarele domnului Cichirdan, căci
domnia sa a găsit în arhive aceste adevăruri,
cu nume și prenume, în actele de atunci ale
prefecturii Vâlcea.
Ne-am dus după spusele actelor găsite.
Am aflat că Hotinul a fost la Horezu, ascuns,

protejat-Ne-am dus la Hotin și ne-am găsit frații.
În 2017 cele două localități s-au înfrățit pe vecie
artizanul și creatorul acestui măreț act fiind tot
domnul Cichirdan prin răspândirea adevărului cu
publicațiile Intolpress. Beneficiarii acesei înfrățiri fiind primăria Horezu prin primarul Nicolae Sărdărescu și primăria Hotinului prin primarul Mikola Golovlov, de mare ajutor ne-a fost intermediarul, mediatorul și traducătorul acțiunilor,
directorul Școlii Populare de Artă și Tradiții
Românești din Cernăuți, domnul Iurie Levcic.
În luna martie, după participarea cu doi
concurenți din Cernăuți la concursul- festival
de muzică populară „Filofteia Lăcătușu” care se
ține la Horezu, domnul director Iurie Levcic ne-a
anunțat cu bucurie că o altă mare comunitate
de români din zona preponderent românească
a Cernăuțiului dorește înfrățirea cu o localitate
din Oltenia de sub munte. Cercetând actele,
domnul Cichirdan Petre și-a îndreptat atenția
către comuna Costești. Deasemenea domnul
Bondoc Dumitru, cronicarul locurilor de sub
muntele Buila împreună cu primarul comunei
Costești, au găsit nume de persoane care au
fost aduse în 1944 și care au rămas în comună

și în satele unde au fost repartizate. S-a deschis
o nouă oportunitate și, după puțină vreme,
invocând și cei o sută de ani de la „Marea
Unire” un mare grup folcloric pregătit în Școala
Cernăuțeană de dl. Levcic, formația Perla, în
ziua de 25 martie a coborât din Bucovina până la
noi susținând un frumos program artistic alături
de formația folclorică de renume european
a Costeștilor, „Domnițele de la Costești”.
Împreună cu domnul Levcic și copii școlii sale
a venit însă, ca sol și cu propunerea de înfrățire
domnul Țurcan Vasile. Primarul comunei
Ostrița. Pe marea scenă a casei de cultură a
Horezului, alături fiindu-le domnul Sărdărescu,
primarul Horezului și domnul Cristi Iovan,
directorul casei de cultura, amfitrionul, cei doi
primari s-au îmbrățișat, urmând perfectarea
legală a actelor de înfrățire.
Astfel, vom avea bucuria ca în ziua de 2
iunie anul acesta, Ostrița să-și prezinte actele
la Costești, urmând consumarea legală a primei
formalități, în cadru festiv oferit de gazde, de
vecinii gazdelor, comune și sate megieșe, dar și
de componenți ai formației bucovinene Perla.
.
05.05.2018 / Horezu

ALTĂ POVESTE DESPRE CĂUȘENI
A

m încercat un sentiment ciudat încercând să scriu despre
Căușeni. A trebuit să cobor în istorie. Iată că istoria
învățată în atâția ani nu mi-a fost de nici un folos. Era istoria
ciuntită a pământului nostru hărtănit de vulturii vrăjmașilor,
în care povestea Căușenilor, atunci, pe când eu am învățat
istorie, nu putea încape. Căușenii rămăseseră dincolo de granița
Moldovei, cea hotărâtă de alții.
Moldova, pe vremuri, se întindea cumpănit, de-a stânga și
de-a dreapta Prutului, de la Carpați până lângă apa Nistrului, în
câmpia mănoasă de lângă luncă. Câmpia asta a fost magnetul
care a atras neamurile pulberilor năvălitoare o mie de ani...
Câmpia Moldovei...Câmpia Basarabiei...
De unde vor fi ieșit oare atăția ? Ce cazan, al cărui Satan al
iadului a fost acela care a fiert toate otrăvurile lumii născând,
unul după altul, în stepele Asiei, neamurile turco-tătare și
mongole care au năvălit peste noi. Învățatu-m-au învățătorii
mei un cuvânt cu care să-mi amintesc șirul acestora în prețul
celor o mie de ani: Go, Hu, Ge, A, Sla, Bul, Ung, Pe, Cu, Ta, Tur...
unsprezece neamuri...
Primii veniți din pustiile fără sfârșit ale stepelor care au luat în
copitele cailor sfânt pământul nostru, muncit și trudit de oameni
pașnici, au fost hunii. De atunci se tot revarsă ca o lavă nesătulă,
urgii de nedreptăți, de furt, de ucideri. Pe copitele cailor, pe obezile roților, pe cauciucurile transportoarelor ori pe șenilele tancurilor, sfânt pământul nostru a fost luat, umilit, frământat cu
otrava dorințelor de mărire, de stăpânire. De atunci mereu tentația a fost, din păcate este și mereu va fi... mereu... Ființa neamului
însă, a fost apărată de Dumnezeu și de sângele cu care strămoșii
au un scris cu ultimile a puteri apărând fruntariile patriei: „Pe
aici, nu se trece!!!”... ca un blestem de moarte pentru năvălitori.
După ce s-a închegat neamul nostru, s-a statornicit în
„Grădina Maicii domnului” având în mijloc cuibul de vulturi al
Carpaților. Atârnați de munți stăteau dacii lui Dromichete, ai
lui Deceneu, Burebista, ai lui Scorillo, ai lui Duras, DiurpaneusDecebal. S-au înmulțit și au mai coborât așezându-se în „dave”
construite acum pe coline, pe dealurile care stau ca un colier de
chilimbar în toamnele de miere pe umerii munților. Între apele
care mărgineau granițele noastre, de dealuri, se întindeau (și încă
se mai întind) câmpiile...La sud, de la dealuri la Dunăre, câmpia
Bărăganului. La sud-est, câmpia Dobrogei până la Marea cea
mare...La est, câmpiile noastre se lăfăiau în soare până la cetățilestrajă de pe Nistru... Cetatea Albă, Kamenița, Soroca, Tighina,
Hotinul... Acum, câmpiile se opresc la Prut...Între Prut și Nistru
stă Basarabia, acum Republica Moldova. Basarabia...Chinuitul
pământ al câmpiilor noastre mănoase care au ademenit o mie
de ani toate hoardele de călăreți pe care le-au scuipat stepele
aride ale Asiei către Europa. Val după val, neam după neam...
...271...romanii părăsesc Dacia, siliți de invaziile popoarelor
migratoare. Mai întîi au lovit nordicii, goții: vizigoții și ostrogoții...
gepizii...Apoi, popoarele stepelor Mongole de la răsăritul
pământurilor noastre încep să prade țările Europei. Pînă la
țările Europei erau ceva drumuri și cărări. Cărările lor erau pe
pământurile noastre. Primii au fost hunii.
...434-453...Attila Crimhildei care-l plângea pe Siegfrid, trece
cu hoardele sale de huni peste câmpiile noastre și-și stabilește
poporul în câmpia Panoniei
...566...trec avarii...aveau de făcut un adevărat imperiu, din
Asia până-n Europa centrală

...602...trec slavii, trec și se așează la sud de Dunăre
...679-681...bulgarii de neam turcic...conduși de Asparuh, își
trec și ei triburile peste noi stabilindu-se la sud de Dunăre
...896... ne lovesc ungurii. Ungurii veneau din ținuturile
cuprinse între Urali și Volga !! Conduși de Arpad, pustiesc totul
în calea lor.
...1000...ultimile valuri de unguri conduse de Ștefan cel sfânt
se stabilesc în Ungaria de azi și se creștinează.
...urmează pecenegii...
...după pecenegi ne calcă cumanii...
...împinși de neamurite turcomane care fierbeau în cazanul
stepelor asiatice în 1241 începe marea, cumplita invazie tătară
care mătură în calea ei Basarabia, Moldova, Bucovina și
străpunge Carpații spre centrul Europei, lovindu-l cumplit. Se
pregăteau turcii...turcii care ne-au vămuit peste cinci sute de ani,
până la 1877 când cu sânge românesc a fost plătită eliberarea de
sub marea Poartă Otomană.
Toate aceste urgii care au trecut către Bărăganul râvnit de
ei, către dealurile și munții noștri , toate, au trecut mai întâi
peste câmpia dintre Prut și Nistru unde, ca și în toate locurile
ce fuseseră locuite de daci, deja se născuse și se încăpățâna să
existe sămânța noului popor : românii. La sudul acestei câmpii,
aproape de Nistru , încă de prin anii 1450 (act de danie eliberat
în 1455 în cetatea de scaun a Sucevei decătre Aron Pumnu) se
stabilește aici o mână de oameni viteji care încearcă să țină piept
năvălitorilor. Prin 1650 (se pare că este vorba de Vasile Lupu, care
domnește între anii 1634-1653, și care în campania din 16341635 stabilește relații și cu preoții locului și cu puterea otomană,
asigurând construcția bisericii sf. Nicolae din Chilia și ea săpată în
pământ, de ce nu și Căușenii?) își construiesc și o biserică a cărei
minunată poveste am spus-o. Pisania ctitoriei o situează în 16471648. În anul 1763, domnitorul Grigore Calimachi informează
Înalta Poarta că lucrările conferinței de la Kamenița au fost
fructuoase. În 1763 pleacă tătarii. În cei șase ani care au urmat,
până în 1769 cănd izbucnește războiul ruso-turc. această biserică
este refăcută din temelii și zugrăvită de zugravi, se spune, aduși
de la Horezu!!! Concluzia aceasta a fost ridicată la nivel de adevăr
în urma analizării programului iconografic deosebit, denumit
„post-brâncovenesc” cu influențe apusene. De altfel se spune că
există și semnăturile lor, ale pictorilor undeva pe zugrăveală. În
același timp, în zona Vâlcea ființa încă o școală de pictori iconari,
cea de la Mănăstirea Bistrița. Pe aceștia i-a studiat și scos la
lumină sf. sa Arhimmandritul Veniamin Micle , de la mănăstirea
Bistrița. Poate pictorii sunt bistrițeni? De ce nu?
De ce au fost aduși pictori tocmai din zona Horezu când mai
aproape erau cei din „răsăritul” rus? Se spune că mai sunt sau că
au mai existat încă două biserici asemănătoare, semi-îngropate.
Au avut acestea același scop și aceeași soartă?
Într-o discuție interesantă despre Bucovina, Basarabia și
înaintașii noștri care au bătut aceste drumuri, pe când stăteam
de vorbă despre istoria noastră comună cu domnul scriitor Dinu
Săraru, cu domnul scriitor Cichirdan, cu bucovineanul Iurie Levcic
și cu mine, domnul Săraru ne-a rugat, dacă vom avea drum și
pe la Ismail, să cercetăm acte din arhiva Ismailului, unde bunicul
domniei sale a fost trimis cu un car cu materiale de construcții
tocmai acolo, la repararea bisericii, de către Tudor Vladimirescu
prin 1810-1815!! Aflăm din actele vremii pe care le-am cercetat,
că într-adevăr, slugerul Tudor Vladimirescu a bătut drumurile

cetății Ismail. Mai aflăm că biserica cu pricina, cu hramul
sfântului Nicolae, are act patriarhal din anul 1641 și ar putea fi și
ea ctitorie a domnitorului Vasile Lupu. După părerea istoricului
basarabean Ion Nistor, în Proilava putea fi întemeiată mitropolie
abia după 1595, an în care turcii transformă Ismailul în raia
turcească. În „Istoria Basarabiei”, istoricul Ion Nistor, arată însă
că ar mai exista o ipoteză conform căreia mitropolia proilavei
ar putea fi întemeată mult anterior anului1500, poate chiar în
epoca paleocreștină...
Mai aflăm, tot din aceste acte că biserica de la Căușeni era
sub auspiciile mitropoliei Proilavei, păstorită în anii 50-60 ai
secolului 18 de mitropolitul Daniel, ctitorul așa-zis al bisericii
„Adormirea Maicii Domnului” de la Căușeni, atestat de pisanii.
Proilavei, adică Brăilei!!!
Mai aflăm că presupușii maiștri iconari-zugravi care au
zugrăvit Căușenii au zugrăvit și biserica mănăstirii Polovragi!!!
Toate acestea se găsesc în cărți și hrisoave cercetate deja și
poate uitate. Dar dacă încă mai există altele?
Intol-press a avut mereu în paginile ziarelor sale loc pentru
acest fel de întrebări și pentru tot felul de răspunsuri, răspunsuri
garantate de calitatea autorilor materialelor publicate.
Am învățat că în lume, nici o întâmplare nu este întâmplătoare,
am învățat că nu este bine să te încrezi în coincidențe, dar nu
mă pot opri să nu mă întreb de ce-am găsit eu tocmai acum, în
luna mai, în an centenar, pe o masă în antecamera Ministerului
Românilor de Pretutindeni material documentar despre biserica
de la Căușeni, istorii și biserică despre care nimeni din Horezu și
de la Mănăstirea Horezu nu știa. Am fost și am întrbat pe toată
lumea. Eu citisem cândva despre Căușeni ca despre „biserica
sfinților cu ochii scoși”, dar foarte vag, ca o știre și atât. De ce
tocmai acum, când Intol-press îmi oferă păginile sale, găsesc,
locuind în Horezu o poveste minunată care mă leagă de Horezu
și de Căușeni, poate de Ismail, de Proilav, de istorie...
De ce, ce legături ale istoriei leagă cele două capete de lume
română, de la Polovragi la Căușeni parcurgând peste o mie de
kilometri? Cum toate astea se petrec după asasinarea publică a
familiei Brâncovenilor, ( să rămână învățătură „ca nimeni să nu
mai cuteze a se ridica împotrivă Porții”), cum după Brâncoveanu
până la Cuza pe tronurile țărilor române s-au perindat fanarioții,
beii nesătui ai Constantinopolului, care este voința și puterea
care a dirijat și îngrijit toate acestea pe o suprafață imensă pentru
acea vreme și aproape în același timp?
Și, mai ales, de ce este HOREZU în mijlocul tuturor acestor
acte și întîmplări, așa cum se găsește și s-a găsit la întretăierea
dumurilor către Europa spre vest, către Asia spre est, către
Dunăre spre sud și către defileele de străbatere a catenelor
munților Carpați spre nord? Ce forță, ce minte așează Horezu
în mijlocul centrului de greutate a celei mai mari densități de
biserici și mănăstiri din Europa.
Dacă Europa este leagănul de construcție a tuturor cultelor
creștine, de ce nu putem extrapola aprecierea densității lăcașelor
de cult îndrăznind să spunem că Horezu este centrul de greutate
a unui spațiu geografic cu o rază de o sută de kilometri care are
cea mai mare densitate de lăcașuri de cult din lune?
De ce Brîncoveanu a ales Horezu pentru veșnicia sa?
De ce Horezu-Căușeni???
16.07.2018 / Horezu

L. NICOLESCU
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LECA MORARIU: „JURNAL VÂLCEAN (1944-1948)” ( VI )
Î

n 25 martie 1947 „orchestra mai bună ca
anii trecuţi. Şi culminaţie: solista Octavia
Lupu-Morariu cu violoncel (L.M.) şi pian
(Valentin Pârvu): Triumf!!”... Emil Ştefănescu îi
dă un lot (micuţ) în grădina sa pentru
agricultură! (26 III 47). Iată ce program de
muzică avea orchestra: „Dora vals de Stamatiade
în locul Barcarolei de Ceaikovski” (29 martie). În
30 martie notează „lamentabila conferinţă,
deviată şi dezlânată, a directorului Haralamb
Demetrescu, Arta religioasă, cu proiecţiuni şi
emisiune patefonică de sursă Paul Angelescu.”
„Dihonia Duma-Geantă aplanată de mine.” (31
martie). „Upu Tachi (Octavia) îi zice la patru
mâini cu madame Violeta Predoiu”. Primeau
colete cu alimente de la Timişoara ca şi părinţii
noştri „Dim. la poştă: coletul trimis de Radu
Bâcu (1907 Cernăuţi-1979, Timişoara) şi Areta
cu făină, orez, slănină, ouă, cârnăcior, untură,
marmeladă, lămâie, conserve de gâscă.” 18
aprilie 1947 „ne dăm Ministerului Propagandei,
zicând adio Căminurilor Culturale.” La parada
de 1 Mai 1947 sunt absente steagurile angloamericane. Pe 5 mai îşi ridică „pensia de..5.
391.000 lei minus reţineri: 4.960.000 lei!!!
Vorba ăluia: Cel mai prima guvern! Împlinind
visul fiecărui român: de a fi milionar!” În drum
spre varful Calelei se opresc şi la d-na Grosu (8
iunie). Pe 10 iunie remarcă „bine instruitul cor”
al lui Al. Popescu în Crai Nou, în dauna dirijorului
Stamatiade „cam grosier şi agitat” (joi 12 iunie).
În 26 iunie, păr Paul Mihail soseşte la băi la
Ocnele Mari. 25 iulie, lecţii de latină cu „d-ra
Florenţa Popescu” Jurnalul scoate în evidenţă şi
însemnările foarte intime! „Dar harul zilei de
astăzi; florile lui Upu Tachi (Octavia), dim., în
pătişor şi Floarea trupuleţului Ei... Apoi ...
fefeluţă!...” Singura referire la Nicu Angelescu,
în 5 august 1947: „D.a. cu Upuşor (Octavia) la
plaja Leca (unde-i şi vrednicul ex-profesoravocat Nicu Angelescu cu d-na)”. Pe 13 august
merge la Administraţia financeară pentru
declaraţia de schimbare a banilor. „Fac coadă la
schimbarea banilor” (16 august). Primeşte
vestea că „d-na Micu ne face loc în noua
locuinţă” (vila de sub Capela!). Foarte curios, şi
părinţii mei în 1947 se mută în casa lui Vasile
Vlad! Noile schimbări de bani: 2 milioane lei
vechi pentru 100 lei noi! Pe 29 august „capăt
cheia de la d-na Micu! La Tică Ştefănescu: îi
duc lectură (3 cărţi) de-ale mele). De faţă şi
colonelul Dobjanschi, fost primar al Chişinăului,
şi păr. Marina (care stă ca pe jeratic)...” Asta l-a
ţinut pe Leca aici, exceptând bunele relaţii cu
autorităţile: formidabilul ţinut al munţilor,
pădurilor şi Oltului! Pe 9 septembrie notează:
„Apoi ca mai alaltăieri în luncă, lectură: anostul,
hiperanostul G. Călinescu, Opera lui Mihai
Eminescu-adevărată masturbaţie. Seara: Papini,
Viaţa lui Isus, care nu te satisface. Şi în 10 sept.
scrie „insipidul G. Călinescu.” Drumul spre
Episcopie „este cumplit de mâncat de şuvoaie”
(24 sept.). Astăzi el este pavat du granitul de pe
str. Lenin (Calea lui Traian). 30 sept. 1947:
„Aceeaşi haotică debandadă în şcoala oficială:
cursurile începură abia ieri-fără cărţi, fără
profesori şi cu excursii!!! Ca să rămână toţi
dobitoci!” O însemnare excepţională, din nou,
în 09 oct. 1947: „Iar în drum spre Olt, ce-mi văd
ochii? Trăsurica noastră cu care în 1940 am
făcut drumul la Bucureşti!!! ... Acum în
posesiunea d-lui Săndulescu de la Dăieşti! Şi-cel
puţin salvată în mâini româneşti!” Leca se mută
din str. T. Vladimirescu 33 în str. Apostol
Dumitrescu nr. 16 care era şi sediul băncii
„Vâlcea”... În 2 noiembrie pe stradă Mişu Fotino
îi dă bilete la piesa de teatru „Omul de sub pod”,
de Otto Ludwig, spectacol al teatrului din
Bucureşti! Duminică 16 nov. mare concert în
sala Aro sub egida Partidului Naţional-Popular...
succese pe linie...Are loc o disonanţă şi madame
dr.Rosenthal iese ostentativ din sală... „Paul
Angelescu mă pupă...Şi-mi fulgeră prin gând:
poate să mă pupe, devreme ce s-a înrolat în
cutare partid...” La masă apoi la „Tică şi Jeni
Ştefănescu, unde-i şi Aurel Simian, cu d-na
Pupa, şi d-na Tanţi Simian, universalista, care
oricând poate conferenţia solo despre orice:

literatură, S. Freud, muzică etc.” Ore de franceză
cu Violeta Predoiu şi de germană cu Doina
Galan. Lecţii de violoncel cu Monel Fritz şi de
germană cu Popard Mihai (1 dec 1947). Marţi
30 dec. 1947 abdicarea regelui- „Regele a
abdicat”-atât! 05 01 48 lecţie cu Brânduşa
Vlădescu. 10 ian. 48... Întreprinderile Electrice
Timişoara „au reprezentat de trei ori Crai Nou
cu artişti de la opera de stat”. Pe 22 ianuarie 48,
seara, cu Octavia la fam. Lupaş împreună cu
Tică-Jeni „la regalul pianistic al adevăratei
artiste Magda Nicolau. Tehnică superlativă,
multă fineţe ritmică. Regal, regal, nu republican
opina L.M.!”...Beethoven, Chopin, Rahmaninov,
Diamandi-Gheciu, Liszt; Brahms, Schubert,
Marcello...Ce muzică, Doamne! cântau aceşti
oameni! Leca se considera hărţuit de predarea
limbii române în cazul lui Mihai Popa Radu
(căruia îi predase şi stenografie), aşa că refuză
s-o mai „îndrumeze” la română pe fata lui Radu
Gyr-elevă eminentă în cls. a VII-a! „Ştiu eu cum
vine vorba asta! Nu face! Oricât îmi pare rău
pentru Radu Gyr!” (poetul stătea în închisoare
din 1945 n.n-wiki sept. 2017). Vizitează cu „dna Jeni-soţia fostului primar Tică Ştefănesculocuinţa din Gabriel Stoianovici nr.7 (sub Capela)
„a d-lui lt. col Virgil Lăzărescu” oferită cu 2500
lei pe lună. Hol mare şi una cameră mare. O
ştim, de atâtea ori am studiat în holul plin de
plante exotice (momentan stătea pe N. Epure!
undeva în spatele casei lui Parlapan (8 feb.). În 9
feb. semnează contractul cu Lăzărescu şi începe
mutarea cu carul cu boi al lui Tică Ştefănescu.
Seara, rânduiala cărţilor în noua sufragerie
„unde îmi scot violoncelul din scrinişor şi-i zic
din Ciprian Porumbescu (Dorul şi Balada),
Francesco Durante şi Armas Järnefelt şi Grieg. Şi
iar începe viaţa frumoasă!” (15 feb. 1948).
„Miercuri, 3/ III. Livada de nuci a lui Tică
Ştefănescu împărţită în 101 loturi la oameni-pe
motiv că n-a fost văruită la timp!” În 6 martie
1948 „cică sătenii au dat foc morii şi gaterului
lui Romică Simian. De ce au fugit în 1944,
evacuaţi, văd că se întâmplă acum, aici! în 7
martie face o excursie în jurul Râmnicului ...
„Panoramă-feerie. Dar toată livada (pomătul)
lui Moinescu, cu pruni văruiţi, împărţită în loturi
la vecinii ţigani!!!” În 14 III notează: „Domnişoara
Brânduşa îmi cere cărţi scrise de Ioan Slavici,
dar evită lecţiile. Altă ţigănie oltenească.” Aşa
era Leca, extrem de sever şi nu prea gândea
când pedepsea cu ...gura! Altă inepţie a notaţii
lor: nota nr 12, „Aurel Moraru a fost flautist de
excepţie”! fără referire, de unde ştiu referenţii
ascest lucvru? în general, numai soliştii pot fi
caracterizaţi astfel! În 17 martie scrisoare de la
Naie Ionescu din Sibiu: ambii chemaţi la Opera
din Sibiu! Toate paginile care descriu plimbările
şi excursiile, adevărate pagini de literatură şi
civilizaţie. În 6 VI 1948 este instalat patriarhul
Marina. Notează Leca: „În zilele membrului
Acad. Rom. G. Călinescu. Cum îi Tentea aşa-i şi
Bentea!” Să nu uităm şi Leca şi Petre Gheorghe
au refuzat să intre în Academia Română, primul,
şi în Patriarhie, al doilea. Amândoi mi s-au
destăinuit, şi le-am fost ucenic, către sfârşitul
vieţii! Lecţie cu dr. Vlădescu (10 VI). „A 11-a
scaldă în Oltul turbat” (18 VI). 26 iunie 1948
prima repetiţie cu Vrejbiţchi (Eugen Ciorăscu!
credem noi). Elevul Gheorghe Schileru, pregătit
de Leca (29 VI 1948) a avut o soră colegă cu noi
între 1962-1965 la Lic. Vasile Roaită). Pe 3 iulie
Leca concertează în sala „Arlus” acompaniat de
Eugen Vrejbiţchi, la pian, fiindcă lipsea Octavia
(spre supărarea lui „...destul de greoi că nu fuse
Upu Tachi”). În 6 iulie îl vizitează „Păr. Adrian
Făgeţeanu” cel care a scris, după 1990, cartea
despre colonelul Gherasim! iar seara „conferinţă
la Muiereasca despre C. Morariu şi Silvestru
Morariu. O notă personală, concluzie: Muzica
nu ţi-o poate lua nimeni, limba, da! Iarăşi
excursii prin comunele dimprejur, cu biserici
vechi şi peisaje care-l încântă, ceea ce explică
absoluta lui încetăţenire (ca şi a tatălui meu!).
„Zvonuri sinistre! C.c.-m-aş într-însele! Porci!”
(29 VI) din care tragem concluzia că Leca nu a
scris acest jurnal pentru publicare (ca şi din alte
exemple). Leca făcea nudism la Olt. deci...cât de

populat era Oltul! (2 VIII) Şi bucureştenii lui
Mihai Lupu-profesorul de sport-vecinul meufăceau nudisn în insula Oltului mare, tărâm de
vis al Oltului aval de Tău (strada LespezRepublicii acum). Mare concert în seara 12 VIII
1948 cu compozitorul „Mircea Buciu în lojă cu
păr. prefect Pătrăş-Coiu!” care îi dedică lui şi
Octaviei partituri de la Opera Română cu
dedicaţie: „Cu multă sinceritate şi admiraţie
valoroşilor şi distinşilor propovăduitori ai artei,
ştiinţei şi frumosului. D-nei şi d-lui Leca
Morariu, Mircea Buciu, Opera deStat, cu ocazia
celor două concerte (la 2 şi 12 august 1948-plus
al 3-lea concert, în 16/8!-nota L.M.) date
împreună, 12 august 1948”. Pe 20 VIII notează

„Păr. Gh. Mihail oprit de la cursurile lui
Herşcovici, pentru că nu a semnat adeziunea la
doctrina materialistă!” În 21 VIII notează:
„Botezul în Olt a 3 adventişti, între care şi o
babă de 70 de ani! E timpul lor acum!” Pe 9
sept. îşi preschimbă buletinul la poliţie. Concert
pe 12 sept. în Salonul Cercului Militar unde
conferenţiază Mişu Angelescu; pe lângă Haydn
apar şi două lucrări ruseşti de A. Blanter. Iată de
când dura (27 sept. 1948) conflictul cu „ultranesimţitul, antipaticul, perfidul Al. Vejbiţchi! O
apăr pe Ţachi (Octavia n.n) ca să nu mai dea
ochii cu d-lui.” În 10 oct. 1948 notează: „Nu se
confirmă dictonul lui Adriani: La 60 de ani
trecuţi,/ Dai din ...şi crezi că ...” Pianul „Fahr”
era la d-na Valeria Săndulescu (prof. poreclită în
vremea noastră Mamă dragă) pentru care
plătea 300 lei pe lună! Iată ziua de târg la Rm
Vâlcea se mută duminica! „Doar-doar se va
zdruncina Credinţa!” (25 oct.). În 26 oct.
notează: „Să sperăm că într-o zi bisericile vor fi
fransformate în săli de concert, de teatru sau
adunări, în magazine de grâne şi-n grajduri de
cai-Fr. Most. ...Cu maţele ultimului preot să
strangulăm pe ultimul dintre regi-Fr. A.
Weishaupt. ...Rotary-Clubul, secţiune a
masoneriei, înfiinţat în 1904 de Paul Harris,
avocat la Chicago. ... de la distanţă, asistăm la
scoaterea Lupăşenilor din casa lor!!!” Şi în 28
oct. notează: „Ordinea de zi a cercului masonic
Marele Orient din seara de 10 dec. 1929: 1)
dreptul femeii la avort; 2) Dreptul fetei mari la
unire liberă; 3) Necesitatea asasinării copilului
născut dintr-o unire liberă; 4) Dreptul copilului
de a nu avea nici o religie; 5) Suprimarea
autorităţii paterne. ...Armele uzate de
fragmasonerie în vederea realizării scopurilor ei
le constituie în primul rând forţa banului şi
puterea politică”!...notăm şi noi, armele puterii
de astăzi! Notează în 30 oct. că fata-mare este
viespe (cu ocazia vizionării unui film-marea
plăcere a lui Leca şi a noastră, a tuturor
evacuaţilor şi străinilor stabiliţi în oraş). Acum
înţeleg de ce o făcea viespe pe d-na Şaţchi!
„Târgul roşu de steguleţe pentru sărbătorirea
Revoluţiei”...începe pentru toată lumea marea
sărăcie a naţiei! „Şi pleacă, boiereşte cu cls a
II-a-vreme ce noi nici pentru a 3-a nu avem
gologani! La 11 1/2 acasă. Plin văzduhul de

jelaniile zburătoarelor, care se duc ca clipele...”.
În 4 nov. „scaldă şi sorire, a 74-a, în Olt”!...în
noiembrie. Şi chiria la pian-600 lei
(Sănduleascu)! În 6 nov. cumpără lemne de la
Primărie, 1000 kg, 1450 lei + 150 căruţa + 30 lei
bacşijul. „Vin., 31/XII. ... Upu Tachi se cucucă. Eu
recitesc biografia stră-unchiului C. Morariu
(1835-1875. Îl trezesc înainte de miezul nopţii...
Şi ne cucuscăm...Amin!”.
NOTE PERSONALE DUPĂ LECTURAREA A
DOUA OARĂ 2017 a JURNALULUI TIPĂRIT
Ce chestiune simetrică: în 1948, 1949 a
început demolarea sistematică a producţiei
apoi a construcţiilor (în Râmnic Zăvoiul a fost
distrus în 2015, 2016-deci, iată, încă o dovadă
că a rămas ţară comunistă) construite greu timp
de 50 de ani în ante şi interbelic. În 1948 începe
îmărţeala terenurilor moşii, fără nici o hotărâre
prealabilă, în instanţă sau for de decizie publică.
După 2000 s-a întâmplat la fel, în ritm alert tot
ce s-a construit după 1950 pentru a pregăti anul
2007. S-a demolat până şi sistemul de pensii
valabil din 1975, unul valoros la fel ca în toate
statele civilizate. De ce dracu la balconul C.C. au
apărut rahaţii ăştia de acum, membrii de elită şi
de rang II ai fostului PCR şi fostei Securităţi,toţi
KGB-işti, şi care se prefăceau că muncesc înainte
de 1989. Este clar că Revoluţia din ΄89 le-a fost
băgată cu forţa în gâtul românilor...cum a fost şi
revoluţia din 23 August 1944! până în 1949 nici
un semn că s-a schimbat regimul! Exceptând
aşa zisele crime de război care au avut rostul să
lase ţările învinse fără capetele conducătorilorluminate! ca orice război. În rest nici o crimă.
Este clar că capitalismul era în prăbuşire fapt
care a dus la declanşarea celui de-al Doilea
Război Mondial. Ceea ce se întâmpla atunci,
cu Leca, după 1946, se întâmpla şi cu tatăl
meu, care îşi făcea pantofii la cizmar, meserie
de lux aflată în decădere, sau fratele meu care
ascuţea lame de ras... Leca, prin artele sale,
pătrundea în cele mai înalte locuri: meditaţiile
de română, franceză, germană, latină apoi
lecţiile de violoncel. Aşa intrase în anturajul
lui Simian, care din când în când îi dăruia o
...talpă! Pantofii cu „talpă de talpă” erau la
modă... Exista atunci producţie în sensul privatizării? Nu! Singura formă de finanţare a unei
asemenea industrii, de încălţăminte, era Armata! iar după 1965, RFG care până în 1989 a cumpărat tot ce se producea aici la Simian, „11 Iunie” mai apoi! Deci ca şi astăzi nu existau bani
pentru producţia proprie, pentru piaţa internă. Şi
astăzi industria din toată lumea este ţinută de
Energie şi armament!... Capitalismul postcomunist din 1990 o ...gargariseală, o prostie!
În lumea târgului de astăzi, oraş, limba nu
mai are aşa o semnificativă valoare, cum nici
trăirea artistică...În împrejurimile sale, stare
ameţitoare, natura neviciată sute de ani,
limba-precum modelul ei de exprimare (al
naturii)-capătă în Jurnalul lui Leca o conotaţie
extraordinară prezentându-l drept un mare
literat-artist, eclipsându-şi contemporanii...
România Mare. A fost necesară evacuarea
românilor din martie 1944, din ţinuturile Basarabiei şi Bucovinei de Nord, Herţei, deoarece
România a scăzut ca teritoriu dar a crescut ca
populaţie, a rămas aproximativ aceeaşi dacă ne
gândim la morţii din război, plus a vâştigat o
compoziţie compoziţie curată... În acţiunea sa
de cucerire a popoarelor, Napoleon Bonaparte
spunea că Franţa nu are nevoie de teritorii ci de
populaţii credincioase. Populaţia evoluată din
Basarabia şi Bucovina a fost transferată în patria
mamă, contribuind la dezvoltarea ulterioară a
acesteia. S-a reuşit şi o nivelare mai uniformă a
structurii etnogeneze a populaţiei româneşti
pe întreg teritoriul României, evacuarea, făcându-se după un plan bine gândit şi nu la întâmplare, acolo unde a crezut fiecare că-i va fi bine! cum copilăreşte greşeşte referentul în postfaţa Jurnalului. Astăzi nu putem vorbi de discrepanţe mari între cele trei principate româneşti,
poate doar lipsa de interes a fiecăruia
(ardelean, oltean, moldovean) de-a avea măcar
o autostradă care să lege cele trei mari regiuni!

Simion PETRE
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Toate la vremea lor...
(mai altfel despre „Lira” Vânturariței-Govora, 2018!)
A

fost odată, nu demult - când România se scutura de
promoroaca siberiană și își revenea în firea ei - o epocă,
numită de aur. Trecusem cu hotărâre hopul 1964 și apoi peste
pericolul invaziei prietenilor, întru lagăr, din 1968. Scăpasem de
chinga protectoare a tătucilor, dar eram încă prizonieri sistemului
ateu care construia omul nou, într-un realism socialist, dar cu
multe băgate sub preșul istoriei incomode. Se împrimăvărase
oricum și nevoia consolidării redutei naționale cerea o altfel
de arătură și o semănătură nouă. Sistemul de propagandă,
materialist dialectic și culpabil pentru complicitatea epurării
valorilor naționale autentice (vezi canal, temnițe, interzicere
opere, personalități etc.), a găsit soulția care putea împinge
lucrurile, către regăsirea nației, în comandamentul ateizării, însă.
Ne-am apucat de cântat țara, în formă organizată, aproape cazonă.
Era ordin... Cântarea României! Modelul invocat de Alecu Russo
părea o soluție. Dar cu trimitere numai la fruntariile recunoscute,
fără vreun sunet despre Bucovina, ori Basarabia. Oricum această
cântare laică și-a făcut efectul în terapia regăsirii, după lunga
boală. Despre istoria adevărată, de demult și de aproape? Nu era
posibil! Dar despre Burebista și Dacia eternă? Totul era la ... liber.
Atunci s-a declanșat... Daciada în forma organizată a sportului
de masă care a făcut bine sănătății generale a românilor și
performanțelor sportului românesc. Pentru cultivarea tradiției,
după reorganizarea teritorială, pe bază de județe, au apărut
Casele de Creație (conservare tradiție, artă populară, etc.). Se
muncea pe întrecute în economie și -dincolo de un heirupism
colectivist!-, averea țării creștea, iar un entuziasm tânăr era
la vedere. Oamenii muncii, sindicalizați în masă, își refăceau
forța de muncă în marile stațiuni ale sindicatelor. În vremea
aceasta, cu primăvară mănoasă, au apărut Cluburile de turism,
ca forme organizate, cu rol bine definit în peisajul istoric. Atunci
au apărut și ...lirele, modelul inspiratorului Cenaclu Flacăra,
fiind evident. Tema ecologică era în surdină, pentru că tăierea
pădurilor se făcea prin politică de stat. Ce au mai chelit munții
Vâlcii, pentru ca întreprinderea locală de exploatare să ia titlul
de Erou al Muncii Socialiste!(un studiu solicitat pentru evaluarea
hidraulicității bazinului Lotru, spunea că defrișările au condus la
o scădere a acesteia, cu 25% la sută!). Și ce concurență acerbă
avea întreprinderea vâlceană, cu cea similară pentru defrișarea
codrilor Sucevei! Să uităm rolul organizației politice, de tineret,
în aceste constituiri de cluburi? Scopului educativ-formativ, întru
dragostea de natură nu avem a-i contesta nimic. La vremea
aceea toate erau bine dirijate, de un centru unic de comandă
care își făcea funcția în geo-politica lumii, nu fără câștigul regăsirii
noastre, ca nație în sine, în ochii lumii!
Dar timpul a trecut și a adus cu el schimbări dramatice –
cum sunt toate revoluțile iscate în curtea oamenilor, ca din
senin! Unicitățile s-au făcut toate țăndări! Mai mulți dirijori,
mai multe orchestre, mai multe propagande, mai multe
sindicate, mai multe bugete, mai multe interese... Peste toate
acestea ideea națională, trecută din nou la index, pentru alt
soi de internaționalism, mai albastru, și alt fel de uniune..., mai
europeană!, un alt pact militar, după cel de la Varșovia, față de
care luasem distanță și nu scoteam trupele în afara granițelor
proprii. După 1989 a început să bată, o bună perioadă de timp ,
nu Crivățul de la Răsărit, ci Traistă Goală, dinspre Occident (vezi
neputința atragerii fondurilor!).
Averea sindicatului s-a făcut fărâme, și mândrele stațiuni,
cu bună tradiție înainte (Voineasa, Olănești, Govora, Herculane,
Sângeorz, ș.a) au încăput pe mâna celebrilor „băieți deștepți”,
sindicaliști de ocazie și în complicități politice, care le-au pus pe
năsălie, că pier în peisaj cu perfuzile pe ele cu tot ( a se vedea
condițile actuale oferite de hotel „Lotru”- Voineasa, „Parâng”Olănești și chiar locația unde s-a promovat turismul, la lira în
discuție: „Oltenia”- Govora. Ceea ce s-a păstrat de demult este
spiritul tânăr al iubitorilor de munte, nostalgia acestora după anii
lor frumoși, trăiți departe de tumultul cenzurilor, în aerul tare
al înălțimilor. Mulții tineri de ieri sunt astăzi veterani! Nu prea
mai remarcăm, decât sporadic, urmașii să le ducă pasiunea mai
departe, într-un mediu mai ostil, mai agresat și în concurență

cu alte provocări facile. În acest context istoric vorbim aici
despre „lira” Vânturariței, organizată în perioada 2-4 Martie la
Govora (gazdă fiindu-i hotel Oltenia, din fosta avere sindicală!).
Am amânat deliberat concluzile asupra evenimentului, să se
poată decanta lucrurile și să putem evalua, fără patimă, cele
întâmplate. Dialogurile iscate, on line, pe internet, ne-au ajutat
să luăm temperatura celor implicați și să le citim evaluarea
propriei reușite organizatorice. Analiza aceasta se întemeiază
pe mai multe evenimente, organizate de cluburile de turism. La
„Lirele” Vânturariței din 2017 (Olănești), și 2018, (Govora) am fost
participant direct, iar la „festivalurile muntelui”, organizate de
CTEM Lotru Voineasa, am fost prezent. Observații critice, privind
condițile de organizare de la Voineasa, au fost făcute publice
într-un articol de atitudine :„ S.O.S Voineasa!” Concluzile noastre
nu sunt reproșuri aduse, cuiva anume, ci constatarea unei stări
de fapt, comună vremii de azi, pe care nu o vom depăși decât
prin atitudine. Să nu ne facem că nu vedem! Să nu menajăm ca
să nu părem cârcotași! Să nu se creadă că ne căutăm interesele
proprii! Să nu deranjăm prietenii vechi, pentru aparentele lucruri
minore! Pot fi îndemnuri la suficiența moștenită și pentru o
inerție, venind de foarte departe.
Spuneam că marea reușită, pentru care clubul „Vânturarița” a
fost felicitat, este că a reușit să adune atâtea cluburi prestigioase
din toată țara. Da. Cluburile există prin mulții veterani și din ce
în ce mai puținii tineri. Cluburile au notorietate, își asumă locul
de unde vin, au repertoriu și o prezență pe scenă în tradiția
„brigăzilor” de odinioară. Capul de afiș îl ține purtătorul chitarei
(vezi chiar marele premiu!), în buna tradiție a folkiștilor. Partea
umoristică, transferată de la jocurile de cabană, pe scenă devine o
improvizație de prost gust. (bancuri răsuflate, adaptate nefericit,
uneori în limbaj licențios!). Credem că și spectacolului din
concurs, în totalitatea lui, i s-ar impune o temă, care să slujească
scopul declarat al evenimentului (parcă... promovarea turismului
montan!). Când spectacolul se desfășoară într-o sală elegantă
–precum cinematograful din Govora!-, participanții să nu se
creadă în poiană, cu băutura la vedere, cu țigările (electronice) în
gură, și într-o hârjoneală deranjantă, în total dispreț pentru cel de
pe scenă! Sau vrem să transmitem semnalul, celor nou veniți, că
montaniarzilor li se permite în societate, ca în pădure? Felicităm
tenacitatea primarului, care a fost prezent la evenimentele
ocazionate de „liră”, inclusiv la spectacolul de aproape patru
ore, fără întrerupere, cât și pentru mesajul său adresat turiștilor

de ocazie, veniți la Govora. O facem constatând, altă implicare
a autorității locale, față de cele întâmplate la Voineasa, în
noiembrie 2017.
Întrunirea unor cluburi, din toată țara, pentru a transmite
un mesaj, util promovării turismului montan, se impunea
valorificată, pe măsura eforturilor organizatorice ale gazdelor
(pe care le remarcăm și le subliniem!), cât și ale participanților,
veniți de departe pe cheltuială proprie, fără vreo susținere din
partea beneficiarilor direcți ai relansării turismului, de orice
fel. Credem că fără transmiterea mesajului, dincolo de cercul
imediat (tot mai restrâns!) eforturile nu compensează efectele
finale și devin fără eficiență. Pentru cercul interior satisfacția
participanților are efectul liantului care ține coeziunea, atât
de necesară grupului. Aceasta-i cauza nemulțumirii noastre
față de un juriu ad-hoc, față de ambiguitatea regulamentului
și neaplicarea clauzelor acestuia (vom preciza câteva, acestea
fiindu-ne cerute!). Supărarea exprimată de majoritatea cluburilor
- excepție făcând laureatele!-, ne spune că evenimentul a șubrezit
coeziunea și că trebuie făcut ceva pentru a nu se pierde unitatea.
Probabil claritatea regulamentelor și creșterea expertizei
juraților, ar restabili încrederea pierdută! Pentru comunicarea în
afara cercului vectorii media (locali, regionali, naționali) au lipsit.
Să nu se fi avut în vedere necesitatea recepționării evenimentului
și difuzarea lui, pentru amplificarea impactului dorit?
Avem convingerea că iubirea pentru munte, natură în
general, ne va deschide ochii și asupra suferințelor provocate
de nesăbuința și lăcomia oamenilor și vom deveni o atitudine în
spațiul public. Că putem să ne găsim satisfacții și din promovarea
unui civism activ în apărarea naturii. Putem să ne exprimăm
iubirea, acea carmen patriae, dar să nu cădem în festivismul
gratuit, revolut. Putem să ne cultivăm mândria de români,
satisfacția depășirii proprilor limite, să arătăm chipul frumos al
locurilor cutreierate, nu ne oprește nimeni!, dar să nu observăm
agresiunea la care este supusă natura, serviciile sub standarde
ale turismului românesc, lipsa educației ecologice, neaplicarea
fermă a legilor..., ne pune în situația proverbului: „țara moare de
tătari, lelea pune lăutari!” Credem că mesajele cluburilor noastre
trebuie să vizeze, nu promovarea turismului oricum (ciorbă
sindicalistă, reîncălzită, în ruinele moștenite!), ci solicitarea unor
noi standarde de calitate, un comportament adecvat în natură,
punându-ne la dispoziție experiența de-o viață și formând ștafeta
următoare.
Nu doream să intrăm în amănuntele legate de desfășurarea
„lirei”, dar la observațiile făcute on line am observat nedumerirea
organizatorilor, chiar iritarea, când ne-am exprimat, privind
neclaritatea regulamentului, interpretarea lui, tocmai de ei
(denaturând spiritul competiției și producând supărările invocate
mai sus!). „Afiș ecologic sau machetă tridimensională...” Una
ori alta? Dacă sunt ambele în concurs, pe care o jurizați? Nu
dați o șansă în plus celor care ... joacă la dublu?; „Sleidshow...”
Adică fotografii tematice... pe fond muzical? Ce ne facem cu
clipurile filmate? Sunt descalificate? „Proba culturală cu cel
puțin doi membrii de la același club...” Nu s-a precizat dacă
este orientativă...! „Proba culturală cu trei cântece, un moment
umoristic și o poezie...” Nu s-a precizat că este o condiție
minimală, cum lasă să se înțeleagă regulamentul?! De aici
prelungirea prezentării tuturor, la patru ore, cu dezavantaj,
firesc, pentru ultimii intrați în concurs. Nicio prevedere, privind
eventualele contestații! Păstrăm arhiva foto, cu expozițiile de
anul trecut, de la Olănești, și putem arăta poze... „reîncălzite”
și pentru... Govora (?!). Prezentarea unor machete, pregătite
pentru alte evenimente, mi se pare o improvizație acceptată
și lipsă de respect pentru un eveniment care își are propria sa
identitate.
Credem că este timpul să ne sincronizăm altui mers, altor
criterii de valoare, pentru că ceea ce am exersat cândva și-a trăit
traiul. Să ne respectăm valorile moștenite, dar să le dăm straiele
cele noi. În anul centenar, trecut neobservat de eveniment,
putem lua un nou start în folosul tuturor!

Mihai Sporiș
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ION PRELIPCEAN, LIGIA NICOLESCU:
„ION G. DUCA-SCRIITORUL ŞI OMUL POLITIC”
R

ecent, Editura „Ion Prelipcean” din Horodnic de jos, ne-a trimis volumul
„Ion G. Duca-scriitorul şi omul politic-medalion şi antologie de referinţe”
scrisă de Ion Prelipcean şi Ligia Nicolescu şi apărută în 2017. O carte care caută
să reliefeze în date cât mai sigure figura omului politic, care a avut legături
strânse cu judeţul nostru, reprezentându-l în Camera Deputaţilor unde a fost
ales în 1907 deputat de Vâlcea...Între 1914 şi 1928 a fost ministru în patru
ministere: Educaţiei (1914-1918), Agriculturii (1919-1920), Afacerilor Externe
(1922-1926), Afacerilor Interne (1927-1928) şi Prim Ministru în 1933 între 14
noiembrie şi 30 decembrie, când a fost asasinat în gara de la Sinaia). Trupul său
se află îngropat la biserica din Urşani-Horezu jud. Vâlcea alături de al marelui
scriitor anticomunist Vasile Gavrilescu.
În parcul central din Râmnicu Vâlcea i s-a ridicat un monument, după
1933, care avea să fie dat jos pentru a face loc monumentului sovietic „Noi
transformăm săbiile în pluguri”, un monument spiritual foarte frumos, desigur,
fără nici o legătură cu personalitatea lui I.G.Duca. Acesta a mai avut, numele său,
o comună de români aduşi în Bucovina de Nord, „I.G.Duca”(în Ucraina, astăzi),
pentru a împrospăta spiritul românesc la limita de nord a regatului României
(trebuie să consemnăm acest lucru acum în anul Centenarului-2018).
Mai amintim din memorie faptul că Râmnicul a avut după 1933 până prin
1939 strada „I.G.Duca” chiar celebra stradă Traian, cea care face legătura pe
Valea Oltului, cu Transilvania, şi care în zona Coziei a fost construită de austrieci

între 1718-1739...De la Dunăre până la Râmnicu Vâlcea celebra stradă fiind
construită de romani! Şi, legat tot de I. G. Duca, trebuie să mai spunem că autorii
cărţii practic au vrut să refacă această deja celebră relaţie istorică, geografică,
existentă încă de la evacuarea din 1944 (dacă nu şi de mai înainte, după spusa
scriitorului Dinu Săraru) a românilor din Bucovina de Nord şi aducerea lor în
Oltenia de sub munte (în esenţialul Horezu); aşa încât s-au căutat, întâlnit,
aranjat, conspirat, el fiind chiar Ion Prelipcean nume celebru din Bucovina de
nord, Horodnic, adiacent comunei I.G.Duca (fostă) din Ucraina bolşevică, şi ea
Ligia Nicolescu-Zapraţan la origine-din Horezu, dar născută la Pojorâta, uluitor
de frumos sat ceva mai la sud de Horodnic...
Cer scuze domnului Prelipcean pentru că scriu atât de direct, dar numele
său este chiar celebru, atât prin faptul că nominalizează o editură (extrem de
prolifică), cât şi prin faptul că mulţi Prelipceni din Vâlcea şi Bucureşti, critici şi
poeţi, dar mai ales cei care au dispărut în cel mai nesimţit holocaust din istoria
umanităţii aplicat în 1941, şi mai apoi1946-49, românilor din Bucovina de Nord
şi Basarabia; când au fost îngropaţi de vii copii, bătrâni, femei-mame, taţi;
îngropaţi în „closete” de marfare, de animale, şi aruncaţi în iadul siberian şi cel
din extremul orient...Regretatul Dumitru Covalciuc, decedat recent în Cernăuţi,
ne-a oferit în ultimul său almanah aceste date referitoare la numele, şi parţial
numărul, celor deposedaţi de viaţă atât de brutal în aprilie 1941...

Simona Maria KIS

Perpessicius, cronicar al literaturii interbelice - momente marcante ale vieţii sale
Ovidiu Cristian DINICĂ
Perpessicius s-a născut în familia lui Panait Ştefan şi Elisabetei
în Brăila la data de 21 Octombrie 1891. Asemeni unui cruciat
cu zale, coif şi lance, călare pe armăsarul alb pentru a cânta
din peniţa subţire a liricii potrivită pentru un seducător sedus,
cu imparţialitate şi gust, „cu dragoste şi entuziasm”, precum îl
descrie Felix Aderca în „Oameni şi idei”, a fost cavalerul literaturii
române. Creşterea şi formarea sa a cunoscut amprenta evoluţiei
literaturii române sub multiplele ei curente în care a predominat
apariţia curentului simbolist, mai târziu avangardismul, dar şi
scoaterea de sub influenţa tradiţionalismului promovat de N.
Iorga care recunoştea doar meritul educativ al literaturii, negând
evoluţia stilistică a artei literare.
Liber de constrângeri şi preconcepte, fără să lipsească
de farmecul lor operele studiate, a ştiut să se apropie de de
sufletul autorilor, să-i înţeleagă şi să evidenţieze fără agresiune,
cu respectul cuvenit, fiecăruia în parte, opera sa. Pe acelaşi
drum, voi urmări cu egală plăcere o opera naturalistă, cât şi una
simbolistă, nefiind dintre aceia care zâmbesc de cum văd cartea
de vizită... (În tinda unei registraturi, 1923). El, conform lui Eugen
Simion, este adevăratul exponent al impresionismului în critica
românească, programul lui fiind liber de orice constrângere.
A fost elev al liceului Nicolae Bălcescu din Brăila, unde a
îndeplinit şi funcţia de secretar general la societatea culturală
Avântul, a elevilor din acest liceu. În perioada vacanţelor de
vară petrecute la Agapia prin intermediul lui Titu Dinu, student
a lui Ovid Densusinu, este introdus în lumea poeţilor simboliști.
Disertaţia la absolvirea Bacalaureatului a dedicat-o lui Ion
Minulescu şi a fost bine primită.
În 1910 devine student al Facultăţii de Litere din Bucureşti.
În perioada studiilor universitare au loc „sacrele sale debuturi”
sub zodia talentului. Publicistic, în 1911, cu schiţa „Omida - din
lumea celor care se târăsc”, pe care o semnează cu pseudonimul
Victor Pribeagu, în revista brăileană Flori de Câmp, primeşte
botezul literar. Ca poet, în 1913, cu poezia „Reminiscenţă” în
revista Versuri şi Proză a lui I.M.Rașcu, semnând D. Pandrea prin
anagramarea numelor părinţilor săi.
Absolvirea studiilor superioare în 1915 la Universitatea
Bucureşti, Facultatea de Filologie, îi deschide drumul spre
Biblioteca Academiei, unde va colabora la realizarea catalogului
lucrărilor conţinute în bibliotecă. Vremurile prevestitoare de
război îl găsesc la Şcoala de ofiţeri de rezervă din Dealul Spirii
unde obţine gradul de sublocotenent. La revista Cronica, în 1915,
condusă de Tudor Arghezi şi Gala Galaction va folosi pentru
prima dată pseudonimul Perpessicius pentru publicarea poeziei
„Ad provincials, meum în Gretchen amorem spernentes” cu
relatarea idilei petrecută în vremuri de cumpănă.
Tânăr aspirant la gloria literară va primi încurajarea şi
înţelegerea părintelui Gala Galaction care-i conduce aspiraţiile
spre domeniul aspru şi tentant al literaturii. Părintele Gala
Galaction a fost naşul său literar. Rigorile frontului îl găsesc
combatant în sud, în Dobrogea, unde a fost rănit grav riscând săşi piardă mâna dreaptă şi ca urmare este retras.
Perioada petrecută pe front va face obiectul primului său
volum de versuri la care a început să lucreze în 1918 când
realizează împreună cu Dragoş Protopopescu şi Scarlat Struţeanu
revista Letopiseţi, unde au colaborat nume sonore: T. Vianu, Ion

Pillat, Ion Marin Sadoveanu, Camil Petrescu, Ion Minulescu, etc.
Volumul, apărut în 1926, se numeşte „Inscripţii pe un scut şi o
targă” şi conţine şi două poezii dedicate amfitrionilor săi literari,
T.Arghezi şi Gala Galaction. Din anul 1919 când îşi ia capacitatea
ca profesor de limba şi literatura română şi până în 1922 este
implicat în învăţământul preuniversitar, profesând la diferite
licee din ţară, inclusiv în Brăila. În anul 1923 l-a secondat pe
Emanoil Bucuța la organizarea şi conceperea publicaţiei Buletinul
cărţii şi începe activitatea de cronicar literar la revista
Spre ziuă a lui Felix Aderca. De această revistă îşi leagă
debutul de cronicar literar şi porneşte cruciada bunului
gust, refuzând în faţa prostiei, obrăzniciei, şantajului
să facă debuşeuri. Numele său este echivalent cu
calitatea, punând în discuţie doar valoarea artistică
a operei literare. Crezul său, menţionat la rubrica „În
tinda unei registraturii”, este: Însărcinarea mea este
în primul rând aceea a unui cronicar… Voi merge în
pasul timpului și voi face ca rubrica aceasta să fie cel
puţin sucursala unei vitrine literare. Nume şi scrieri
ce apar în geamul librarului se vor vedea trecând cât
mai neîntârziat şi-n acest galantar. Voi vorbi de fructul
tiparului într-o ordine la voia întâmplării. Voi plivi însă
orice judecată sectară (fără apartenenţa la vreun curent literar)
şi mă voi sili să comentez orice operă din orice zonă ar veni...
Nu voi pretinde nici un certificat cu excepţia unui buletin care
să arate că opera e vaccinată cu un cât de relativ interes. Deci
voi căuta întotdeauna să adaptez entuziasmului meu o cutie de
rezonanţă în care să vibreze emoţia pe care o dă opera literară.
Petre Pandrea îl consideră pe cronicar având structural vocaţia
de Gnostic şi cu siguranţă nu greşea. Curiozitatea şi dorinţa de
cunoaștere a tuturor aspectelor literaturii contemporane cu
Perpessicius i-au fost cronicarului trăsături principale pe care
le-a promovat în toate gazetele la care a colaborat. De altfel,
libertatea propriului cuget l-a ajutat şi la conceperea lucrării
„Antologia poeţilor de azi” la care a lucrat între ani 1924-1928,
când, alături de Ion Pillat, poet conservator, va reda imaginea
poeziei contemporane acelor ani în două volume incluzând
exponenţi ai tuturor curentelor literare.
La ziarul „Cuvântul” ajunge în 1927 pentru o activitate rodnică,
unde, în intervalul a şapte ani, a susţinut foiletonic rubrica
„Menţiuni critice”. Materialele prezentate aici fac obiectul a cinci
volume, constituindu-se într-o amplă bibliografie a literaturii
interbelice, autorul fiind cel mai fin cunoscător şi analist al acestei
perioade. Cu ocazia apariţiei în 1932 a celui de-al doilea volum
de poezii „Itinerar sentimental”, G. Călinescu l-a considerat un
autor intelectualist specificând: puţini dintre cei care citesc vor fi
ştiind că Perpessicius înseamnă cel deprins cu suferinţa, adică cel
care printr-o reacţiune a spiritului, a subjugat strigătele durerii,
ceea ce este însăşi definiţia ironiei şi a stoicismului. Se ghiceşte o
nefericire personală care cere o altă organizare a sufletului și un
efort de consolidare prin contemplare.
Autorul Itinerarului sentimental recurge la descrierea lumii în
care, eul său călătorind, întâlneşte cu emoţie urmele evoluţiei
atemporale, dar şi urmele poeziei latine, dovedind erudiţie. În
poezia „Albumul danubian” din care redau un fragment:
O! cum gemeau prin vânt, plângând cu aspră voce,
Navarnica Lycorias şi Phyllodoce
Cum alergau de colo—colo despletite

Prin valuri de furtună biciuite!
Spre ziuă însă crivăţul le-a izbit
Şi cu suflarea-i rece toate le-a-mpietrit...
Urmele elegiei antice sunt prezente în evoluţii aspre. În
alte multe poezii, sentimentul coroziv al tristeţii este redat prin
încordare critică şi comentariu livresc. dar nu umoristic:
Îţi mulţumesc. O! Doamne că-n fine am o casă!
Că s-a sfârşit calvarul si pot să intru-n clasă
Cu-o faţă mai senină, cu zâmbetul amabil
Al omului ce are un domiciliu stabil…
Corectă este opinia poetului despre creaţie astfel:
Fila de hârtie e o celulă ferecată în care nimic nu se
pierde, că într-o disecţie, atentă, mergând din nerv în
nerv până la stihul final. Important e să elimini tot ce
e prea mult, tot ce distonează, tot ce nu se acordă, în
timbru şi-n registru, cu restul poeziei.
Colaborarea cu radiodifuziunea a cunoscut două
etape: prima este doar de câteva luni în 1929, la
scurt timp după data de 01/11/1928 când s-a înfiinţat
postul naţional de radio, a doua, în perioada 19341938, când i s-a permis să-şi etaleze aptitudinea de
cronicar şi critic, dând viaţă emisiunilor Viaţa Cărţilor
şi Cărţi noi.
Reeditează opera literară a lui Mateiu I Caragiale, cu prefaţă,
note şi variante completând cu analize pertinente aspecte mai
puţin cunoscute din viaţa şi opera acestuia.
Odată cu schimbarea orientării politice ce deviază spre
extrema dreaptă, Perpessicius îşi încetează colaborarea la
ziarul Cuvântul în 1933 şi începe o muncă de reconstituire şi
editare a operelor critice ale lui Eminescu, ediţie programată
să aibă 12 volume. Primele şase volume apar în timpul vieţii
sale cu mari dificultăţi la Editura Fundaţiei pentru Literatură
şi Artă Regele Carol al doilea. Întreaga editare a operei critice
eminesciene a durat 59 de ani și a fost finalizată cu volumul al
XVI-lea în 1998 la Editura Academiei Române, în colaborare cu
Muzeul Literaturii Române sub coordonarea lui D. Vatamaniuc
şi Petru Creţia. Referitor la abilitatea de a recupera opera
eminesciană, întemeietorul ediţiei integrale recunoaște: Fiecare
vers abandonat sau şters dintr-o pagină de Eminescu e o rană
sângerândă, ce întârzie să se cicatrizeze.
Pentru meritele sale Perpessicius a primit Premiul Naţional
pentru Literatură în 1940 şi a devenit membru al Academiei
Române în 1955. În scopul consolidării activității de recuperare
a operelor literare a înfiinţat în 1957 Muzeul Literaturii Române,
sub tutela căruia a întemeiat şi condus revista Manuscriptum. La
vârsta de 75 ani este sărbătorit la nivel naţional. Ultimul său volum
publicat a fost „Lecturi intermitente”, o paralelă a cronicarului cu
observaţia criticului. O viață petrecută printre cărți și autori cu
întelepciunea intelectualului rafinat a cărei flacără încă mai arde,
deși ea este stinsă din 29 Martie 1971, când Cavalerul cărților,
Perpessicius, a trecut pragul nemuririi.
Bibliografie: 1. Perpessicius – Mențiuni Critice - ediție prefațată de
Eugen Simion, Editura Albatros, 1976; 2. George Călinescu – Ulysse,
Editura pentru Literatură, 1967; 3. Vasile Netea – Interviuri din
literatura română, Editura Junimea, 1983; 4. George Călinescu – Istoria
Literaturii Române de la Origini până în prezent, Editura Minerva, 1982;
5. Lucian Raicu – Practica scrisului și Experiența Lecturii, Editura Cartea
Românească, 1977; 6. Felix Aderca – Oameni și idei, Editura Dacia, 1983.
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MANUSCRISE VÂLCENE CALIGRAFIATE ŞI MINIATE
Secolul al XVII-lea (I)
Arhim. Veniamin MICLE

P

rezentarea manuscriselor caligrafiate şi miniate în centrele
de cultură din judeţul Vâlcea, ajută cititorul să-şi formeze
o idee despre activitatea desfăşurată de monahii consacraţi
activităţii caligrafice şi miniaturistice din mănăstirile vâlcene; ele
vor fi prezentate în ordine cronologică, pentru a constata atât
evoluţia, cât şi eventualele influenţe.      
Miscelaneu religios – Secolul al XVII-lea. Cel mai vechi
manuscris caligrafiat în judeţul Vâlcea, aparţine Mănăstirii
Bistriţa şi datează din prima jumătate a secolului al XVII-lea,
fiind un Miscelaneu religios, care cuprinde: Rânduiala hirotoniei
episcopilor, Rugăciuni, Viaţa Sfântului Grigorie Decapolitul
şi Omilii ale unor Sfinţi Părinţi. O însemnare precizează că:
„Această svântă carte iaste a bolniţei Bistriţei” (f. 206 v). Lucrarea
are legătură artistică de epocă, în scoarţe de lemn şi piele. Textul,
scris cu cerneală neagră şi rădăcinie, este în semiuncială; titlurile
şi iniţialele sunt scrise cu roşu. Are un frontispiciu colorat (f. 110)
şi iniţiale ornate, la f. 1, 2v, 4 ş. a. (BAR, mss. nr. 2522).
Mardarie Cozianul, Lexicon slavo-românesc – 1649. La mijlocul secolului al XVII-lea apare la Mănăstirea Cozia opera lui
Mardarie Cozianul, intitulată Lexicon slavo-românesc, redactat
în anul 1649, potrivit autografului însemnări: „Acest Lexicon
l-am scris eu mult păcătosul monah Mardarie, pisar, cu porunca
şi cu binecuvântarea părintelui nostru chir Ştefan, egumenul de
la Sfânta Mănăstire Cozia” (f. 242). Ulterior, în anul 1717, manuscrisul a fost legat cu cheltuiala proegumenului Ilarion al Coziei.
Textul este scris cu cerneală neagră, iar titlurile şi iniţiale, cu roşu.
Are un frontispiciu în roşu şi negru, la f. 1 (BAR, mss. nr. 450).
Mihail Moxa, Pravila – 1658. Potrivit următoarei însemnări:
„Această sfântă Pravilă este a sfinţii Mănăstiri Bistriţei” (f. 1
liminară). Textul este scris cu cerneală neagră, iar titlurile şi
iniţialele sunt scrise cu roşu. Are un frontispiciu în peniţă (f. 2).
Iniţial a fost legată în piele, cum adevereşte coperta originală,
păstrată sub legătura modernă (BAR, mss. nr. 2471).
Vieţile sfinţilor pe lunile septembrie-decembrie – 1675. Manuscrisul provine de la Mănăstirea Cozia, potrivit însemnării: „Această carte s-au scris în zilele mării sale preaînălţatului şi prea
luminatului domn al Ţării Rumâneşti Io Duca voevod în cursul
anilor de la zidirea lumii 7183, avgust, fiind la acele vremi egumen
sfinţii Mănăstirii Cozii chir Ananiia” (f. II liminară). Textul este
redactat cu cerneală neagră şi rădăcinie, iar titlurile şi iniţialele,
cu roşu şi în culori; are mai mult frontispicii colorate şi în peniţă
la f. 10v, 101, 116v ş.a., precum şi iniţiale ornate la f. 96v, 106v,
121v ş. a. Iniţial, manuscrisul a fost legat artistic în piele, care
se păstrează sub actuala legătură modernă (BAR, mss. nr. 2602).  
Miscelaneu – 1682. Lucrarea cuprinde următoarele texte:
Viaţa şi traiul sfinţiei sale părintelui nostru Nifon, patriarhul
Ţarigradului, scrisă de Gavriil Protul, mai marele Sfetagorei
(f. 2–39v); Pisania Mănăstirii Argeşului (f. 39v–43); Cuvânt de
învăţătură al bunului creştin domn Neagoe voivod, domnul
Ungrovlahii cătră 2 slugi credincioase ale sale şi dragi carele
să lepădară de lume şi să dederă vieţii călugăreşti (f. 43–51)
şi Învăţături monahale (f. 52–53v). Potrivit unei însemnări,
manuscrisul a fost caligrafia de ieromonahul Ioan de la Bistriţa,
când era egumen la Schitul Trivale, şi l-a donat Mănăstirii Bistriţa
(f. 51). Textul este scris în semiuncială, cu cerneală neagră şi
roşie, iar la f. 2 are un frontispiciu în peniţă (BAR, mss. nr. 464).
Teologie polemică – 1682. „De credincioşii cei direpţi scrisă, în
Cernihov”, lucrarea a fost tipărită cu binecuvântarea arhimandrit
Ioanichie Galeatovski de Cernikov, acum „de nou urzită şi pre
limba leşască lumii dată în anii de la Domnul nostru Iisus Hristos
1681”. Apoi, „la al doilea an scrisă şi tălmăcită, mutându-să
din limba leşască şi pre limba noastră moldovenească sau
rumâneaseă, 1682”. Potrivit unei însemnări, manuscrisul a fost
donat Mănăstirii Bistriţa de Ştefan ieromonahul (f. 4), iar altă
însemnare confirmă: „A sfintei Mănăstirii Bistriţii iaste această
carte” (f. 3). Textul este scris cu cerneală neagră şi are legătură
artistică în scoarţe de lemn şi piele (BAR, mss. nr. 2515).
Cazania – 1688. Cartea cuprinde cazaniile duminicilor de

peste tot anul, fiind scrisă de ieromonahul Ştefan,
când era eclesiarhul Mitropoliei din Bucureşti,
ajuns ulterior egumen la Bistriţa, pe care a dat-o
de pomană Mănăstirii Cozia. Textul este scris cu
cerneală neagră, iar titlurile şi iniţialele, scrise
cu roşu. Este legată artistic în scoarţe de lemn şi
piele (BAR, mss. nr. 2672).
Viaţa Preacuviosului Părintelui nostru Nifon
– 1691. În Predoslovia către cititori, caligraful
menţionează că a scris această carte „eu mult
păcătosul şi dintru monahi mai mic decât toţi,
Nicolae dintru sfânta Mănăstire Brâncovenii,
însă scoasă după izvodul părintelui Anania
ieromonahul, stareţul meu” şi s-a scris din
porunca părintelui Paisie arhimandritul, care
a fost egumenul Mănăstirii Bistriţa, iar acum
din porunca „măriei sale domnul nostru Io
Constantin Basarab voevoda să află năstavnic
la sfânta mănăstire a măriei sale cea noao ce să
chiamă Hurezii”. Textul este scris cu cerneală neagră şi rădăcinie.
Are un frontispiciu în peniţă, iniţială ornată (f. 2) şi viniete la f. 173
şi 174. De asemenea, are un desen care reprezintă pe patriarhul
Nifon (f. 1v). Legătura este veche, în piele (BAR, mss. nr. 2462).
Mântuirea păcătoşilor – 1691. Cartea a fost scrisă de Vlad
grămăticul, din porunca episcopului Ilarion al Râmnicului. Fiind
proprietatea episcopului, acesta a dat-o de pomană nepotului
său, preotul Dumitru care, ajungând protopop la Ocnele Mari, a
oferit-o duhovnicului Macarie ieromonahul din Peştera Bistriţei
de „i-au făcut 300 sărindare”. La rândul său, Macarie a donat-o
Mănăstirii Bistriţa, ca să-l îngroape în mănăstire. Textul este
scris cu cerneală neagră, iar titlurile şi iniţialele, cu roşu. Are
frontispicii colorate la f. 1 şi 8, precum şi iniţiale ornate la f. 8v,
9v, 14 ş. a. Prima dintre coperţile vechii legături artistice în piele
se păstrează sub legătura modernă. (BAR, mss. nr. 2517).  
Molitvenic slavo-român – 1692. Potrivit unei însemnări,
Molitvelnicul a fost a scris de monahul Nicolae din Mănăstirea
Brâncoveni, cu cheltuiala şi porunca arhimandritului Paisie,
egumenul Mănăstirii Hurezi (f. 181). Ajungând în posesia
episcopului Ilarion al Râmnicului, ierarhul l-a donat „Schitului
Sfântului Grigorie Decapolit ot Gori Eleonschia”, adică Schitului
Păpuşa din subordinea Mănăstirii Bistriţa (f. 4-12). Textul este
scris cu cerneală neagră, iar titlurile, colontitlurile şi indicaţiile
tipiconale, cu roşu. Are frontispicii în peniţă (f. 4, 15, 29v ş. a.),
precum şi iniţiale ornate (f. 107v, 108v, 127 ş. a.). Legătura este
artistică, în piele. (BAR, mss. nr. 2465).
Scara Sfântului Ioan Scărarul – 1693. O însemnare adevereşte
că manuscrisul a fost copiat de Vlad Grămăticul, în Episcopia Râmnicului, din porunca episcopului Ilarion (398v–399). Fiind proprietatea ierarhului, potrivit unui autograf (f. 5-6), acesta l-a donat Mănăstirii Bistriţa, cum precizează „Andrei, logofătul Bistriţii.
1767” (f. 1). Textul este scris cu cerneală neagră, titlurile şi iniţialele, cu roşu. Are frontispicii în peniţă (f. 20, 37v, 44v ş. a.). Legătura este artistică în scoarţe de lemn şi piele. (BAR, mss. nr. 2512).
Miscelaneu religios – 1695. Manuscrisul cuprinde: Rânduiala
călugăririi (f. 4-44v), Molitvenic, Rânduiala îngropării călugăreşti
(f. 45-61v, 65-97v) şi Învăţături liturgice (f. 62-64v). „S-au scris
den porunca şi toată cheltuiala sfinţii sale părintelui Ioan
arhimandritul”, egumenul Mănăstirii Hurezi. Textul este scris cu
cerneală neagră, titlurile, colontitlurile, iniţialele şi indicaţiile
tipiconale, cu roşu. Are frontispicii colorate (f. 4, 8, 45 ş. a.), o
miniatură artistic lucrată, reprezentând scena tunderii întru
monahi (f. 3v) şi iniţiale ornate (f. 4, 17v, 21 ş. a.), iar legătura
este artistică, în piele (BAR, mss. nr. 2191).
Agapie Landos, Mântuirea păcătoşilor – 1696. S-a scris în
Mănăstirea Hurezi, din porunca egumenului Ioan arhimandritul,
de către „Iosif ieromonah, ucenicul părintelui Ioan” (f. 489r-v).
Textul este cu cerneală neagră şi rădăcinie, titlurile şi iniţialele
sunt scrise cu roşu. Are un frontispiciu artistic în peniţă (f. 1)
şi iniţiale ornate (f. 12v, 15, 88v ş. a. Legătura este artistică, în
scoarţe de lemn şi piele (BAR, mss. nr. 2174).

Psaltirea – 1697. Text paralel slavo-român,
scris de „pre limbă sloveniască dirept pre
limbă rumâniască” de Alexandru dascăl, în
„oraş Râbnicului ot Olt”, cu „toată cheltuiala
părintelui episcopului chir Ilarion ot Râbnic”.
Textul este cu cerneală rădăcinie şi neagră,
titlurile, colontitlurile şi iniţialele sunt scrise cu
roşu. Legătura, artistică în piele (BAR, mss. nr.
2604).
Miscelaneu religios – 1697. Manuscrisul
este bogat, conţinând următoarele texte:
Psaltire slavo-română cu tâlc (f. 8-463v), Omilii
(f. 464-469v), Rugăciune către Iisus Hristos
(f. 470-471), Chinurile Domnului nostru Iisus
Hristos (f. 472-475) şi Rânduiala sfinţirii apei,
în limba slavă (f. 476-481). „Ostenitor şi
îndreptător fiind aceştii sfintei cărţi, Alexandru
dascălul rus” (f. 6v). O însemnare adevereşte
că s-a scris „această sfântă carte de mine mult
păcătosul Ştefan ieromonah, fiind egumen la Bistriţa. Leat 7205”.
Textul este cu cerneală neagră, titlurile, colontitlurile şi iniţialele,
cu roşu. Legătura este artistică, în piele. (BAR, mss. nr. 2644).
Pomelnicul Mănăstirii Hurez – 1699. Lucrare anonimă, textul
este scris cu cerneală neagră şi roşie. Are un frontispiciu în peniţă
(f. 22) şi legătură în piele din secolul al XIX-lea, fiind restaurată, la
cotor (BAR, mss. nr. 1396).
Pateric, adică Otecinicul de la Pecerscaia – 1699. Într-o
însemnare citim: „Am scris-o şi am tradus-o eu nevrednicul şi
mult păcătosul robul Domnului meu Iisus Hristos Alexandru
dascălul, fost atunci la Sfânta Episcopie de la Râmnic, în timpul
sfinţitului Ilarion al acelei Episcopii” (f. 2). Un autograf indică pe
„Ioan arhimandritul ot Urezi” (f. 18), iar o însemnare precizează
că „Acest Otăcinic iaste al sfintei Mănăstiri Hurezul” (f. 2-5).
Textul este cu cerneală neagră şi rădăcinie, iar titlurile şi unele
iniţiale sunt scrise cu roşu. Legătură artistică în scoarţe de lemn
şi piele (BAR, mss. nr. 2452).
Miscelaneu teologic – Sfârşitul secolului al XVII-lea. Cuprinde:
Chiril patriarhul Ierusa-limului, Cuvânt despre a doua venire a
Mântuitorului. Text paralel slavo-român (f. 3-77v), Teologie dogmatică (f. 78-215) şi Scrieri de teologie polemică (f. 215-402). Anania, egumenul Govorei, confirmă că „Această carte o ştiu că iaste
a sfintei Episcopii Râmnicul. 1791, martie 16.” (f. 3-4). Textul, pe
două coloane, este scris cu cerneală neagră, iar titlurile şi iniţialele sunt scrise cu roşu. Are un frontispiciu colorat (f. 78) şi numeroase viniete, completări la litere (f. 104, 174, 201 ş. a.). Păstrează
legătura veche în scoarţe de lemn şi piele (BAR, mss. nr. 1917).
Scara Sfântului Ioan Scărarul. Sfârşitul secolului al XVII-lea.
Scrisă de Vlad grămăticul (f. 108v), o însemnare precizează că:
„Această svântă carte, ce să chiamă Leastviţa, întru care iaste
viaţa călugărească iaste a lui Ilarion, carele iaste întru ermonahi şi
fiind egumen ot Bistriţa. Leat 7201 (1693 ). Şi o au dăruit Bistriţei
(f. 22-32). Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile şi iniţialele sunt
scrise cu roşu. Are două frontispicii în peniţă (f. 3, 22). Legătura
este artistică în piele (BAR, mss. nr. 2511).     
Scara Sfântului Ioan Scărarul – Sfârşitul secolului al XVIIlea. Caligraful arată că „Această carte ce să chiamă Leastviţă o
am scris eu, cel mult păcătos Iosif ieromonah, proigumen de
la Sfânta Mănăstire Hurezul şi o am dat aceştii sfinte mănăstiri
mai sus numită” (f. 160). Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile,
colontitlurile şi iniţialele sunt scrise cu roşu. Are mai multe
frontispicii în peniţă (f. 3, 49, 96v ş. a.). Legătură artistică în
scoarţe de lemn şi piele (BAR, mss. nr. 2650).
Miscelaneu de teologie polemică, împotriva catolicilor,
protestanţilor şi armenilor – Sfârşitul secolului al XVII-lea. Cartea
a fost a episcopului Ilarion al Râmnicului (f. 1-5), iar ulterior a
devenit a Mănăstirii Bistriţa, potrivit autografului: „Şi am scris eu
Anthim ierodiacon, râmnicean. 1825, martie 25” (f. 2v). Textul
este scris cu cerneală neagră, iar titlurile, colontitlurile, iniţialele
şi unele însemnări marginale sunt cu roşu. Legătură veche în
scoarţe de lemn şi piele (BAR, mss. nr. 3346). (Va urma)

IZVOARE MINERALE DIN CĂLIMĂNEŞTI DESCOPERITE ÎN PERIOADA 1957-1982

Î

n cei 25 de ani (1957-1982) în staţiunea balneară
Călimăneşti-Căciulata, prin executarea de foraje la diferite
adâncimi şi prin lucrările de captare s-au descoperit izvoare
minerale la Călimăneşti, Căciulata, Cozia şi Păuşa. În această
lucrare prezentăm aceste noi descoperiri în ordine cronologică.
În anul 1957 Institutul de Balneofizioterapie din Bucureşti
a forat în Parcul Călimăneşti două sonde şi au fost descoperite
izvoarele 7 şi 14; iar pe malul stâng al Văii Căciulata s-a mai făcut
un foraj şi a fost descoperit Izvorul Căciulata 2. Tot în anul 1957,
acelaşi institut a făcut lucrări de recaptare la Păuşa şi au fost
descoperite izvoarele Păuşa 1 şi 2.

Între anii 1963-1965 în Parcul Căciulata s-a forat Sonda
1003 şi s-au descoperit ape minerale cu temperatura de 53°C.
Această sondă a funcţionat până în anul 1972 când, în urma unor
defecţiuni tehnice, a fost astupată.
În perioada 1968-1975 Institutul de Balneofizioterapie din
Bucureşti a executat forajul în partea de nord a Complexului
Balnear de la Cozia şi a descoperit izvoarele Cozia 1,2,3,4 şi 5.
În anul 1973, tot pe malul stâng al Văii Căciulata, a fost forată
sonda 1004 şi s-a descoperit apă minerală termală. În anul
următor, 1974, lângă această sondă, s-a construit Ştrandul termal
din Căciulata. În anul 1977, în Parcul Călimăneşti, când s-au făcut

lucrările de recaptare la Izvorul 6, s-au descoperit izvoarele 4 şi
5 din Călimăneşti.
În perioada 1980-1982 s-au facut trei foraje la adâncimea de
2800-3000 m şi s-au descoperit ape minerale cu temperatură
de 85°C-87°C: Sonda 1005 din Parcul Casei de Cultură din
Călimăneşti, Sonda 1006 din Parcul Căciulata şi Sonda 1008 din
partea de nord a Complexului Balnear de la Cozia.
Aceste noi descoperiri au favorizat lărgirea profilului de
tratament balnear în staţiunea noastră şi construirea de
ştranduri termale la Călimăneşti, Căciulata şi Cozia.

Dr. Gh MĂMULARU
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MARIAN PĂTRAŞCU:
„SUNTEM CEEA CE TRECUTUL A SĂDIT ÎN NOI”

B

iblioteca Judeţeană a găzduit vineri, 22 iunie 2018
lansarea cărţii lui Marian Pătraşcu cu titlul de mai sus,
apărută la Editura Rotipo Iaşi în acest an şi avându-i alături, în
caseta redacţiei, pe Mihail Rogojinaru-Corectură, Emil PădureţuMachetare, Adrian Şuiu-Coperta şi pe Ion Tălmaciu şi Lucian
Marin-Grafica...Citim în pagina tehnică a acestei reuşite cărţi de
belrtistică că sponzorii cărţii lovişteanului Marian Pătraşcu nu
sunt alţii decât, demult, prietenii săi de la SC Boromir SRL domnii
Constantin (Dinel) Boromiz şi ec.George Frântu.
Cartea lui Marian Pătraşcu s-a bucurat de o frumoasă primire
din partea cititorilor vâlceni prezenţi în număr mare în Sala
„Conferenţiarilor” de la Biblioteca „Antim Ivireanul”...Ion Soaremoderator, Ştefan Zară-care a transmis cuvântul ÎPS Varsanufie,
Nicolae State Burluşi- a intervenit de două ori, la început, spunând
„Tatăl nostru” şi mai apoi, referindu-se la personalitatea lui
Pătraşcu şi la carte; Doru Moţoc, Mihai Sporiş, Dumitru Zamfira,
Marinela Capşa, Ion Micuţ, Ioan St Lazăr, Ştefan Stăiculescu şi
subsemnatul sunt cei care şi-au exprimat în continuare gândurile
despre autor şi opera sa.
În general aproape toate luările de cuvânt ale celor prezenţi
la lansare au căutat mai mult să sublinieze
caracterul aspru, critic, al povestirilor
din volumul de faţă, cred că s-a exagerat
cu necesitatea de a spune tot adevărul
despre faptele cu care scriitorul vine în
contact în cazul scrierilor dedicate realităţii
înconjurătoare. Mi se pare că Doru Moţoc a
subliniat în plus frumuseţea şi originalitatea
limbajului loviştean, deosebita artă a lui
M Pătraşcu de a reda mediul în care s-a
născut şi cu care a rămas în contact până
acum. Desigur, adevărul, când este redat
la trecut, dar chiar şi la timpul prezent, nu
poate fi niciodată complet, subiectivismul şi
uitarea făcând parte sută la sută, şi numai,
din fiinţa umană. Şi e bine că este aşa, ce
s-ar întâmpla dacă nu am fi iertători prin
binefăcătoarea uitare, rămânând ca timpul
şi memoria faptelor să aşeze cum trebuie
lucrurile. Sigur, după noi, acela nu este
scriitor, chiar şi declarat de o mică parte
din comunitatea literară, lucrarea sa nu
este operă de artă, dacă îndrăzneşte cu
bună ştiinţă să mistifice lucrurile; sau dacă
nu are cultura necesară să se îndoiască de
valorile pe care le apreciază şi le consacră
realităţii, deci, le prezintă ca adevărate.
Adevăr înseamnă realitate şi el este văzut
de fiecare aşa cum poate în concordanţă
cantitatea şi calitate culturii pe care o
poartă în spate...Nu este uşor să acumulezi
cunoştiinţe multe, să fii la trup şi minte
sănătos şi să împarţi în dreapta şi stânga
etichetare de valoare...Dar Marian Pătraşcu
nu doreşte să spună adevărul şi numai
adevărul, în prima sa carte beletristică,
şi după aceea în toate, el recunoaşte că
dreptatea este convenţională şi o împarte
după cum domnia sa o percepe. Se pare
că toate personajele sale, loviştene, deşi
nu credem că este prea mult spus, suferă
de sindromul de „a nu fi luat de prost”...
Toţi loviştenii din Grebleşti, mai ales, sunt
hotărâţi să-şi vândă scump pielea şi nu cred
nici o clipă că „tot ce zboară se mănâncă”.
Sau, nu credem că există vreun personaj,
între cele ale lui Marian Pătraşcu, care „să
dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”.
Marian Pătraşcu nu vorbeşte despre adevăr
şi nici nu-l interesează chestiunea aceasta
fiindcă el este din naştere filosof şi nu pune
bază decât pe interpretare, desigur, ştiind
că există pentru o stare de fapt, pentru un
simbol, mai multe interpretări. El a constatat
din vreme că limbajul personajelor sale a
prins în cercurile intelectuale, că a surprins

chiar, şi merge pe această cărare reală, o
bătătoreşte şi îi mai adaugă parfum prin
câteva fapte reale, surprinzătoare şi în
contrasens cu ce se publică - practică astăzi
tot mai des, minciuni, falsuri, duceri în
eroare, fabule compromiţătoare, o realitate
pestriţă din care credem, românii nu vor mai
ieşi vreodată...Povestirile sale, deşi unele se
repetă, desigur parţial, în cărţile sale sau
ziarele în care le-a publicat, construiesc
(nu am spus reconstruiesc) o lume care se
regăseşte în trecut şi, care lui, şi celor care
trebuie să refuleze undeva-orinde numai
în acest prezent nu, îi place-le place-foarte
mult. Trebuie să recunoaştem, ne place şi
nouă chiar dacă uneori şi tangenţial acest
trecut poate deveni supărător...Pe noi ne-a
frapat faptul că toţi vorbitorii la lansare au
vorbit de adevăr şi, prin urmare, şi despre
adevărurile lui M. Pătraşcu, uitând că
autorul (semnat pe
acest volum Marian
Pătraşcu-Chircuţ, dorind să-şi asume zecile de întâmplări din
familia sa şi a părinţilor săi din Grebleşti;
cartea fiind o carte a Grebleştilor şi a Chircuţilor) acestei scrieri beletristice nu putea fi
decât sută la sută subiectiv. Ori subiectivismul
nu stă alături de adevăr, acesta nefiind decât
unul singur. Desigur, vorbitorii au ţinut să-şi
arate simpatia faţă de acest real scriitor al
Râmnicului Vâlcii, al Vâlcii, şi acordul lor cu
cele relatate în volumul de povestiri. Acor-dul
cu criticile dure pe care M. Pătraşcu le aduce societăţii înalte şi prefăcute şi care adu-ce
umbrire poporului român. De ce fac vorbitorii lucrul acesta („este momentul să spunem adevărurilor pe nume”!), se afiliază (de
formă) ilustrului şi severului, durului convivşi scriitor, fiindcă tocmai ei, majoritatea, care
au avut „pâinea şi cuţitul în mână” nu au făcut ce trebuia atunci când era cazul, aşa cum
şi academicienii ăştia făcuţi în ultimul moment au scris scrisoarea aceea, anul trecut,
de protest...Protest cui? Şi de ce acum şi nu
atunci când trebuia şi nu erau academicieni,
dar ocupau funcţii din care puteau vorbi şi
influenţa această realitate...pestriţă!
Trebuie să punem punctul pe „i”. Orice
carte care se inspiră din realitate şi contribuie
la îmbunătăţirea ei cu câteva procente nu
este bună, ci foarte bună. Facem parte din
acea grupare de oameni de cultură care
gândim pozitiv, ecologic şi în spirit-cultură
mai ales-şi declarăm că de mult, de prin
2003, aşteptăm asemenea cărţi (în presă
am început din 1990) care să vorbească real
despre trectul nostru imediat pentru ca să
putem scuipa imediat pe acest prezent şi
să putem remedia ce se mai poate remedia
pentru viitor. Acest trecut imediat este
mult mai important decât trecutul nostru
milenar căci pe acela nu ni-l poate luafura-ascunde nimeni! Dovadă că noi ştiam
marile adevăruri istorice încă din 1960,
când fraţii mai mari şi părinţi ni le arătau,
în timp ce secretarii PCR şi propagandiştii
le ascundeau... Ţineau şedinţe şi pe noi ne
ignorau, ne ţineau pe ultimile rânduri de
scaune ca să nu-i deranjem, să nu ne poată
privi în ochi, căci ochii la oamenii adevăraţi
exprimă adevărul...Avem nevoie de astfel
de cărţi, fără ritmuri şi potriviri de rime, şi
nu de poveşti care să mistifice adevărul.
Iată bunăoară ce înseamnă să surprinzi
cu multă măiestrie, adevărul...O intrigă cu

totul specială se autodezvăluie în povestirea
cu care se deschide volumul lui M.Pătraşcu:
„Hotel Gelert” şi care a fost premiată la
Concursul internaţional „Memoria Slovelor”
(o joacă de intelectual când a fost înfiinţată
revista cu acelaşi nume de către Petre Petria
şi ajunsă Concurs Internaţional, astăzi)...
Mitu Teşcuţ, Toader Baciu făceau ordine în
Budapesta ocupată de români, după Primul
Război Mondial, ca să-l alunge pe Bela
Kun...Şi Baciu hrănea doi copilaşi unguri
rămaşi orfani. Soseşte al Doilea Război
Mondial şi unul din aceşti copii îl omoară,
fără să ştie, pe Baciu şi toată familia sa!
Extraordinară situaţie, cu miile întâmplată,
extraordinară emoţie în inima cititorului...
Dar în nici o clipă soldatul ungur, agresor,
nu se ridică la nivelul criminal al soldatului
din Armata Roşie care măcelăreşte copii şi
bătrâni, la Fântâna Albă, cu mitraliera. Şi
totuşi asupra slujbaşului hortyst rămâne
o umbră care ne arată că astfel de oameni
nu pot trăi sub soare. Iată, în 1944, sora
noastră mai mare, dar încă mică în 1944, în timp ce traversau
evacuaţii Ardealul ocupat de unguri, în convoi de căruţe şi sub
pază, evacuarea din Basarabia, a cerut apă să bea dintr-un puţ
aflat la marginea drumului. Ungurul călare nu i-a permis să iasă
din convoi...Citind povestirea lui M Pătraşcu am făcut următoarea
aserţiune: În 1941 şi 1946-49 în Basarabia şi Bucovina de Nord
a avut loc un holocaust împotriva românilor fără precedent în
istoria modernă, nu ştim dacă egal sau mai mare decât cel aplicat
evreilor...La acesta trebuie adăugat şi ce s-a întâmplat în România
mai cu seamă în 1958 pentru ca Gh. Gheorghiul Dej să câştige
încrederea lui Hrusciov şi armata sovietică să plece din România
(păstrându-şi pentru sine, Hrusciov, Securitatea română).
„Oara lu’ Mărian Chircuţ” (prin Marian Pătraşcu, sigur numele
Chircuţ va rămâne în istoria Loviştei). Oara Chircuţ, mama lui
Marian, femeie aprigă, cumpără două apartamente apoi ajunge
la doctorul Zavate, atenţie mărită, fiul lui Nicolae Loteanu! Îţi dai
cu mâna în frunte...Care Zavate? cel care împreună cu noi (Jivan
şi cu mine) a făcut infarct-stop cardiac şi doctorul Petrescu ne-a
readus la viaţă...Formidabil, dar cine este Nicolae Loteanu? Este
vărul regizorului de film-zic unii celebru, iată o altă formă de
adevăr-care a turnat „Şatra” locuind-lucrând elegant şi frumos
la Moscova. Nouă nu ne-a plăcut „Şatra” că ţiganii nu au nimic
comun cu ruşii, şi credeam încă de atunci, din 1970, că nici cu
românii...din RSSMoldovenească! Dar trebuie să se ştie că
verişorii Loteanu, cu familia, au fost evacuaţi şi ei în 1944, că neica
nimeni la Bucureşti, în 1950, Emil Loteanu s-a întors la Chişinău şi
a ajuns la Moscova în 1954, şi...şi...ne spune Marian Pătraşcu că
Nicolae lucra pentru URSS! Suntem epuizaţi...Dar ne sare în ochi
povestea cu Hobzoaica, cea care era să bată un ofiţer german pe
drumul cam pe unde se află cimitirul german (bravo loviştenilor!
că l-aţi păstrat) şi care este bunica lui Mărian. Şi în care tigroaica
bunică ne relatează despre colectivizare şi recesământ-desigur,
mizerie mare-despre posturi de radio şi cântece interzise. Toate
reale şi care ne scormone trecutul. Dar, noi nu putem face cărţi cu
ele căci nu avem un limbaj ca al loviştenilor din Grebleşti...În anii
1968-69 fratele nostru Ilie împreună cu tehnicianul de la Radio
Bucureşti, Moga, de la etajul patru, în Giuleşti, cântau „Trăiască
Regele” când se „afumau” în holul blocului (noi, după 1980, ne
„afumam” în boxe-care eram proprietari la bloc)...Şi fiindcă am
citit despe cântece interzise să mai spunem, în continuare, că
poveştile lui Pătraşcu, adevărate, artistice doar în limbaj, pun la
zid întregul aparat de stat şi de partid incriminându-le blamul şi
ura complet deplasată pe care indivizii acestora le-au îndreptat
împotriva chiaburilor, legionarilor şi regelui...Procedează la fel şi
astăzi. Scriam şi noi, ne întrebam retoric, încă din 2003...De ce
democraţii de astăzi se tem de aceste două cuvinte neplăcute
aşa zişilor comunişti români dinainte de 1989: legionar şi
rege?... Volumul se încheie cu mega povestea „Întâmplări
postrevoluţionare, apucături vechi la timpuri noi” care este de la
sine înţeles ce vrea să spună şi însemne şi pe care autorul ne-a
înmânat-o încă de la sfârşitul anului 2017 să o publicăm, în serial,
în grupul de presă „Intol Press”.

s-p cickirdan
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Centenarul Marii Uniri (1918-2018)
*

„SLUJITORII ROMÂNI PRUTO-NISTRENI ȘI UNITATEA DE NEAM”
M

iercuri, 18 aprilie 2018, seară „cultural-istorică dedicată Centenarului Marii Uniri (19182018)” organizată la Biblioteca Judeţeană de către Asociaţia Naţională Cultul Eroilor
„Regina Maria”-Filiala Judeţeană „Matei Basarab” Vâlcea (Centrul de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru
Bălaşa”, Râmnicu Vâlcea); organizată sub genericul cu titlul de mai sus (creat de Eugen Petrescu şi
preluat de noi din programul manifestării) şi cu participarea unei delegaţii de la Universitatea de
Stat din Republica Moldova formată din pr. conf. univ. dr. Octavian Moşin, însoţit de studentul Iulian
Lai. Întrunirea s-a desfăşurat în două părţi, în prima, moderată de cpt. Mihai Alexandru Radu (ofiţer
cu Informarea şi Relaţiile Publice în Garnizoana Râmnicu Vâlcea), Corina Bedreagă transmiţând
participanţilor urarea directorului Remus Grigorescu de bună participare.
Prefectul judeţului, Florian Marin a urat şi domnia sa, luând cuvântul, succes lucrărilor aniversare
închinate marelui eveniment al anului 2018...Aniversarea Centenarului!...lăudând asemenea
manifestări culturale...
Partea a doua a fost moderată de Eugen Petrescu, care i-a avut ca invitaţi speciali, cu lucrări, pe
domnii: Florin Epure (director al Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea): Scurt istoric al spațiului
pruto-nistrean și al vecinătăților sale; Gabriel Croitoru (cercetător științific în cadrul Institutului
de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române): Extremismul de
stânga oglindit în documentele Serviciului Județean Dolj al Arhivelor Naționale; Dinică Ciobotea
– coordonator științific al Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa”, care a prezentat
cărţile invitatului Octavian Moşin: Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean: 1813-2013,
Chişinău, Cuvîntul-ABC, 2013 (coord.: Octavian Moşin, Ion Gumenâi); Educaţie şi viaţă spirituală în
Basarabia. Tradiţii şi perspective, Chișinău, CEP USM, 2015 (coord.: Ion Gumenâi, Octavian Moşin);
Evenimente și personalități marcante ale vieții spirituale din spațiul pruto-nistrean și vecinătățile lui din
sec. XIX-XX, Chișinău, Editura CEP USM, 2017 (coord: pr. conf. univ. dr. Octavian Moșin și conf. univ. dr.
hab. Ion Gumenâi); Vrednici ostenitori ai Bisericii. Dicționar istorico-biografic (ediție revizuită și
completată), Chișinău, CEP USM, 2017 (volum îngrijit/editat de pr. conf. univ. dr. Octavian Moșin
și pr. Mihail Bortă, cu un Cuvânt înainte de Înaltpresfințitul Vladimir – Mitropolitul Chișinăului și
al Întregii Moldove și o Prefață semnată de Iurie Colesnic). Distinsul profesor, universitar, de la
Universitatea din Craiova, a prezentat recenta carte a lui Eugen Petrescu, In memoriam Nestor

Vornicescu – Mitropolitul Olteniei, Craiova, Editura Mitropolia Olteniei și Editura Universitaria, 2017
(coord.: Eugen Petrescu, cu o predoslovie de ÎPS Dr. Irineu – mitropolitul Olteniei). Adăugăm, acest
volum va fi prezentat în scurt timp, în luna mai, la Lozova-Republica Moldova-cu ocazia dezvelirii
monumentului bust al lui Nestor Vornicescu executat prin îngrijirea lui E. Petrescu de către
sculptorul Traian Duţă, din Curtea de Argeş, care a execupat şi vulturul de la Garnizoana Râmnicu
Vâlcea şi care a fost dezvelit în primăvara anului 2017... Traian Duţă, un excelent desenator, care a
ilustrat volumele lui Gheorghe Piele, „Râsu’ plănsu’ la români”...
Următorul participant, Mihail Rogojinaru – cercetător în cadrul Centrului de Cercetări Istorice
„Pr. Dumitru Bălașa”, doctorand în filologie, a prezentat cartea Margaretei Spânu-Cemârtan, Lupii
(Amintiri din Siberia), ediția a III-a revăzută și adăugită, Chișinău, F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2016
(cu o prefață de Vlad Pohilă).
O carte deosebit de valoroasă care se înscrie pe linia trasată de volumul „Să nu ne răzbunaţi” a
monahului Moise de la Alba Iulia şi care, amândouă, vorbesc despre tragedia mileniului II petrecută
în Basarabia şi Bucovina de nord, în 1941 şi între 1946-1949, adevărat holocaust, nerevendicat
şi îndreptat împotriva românilor din cele două ţinuturi. La care nu mai amintim de arestarea şi
deportarea soldaţilor din armata română petrecute între 23 şi 30 august 1944, când noi am întors
armele şi armata roşie a continuat să ne decimeze...şi tot aşa nu a plătit nimeni pentru aceste
crime! Partea cea mai interesantă, mai ales pentru noi, cei de la Cultul Eroilor, care anul trecut am
fost la Lozova şi Chişinău s-a desfăşurat cînd cei doi fraţi ai noştri de peste Prut, Octavian Moșin:
- Slujitorii basarabeni făuritori ai Marii Uniri, de la preotul Alexei Mateevici la preotul Alexandru
Baltaga, şi Iulian Lai: - Ierarhi basarabeni în slujba Bisericii neamului şi-au prezentat lucrările...
„Interesant” din punct de vedere al lui Alexei Mateevici, la care am fost în vizită, la muzeul său...
Dar „Alocuţiuni”-le de la sfârşitul întrunirii de la Biblioteca Judeţeană au fost mai interesante,
desfăşurându-se în viu, pentru cei de pe ambele maluri ale Prutului... Au transmis propriile idei,
gânduri, cvartetul format din generalul Grigore Buciu (ca şi noi, de multă vreme, răspunzând de
presă), Mihai Sporiş, Petre Cichirdan şi Gheorghe Cărbunescu...care de data asta nu a cântat, dar a
vândut cărţi în contul autoarei romanului Lupii (Amintiri din Siberia)!
*)

Titlul simpozionului organizat de Eugen Petrescu
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CINSTIREA ȘI POMENIREA CELOR DOI EROI ROMÂNI CĂZUȚI PE FRONTUL DE
LUPTĂ DIN GERMANIA, ÎN TIMPUL CELUI DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL, ALE
CĂROR OSEMINTE SE AFLĂ ÎN CIMITIRUL DE LA LEUSDEN-AMERSFOORT/OLANDA

P

atriarhia Română, prin episcopul vicar Dr. Damaschin
Severineanul, de vrednică pomenire, a editat prima sa
publicaţie postdecembristă, întitulată «Vestitorul Ortodoxiei
Româneşti», chiar la sfârşitul anului 1989. Şi în respectiva
publicaţie, din septembrie 1990 (nr. 17-18, p. 3), am publicat
articolul «Martiri şi eroi ai neamului românesc adormiţi în
Domnul în cimitire din ţări vest-europene»
În articolul menţionat am scris, printre altele: «Într-o recentă
lucrare despre Olanda, publicată la Bucureşti, 1987, la editura
«Ştiinţifică şi Enciclopedică», întitulată sugestiv «Din ţara apelor
învinse», de George Elian, aflăm că şi în cimitirul eroilor din oraşul
olandez Amersfoort îşi are mormântul un erou român, soldat
necunoscut, ucis în al doilea război mondial: «Este vorba de un
român, soldat necunoscut, ucis de hitlerişti pe pământul cotropit
al Olandei la începutul lunii mai 1945 şi al cărui mormânt se află
în cimitirul eroilor de la Amersfoort. Olandezii care i-au aşezat
rămăşiţele în cimitirul eroilor nu ştiau cum îl cheamă. Ştiau doar
că este un soldat român şi de aceea pe piatra de mormânt i-au
scris numai naţionalitatea: Valah. Valahul căzut pentru eliberarea
celor două popoare român şi olandez. Un valah cu literă mare,
în al cărui destin tragic s-a împletit lupta pentru libertate, pe
care pe atunci o duceau aprig şi cu nenumărate jertfe popoarele
român şi olandez». (p. 193-194).
Pornind de la cartea fostului ambasador George Elian, dl.
Cristian Panait, care locuia în apropiere de cimitirul din LeusdenAmersfoort, avea să descopere în 1995 în acela mormântul unui
al doilea soldat român chiar lângă al celui amintit de autorul
lucrării din 1987, căzut și el pe același front de luptă din primăvara
anului 1945. Potrivit autorităților olandeze cei doi eroi români,
căzuți pe frontul de luptă din Germania și ale căror oseminte se
află în cimitirul din Leusden/Amersfoort, sunt: Bogian Constantin
și Valache Constantin.
Bogian Constantin a decedat la 30 martie 1945 în Munster,
Gemania, și a fost înmormântat la 13 aprilie 1945 în cimitirul
militar american Margraten din Olanda. Iar în noiembrie 1947,
Bogian Constantin a fost reînhumat în cimitirul din Leusden/
Amersfoort. Valache Constantin a decedat la 24 mai 1945 în
Vic. Hamm, Germania și a fost înmormântat la 28 mai 1945
în cimitirul militar american Margraten din Olanda. Apoi, în
noiembrie 1947, osemintele sale au fost reînhumate în cimitirul
din Leusden/Amersfoort, la fel ca cele ale celuilalt erou român;
ambii, de altfel, fiind înmormântați unul lângă altul. Cu precizarea
că datele, de mai sus, despre cei doi eroi români ne-au fost
puse la dispoziție de dl. Colonel Marian Dorca, Atașat militar la
Haga, în mai 2017, căruia îi mulțumim și de această dată. Iar dl.
Colonel Marian Dorca deținea respectivele date de la autoritățile
olandeze de resort.

Despre cei doi eroi, dl. Ovidiu Dan a trimis o „Corespondență
specială din Olanda”, la București, intitulată „Valahul din țara
apelor învinse” și publicată în „Observatorul Militar” din 13-19
august 1997. Însă titlul corespondenței respective ar fi corespuns
mai bine realității dacă s-ar fi întitulat „Cei doi valahi din țara
apelor învinse”, fiindcă erau (și sunt) doi „valahi” eroi in cimitirul
din Leusden-Amersfoort și despre care scrie, de altfel, însuși dl.
Ovidiu Dan în „corespondența” sa.
Printre altele, dl. Ovidiu Dan preciza în corespondența sa și
despre săvârșirea pomenirii celor doi eroi de către Preotul Ioan
Dură, începând cu 1995: „... descoperirea mormintelor acestora,
a prilejuit în acel an o primă comemorare oficială la căpătâiul lor.
De atunci, au ajuns să fie pomeniți, așa cum se cuvine, de către
preotul Ioan Dură, în ritualul ortodox de începere a slujbelor
religioase. Iar cu prilejuri ca Ziua Armatei, comemorările se
continuă în cimitirul de la Leusden.”			
Se cade menționat că despre cei doi eroi români din Leusden
și săvârșirea Parastaselor la mormintele acestora de către Părintele Ioan a scris și Aurel Sergiu Marinescu. (A se vedea, O
contribuție la istoria exilului românesc, vol. VIII,
Editura Vremea, București, 2007, p. 553).
PARASTASE SĂVÂRȘITE DE PREOTUL IOAN
DURĂ LA MORMINTELE CELOR DOI EROI
ROMÂNI DIN LEUSDEN/AMERSFOORT
Primul parastas (4 mai 1995). Ca întemeietor
al primei parohii ortodoxe române în Țările de
Jos, «Sf. Grigorie Teologul», ca unic preot ortodox
român din aceasta țară până cu câțiva ani în
urmă și ca protopop al acestora, cu începere
din 1995 şi până în prezent, 2018, Părintele Ioan
Dură a săvârşit Slujba Parastasului la mormintele
celor doi eroi români din cimitirul din LeusdenAmersfoort. Cu precizarea că în 1995, Părintele
Ioan săvârșea pentru prima dată Slujba Parastasului pentru eroi români într-un cimitir din Olanda.
În mai 1995, Părintele Ioan Dură a publicat în revista «Mărturie ortodoxă»*, din
Olanda (An. XIV, 1995, nr. 19, p. 57-58),
articolul întitulat «Parastas oficiat pentru
eroii români din cimitirul de la Leusden, la
4 mai 1995», însoţit de două fotografii de la
Slujba şi evenimentul respectiv.
Redăm, în cele de mai jos, cele scrise
atunci în acel articol:
«Câţiva români din Olanda au aflat de la
prietenii lor olandezi că în cimitirul ‘Rusthof’
din Leusden, de lângă oraşul Amersfoort,

printre eroii celui de al doilea război mondial ce-şi dorm somnul
de veci acolo s-ar afla şi români. Şi, într-adevăr, în cimitirul
amintit se aflau mormintele a doi eroi români, şi anume, cel al
lui Constantin Bogian, şi, respectiv, al lui Konstantin Valache.
Ambii au servit în cadrul aviaţiei în timpul celui de al doilea
război mondial; primul, în a Statelor Unite ale Americii, al doilea
- fiind din Basarabia, anexată atunci de ruşi - în a U. R. S. S-ului.
Constantin Bogian şi Konstantin Valache şi-au jertfit viaţa pe
altarul iubirii de libertate şi al lupţii contra nazismului, căzând pe
frontul de luptă din Germania în primăvara anului 1945. În anul
1995, la 4 mai, zi naţională, în Olanda, de cinstire a eroilor, câteva
zeci de români, stabiliţi în această ţară, au fost prezenţi la Slujba
Parastasului oficiată de Pr. Dr. Ioan Dură la mormintele celor
doi eroi români din cimitirul Rustof Amersfoort (Oud Leusden)
- General Cemetery - Dodeweg 31, 3832 RE Leusden. Şi toţi cei
prezenţi au trăit momente de înălţare sufletească şi de mândrie
patriotică. Mai întâi, întrucât era prima oară când un preot român
oficia un Parastas pentru eroi români într-un cimitir din Olanda.
Apoi, era pentru prima dată când românii din Olanda îşi cinsteau
eroii lor conaţionali, căzuţi pe pământul acesteia.
În fine, era tot pentru prima oară când, într-un
cimitir al eroilor din Olanda, steagul României
flutura falnic la morminte de eroi români, dar
şi la intrarea** în acesta, alături de cel al ţărilor
învingătoare în al doilea război mondial.
De atunci, din 4 mai 1995, cei doi eroi români
de la Leusden sunt pomeniţi la fiecare Sfântă
Liturghie oficiată de Preotul paroh al Comunităţii
ortodoxe române din Olanda.
Fie ca cei doi eroi români, ce-şi dorm somnul de
veci în cimitirul de la Leusden, să fie veşnic pomeniţi de românii din Olanda şi de pretutindeni, iar
Bunul Dumnezeu să le ierte păcatele săvârşite şi
să le aşeze sufletele unde drepţii se odihnesc.
Amin”. La săvârșirea Slujbei primului parastas de către Părintele Ioan Dură a participat din partea ambasadei României în Țările de Jos, dna Irina Comaroschi, pe atunci,
secretar doi al acesteia, si dl. Stelian Georgescu, atașatul militar român de la Haga.
Al doilea Parastas (8 iunie 2013).
Din iniţiativa ambasadorului României
în Regatul Ţărilor de Jos, doamna Irina
Comaroschi, Părintele Ioan Dură a oficiat
Slujba Parastasului la mormintele celor doi
eroi români din cimitirul Leusden în ziua de
8 iunie 2013.
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Au fost prezenţi membri ai corpului diplomatic român
acreditat la Haga, în frunte cu doamna ambasador, ataşatul
militar, dl. comandor Eugen Craioveanu, dna Isabela Dragnea,
secretar întâi al ambasadei, enoriaşi ai parohiei Părintelui din
Schiedam şi invitaţi ai ambasadei române. Din partea ambasadei
României a fost depusă câte o jerbă de flori la mormintele celor
doi eroi români. După săvârşirea Slujbei Parastasului, cei prezenţi
au intonat imnul României şi apoi au luat cuvântul: părintele şi
dna ambasador. În sala cimitirului, închiriată de ambasadă, s-a
împărţit, după rânduiala Bisericii noastre ortodoxe, coliva (adusă
de parohie) şi vin (adus de ambasadă).
Dumnezeu să-i ierte şi să-i aşeze în ceata drepţilor pe eroii
români, Constantin şi Constantin. Amin!
Sfinţirea crucilor de pe pietrele funerare ale eroilor români
din Leusden şi al treilea Parastas (30 noiembrie 2013)
Sâmbătă, 30 noiembrie 2013, Părintele Ioan a sfinţit
crucile de pe cele două pietre funerare ale eroilor români din
cimitirul Leusden şi le-a stropit cu aghiazmă. Cele două cruci
au fost comandate de Părintele Ioan în România, iar costul
acestora a fost achitat de către parohia sa din Schiedam. Ceea
ce l-a determinat pe Părintele Ioan să ia această iniţiativă a
fost urmarea constatării că cei doi eroi români, deşi creştini
ortodocşi, nu aveau o cruce pe piatra lor funerară, în timp ce la
alţi eroi îngropaţi în cimitirul din Leusden, de alte naţionalităţi
şi confesiuni creştine, nu lipsea aceasta. Demersurile pe lângă
autorităţile cimitirului din Leusden de a se îngădui aplicarea celor
două cruci pe pietrele funerare au fost întreprinse de doamna
ambasador Irina Comaroschi şi de secretarul întâi al ambasadei,
doamna Isabela Dragnea. Şi tot ambasadei României se datorează
şi aplicarea crucilor pe respectivele pietre funerare. Din partea
parohiei a fost depusă câte o jerbă de flori pe mormintele eroilor
români. După sfinţirea crucilor, Părintele Ioan a săvârşit Slujba
Parastasului pentru sufletele celor doi eroi adormiţi în Domnul.
De fapt, la 30 noiembrie 2013, Părintele Ioan săvârşea al treilea
Parastas la mormintele celor doi eroi români. Şi aici se cade să
amintim că doamna Irina Comaroschi a fost prezentă la toate
cele trei Parastase săvârşite pentru cei doi eroi români din
Leusden; la 4 mai 1995, în calitate de «însărcinat cu Afaceri a. i.,
Prim colaborator» la ambasada de la Haga, apoi la 8 iunie 2013
şi la 30 noiembrie 2013, ca ambasador al României în Regatul
Ţărilor de Jos. Imediat după sfârşitul Slujbei Parastasului a fost
intonat Imnul României de către toţi cei prezenţi, după care au
vorbit, despre cei doi eroi şi jertfa lor pentru libertatea omenirii
în lupta contra nazismului, Părintele Ioan, doamna ambasador
Irina Comaroschi şi domnul ataşat militar, colonel Dorca Marian.
În sala cimitirului, închiriată de doamna ambasador, s-a împărţit,
după datina strămoşească, colivă (făcută de doamna Elena De
Chiara şi adusă din partea parohiei) şi un pahar de vin (oferit de
către ambasadă).
Al patrulea Parastas (16 mai 2015). Pentru cei doi eroi
români din cimitirul aflat în Leusden/Amersfoort, Părintele Ioan
a săvârşit Slujba Parastasului, Sâmbătă, 16 mai 2015, la orele
12:00’, în prezenţa doamnei ambasador Ireny Comaroschi, a
membrilor corpului diplomatic, a domnului colonel Marian
Dorca, ataşat militar al României, a mai multor enoriaşi ai
parohiei şi a doi elevi ai şcolii parohiale a acesteia. De la intrarea
în cimitir, cortegiul, condus de doi soldaţi olandezi toboşari,
a fost îndreptat la mormintele eroilor români, unde a fost dat
onorul ostășesc de militarii trompetişti. Au fost depuse jerbe de
flori din partea ambasadei, aranjamente florale şi buchete de
flori din partea parohiei, după care a vorbit doamna ambasador
despre evenimentul comemorat și apoi s-a oficiat Slujba
Parastasului. La sfârşitul Slujbei Parastasului a vorbit Părintele
Ioan şi domnul colonel Marian Dorca, iar cei doi elevi ai şcolii
parohiale, Justin şi Ştefan, au recitat două poezii: «Azi ne cinstim
eroii» (autor anonim) şi «Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie»
(Mihai Eminescu). După ţinerea unui moment de reculegere de
către toţi cei prezenţi, în faţa mormintelor celor doi eroi români,
ceremonia s-a încheiat cu intonarea Imnului României. Potrivit
tradiţiei creştine ortodoxe, în sala cimitirului, celor prezenţi la
Slujba Parastasului li s-a dat de pomană pentru cei doi eroi, colivă
şi vin (aduse de ambasadă), precum şi prăjituri şi pashă (dăruite
de ambasadă şi parohie).
Al cincilea Parastas (11 iunie 2016). Două zile după slăvitul
praznic al Înălţării Domnului, şi anume Sâmbătă 11 iunie 2016,
în cimitirul din Leusden, la mormintele celor doi eroi români,
Părintele Ioan a săvârşit Slujba Parastasului, pentru a cincia oară,
în prezenţa doamnei ambasador Ireny Comaroschi, a ataşatului
militar al României, domnul colonel Marian Dorca, a membrilor
corpului diplomatic român de la Haga, a enoriaşilor parohiei
Sf. Grigorie Teologul şi a elevilor şcolii parohiale. La intrarea în
cimitir, cortegiul a fost condus la mormintele celor doi eroi de
soldaţi toboşari, unde a fost prezentat onorul militar de către
ostaşi trompetişti. Domnul colonel Marian Dorca a prezentat
celor prezenţi programul ceremoniei, după care a luat cuvântul
doamna ambasador evidenţiind semnificaţia acesteia şi cinstirea
cuvenită eroilor. În continuare, Părintele Ioan a săvârşit Slujba
Parastasului şi a citit şi Sfânta Evanghelie a Înălţării Domnului,
după care a şi vorbit despre cinstirea eroilor români şi necesitatea
conştientizării acesteia de către întreaga suflare românească
de pretutindeni. Totodată, Părintele Ioan a reamintit că prin
cinstirea celor doi eroi români aducem cinstire tuturor eroilor

neamului românesc din toate timpurile şi din toate locurile. Şirul
cuvântărilor a fost încheiat de către domnul colonel Dorca prin
cuvinte pline de dragoste şi respect faţă de eroii neamului şi
jertfele acestora. Apoi elevii şcolii parohiei Sf. Grigorie Teologul,
şi anume, Eliza, Ştefan şi Justin, au recitat poeziile: «Peneş
Curcanul» (Vasile Alexandri); «Crez» (Radu Gyr); «Cântec»
(George Cosbuc). Iar elevul Justin a şi cantat, din fluier, o arie
ostăşească. După ce domnul colonel Dorca a mulţumit celor
prezenti pentru participare la ceremonie, s-a ţinut un moment
de reculegere şi apoi a fost intonat Imnul României. De la cimitir
s-a mers la sala cimitirului unde, potrivit datinei, au fost oferite
celor prezenţi colivă şi vin, binecuvântate la Parastas, dar şi cafea,
după obiceiul ţării gazdă.
Al șaselea Parastas (25 mai 2017). Joi, 25 mai 2017, la «Ziua
Eroilor» și a sărbătoririi «Înălțării Domnului», Părintele Ioan Dură
a săvârșit Slujba Parastasului la mormintele celor doi eroi români
din cimitirul Leusden pentru a șasea oară. La comemorarea celor
doi eroi români au fost prezenți doamna Brândușa Predescu,
ambasadorul României în Țările de Jos, domnul colonel Marian
Dorca, Atașatul Apărării, Militar, Aero și Naval, doamna preoteasă
Christina și enoriași ai Parohiei Sf. Grigorie Teologul. Deplasarea
la cele două morminte ale eroilor români s-a făcut în convoi,
precedat de gorniști militari olandezi, urmați de reprezentanții
oficialilor români (atașat militar, ambasador, preot) și de toți
cei prezenți. Alocuțiunile au fost rostite înainte de săvârșirea
Parastasului, de către ambasador, colonel și preotul săvârșitor al
acestuia. După săvârșirea slujbei Parastasului de către Părintele
Ioan a urmat momentul de reculegere, intonarea Imnului
Național al României și depunerea unei coroane de flori la
mormântul fiecărui erou de către ambasador și atașatul militar,
precum și buchete și ghivece de flori de către parohie. Odată
terminată ceremonia de la morminte s-a mers la sala cimitirului,
unde, potrivit tradiției creștine ortodoxe române s-a oferit celor
prezenți, colivă și vin, dar și ouă roșii (fiind Înălțarea Domnului),
aduse de către ambasadă și parohie.
Al șaptelea Parastas (16 mai 2018). Miercuri 16 mai, 2018,
în ajunul sărbă-toririi Înălțării Domnului și a Zilei Eroilor, Preotul Protopop Dr. Ioan Dură a oficiat Slujba Parastasului, pentru
a șaptea oară, la mormintele celor doi eroi români ale căror
oseminte se află în cimitirul Rusthof Amersfoort (Oud Leusden)
- General Cemetery. La săvârșirea Slujbei Parastasului pentru
cei doi eroi au fost de față: din partea Ambasadei României în
Regatul Țărilor de Jos, ”primul colaborator
al ambasadorului, atașatul cultural, atașatul
pentru afaceri in-terne, atașatul pentru
muncă și afaceri sociale” (A se vedea: haga.
mae.ro/local-news/1449). De asemenea
au fost de față: dl. Maior Petre Luca, care
activează în cadrul ”NATO Allied Joint Force
Command Brussum” din Olanda; enoriași ai
Parohiei Sfântul Grigorie Teologul și, ca și în
anii precedenți, reprezentanți ai Ministerului
Apărării al Olandei și ai muzicii militare ai
acestuia. Înainte de săvârșirea Parastasului au
vorbit: dl. Gabriel Mareș din partea Ambasadei
României, dl. Maior Petre Luca și Preotul
Ioan Dură. Printre altele, Părintele Ioan a
evidențiat faptul că cei doi eroi sunt pomeniți
în biserica Parohiei Sfântul Grigorie Teologul,
așa precum sunt pomeniți în cadrul Sfintei
Liturghii eroii, ostașii și luptătorii români din
toate timpurile si locurile, care s-au jertfit pe
câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori,
pentru apărarea patriei, credinței strămoșești,
întregirea neamului, libertatea și demnitatea
poporului român”. Totodată, Părintele Ioan
a reamintit celor prezenți că prin Legea nr.
379 din 2003, Sărbătoarea Înălțării Domnului
a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare
națională a poporului român. În fine, Părintele
Ioan a amintit că avem, cu toții, datoria sfântă
să ne cinstim eroii neamului românesc, fiindcă
nu trebuie uitat că un popor este civilizat și
după cum își cinstește eroii și își îngrijește
cimitirele! După săvârșirea Slujbei Parastasului a urmat un
moment de reculegere, intonarea Imnului Național al României,
depunerea coroanei de flori la mormântul celor doi eroi din
partea Ambasadei României și a reprezentantului Armatei
române si de flori din partea Parohiei Sfântul Grigorie Teologul.
Apoi, ca și în anii precedenți, s-a mers în sala cimitirului și s-au
împărțit cele aduse și binecuvântate, potrivit randuielii tradiției
ortodoxe.
Câteva precizări. Ambii eroi români ce-și dorm somnul de
veci în pământul Olandei au fost ostași ai Armatei Regale din
România și creștini ortodocși, fii ai Bisericii Ortodoxe Române,
instituția cea mai veche a poporului român. Ostașii, Boiagiu
Constantin și Valache Constantin, fac parte din numărul mare de
eroi români căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori,
pentru demnitatea, libertatea și credința strămoșească ortodoxă
a neamului românesc. Cert, se cuvine să nu fie uitat că cel care
reprezintă simbolic pe toți eroi români, din toate locurile și
din toate timpurile, este Eroul Necunoscut, ale cărui rămășițe

pământești se află în Parcul Carol din București. Ce-i drept, și El,
Eroul necunoscut, fusese scos de către autoritățile comuniste din
locul său de odihnă din Parcul Carol în 1958, și dus la Mărășești,
dar readus în București la 26 octombrie 1991, în chiar ziua de
prăznuire a Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir, el însuși fost ofițer
al armatei imperiale romane, și mare mucenic al lui Hristos. Se
cuvine precizat că Părintele Ioan a săvârşit Slujba Parastasului
şi pentru eroi români din cimitire ale Franţei. Astfel, la 7 iunie
1997, Părintele Ioan a săvârşit Parastasul pentru 12 eroi români
din cimitirul localităţii Rethel, în nordul Franţei. De asemenea, în
cursul aceleaşi zile, Părintele Ioan a participat la săvârşirea Parastasului pentru eroi români din alte cimitire ale Franţei, şi anume
din localităţile: Signy-l’Albaye (unde dorm 12 eroi români), Hirson
(275 români), Effry (28 români) şi Maubeuge (80 de români).
Despre săvârșirea Parastasului de către Părintele Ioan Dură la
mormintele eroilor români în cimitirul din Rethel, a se vedea și:
Aurel Sergiu Marinescu, O contribuție la istoria exilului românesc,
vol. VIII, Editura Vremea, București, 2007, p. 512.
Părintele Ioan a participat la Slujba Parastaselor, din 7 iunie,
ca invitat al fostului ofițer al Armatei regale române și deținut
politic în închisorile comuniste, prea bine cunoscut luptător
pentru libertatea poporului român, Remus Radina din Paris, de
vrednică pomenire. (A se vedea revista «Mărturie ortodoxă»,
nr. 23, 1997, p. 44-45). De asemenea, Părintele Ioan a oficiat
Parastasul şi pentru cei 687 de soldați români aliaţi ai Franţei, luați
prizonieri de germani în timpul primului război mondial, morți de
foame și boli și înmormântați în cimitirul militar de la Soultzmatt,
din Alsacia, în iarna anului 1917. Părintele Ioan a participat și a
doua oară la săvârșirea Parastasului anual pentru eroii români
aflați în cimitirul Eroilor de la Soultzmatt și în cel din Hirson, și
anume la 10 iunie 2000. (A se vedea, buletinul «Lupta», Paris, nr.
312 din mai 2000, f. 2; Aurel Sergiu Marinescu, op. cit., p. 520521). Dar și de această dată, Părintele Ioan Dură a participat tot
urmare invitației domnului Remus Radina. (Despre pomenirea
eroilor români de la Soultzmatt de către exilul românesc, cu
începere din 1981, a se vedea revista «Mărturie ortodoxă». nr.
1 (Serie nouă), 1998, p. 21-28); Aurel Sergiu Marinescu, op. cit.,
p. 472 și urm. Relevant de precizat este și faptul că în afară de
cele scrise în 1995 despre cei doi eroi români din cel de al doilea
război mondial, cu osemintele aflate în cimitirul din Olanda
(inserate în revista «Mărturie ortodoxă», 1995, nr. 19, p. 57-58),
Preotul Dr. Ioan Dură a mai publicat, cu ani în urmă, articole
despre ostașii români și eroismul acestora
în războiul de Indepență a României și în
primul război mondial, și anume: a) «Eroismul
armatei române oglindit în presa ateniană
din anii 1877-1878», în revista «Biserica
Ortodoxă Română», 1977, nr. 5-6, p. 466470; b) «Eroismul armatei române la Plevna și
Grivița reflectat în presa ateniană a timpului»,
în revista «Biserica Ortodoxă Română», 1977,
nr. 7-8, p. 771-774; c) «Eroismul soldatului
român la bătălia de la Plevna descris de ziarul
«Indépendence Belge» din 22 septembrie
1877», în revista «Mărturie ortodoxă», Haga/
Olanda, an. II, 1983, nr. 4, p. 94-104; d)
«Martiri și eroi ai neamului românesc adormiți
în Domnul în cimitire din țări vest-europene»,
în «Vestitorul Ortodoxiei Românești», 1990,
nr. 17-18, septembrie, p. 3; e) «1877. Un ziarist
belgian elogiază ostașul român», în «Magazin
istoric», 1995, nr. 5 (338), mai, p. 81-84.
În fine, la articolele menționate, mai sus,
închinate armatei române se cade adăugat și
articolul semnat tot de Preotul Dr. Ioan Dură, «Tricolorul și armata română în cuvântările
lui Nicolae Iorga rostite de la tribuna
parlamentară între anii 1907-1917», publicat
în revista «Mărturie ortodoxă», an. II, 1983, nr.
4, p. 123-127.
________________
*) Revista Comunităţii ortodoxe române din
Olanda, Anul XIV, Nr. 19, 1995, p. 57-58.
**) Aici se cuvine semnalat că arborarea
drapelului românesc la intrarea în cimitir, alături de
cel al ţărilor biruitoare în al doilea război mondial, s-a datorat Părintelui
Ioan Dură. Părintele Ioan a solicitat dlui ambasador al României în
Regatul Ţărilor de Jos, Marin Buhoară, să apeleze la responsabilii
cimitirului ca să permită arborarea drapelului românesc, ceea ce a şi
făcut cu multă bucurie. De altfel, dl. ambasador Marin Buhoară, a fost
cel care a arătat o grijă deosebită faţă de cinstirea eroilor români din
Leusden. Şi tot aceeaşi preocupare pentru cinstirea eroilor români din
Leusden a avut şi doamna ambasador Irina Comaroschi (2012- iunie
2016).

Preot Dr. Ioan DURĂ

Protopopul Olandei - Bruxelles, 6 iulie 2018
ERATĂ
ă mulţumesc pentru trimiterea revistei „Cultura
vâlceana” pe iulie 2018. A fost o placere sa o citesc.
M-a surprins însă că sunt semnatarul unui articolaş despre
Simona Halep. Mai este altcineva, „Ioan Dură”? Oricum eu nu
sunt semnatarul articolului şi vă rog sa faceţi o erată, spre a nu
supara pe cineva! ...Cu doriri de tot binele şi preţuire.
Părintele Ioan

V

iulie/2018

15

LIRA LITORALULUI, MANGALIA, EDIŢIA A XIX-A, 2018
Petre CICHIRDAN

Î

n perioada 27 iunie-01 iulie membri ai redaţiei Intol Press a „Culturii
vâlcene” - Râmnicu Vâlcea - au participat la Festivalul Național
(concurs) cu Tematică Turistică „Lira Litoralului“, ediția a XIX-a, organizat
de Asociația Culturală a Coregrafilor, Scenografilor, Artiștilor Liber
Profesioniști și Amatori – Constanța, Direcția Județeană pentru Sport
și Tineret Constanța și Clubul de Turism Nautic – Montan „Petrochim“Năvodari, făcând parte chiar din echipa Clubului „Lotru Voineasa”.
Citim pe Internet, o primă postare a Mirelei Ogea, din Olt: „Două
ansambluri din Dobrosloveni, premiate la Lira Litoralului ... După o
săptămână de spectacole folclorice pe litoralul românesc, ansamblurile
Romula Malva și Flori de Romanați din Dobrosloveni au reușit să
impresioneze atât turiștii, dar și organizatorii, care le-au decernat
Diplome de Onoare și de Excelență.
Pe tinerii noștri iubitori de folclor, dansurile și cântecele autentice îi
scot în lume, iar ei le arată tuturor de ce trebuie să fie mândri, de ce
trebuie să aprecieze acest tezaur moștenit din bătrâni. Reprezentanți
de seamă pe litoralul românesc pentru a le arăta turiștilor veniți din
toată țara, dar și de peste hotare, zestrea noastră oltenească...două
ansambluri, îndrumate de coregrafii Liliana Taifas și Lucian Stroe, dar și
de inimosul Nichita Dragomira. Interprete au fost doupă voci de viitor,
premiate la festivaluri și concursuri de gen: Alina Mihai și Andra Sâiu.”
O a doua postare, pe care am citit-o, este cea a veteranului acestor
concursuri şi animator cunoscut de turism alpin, Gheorghe Sporiş
(Gheorghe Sporiş-Facebook), preşedintele de onoare al Clubului „Lotru
Voineasa” care, pe site-ul său personal, expune o gamă largă de fotografii
de foarte bună calitate cu momente din timpul Festivalului, şi de la
toate secţiunile concursului: Istorie- Geografie (probă scrisă), Fotografie
(expoziţie), Gastronomie - Bucătărie (probă practică), Caricatură-GraficăAfiş (expoziţie şi probă spontană), Nautică (probă practică), Cultură:
poezie, muzică, dans (probă practică-pe scenă).
Iată şi participanţii: Ans. „Flori de Romanaţi”, Dobrosloveni, jud. Olt;
Ans. „Romula” (căluşari conduşi de celebrul Nichita Dragomira, care, în
2006, a intrat în Cartea Recordurilor, conducând 1056 de căluşari din toată
ţara), Risca, jud. Olt; Clubul „Victorioşilor”, Târgovişte, jud. Dâmboviţa;
Clubul „Lotru Voineasa”, Voineasa, jud. Vâlcea; Clubul „Vânturariţa”,
Râmnicu Vâlcea; Clubul „Nordic Club”, Sibiu; Clubul „Olimp”, Sibiu; Clubul
„Tur-Alpin”, Sibiu; Ans. „Iezerul”, Ighiu, jud. Alba; Ans. „Cununiţa Satului”,
Lieşti, jud. Galaţi; Grup „Vocelis”, Râşnov, jud Braşov; Grupul „Preda
Doina”, Bucureşti...
La prezentarea Clubului Lotru Voineasa, Ovidiu Roşca, organizatorul
principal, şi moderatorul întâlnirilor din timpul Festivalului i-a nominalizat
pe dansatorii de la Voineasa drept „ciobanii de la Voineasa care formează
un ansamblu unicat în ţară, eu fac folclor de mulţi ani, dar de ciobanii
aceştia nu am auzit de mult timp...Ei fac un folclor adevărat şi vor rezista
multă vreme de aici înainte...”, şi, adăugăm noi, au multă personalitate,
demonstrâdu-şi originile... Vocea-Strigătura-lui Dan Vegea, component al
Ansamblului „La Obârşia Lotrului”, a fost unică şi atât de convingătoare
încât a doua zi, după spectacolul oferit în deschidere, s-a reauzit pe plaja
din Venus imitată de concureţi dinafara clubului vâlcean...
„Trec Lotru de multe ori/ Pe cotite de păstori/ Ca s-ajung seara la stână/ La băciţa mea cea bună./ Din Turcinu până-n Şasa/ Din Obârşe la Voineasa/ N-are cine-mi pune masa/ Că vârfurile îs înalte/ Şi băciţele-s departe/ Că vârfurile îs în nori/ Şi noi suntem călători” („Strigătură de intrare”).
„Cucule din padină/ Vino şi mă leagănă/ Şi mă leagănă frumos/ Să nu
pic din leagăn jos/ C-aşa sunt eu învăţat/ Să n-adorm nelegănat/ Şi de
mândre alintat” („Strigătură ungurească).
„Mândruliţă ochii tăi/ Ca cireşele-n altoi/ Că sunt coapte la răcoare/
Şi neatinse de soare/ Că sunt coapte la pământ/ Şi neatinse de vânt/ Că
sunt coapte la răcoare/ Şi neatinse de soare („Strigătură învârtită”).
„Asta-i hora de mână/ Ce-o joacă mama bătrână/ Desculţă pe bătătură/
Cu nepoţii ei de mână/ / Haideţi fetelor jucaţi/ Până nu vă măritaţi/ După
ce v-oţi mărita/ Cu băieţi n-oţi mai juca” („Hora de mână”).
„Păsărică cenuşie/ Urcă sus la Primărie/ Să vezi notarul ce scrie/
Primarul ce mai dictează/ Câţi copii se-ncorporează/ Se-Încorporează
leatul meu/ Şi cu el mă duc şi eu” („Strigătură de ieşire”) (Texte furnizate
de Dan Vegea) Întregul spectacol de dansuri ale formaţiei din Voineasa
s-a desfăşurat în atmosfera acestor strigături, creând o un mediu
entuziasmant.

Echipa de la Voineasa, însoţită de viceprimarul Dumitru Mardale
(primar Gabriel Sebastian Năstăsescu) şi condusă de Corina Oprescu,
preşedinta Clubului de turism ecologic montan Lotru-Voineasa s-a
comportat foarte bine ocupând merituosul loc întâi la general concurs,
trei Trofee „Lira Litoralului” la secţiunile Nautică, Fotografie şi CaricaturăGrafică-Afiş şi încă alte premii pe secţiuni. Trebuie să remarcăm eforturile
depuse, alături de Corina Oprescu, de Gheorhe Sporiş , care cu mult înainte
de data desfăşurării s-a ocupat de organizare executând echipamentul
de concurs, care a avut rolul decisiv în reliefarea prezenţei de echipă
la Festivalul Concurs cu caracter naţional. Îi amintim, de asemenea pe
Mihai Sporiş şi Mirela Sporiş, soţ şi soţie, care, la fel, cu mult înainte de
data producerii în concurs s-au ocupat de organizare pe ansamblu şi
secţiuni. Mihai Sporiş a concurat la Secţiunile Foto, Istorie şi poezie, şi
a câştigat un Trofeu şi o menţiune. Mirela Sporiş şi Corina Oprescu au
concurat la Secţiunea Gastronomie-Bucătărie, luând şi dumnealor două
premii ... La Nautică (caiac dublu şi hidrobicicletă), cel mai greu concurs,
după părerea noastră au câştigat Trofeul: Dan Vegea şi Marian Iliescu,
ambii, tineri vânjoşi din Voineasa şi componenţi ai Ansamblului „Obârşia
Lotrului”, care, cum spuneam a făcut furori pe litoralul staţiunii Venus
în zilele de Festival, când au susţinut două spectacole. Premiul special
pentru cel mai tânăr participant l-a câştigat reprezentantul aceluiaşi club,
„Lotru Voineasa”, Peter Kis (şase ani) din Râmnicu Vâlcea, care alături de
familia Cichirdan a făcut parte din echipă...El a recitat un fragment din
poezia „La o sută de ani” scrisă chiar pentru el (născut la Cluj Napoca)
de Csaky E POE... „ 100 DE ANI Pentru Simon Peter Kis, reprezentantul
echipei Lotru-Voineasa la Lira Litoralului, Mangalia 2018 Copiii români
din ţara întreagă/ Vin astăzi fericiţi la Marea Neagră/ La Mangalia, unde
jocul şi visul primează,/ La o sută de ani, românii ţara îşi onorează./ *
România în infinit de roşu, galben şi albastru/ Răsare şi străluceşte ca
un miraculos astru,/ Şi la trecutu-i măreţ, şi cu aripi, visează: / - Ce-ar fi
dacă astăzi am fi la noi acasă,/ Şi la Cernăuţi, şi la Chişnău, şi la Cetatea
Albă... 20 iunie 2018”. Pe scena Festivalului a urcat şi cel mai în vârstă
component al Clubului Lotru Voineasa, Gheorghe Cărbunescu care a fost
aplaudat la scenă deschisă pentru interpretarea sensibilă şi emoţionantă
a cunoscutei romanţe eminesciene „Mai am un singur dor” muzica de G
Sorban şi a celei compuse chiar de persoana sa, „Credeam că viaţa îmi va
fi frumoasă”, pe poezia scrisă de Ştefan Dumitrescu....Este, el, în vârstă
Gică Cărbunescu, dar tot tânăr rămâne!
*
O notă specială, foarte bună, trebuie acordată oranizatorilor, dar mai
ales cunoscutului om de spectacol, Ovidiu Roşca, din Constanţa, care
pe parcursul celor cinci zile a fost alături de participanţi şi concurenţi
(cazarea s-a făcut în hotelurile Cristal, Opal şi Topaz, din Cap Aurora, iar
masa s-a servit la Terasa-Restaurant „Esplanada” din Venus-1100 de
paşi distanţă de locul cazării), făcând astfel ca nimănui să nu-i lipsească
nimic; de asemenea a moderat absolut toate acţiunile fiind ajutat de o
singură persoană, căreia din păcate nu-i cunoaştem numele, dar care a
supravegheat îndeaproape probele Nautică şi Gastronomie şi Bucătărie
(colegul nostru Daniel Ilisei de la Clubul Vânturariţa Râmnicu Vâlcea i-a
mai dat, dezinteresat, o mână de ajutor). Tot o notă specială, egală de
această dată cu cea primită de noi, cei de la Clubul din Voineasa, merită
acordată tuturor participanţilor care s-au străduit, fiecare, să arate ceea
ce au pregătit mai bun, nouă, care sincer i-am admirat, rămânânu-ne
în amintire copiii căluşari din judeţul Olt, copiii din Ansamblul „Flori de
Romanaţi” în frunte cu Alina Mihai; dansatorii din Ansamblul Iezerul din
jud. Alba cu solista lor (de aur!) Ana Maria Alb, dansatorii ungureni din
Sibiu, şi, îi mai nominalizăm odată (noi ca reprezentanţi ai ziarului Cultura
vâlceană şi Cultura Ars Mundi-on line) pe aceşti minunaţi mesageri ai
dansului şi poeziei populare din Voineasa, Ansamblul „La Obârşia Lotrului”.
Credem că Lira Litoralului 2018, în acest an de sărbătorire a Centenarului
1918-2018 a reuşit să facă prin noi, cluburile din Bucureşti, Târgovişte, Olt
şi Vâlcea, şi cei din cluburile din Sibiu, Braşov şi Alba, ceea ce nu au făcut
timp de douăzeci şi nouă de ani guvernaţii acestei ţări: să lege printr-o
autostradă fosta Ţară Românească de fosta Transilvanie...Iată, astăzi la
Mangalia, ca şi la Voineasa şi Govora în acest an, noi, cluburile de turism
de la mare şi de la munte am construit o „autostradă” culturală între
românii de pe ambele versante al Munţilor Carpaţi! Mulţumim Mangalia,
mulţumim Govora, mulţumim Voineasa...
NOTA: Pentru fotografii urmăriţi şi „Gheorghe Sporiş-Facebook”, şi
www.culturaarsmundi.ro-Video Arhiva

NEAGOE BASARAB (1459-1521)
COMEMORAT LA CĂLIMĂNEŞTI
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OPUS DE VIS, BEETHOVENIAN, PE MEZZO

Beethoven Gewandhausorchester, Herbert Blomstedt
(Conductor) Isabelle Faust (Violin), Jean-Guihen Queyras (Cello),
Martin Helmchen (Piano). Ludwig van Beethoven Concerto
for piano, violin, cello and orchestra in C major op. 56 ‚Triple
Concerto’ Symphony no. 5 in C minor op. 67 Recorded on January

Triplu concert de Ludwig van Beethoven dirijor Herbert von
Karajan şi Filarmonica din Berlinul de Vest; interpreţi: Sviatoslav
Richter, pian, David Oistrach la vioară şi Mstislav Rostropovici
la violoncel...Înregistrare de aur care nu a avut loc cu public,
cei trei interpreţi, dirijor şi orchestră, trebuindu-le câţiva ani

pentru posteritate cel mai frumos opus de Beethoven, între
simfonic şi muzică de cameră, mai ceva decât celebrele cvartete
beethoveniene cu pian ascultate tot atunci la Sala Palatului
interpretarte de Cvartetul Juilliard în cadrul Festivalului George
Enescu!
SPC
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