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«Deși avem scriitori și poeți contemporani foarte buni, cititorii caută în special carte străină, refuzând
practic tot ceea ce vine ca produs cultural autohton. Acesta devine unul
din rolurile bibliotecii, de a atrage
cititorii nu numai spre carte, dar și
spre valorile culturale românești»
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În acest număr
• proiecte derulate în BJAI şi biblioteci
vâlcene • activităţi/ evenimente: «Părinţi reali pentru copii digitali” • Educaţie cinematograﬁcă pentru tinerii vâlceni • Educaţie ﬁnanciară pentru publicul de toate vârstele • instruire în
utilizarea computerului şi a noilor
tehnologii ale informaţiei, pentru
vârstnicii noştri
• memorie şi cunoaştere locală:
• În Glăvile de-acum 100 de ani: «Societatea corală, de teatru şi bibliotecă
populară» • Memoria recentă a Râmnicului Vâlcii/ Casa «Finului Pepelei»
• 1933/1938/ Istoria mişcării legionare vâlcene • Texte esenţiale despre
Brezoiul medieval/ Călători iluştri
• Horezu / prima atestare documentară
• identitate culturală: Manuscrisele
Cronicii universale a lui Mihail Moxa
(III)/ prima istorie universală în română a fost scrisă la Bistriţa (sec. XVII)
• Mesagerul de Costeşti şi alte gânduri • «Suntem ceea ce trecutul a sădit în noi» • Viaţa unei vechi familii
boiereşti autohtone
• tradiţii şi obiceiuri milenare:
«Gurbanele» şi «Căluşul»/ În Şirineasa/ «Când ielele coboară printre
oameni» • «E nuntă la noi în sat»/
Creaţiile copiilor în concursul online
„Vâlcea - colţ de rai”

Un veac de când germanii invadatori şi muntenii din nordul
Vâlcii s-au luptat pe viaţă şi mai ales pe moarte în Ţara Loviştei. Acum, tot împreună, îşi dorm somnul de veci în Cimitirul Eroilor de la Titeşti. Inscripţia de pe crucea nemţilor,
tradusă: „Ce aţi fost şi aţi reprezentat păleşte şi dispare, însă
ce aţi păstrat cu credinţă durează”. (p. 38,39, 48 + coperta4)

Jurnal de front 1916-1918
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• mărturii din război şi ororile întoarcerii acasă, la Vâlcea
Voievodul Ţării Româneşti care - de
şase veacuri - îşi doarme somnul de veci
în ctitoria sa vâlceană a dat identitate
acestor locuri şi culturii noastre: „bărbatul cel mai viteaz şi cel mai ager dintre

Sfântul Munte Athos. Prima atestare documentară a oraşului Râmnic, reşedinţa
judeţului Vâlcea, apare într-un hrisov al
cancelariei voievodului Mircea, la 20 mai
1388. Un alt document emis la Râmnic, la
4 septembrie
1389, întăreşte mănăstirii
Cozia un loc
1418 - 2018
ce ţinea de
creştini “ (vir inter christianos fortissimus satul Jiblea. În acest document, Mircea
et acerrimus), cum îl numeşte cronicarul numeşte Râmnicul „oraşul domniei meJohannes Löwenklau (Leunclavius), a dom- le”. Râmnicul apare astfel ca al treilea onit 32 de ani. În acest lung timp, s-a dove- raş, în ordine cronologică, după Câmpudit nu doar un mare conducător şi un ex- lung Muscel şi Curtea de Argeş. Numele
celent strateg. ci şi un iubitor al artelor. oraşului este citat timp de două secole,
Înălţate de el sau sporite în frumuseţe sub forma de Râbnic, Ribnic sau Râmnic,
avem astăzi importante valori arhitec- uneori precizându-se că este „la Olt” (în
turale patrimoniale: Cozia, Brădet, Vişi- documentele slavo-române: «na Olte».
na, Snagov, Cotmeana şi mânăstirile de la
- integral în paginile 36/ 37 -

«Umbra lui Mircea. La Cozia»
de 600 de ani
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Rolul bibliotecilor în era
manelelor şi a telenovelelor
De secole biblioteca a jucat un rol
esențial în comunitate fiind un important centru de cultură și informare.
În timpul comunismului, perioadă
în care regimul politic încerca să pună
stăpânire pe gândurile oamenilor, lectura era privită ca o evadare. Se stătea
la coadă la cărți ore în șir, iar tirajele
volumelor unor scriitori români erau
undeva la ordinul sutelor de mii.
Deși avem scriitori și poeți contemporani foarte buni, cititorii caută în
special carte străină, refuzând practic
tot ceea ce vine ca produs cultural
autohton. Acesta devine unul din rolurile bibliotecii, de a atrage cititorii nu
numai spre carte, dar și spre valorile
culturale românești. De aceea, Biblioteca Metropolitană București desfășoară o mulțime de proiecte prin care
dorește să promoveze valorile literare
autohtone, teatrul, opera și pictura.
Unul dintre cele mai importante
proiecte desfășurate anul acesta este
parteneriatul cu Biblioteca Bogdan
Petriceicu Hașdeu din Chișinău, Republica Moldova, care presupune ca Biblioteca Metropolitană să transfere
20.000 de volume de cărți cu titlu gratuit. Până în prezent, Biblioteca Metropolitană București a transferat 17.000
de cărți, urmând ca până la 14 Octombrie 2018 să transfere și restul de
3.000. Alte 3.000 de volume au fost
transferate către Centrul Bucovinean
de Artă Românească din Cernăuți. Tot
în cadrul parteneriatului, Biblioteca a

organizat cursuri de perfecționare
pentru patruzeci de bibliotecari din
Republica Moldova.
Tot anul acesta Biblioteca Metropolitană a redeschis Artoteca și Mediateca, unde sunt expoziții lunare de
artă. Artoteca, prin parteneriatele cu
UNP, Fundația Orizont și HDU este la a
treia expoziție, iar în acest moment
Artoteca prezintă o expoziție inedită
venită direct de la Viena, în care publicul poate admira lucrările unor pictori
din Austria, Germania, Ungaria, România. Până acum, la Mediatecă au expus
pictori din Râmnicu Vâlcea, Traian Boicescu și Gigi Dican, vicepreședintele
Uniunii Artiștilor Plastici, cu care Biblioteca are parteneriat.
Un proiect care se află în deplină
desfăşurare este „Vara Centenarului”,
care prezintă o expoziție itinerantă
despre Bucureștiul de ieri și azi. Se fac,
de asemenea, activități în parcurile din
București, cu spectacole de teatru de
păpuși, asigurat de Teatrul Licurici al
Bibliotecii Metropolitane, desene în
nisip, cu ajutorul regizoarei Mariana
Pachis și spectacole de operă în care
artiști de la Opera Română și Opera
Comică încântă publicul tânăr, dar și în
vârstă.
Pe lângă faptul că trăim în era
tehnologiei, trăim din păcate, și în era
manelelor și a telenovelelor. Sunt foar-
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te mulți tineri care termină un liceu,
sau mai grav, o facultate, fără să fi citit
în viața lor o carte din scoarță în
scoarță sau fără să fi intrat într-o sală
de spectacole. Părinții nu mai acordă
atenție basmelor, ori universul basmelor reprezintă prima treaptă spre
cunoaștere, spre înțelegere. Este deschiderea pe care copilul o are despre
această lume marcată, ca și în basm,
de dualitatea bine/rău, adevăr/minciună, dreptate/nedreptate. Pentru a-i
ajuta pe părinți, dar și pe copii, Biblioteca Metropolitană are parteneriat și
cu Spitalul de copii Victor Gomoiu,
unde de doua ori pe săptămână, luni și
miercuri organizează spectacole de
teatru de păpuși și o oră de lectură în
care artiști-voluntari de la Teatrul de
copii Ion Creangă vin și citesc micuților
basme și povești.
Totodată, Biblioteca Metropolitană este pe punctul de a relansa revista
„Literatorul”, revistă literară, înfiinţată
de Alexandru Macedonski, ce a apărut
la Bucureşti, între 1880 şi 1919. Revista se vrea a fi un etalon al culturii pe
București, iar în cadrul acesteia va exista și o rubrică destinată bibliotecarilor
și bibliotecilor.

Cel mai vârstnic cititor al nostru: 93 ani
În 20 iulie a.c. am avut privilegiul de
a schimba câteva vorbe cu cel mai vârstnic utilizator al serviciilor Bibliotecii Judeţene Vâlcea.
Dl. Niculaie Ion (în captura video)
are 93 ani, este de formaţie inginer, a
lucrat în proiectare la Oltchim, s-a pensionat în urmă cu 33 de ani şi, este pasionat în continuare de cunoaştere şi în
special de matematică şi istorie. Ca o paranteză, ne întrebăm câţi proaspeţi
absolvenţi de acum ştiu că Invincibila
Armada a fost învinsă mai puţin de flota
Reginei Elisabeta I, şi mai mult de furtuna care a surprins-o în largul coastelor
spaniole.

În ultimii doi ani şi jumătate, dl. Niculaie Ion n-a putut veni la Bibliotecă: un
accident suferit chiar când cobora din
bloc, tot pentru a veni la noi, l-a ţinut ţintuit la pat pentru refacere.
Domnul Niculaie a venit la la Sala de
Lectură Bibliotecă chiar de ziua domniei
sale, a fost un cadou din partea familiei!
- însoţit de către nora domniei sale, cu
care ne auzim interacţionând în timpul
filmării.
Îi dorim La Mulţi Ani, sănătate şi putere să (ne) citească în continuare!
(interviul video poate fi vizualizat
pe paginile FB ale Bibliotecii noastre)
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În fiecare 15 Ianuarie, de Ziua Culturii Naționale:

Concursul online de creaţie
«Vâlcea - Colţ de rai»

&

Creațiile pun în evidenţă:
• date şi fapte istorice •
monumente • trăsături
nobile ale spiritului oamenilor • mediul/frumusețea
reliefului (florei, faunei) •
tradiţii locale • valori cultural-spirituale locale şi
universale;

15 Ianuarie 2018
Concursul de creaţie pentru elevi ”Vâlcea – Colţ de rai”, Ediţia a VI-a
a fost organizat şi în anul 2017 pe teritoriul judeţului Vâlcea, în bibliotecile
publice locale (Municipală Drăgăşani,
orăşenești şi comunale + Biblioteca
Judeţeana „Antim Ivireanul”), cu utilizarea echipamentelor şi tehnologiilor
primite donaţie prin Programul „Biblionet – lumea în biblioteca mea”.

Premii I, șapte Premii II, opt Premii III
şi zece Menţiuni.

şcolare sau manifestate ca "pasiune"
de moment.

• În total, au fost 38 premianți,
pentru că o parte dintre distincţii a fost
oferite de către Cercul de la Râmnic
„România - Grădina Maicii Domnului”
(Mihai Sporiș), Cenaclul „Petale” (Dumitru Zamfira), Cultul Eroilor (Eugen
Petrescu).

• Şi în acest an, alături de noi a
fost Boromir Ind, care a sponsorizat cu
câte 150 lei premianţii locurilor I la cele
cinci secţiuni, cu câte 50 lei, ocupanţii
locurilor II şi III, iar cu dulciurile brandului – pe toţi participanţii la festivitate.

Obiectivele proiectului sunt:
1. atragerea către biblioteca
publică locală a unui număr cât mai
mare de copii talentaţi
2. punerea în valoare - promovarea în online şi premierea în cadru
festiv la Biblioteca Judeţeană "Antim
Ivireanul" Vâlcea - a aptitudinilor creativ-literar-artistice ale acestora - înnăscute, dobândite în timpul instrucţiei

• Concursul este parte a proiectelor conexe şi ulterioare Biblionet,
prin care stăruim întru sustenabilitatea
acestui program şi contribuim la
crearea „dependenţei” comunităţilor
vâlcene de biblioteca publică locală.
Două prevederi importante a Regulamentului:
1. Temele lucrărilor sunt la libera alegere a elevilor
2. Fiecare creaţie din fiecare
secţiune din concurs are înscris vizibil
un cuvânt-cheie (cod) de recunoaştere,
ales de candidat şi cunoscut de bibliotecarul local. Acest cuvânt-cheie, care
poate conţine litere şi cifre, (ne) permite identificarea autorilor lucrărilor
după jurizarea anonimă acestora.

• În cadrul celor cinci secţiuni
ale concursului, din partea Bibliotecii
Judeţene Vâlcea am decernat cinci

&
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Selecţie foto/ capturi video
• pentru versiunea web a revistei, informaţii complete + video/
foto, la https://bibliotecivalcene.blogspot.com/2018/01/premiantii-concursului-de-creatie.html - continuare în pagina 70 -

15 Ianuarie 2017

15 Ianuarie 2016

15 Ianuarie 2018

15 Ianuarie 2015
15 Ianuarie 2018

15 Ianuarie 2018

15 Ianuarie 2018
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Educaţie financiară
în biblioteci vâlcene

&

• Banii pe net: program online de instruire
a publicului în comerţul electronic
• Bani IQ: program de educaţie financiara prin
care cursanţii îşi îmbunătăţesc cunoştinţele
despre produsele si conceptele financiare buget, planificare, investiţii, venituri, cheltuieli, credite, risc financiar, risc valutar

Pentru versiunea web a revistei, informaţii complete + foto, la
https://bibliotecivalcene.blogspot.com/2018/03/noi-premii-dela-visa-europe-si-junior.html

Raportarea finală a programelor de educaţie financiară
"Banii pe net" şi "BaniIQ" derulate în Vâlcea în perioada iulie
2017 – februarie 2018 a condus la obţinerea de noi premii de
către bibliotecarii vâlceni.
În acest an, partenerii noştri de la Visa Europe şi Junior
Achievement au constatat - pe baza listelor de cursanţi
comunicate de către bibliotecari şi a înregistrărilor în platformele online dedicate programelor - că merită a fi premiaţi
cu deja „tradiţionala” sută de euro şase dintre colegii noştri.
Premianţii sunt (alfabetic după localităţi):
Floarea Florescu (Câineni), Cristina Prunel-Bărbulescu (Drăgăşani), Ioana Goran (Păuşeşti
Măglaşi), Crina Popescu (Pietrari), Gabriela
Smeadă (Vaideeni), Maria Ciobotea (Vlădeşti).
Ca şi în anii trecuţi, doar numărul limitat al
premiilor puse în joc a făcut să nu fie premiaţi şi
alţi colegi care au depus eforturi în organizarea/
derularea sesiunilor de instruire a publicului.
În total, în judeţul nostru, înăuntrul termenului de raportare agreat au transmis informaţiile solicitate bibliotecarii din următoarele localităţi vâlcene: Alexandra Bercea (Amărăşti), Liliana Baloţeanu (Băbeni), Floarea Florescu (Câineni), Maria Andronache (Cernişoara), Eliza
Matei (Copăceni), Silvia Marinescu (Costeşti),
Ioana Stoica (Dănicei), Daniela Bădică (Diculeşti), Cristina Prunel-Bărbulescu (Drăgăşani),
Maria Tiţu (Galicea), Aniela Badea (Horezu), Mirela Georgescu (Lăcusteni), Ioana Goran (Păuseşti Măglaşi), Paul Diaconu (Pesceana), Crina

Popescu (Pietrari), Tincuţa Stoicănoiu (Scundu), Ileana
Puşcaşu (Şirineasa), Gheorhiţa Mihai (Tetoiu), Gabriela
Smeadă (Vaideeni), Maria Ciobotea (Vlădeşti). În afara termenului limită, au mai transmis raportări Mariana Bărbulescu (Frânceşti) şi Florin Rădulescu (Nicolae Bălcescu).
Din informaţiile pe care le avem, există preocuparea ca
următoarele ediţii ale programelor de educaţie financiară să
devină şi mai motivante/ atractive pentru publicul nostru.

- c o n t i n u a r e î n p a g i n i l e 6 4 /6 5 -

«Planuri de viitor»
„Eu sunt Adriana, elevă în clasa a XII- a, profil economic, la Liceul
Tehnologic I.C. Brătianu din Drăgășani, județul Vâlcea. Vin des la bibliotecă împreună cu colegele mele, pentru a lucra în echipă la diversele proiecte pe care le avem de făcut pentru școală. Am participat
împreună cu clasa și la prezentarea programelor de educație financiară ”BaniIQ” și ”Banii pe Net”, în cadrul cărora am primit informații
despre serviciile financiare și despre administrarea bugetului propriu.
Pot să spun că acum sunt mult mai atentă la oferte, la comerțul online,
mă simt oarecum pregătită să-mi asum responsabilități, mai ales că de
la anul voi fi studentă și o să am de-a face mai des cu astfel de servicii.
În plus de aceasta voi urma o facultate cu profil economic și cu atât mai
mult am fost interesată să particip la aceste programe, să mă familiarizez cu anumiți termeni. Am răspuns cu plăcere solicitării doamnei bibliotecare în privința completării celor două chestionare, consider că nu
neapărat un câștig material e important ci mai degrabă dobândirea
unui bagaj de cunoștințe care să te ajute și să-ți ofere încredere în tine
în orice situație.”
(„mărturie” care ne-a parvenit prin intermediul
Bibliotecii Municipale Drăgăşani, legată de cum este percepută
utilitatea celor două programe)
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În cadrul Campaniei România EduCab:

1250 cărţi noi pentru 10 biblioteci
vâlcene per formante
La 10 biblioteci publice vâlcene
au ajuns la început de iulie a.c.
foarte volume noi de carte, investite în aceste instituţii şi în Bi blioteca Judeţeană „Antim Ivi rea nul” Vâlcea în cadrul Cam paniei Ro mânia EduCab.
Bibliotecile sunt cele ale locali tă ţilor Galicea/ bibliotecară Maria
Tiţu, Costeşti/ Mihaela Silvia Ma rinescu, Horezu/ Aniela Badea, Vai deeni/ Gabriela Smeadă, Păuşeşti
Mă glaşi/ Ioana Goran, Dănicei/ Ioa na Stoica, Amărăşti/ A lexandra Ber cea, Pietrari/ Crina Popescu, Bă beni/ Liliana Baloţeanu, Pesceana/
Paul Diaconu.
În marea lor majoritate, cărţile
provin de la Editura Nemira (1.250
volume, valoare de peste 27.800
lei.), au fost obţinute în baza unui
contract de sponsorizare, iar de la
Bucureşti la Râmnicu Vâlcea au fost
aduse pe spezele Bibliotecii Jude ţe ne Vâlcea.
Din primăvara anului curent, sprijinul pe care ne străduim să-l dăm
bibliotecilor publice din ju de ţul
Vâlcea şi-a schimbat în mod semnificativ coordonatele de abordare:
împreună cu partenerii noştri de la
EduCab – şi, desigur, în consonanţă
cu aşteptările tuturor entităţilor care
ne susţin programele şi proiectele vom investi doar în bibliotecile care
îşi demonstrează/ probează preocuparea pentru binele comunităţii în
care funcţionează, şi nu doar „existenţa” teoretică. Şi mai sintetic, investiţiile vor fi coordonate către bibliotecile în care sustenabilitatea programelor "post-Biblionet" este vizibilă, ireversibilă, şi completează fericit funcţiile bibliotecii tradiţionale;
în care echipamentele obţinute cu
eforturi şi dăruire, de la parteneri care conştientizează importanţa unei
biblioteci publice în comunitate, sunt
utilizate în scopul pentru care au fost
"investite".
- în pagina 23:
Computere, echipamente şi mobilier pentru 11 bi blio teci vâlcene -
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Proiect din portofoliul Campaniei România EduCab*:

• 13 lung metraje, documentare și scurt metraje din 6
țări, recomandate tinerilor
între 6 și 19 ani și disponibile
pe platformă timp de 4/5 ani.

• O colecție compusă din
filme clasice ale cinemaului
european (O Sangue, de P.
Costa; Pierrot le fou; de J-L.
Godard; Spiritul stupului,
de V. Erice) și ale unor tinere
talente (Cea mai fericită fată
din lume, de R. Jude; L’Intervallo de L. di Costanzo)

- î n p a g i n i l e 6 2 /6 3 : f o t o m o n t a j e d e l a p r o i e c ţ i i l e o r g a n i za t e î n b i b l i o t e c i l e v â l c e n e Bibliotecarii de la bibliotecile publice din judeţul
Vâlcea au fost iniţiaţi de
către partenerii noştri de la
NexT Cultural Society în
implementarea programului de educaţie cinematografică
*România EduCaB este o platformă naţională, inter-instituţională, inter-disciplinară lansată în 2015, cu scopul de a creşte capacitatea bibliotecilor publice de a răspunde nevoilor locale, catalizând resurse educaţionale pentru activarea unor mecanisme de dezvoltare durabilă
în comunităţi. Prin România EduCaB ne propunem să sprijinim procesul de creştere a capacităţii bibliotecilor publice de a funcţiona ca centre de resurse pentru comunităţile locale, oferind platforma instituţională pentru ca diverse organizaţii şi grupuri informale să se implice
prin implementarea unor proiecte pe domeniul lor de expertiză, în funcţiile de nevoile locale.

&
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Din colecţia de filme
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Recrutăm voluntari!

• Eşti bibliotecar, cadru didactic sau orice alt specialist
care lucrează cu copiii?
• Vrei să promovezi folosirea sigură, utilă şi creativă a
Internetului în rândul copiilor?
• Intră pe www.oradenet.ro/fii-voluntar, descarcă Ghidul

Facilitatorului și completează formularul din subsolul
paginii!
• În această toamnă, îţi vom pune la dispoziţie un pachet
de resurse pe tema cyberbullying-ului şi impactului acestuia
asupra dezvoltării copiilor. Te aşteptăm cu drag!

&
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«Ora de net» printre cărţi
• Gestionată în România de către organizaţia
„Salvaţi copiii”, campania europeană „Positive
online content: better experiences for children”
(Conținut online pozitiv: experiențe mai bune pentru copii) şi-a găsit ecou în câteva biblioteci vâlcene

• obiectivul este de a aduce împreună iniţiative
adresate tinerilor, profesorilor, părinţilor şi dezvoltatorilor de conţinut online, în scopul implicării cât
mai multor actori conectaţi cu domeniul educaţiei,
pentru a crea experienţe de învăţare şi resurse digitale adaptate nevoilor copiilor

Sesiune de informare organizată de Biblioteca Pietrari
Sesiune de informare organizată de Biblioteca
Vlădeşti

Sesiune de informare organizată de Biblioteca Galicea

Sesiune de informare organizată de Biblioteca
Păuşeşti Măglaşi

• pentru versiunea web a revistei, informaţii complete + foto la
https://bibliotecivalcene.blogspot.com/2017/09/campania-europeanacontinut-online.html
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Povestea tristă a Lacului frumos
acul fără fund.
Deasupra, dincolo de vârfurile pădurilor
Vlădeştiului
vâlcean, la marginea Olăneştiului, până în urmă cu
30 de ani era un lac. Un lac
frumos, după unii, un lac
blestemat - după alţii.
Lacul de la Mosoroasa. Era
acolo unde horele satului
adunau toţi localnicii, acolo unde se legau primele iubiri şi unde se iscau primele conflicte între flăcăii din Vladeşti.

L

Pentru că aşa începe
povestea noastra, cu Tinca, fata boierului Vlădescu, o fată frumoasă, dar
cu amorul liber, după cum
spun cronicile. La 30 de
ani, iubise mult Tinca, iar
nimeni nu avea ce sa-i facă. Până a ajuns-o destinul. Florea. Era unul dintre
feciorii chipeşi din Vlădeşti, băiat de ţăran, care
tocmai venise acasă după
de terminase cătănia în
Imperiul Austro-Ungar.
Venit la moşie pentru o
pricină cu tatăl Tincăi, a
fost remarcat de frumoasa jupâniţă.

au spus că lacul e fără
fund.
Lacul a ramas aşa
până în anii 80. Apoi a
început să scadă. Iar in
ultimii ani, în locul lacului a apărut o mlaştină.
Dar altceva s-a întâmplat. În mijlocul mlaştinii, înconjurată de un
cerc de sălcii, pline de
şerpi, a apărut o insulă.
O insulă din mâl, fiind
singurul loc din Vâlcea
şi printre puţinele din
ţară unde creşte o
floare carnivoră – Roua
Cerului. Legendele spun
că ar fi chiar jupaniţa
Tinca întrupată...

Mlaştina Mosoroasa
se află la aproximativ
patru-cinci kilometri
distanţă de centrul statiunii Băile Olăneşti, la o
altitudine de 700 de
metri, la capătul unui
cătun de 20 de case,
izolat, la graniţa cu
comuna Vlădeşti. De
fapt,
este un lac aproaSchitul Lacul Frumos, devenit astăzi Mănăstirea Sf. „Nectarie”, a
fost ridicat în anii 1994-1997 de călugării de la Mănăstirea Frăsinei, pe circular, de aproxicu sprijinul localnicilor. Situat la marginea satului Pleaşa, schitul mativ 200 de mp, aflat
impresionează prin simplitatea sa arhitecturală, care iese în evidenţă într-o cavitate, în mijîn spaţiul natural mirific care îl înconjoară. Aşezământul de cult, ridi- locul pădurii de fagi. Escat la început cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, are un plan te înconjurat de sălcii,
Femeia nu a stat pe clasic treflat, cu o turlă centrală deasupra şi acoperiş de tablă. iar volumul apei variază.
gânduri şi i-a dat loc de Datorită stareţului Galaction - Gavriil Zelig - schitul s-a dezvoltat ca În primavră, el este la
întâlnire lui Florea, într-o mănăstire. Sub stareţul Sebastian Mihalcea, în 2007, manastirea capacitate, iar in august
noapte cu stele multe, la Lacul Frumos a fost resfinţită, primind hram nou - Sfântul Nectarie din se poate întâmpla să nu
Lacul Frumos. Şi uite aşa a
existe apă deloc. În
Eghina. Atrage anual mii de pelerini şi turişti.
pornit o mare iubire, care
mijlocul acestui lac, la
i-a facut inima ferfeniţă lui Florea, speriat, dar Florea a lovit-o, lăsând-o insulă, se ajunge greu, riscul de a te
feciorul de 21 de ani. Dar Tinca, după fără cunoştinţă, a biciuit caii si i-a scufunda în mlaştină fiind destul de
ce s-a săturat de frumuseţile lui Florea, indreptat fix spre lac. Într-o clipă, mare. Pe insulă găsim mușchi de turbă
a dat să renunţe. Flăcăul, sub niciun caleaşca şi jupâniţa au dispărut în şi floarea foarte rară în România –
chip să audă de asta.Trei zile a umblat adâncurile apei.
„Drosera” sau “Roua cerului” – a explipe la moşie, până ce Tinca a pus argaţii
cat prof. dr. biolog Gheorghe Ploaie.
Au existat martori care au mers la (sursă informaţii: http://www.ramnicusă-l biciuie. Umilinţă maxima pentru
jandarmi să spună ce şi cum s-a întâm- valceaweek.ro/?p=18514)
Florea al lui Gheorghe.
plat. Florea a fost arestat. Dar omul a
articol propus de Elena Maria
Şi Florea nu a stat pe gânduri, a spus ca nu ştie nimic. Şi, după un an, a
Ciobotea/
pândit într-o zi caleaşca jupâniţei, care fost eliberat de la ocnă. Pentru ca nu stocmai trecea pe la Lacul Frumos şi a a găsit urmă de jupâniţă şi nici de
bibliotecară Biblioteca Vlădeşti
sărit pe ascuns în caleaşca. Femeia s-a caleaşcă în lac. Cei care s-au scufundat
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În comuna Glăvile de-acum 100 de ani:

«Societatea corală, de teatru şi bibliotecă populară»

În Vâlcea de-acum 100 de ani – aşadar, înainte de
războaiele mondiale şi de ceea ce a mai venit peste noi
după 1945 – s-a fondat „Societatea corală, de teatru şi
bibliotecă populară” cu denumirea «Cultura ţăranului»
„din Comuna Glăvile jud. Vâlcea”.
Opinăm că astfel de iniţiative (locale) au apărut
întrucât se impuneau ca necesitate istorică; este dovada
că minţille luminate ale vremii înţelegeau că aceasta/
aceea era calea/ direcţia/ metoda de a (a)trage după ele
masa oamenilor simpli ai satului vâlcean, probabil la fel
de inertă şi indiferentă cu viitorul său ca şi în zilele noastre…
De ce nu s-a continuat în acelaşi spirit, de ce astăzi
aproape 99% din iniţiativele de orice fel – deci şi din
domeniul cultural/ instructiv/ educativ – ascund îndărătul
lor doar scopuri parşivèle de natură politică sau alt
interes personal, …ne este imposibil să desluşim.
După cum se vede în capturile de ecran, mai ales
prevederile art. 2 şi art. 3, deşi normale/ oneste/ de bun
simţ, şi-ar găsi astăzi loc cel mult în piese de teatru care
evocă trecute vremi de aspiraţii şi idealuri.

„Art. 2. Scopul societăţii este:
1/ întărirea sentimentului patriotic şi al iubirii
de neam, prin cultivarea şi răspândirea muzicii
naţionale, a teatrului sătesc şi gustului de citit.
2/ Strângerea legăturilor între elementele
culte şi iubitoare de progresul neamului românesc.
3/ Formarea unei biblioteci populare în care să
se cuprindă şi volume necesare teatrului sătesc,
muzicii naţionale, religioase etc.
4/ Formarea de coruri naţionale şi religioase,
teatru, cum şi serbări câmpeneşti.
Art. 3. Mijloacele pentru îndeplinirea scopului
societăţii sunt:
1/ Organizarea de serbări
2/ Participarea la diferite serbări
3/ Răspândirea prin scrieri sau prin conferinţe
a importanţei muzicii, teatrului sătesc, bibliotecilor populare, cum şi a oricăror subiecte cu
conţinut moral, naţional, religios, economic, agricol etc.
4/ Din donaţiile membrilor.”

Documentul provine din Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor
Naţionale, Fondul Revizoratul Şcolar, dos. 8/1910, f. 18-20v.
Dintr-o eroare de transcriere a „Statutelor” originale, la „Despre
bibliotecă – Art. 14. Biblioteca se formează acum la început din
1800 (una mie opt sute) puse la dispoziţia publicului de D-l A.N.
Săndulescu, învăţător, în mod gratuit, care va servi societăţii până
atunci când ea va dispune de 200 volume proprii, trecute într-un
registru…” – numele dascălului-preşedinte al societăţii apare greşit:
numele corect este cel din lista de semnături a documentului de înfiinţare – „A.N. Stănculescu – învăţător, Olteanca-Glăvile”.

Mai multe informaţii, în versiunea web a revistei, la
http://bibliotecivalcene.blogspot.com/2018/07/in-valcea-acum-100-de-ani-societatea.html

Actul ne-a fost oferit de către doamna Maria Catană - bibliotecară la Biblioteca Glăvile nişte zeci de ani, autoare a monografiei
localităţii şi foarte implicată în activităţi culturale în prezent pe cale
de dispariţie.
Îi mulţumim frumos.
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Se întâmplă în biblioteci vâlcene:

„Părinţi reali pentru copii digitali”
• proiectul îi vizează pe părinții care au pierdut startul
în domeniul Tehnologiei Informației, întâmpină dificultăți în a-și împlini misiunea parentală față de copiii
lor, pe care nu-i mai pot asista eficient atunci când
aceștia hoinăresc în spațiul digital • proiect din portofoliul Campaniei România EduCab

- Pot fi ajutați acești părinți să își reintre în
rolul parental inclusiv în raport cu această
activitate a minorilor internauți?
-Există câteva inițiative în acest domeniu –
naționale și internaționale – pe care Conferința «Părinți reali pentru copii digitali»*
şi-a propus să ni le împărtășească. Iar noi în baza informațiilor obținute - am dezvoltat încă un proiect de succes
• Atingerea obiectivelor depinde de
răspunsurile la următoarele întrebări (și nu
numai):
- cine sunt protagoniștii care se află în poziția cea mai favorabilă pentru a interveni –
profesorii, bibliotecarii, experții din organizații neguvernamentale, înșiși părinții
care sunt experți în domeniu?
- care este cadrul instituțional optim –
școala, biblioteca publică, biserica?
- care ar trebui să fie structura unui instru- * pentru versiunea web a revistei, amănunte despre Conferința la care
ment pedagogic eficient dedicat acestei
au participat 10 bibliotecari și cadre didactice vâlcene, la http://bibliotemisiuni?
civalcene.blogspot.com/2017/06/parinti-reali-pentru-copii-digitali.html
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«Copiii au nevoie de noi şi atunci
când nu sunt în pericol»

• mai multe informaţii despre proiect şi toate slide-urile +
instrucţiunile puse la dispoziţia bibliotecarilor vâlceni în scopul implementării proiectului - în versiunea web a revistei,
la http://bibliotecivalcene.blogspot.com/2017/08/incepemprogramul-de-educatie-parentala.html
• în paginile 60/61 - fotomontaje cu participanţii la
prezentările organizate în bibliotecile publice din Vâlcea,
în timpul sesiunilor de Educaţie parentală
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Biblioteca Municipală Drăgăşani

-

Într-o lume în care importanța
informației este mai mare ca ori când, lumea bibliotecilor dobândește noi atribuții și noi dimensiuni. Biblioteca nu devine, în noul
context, o instituție marginală ci
dimpotrivă, ea se reconfigurează
ca spațiu al comunicării și informării. Trăim astăzi într-o socie ta te a cunoașterii. În acest context trebuie să știm că cele mai
importante bunuri din această
societate a cunoașterii sunt: educația, creativitatea și competen ța. Iar dacă vrem să facem față
provocărilor viitorului, va trebui
să ne bazăm pe un factor decisiv:
învățarea permanentă.
Pornind de la aceste conside ren te, Biblioteca Municipală Dră gă șani, desfășoară o activitate
complexă de punere la dispoziția
locuitorilor municipiului a fondului de carte, de îmbogățire a acestuia, dar și de desfășurare a unor
activități cultural-educative, de
marcare a unor evenimente și/sau
personalități locale, zonale și na ționale, devenind un centru cultu ral de referință al localității, accesibil tuturor.
De asemenea, are misiunea
de a participa la procesul de ins trui re, formare și educare precum
și la activitatea de cercetare prin
dezvoltarea unei baze documen tare și de informații pertinente
des tinate publicului, conștientă
fiind de rolul strategic pe care-l a re în cadrul societății informa țio nale.
Biblioteca contribuie la creș te rea posibilității de comunicare
între diferitele grupuri, la stimu la rea specializării, perfecționării
și educării permanente, la infor ma rea beneficiarilor asupra problemelor vieții cotidiene, la organizarea timpului liber, la stimularea
folosirii cât mai des a mediilor
pur tătoare de informații puse la
dis poziție, la informarea și culturalizarea beneficiarilor și animarea
celor pasivi ”(atragerea populației
spre lectură), familiarizarea beneficiarilor cu ”noile medii ”( diverse
ma teriale audio-vizuale), este

pun te de legătură între utilizatori
și personalitățile vremii ( locale,
zonale, naționale și chiar interna țio nale), este un veritabil centru
de comunicare.
Profesia de bibliotecar este
departe de a avea o imagine bună
în România. Ea nu este atractivă
sub aspect financiar, salariile fiind
mici sau foarte mici, iar vizibilita tea redusă. Într-o societate în ca re televiziunile și ziarele induc
ideea că succesul social nu are ni cio legătură cu cartea, bibliotecarul nu este perceput ca un profesionist interesant. Sondaje de
opinie au evidențiat faptul că
marele public consideră ”perso na lități culturale” oameni foarte
me diatizați care, în unele cazuri,
nu au studii și care dau dovezi pu blice de ignoranță.
În mentalitatea tinerilor, a a do lescenților și chiar a copiilor
din clasele primare cel căruia îi
place să citească este cumva un
”ciudat ”, un excentric mai de grabă disprețuit decât admirat.
Iată un context mintal care nu
încurajează tineretul să opteze
din interes, pasiune sau plăcere
pentru cariera de bibliotecar.
Pe de altă parte , judecând du pă ceea ce se publică în edituri și
re viste străine, meseria de biblio tecar devine tot mai complexă,
cerând tot mai multe competențe,
nu doar strict biblioteconomice,

nu doar legate de noile tehnologii
ale informării și comunicării, ci și
de misiunea bibliotecarului în co munitate, cu dimensiunile ei so cio logice, psihologice, educa țio na le, comunicaționale, etc.
În condițiile respectării principiilor libertății accesului la
informații prin internet, în situația când, în afara resurselor de
valoare sunt disponibile pe In ternet și informații și date in corecte, inexacte și chiar șocante,
se dorește ca bibliotecarii să-i
pre gătească pe utilizatorii lor
pentru a folosi corect și eficient
Internetul și resursele electronice. Bibliotecarul are o multitudi ne de atribuții și de aptitudini pe
care trebuie să le îndeplinească ,
este deopotrivă tehnician, formator, comunicator, organizator, ca pabil de gestiune, relații interumane, cu imaginație în dezvol tarea de proiecte, capabil să lu creze în echipă, să coordoneze, să
e valueze.
În contextul acestor atribuții la
Biblioteca Municipală Drăgășani,
încercăm să punem în valoare
activități și servicii diverse care să
fie pe placul și interesul celor mai
diverse categorii de utilizatori.
Căutăm modalități noi prin care
bi blioteca să devină un punct de
atracție pentru publicul larg, un
loc în care să îmbine utilul cu plăcutul. Astfel proiectele noastre se
axează pe domenii diverse în așa
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între Misiune şi pasiune
fel încât să abordeze o gamă cât mai
largă de subiecte pentru toți cei
care vor să petreacă timp de calitate în instituția noastră. Câ te va e xem ple:
- aniversări și comemorări ale
marilor scriitori ( Mihai Eminescu,
I.L. Caragiale, Ion Creangă, Mihail
Sadoveanu, etc.) precum și ale scri itorilor şi personalităților lo ca le
(Gib Mihăescu, Marin Brâ naru,
Dumitru Bălașa).
- sărbătorirea marilor eveni men te istorice reprezentative pen tru
istoria neamului românesc (Unirea
de la 1 decembrie 1918, Mica Unire
de la 24 ianuarie 1859, Ziua
Europei,etc.).
- prezentarea sărbătorilor tra diționale (Crăciun, Anul Nou, Dra gobete, Mărțișor, Ziua Femeii, Ziua
Copilului etc.).
- participarea la evenimentele
festive ale municipiului Drăgășani
(Zilele municipiului Drăgășani și
Culesul Viilor).
- activități diverse (ore de lectură, ateliere de pictură și origami,
vizionarea unor filme din tematica
școlară, dezbateri legate de tradiții
și obiceiuri, cenacluri literare, referate, colaje și filmulețe cu mesaje
legate de ecologie) desfășurate în
cadrul săptămânii ‘’Școala Altfel”, la
care au participat preșcolari, elevi
de la gimna ziu și de la liceele din
oraș precum și din localitățile învecinate, chiar și din județul Olt.
- lansări de carte/ - expoziții pictură
- programe de antreprenoriat
pentru tineri pe diferite axe.
- participare la teatru forum în
parteneriat cu liceele din oraș și
Biblioteca Județeană ”Antim Ivi reanul”.
- ore de lectură urmate de
vizionarea unor filme tematice și
dez bateri și concursuri legate de a ceste teme, finalizate cu diplome și
cărți pentru elevi.
- cercuri pedagogice.

- simpozion național “Valen țe le in(formative) ale comunicării,
în colaborare cu Școala de Su bo fi țeri Jandarmi “Grigore Ale xan dru
Ghica”, urmat de concursul pe
sec țiunile: grafică, afiș, epigramă,
eseu, film tematic, la care participă școlile de subofițeri jandarmi din tară, uneori având și invitați de peste hotare.
- întâlniri lunare ale membrilor
Cenaclului “Gib Mihăescu” cu
membrii cenaclurilor “Balada”,
“Scaunele”, Metafora” din Slatina,
în cadrul cărora sunt prezentate
ultimele creații literare într-o at mosferă deosebită în care poezia,
proza, epigrama, teatrul, muzica
folk, te fac să evadezi pentru câ teva ore din viața cotidiană.
- serate muzical-literare desfășurate sub titulatura “Poezie și
muzică de suflet ”, în colaborare
cu poeți, prozatori, epigramiști,
redactori de ziar și reviste din
Slatina, Piatra-Olt, DrăgăneștiOlt, Rm.Vâlcea, București, BaiaMare, Drobeta Turnu – Severin,
te leviziuni locale, zonale și din
județul Olt.
- înființarea în sediul Bi blio tecii Municipale Drăgășani a A so cia ției Culturale “Rusidava”, care
in clude trupa de teatru “Inedit ”,
Grupul pentru tradiții populare și

obiceiuri strămoșești, Cenaclul
Literar-Artistic”Gib Mihăescu”și
care se va ocupa și de apariția
celor două reviste de opinie și ati tu dine culturală “Convorbiri dră gă șănene” și “Rusidava Cul tu ra lă”.
- cursuri de instruire pentru
utilizarea computerelor de către
di ferite categorii de vârstă și so ciale.
- cursuri de limbi străine ținute
gratuit de voluntari din Turcia,
Por tugalia, Spania, Georgia, precum și alte țari în funcție de locul
de unde provin voluntarii.
- participarea la proiectele de
educație financiară “Banii pe net
și la Bani IQ , în cadrul căroara am
primit premii în fiecare an.
- participarea la toate edițiile
concursului ”Vâlcea, colț de rai ”,
la care de asemenea am obținut
numeroase premii.
- cursuri periodice de primajutor susținute de medici de la
Crucea Roșie Vâlcea.
Cristina Prunel-Bărbulescu,
bibliotecar
Biblioteca Municipală Drăgășani
- continuare în pagina 58 -

18

Casa C[r\ii v`lcene (Serie nou[) nr. 11, septembrie 2018

&

Concurs judeţean de cuvinte încrucişate
• Biblioteca Publică Pietrari și Școala
Gimnazială Pietrari, cu spri jinul Bibliotecii
Județene ”An tim Ivireanul” Vâlcea și al
Pri măriei Pietrari au organizat în primăvara anului 2018 prima ediție a Con cursului județean "Nicolae Po pescu-Rebus:
Sfinxul din Pietrari"
Inițiativa noastră are ca scop
pro movarea în an centenar a u ne ia dintre cele mai importante
personalități locale ce a adus o
importantă contribuție la dezvol tarea culturii naționale. Ne dorim
ca prin scoaterea în evidență a
valorilor noastre locale, în Anul
Cen tenarului, care este și Anul
Eu ropean al Patrimoniului, să în cercăm să conștientizăm efortu rile pe care trebuie să le depunem
pentru dezvoltarea infrastructurii
culturale, pentru punerea în v a loare a creatorilor români și a o pe relor lor, din orice domeniu,
pentru o Românie educată, o Ro mânie care se poate dezvolta prin
cul tură.
Nicolae Popescu-Rebus nu trebuie uitat, pentru că nu sunt cu vinte mari dacă spunem că celebrul careu care îi poartă numele
este deja patrimoniu național și
că trebuie să-și găsească un loc
de cinste în zestrea noastră na țio nală. Din acest motiv ne-am gândit să vă propunem tuturor a ceastă competiție în care elevii să
re/descopere, cu ajutorul nostru,
al tuturor, fascinația cuvintelor
"po trivite și încrucișate", așa cum
bine le numea Tudor Arghezi.
Concursul a constat, în principal, în rezolvări de cuvinte încrucișate/ rebusuri de către elevi și
a avut în vedere utilizarea echipamentelor Biblionet din biblioteci le județului, desfășurându-se pe
categorii de vârste: 8-11 ani și 1215 ani.
La aceasta prima editie au fost
organizate două probe:
- CONCURS-REBUS - “Sfinxul din

Pietrari ” în care
concurenții
au
pri mit câte 3
rebusuri realizate
de Nicolae Po pescu-Rebus,
pen tru
fiecare
categorie.
- CONCURS LO CAL – “CAS TELUL
FER MECAT – po vestea rebusului ”, concurs de
eseuri/ powerpoint, în care
participanții au
trebuit să prezinte povestea re a lă sau imaginară
a careului magic.
Dacă la prima
probă toți concurenții au completat corect careurile trimise spre
“descifrare”, cea de-a doua probă,
de departajare, a ridicat unele
dificultăți competitorilor, care au
considerat, poate, că este suficient să menționeze, în grabă,
câteva date biografice în eseul
realizat pentru a putea înscrie
lucrarea în concurs. Jurizarea fă cută de către specialiștii Bi bliotecii Județene a fost însă in transigentă, punctând fiecare e seu în parte în mod corespunzător
și făcând o departajare foarte e xac tă între competitori.
Competiția de cuvinte încruci șate dedicată marelui enigmist
pietrărean Nicolae Popescu-Rebus
și organizată de Biblioteca Publică
Locală Pietrari în parteneriat cu
Școala Gimnazială Pietrari, a luat
sfârșit in data de 22 aprilie, o da tă semnificativă pentru această

competiție, data nașterii domnului Rebus, cu acest prilej având
loc Festivitatea de premiere a
câștigătorilor acestei prime ediții.
La linia de start a acestei competiții s-au aflat un număr de 104
participanți înscriși din 10 localități ale județului nostru. După
re nunțarea la competiție a e levilor din localitățile Popești și
Păușești-Otăsău, au rămas ca participanți 82 de elevi ce au des coperit tainele enigmisticii la concursurile de rebus organizate de
cadrele didactice și bibliotecarii
din cele 8 localități, respectiv:
Bărbătești, Bunești, Frâncești,
Olă nești, Pietrari, Stoenești, Tom șani și Vlădești. Dintre aceștia, un
număr de 48 de elevi au participat
şi la cea de a doua etapă a competiției, aceea de departajare a
competitorilor, ce a constat în
compunerea unui eseu intitulat
“CASTELUL FERMECAT – povestea
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«Sfinxul din Pietrari», ediţia I
reb usului ”, concurs de eseuri/
power-point, în care participanții
au trebuit să prezinte povestea
reală sau imaginară a careului
magic.
Ziua premierii celor mai buni
cun oscători ai rebusismului a
cuprins mai multe momente festive. După depunerea unei jerbe
de flori la mormântul marelui
enigmist pietrărean, a urmat festivitatea propriu-zisă ce a
cuprins:scurtealocuțiunialeinvitaților,prezentareafilmuluidocumentar realizat de Biblioteca
Pietrari și intitulat ”N.Gh.P opescu-Rebus- o viață dedicată artei
de a construi mistere”, premierea
celor mai bune lucrări din concurs.
S-auremarcatlaaceastăediție
și au fost premiați următorii elevi:
- la categoria 8-11 ani:

- Schiopu Vlad; Andrei Dobre;
TătaruNarcisa-Vlădești
-StamateCosmin-Vlădești
-RoșuAna-Stoenești.

LoculI-100lei;

Locul I - Alexandru Brabete Pietrari

LoculII-60lei;
LoculIII-40lei;

Locul II - Marinescu Rareș Pietrari

Premiulspecialaljuriului-100
lei.

Locul III - Șchiopu Mihaela;
Olteanu Emilia; Cîrjan Sorin Vlădești.
Auprimitmențiuni:
- Balaban George; Bușe Ștefania;
Stoican Anelise - Bunești;
- Vasilescu Andreea; Enache
Alisia; Mălurel Andrei Bărbătești;
- Bănescu Ștefania; Idvu Nicola;
Stătescu Andrei - Vlădești;

Locul II - Alexandrescu Denisa,
Băiaşu Diana, Drăghici Alexia,
Bâcu Alexandru - Olănești;

- Cioboată Cristian - Frâncești.

Auprimitmențiuni:

Premiile acordate au fost
următoarele;

- la categoria 12-15 ani:

Locul I - Grigore Miruna - Pie trari;

Locul III - Săraru Maria Raluca Vlădeşti.

cialaljuriului:
https://sway.com/s/CJ11wAGHxK
MBHTYl/embed

Juriulaacordatunpremiu
specialpentrueseulcreatînprogramuldeeditareșipublicare
Sway,realizatdeSimionLaurași
Gab rielaTița.Laaceastăadresă,
]nversiuneawebarevisteigăsiți
lucrareaceaprimitpremiulspe-

Mențiuni-cărțidebeletristică
potrivitevârsteiparticipanților.
Din partea organizatorilor, au
fost acordate Diplome de Part icipare tuturor elevilor ce au participat la competițiile rebus organizate în localități și Diplome de
Merit tuturor celor implicați în
reușitaacestuieveniment.
Le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături: elevilor,
cadrelor didactice și bibliotecarilor din localitățile participante,
Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” reprezentată de d-na Zenovia Zamfir și de dl. Valentin
Smedescu, administrației locale,
în mod deosebit domnului primar
Nicolae Moraru și consilierilor
locali prezenți la eveniment, elevilor și cadrelor didactice ale
ȘcoliiPietrari.
Nu putem decât să sperăm că
vom avea cât mai mulți rebusiști,
mai mici și mai mari, în urma
acestui demers, atât la noi în
localitate, cât și în județ, astfel
încât, să putem organiza un concurs prin participare directă a
celor pasionați de enigmistică, la
noi, la Pietrari, la a II-a ediție a
"SfinxuluidinPietrari".
Și,poate,vaurmapesteaniși
o ediție națională! Sănătoși să
fim!
Crina Popescu, bibliotecar
Biblioteca Publică Pietrari
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Memoria activităţilor sportive drăgăşenene porneşte de la facturile la utilităţi
1922: „Oltul” a consumat curent
în valoare de 80 lei
Din documentele de
arhivă, atâtea câte s-au
păstrat, din studierea
luc rărilorcuprofilsportiv, dar mai ales din
mărturiile contemporanilor - în special ale
celor care au condus
destinele sportului şi
din cele ale sportivilor
înşişi - , rezultă că şi în
ac est domeniu, drăgă şăn enii au obţinut rezult ate de care pot să
fie mulţumiţi. Printre
alt e surse bibliografice,
informaţii interesante
despre activitatea sportivă din Drăgăşani, leam aflat din monumentala lucrare Enciclopedia educaţiei fizice şi
sportului din România,
vol. I-IV (Bucureşti, Ed.
Aramis, 2002), coordonată de drăgăşăneanul
AlexieNicu.

nut rezultate excepţionale în
prima jumătate a secolului al XXlea: între anii 1930-1942, el a cucer it pat ru titluri de campion
naţional. Din 1942, în paralel cu
activitatea competiţională, a fost

meroase jocuri amicale cu formaţii similare din Râmnicu-Vâlc ea,
Piteşti, Slatina, Craiova şi alt e oMemoria documentelor a păsraşe apropiate. După o per ioadă
trat o informaţie potrivit căreia,
de pionierat, se va ajunge la un
înaugust1922existalaDrăgăşani
fotbal organizat şi mai eficient
Societatea Sportivă „Oltul”: ca
(Morariu, 2011, 16). În
urmare a organizării şi
desfăş ur ării unei ser- Primele încercări pentru formarea unei echipe de mod organizat, fotbalul
bări, aceasta consu- fotbal a oraşului, au apărut prin anii 1943-45, drăgăşănean datează de
la începutul anilor ’50
mase curent, fiind
debitată de primarul când ia naştere A.S.D. (Asociaţia Sportivă (mai exact, 1952) ai sec ooraşului, cu suma de Drăgăşani), cu tricouri de joc în culorile alb-negru lului trecut, de când s-a
construit terenul de fot80lei(Şerban-coord.,
bal care făcea parte din
2004, 182). În anul 1952, în Drăgăşani s-a construit Baza Sportivă şi antrenor. Selecţionat în echipa Baza Sportivă „Petrolul” (Vâlcea “Petrolul”, cu sediul în Calea naţ ională,întreanii1935-1955,T. Monografie, 1980, 327). La CamPandurilor nr. 21, constând dintr- M. a participat la 12 întâlniri in- pionatul Regional din 1955, când
un teren de fotbal gazonat, tri- ternaţ ion ale, fiind – cel mai ade- Dinamo Piteşti se situa pe primul
bună cu 2000 de locuri, teren de sea–căp it anulechipeiderugbya loc şi promova în Divizia C, din sefotbal pentru antrenament, te- Ro m âniei. A fost arbitru de cate- ria respectivă făcea parte şi „Prorenuri bitumate (baschet – hand- gor ia A şi arbitru internaţional la gresul” Drăgăşani (ulterior, debal), vestiare, saună, bazin de acest sport (v. fişa sa, la capitolul venită „Unirea” Drăgăşani), aflată
at unci pe locul 10, din 14 echipe
înot, grupuri san itare şi centrală Personalităţidrăgăşănene).
(http://www.s port365.ro/f orum/termică proprie (Judeţul Vâlcea,
Fotbal. Primele încercări pen- fc-arges).Articolul„Drăgășani-Spor1980,327).
tru formarea unei echipe de fot- tul”poateficititintegralonlinela:
Rugby. Urmândcriteriulcrono- bal a oraşului, au apărut prin anii https://istorielocala.ro/index.php/biblilogic al expunerii datelor, în- 1943-45, când ia naştere A.S.D. oteca-judeteana-antim-ivireanulcepem analiza noastră cu acest (Asociaţia Sportivă Drăgăşani), cu valcea/item/1614sport, întrucât aici, un drăg ăşă- tricouri de joc în culorile alb-ne- dr%C4%83g%C4%83%C8%99ani-sportul.html
nean – Toma Moldoveanu a obţi- gru, echipă care a susţinut nu-
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Mesagerul de Costeşti şi alte gânduri

Eu îi spun „foaia noastră locală”.
Este un produs al bibliotecii publi ce. Mult timp am crezut că nu este
nimic extraordinar dar am ajuns la
numărul 31. Am observat, în timp,
faptul că se cere și că se citește on li ne pe site.ul primăriei www.comuna-costesti.ro/
Toate acestea mi-au schimbat
mo dul de a privi acest produs.
Port convorbiri cu mulți dintre
cei plecați și de curând am adăugat
contului meu de facebook, alături
de pagina
https://www.facebook.com/biblioteca.costestivalcea/
o altă pagină,
https://www.facebook.com/%C3%8
Entre-dou%C4%83-patrii1066647456836599/?ref=br_rs
Doris Băsai scrie. Scrie povestea
unui drum parcurs în aproape cinci sprezece ani, un drum pe care a
pornit pentru un trai mai bun, pentru a-i asigura fetiței ei mult mai

mult decât a avut ea. Din nefericire,
drumul a fost întrerupt. S-a reîntors
în țară pentru părinții ei bolnavi.
Doris este un om minunat. A crescut
în dragoste de carte. Tatăl ei este
un țăran filozof, un om care iubește
și respectă cartea și adevărul.
Întâmplări șocante, multe știute
doar de cei care au trecut prin
asta... Poate nu va fi un roman, dar
este o poveste trăită de mulți dintre
cei plecați imediat după „decembrie 1989”.

***
Nu știu dacă reușesc dar în fie care zi încerc să ajut, o fac cu plă cere și bucurie, o fac din suflet și
simt că mi se răspunde din suflet.
Demnitate prin cultură
Este o bibliotecă publică, este
mai mult decât un loc în care gă sești cărți. Este un spațiu pentru co mu nitate și de multe ori chiar și eu

sunt uimită de tot ceea ce mi se ce re. Oamenii, în marea majoritate,
știu că pot conta pe mine.
Cândva, un om (Dumnezeu să-l
odih nească în pace!) mi-a spus:
„Păi, dumneavoastră, primarul, în vă țătorul și preotul, sunteți cei mai
importanți oameni”. Am râs puțin
atunci dar vorbele lui m-au transformat, în timp într-un Atlas... Grea
povară!
Și totuși, mă strădu iesc să nu
dezamăgesc oamenii, oameni care
au nevoie de mine, oameni care știu
că pot avea un sprijin, cât de mic,
aici într-o mică bibliotecă de țară.

Mihaela-Silvia Marinescu,
bibliotecar
Biblioteca Publică „G-ral
Nicolae Ciobanu” Costeşti
(https://www.facebook.com/878
584388861684/photos/?tab=album
&album_id=1155711001149020)
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Piramida Conştiinţei
Dr. David R. Hawkins a elaborat o
hartă a nivelurilor de conştiinţă umană, denumita şi “Scala Conştiinţei” sau “Piramida Conştiinţei”, folosind kinesiologie aplicată pentru a
măsura nivelul vibraţional al fiinţelor umane. Cum sunt descrise nivelurile de conştiintă:

Iertarea: 350-400. Daca curajul
reprezinta constientizarea faptului ca
tu insuti esti sursa experientelor

Curajul: 200-250. Este nivelul
imputernicirii. Este nivelul unde individul nu mai ia energie vitala de la

luminarea: 700–1000. Acesta
este cel mai inalt nivel al constiintei umane. Au ajuns aici
personaje care au marcat fara e chivoc istoria umanitatii: Iisus, Buddha, Krishna, etc.

I

acea: 600–700. Pacea este
obtinuta intr-o viata in care
ne abandonam complet Creatorului sau mai bine-zis existentei.
Este locul pe care Hawkins il numeste
iluminare. Aici, linistea si nemiscarea
mintii este atinsa, permintand revelatii constante. Doar 1 din zece milioane de oameni reuseste sa ajunga
la acest nivel.

P

ericirea: 540-600. Acesta este
nivelul atins de sfinti si persoanele avansate la nivel spiritual. Pentru ei, dragostea devine
neconditionata si astfel, acest sentiment este urmat de multumire si
fericire constanta. Nicio tragedie sau
eveniment nu poate sa destabilizeze
o persoana care traieste la acest
nivel de constiinta. Ei par sa inspire si
sa ii infuzeze pe toti cei din jurul lor.
Viata lor este in completa armonie
cu dorinta divina si fructele acelei
armonii sunt exprimate in fericirea
cu care aceste persoane traiesc pe
Pamant.

F

N

ivelul Înţelegerii: 400 –
500. Nivelul stiintei, al medicinei, al dorintei pentru
cunoastere. Setea de cunoastere este
mereu de nestavilit pentru acesti
oameni. Sunt oameni care nu isi irosesc timpul cu activitati care nu le
hranesc aceasta nevoie. Acesti
oameni au nevoie sa analizeze si sa
vada viata si experientele lor din
exterior. La acest nivel poate surveni
si un esec pentru ca acesti oameni nu
reusesc sa separe subiectivul de
obiectiv si uneori par sa rateze esenta. In mod paradoxal, la acest nivel
pot surveni blocaje care nu permit
trecerea catre un nivel mai inalt de
constiinta.

http://oficialmedia.com/care-sunt-nivelurile-de-constiinta-dr-david-r-hawkins/
vietii tale, aici este nivelul unde constientizezi ca tu devii creatorul acestor experiente. Este momentul cand
reusesti sa iti trezesti potentialul prin
actiune. Este momentul cand iti pui
idealuri si te auto-depasesti, trecand
de limitari ce le aveai in trecut. Este
momentul cand constientizezi ca poti
prelua controlul asupra vietii tale.
Cei care traiesc la acest nivel de
vibratie duc la bun sfarsit orice lucru
inceput si nu au frica de esec.

O

ptimismul: 310-350. Acesti
oameni din jurul tau care
sunt mereu optimisti – este
de fapt nivelul lor de constiinta. Ei
vad viata ca pe o mare imensa de
posibilitati. Nu se complac in situatii
si nu se plang. Se straduiesc sa dea
tot ce e mai bun si au o vointa de fier.

N

eutralitatea/ Încrederea:
250-310. Este nivelul flexibilitatii. Sa fii neutru
inseamna sa nu fi atasat de rezultatele intamplarilor. La acest nivel,
individul este multumit cu viata sa si
cu situatia sa si pare sa nu aiba
destula motivatie pentru autoimbunatatire si evolutie. Individul
realizeaza posibilitatile dar nu face
sacrificiile necesare pentru a ajunge
la un nivel mai inalt.

cei din jurul sau. Curajul iti arata ca
nu ai nevoie de conditii externe pentru a-ti desfasura viata in mod optim.
La acest nivel, individul isi da seama
ca el singur este responsabil pentru
esecul sau succesul sau, pentru propria evolutie si pentru tot ceea ce i se
intampla. Este ceea ce ne face
umani: constientizarea faptului ca
putem alege ce fel de raspuns dam in
fata unui stimul venit din exterior.

M

ândria: 175-200. Potrivit
Dr. Hawkins, majoritatea
oamenilor traieste sub
acest nivel. Este nivelul catre care
aspira majoritatea oamenilor. Sunt
oameni care ajung sa se simta bine
numai daca au atins faima. Cu toate
acestea, este un sentiment fals-pozitiv, pentru ca aceasta stare de bine
depinde de conditii externe. De
asemenea este sursa rasismului,
nationalismului, fanatismului religios, etc.
uria: 150-175. Dorintele
neimplinite duc catre furie si
frustrari. Aceste sentimente
ne fac uneori sa vrem sa depasim
acest nivel, alte ori, indivizii raman
aici perioade indelungate.

F

- continuare în pagina 40 -
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În cadrul C am pani ei Rom âni a Ed uC ab:

Computere, echipamente şi mobilier
pentru 11 biblioteci vâlcene
- urmare din pagina 7 În afară de cărţi şi de proiectele/
progra me le din portofoliul prezentat, graţie prietenilor noştri de la
România E du Cab, 11 biblioteci pu bli ce vâl ce ne au beneficiat în a ceastă primăvară de câte o investi ţie care le este de mare folos în îm plinirea misiunii lor: şapte compu tere – câte unul pentru trei biblioteci şi câte două pentru două biblio teci + 21 mese de calitate foarte
bună: patru la Biblioteca Pie trari,
patru la Păuşeşi Măglaşi, două la
Scundu, două la Filiala Ostroveni,
două la Filiala Goranu, pa tru la Sec ţia Multimedia/ In ter net, trei la
Sec ţia Periodice-Le gis laţie - toate a le BJAI Vâlcea.
Computerele şi mobilierul sunt
investite de EduCaB via prietenii si
partenerii de la Unicredit Business
Integrated Solutions S.C.p.A., cărora le mulţumim frumos.
În repartizarea calculatoarelor şi
a mobilierului aduse de la Bucureşti
de către o echipă organizată la nivel
de Bibliotecă Județeană, am ţinut
cont de solicitările formulate de
bibliotecari, de nevoile stringente
pe care colegii noştri le au, dar şi de
activitatea pe care o desfăşoară
fiecare bibliotecă.
Au primit computere: Pietrari –
una unitate; Amărăşti – două
unităţi; Galicea – două unităţi –
este sin gura bibliotecă vâlceană
care, de şi nu a fost eligibilă pentru
Pro gramul „Biblionet – lumea în bi blioteca mea” (nefiind funcţională
în anii 2009-2014), a recuperat
specta cu los terenul pierdut şi constituie pentru noi o prioritate în
privinţa dotării cu echipamente şi
implicării în programe şi proiecte
post-Biblionet; Scundu – una unitate; Vlădeşti - una unitate + o im pri mantă.
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Tradiţii şi obiceiuri milenare

«Gurbanele» şi «Căluşul»
Tradiţiile şi obiceiurile sunt ca nişte diademe de aur
care au strălucit şi strălucesc de-a lungul veacurilor.
Câteva obiceiuri care se întâlnesc în satele din comuna Şirineasa cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Crăciunului sunt obiceiuri frumoase care coboară din străfundul veacurilor la casele creştinilor. Întâlnim obiceiuri ca: Sorcova, Steaua, Pluguşorul etc.
Alte tradiţii întâlnite în comuna noastră sunt: fagul
de la porţi de Sf. Gheorghe, ramurile de salcie aduse de
la biserică în ziua de Florii, ramurile de tei de la Rusalii,
Gurbanele, udatul la nunta, căluşul, datul de grindă,
ouăle roşii de Paşti etc.
„Gurbanele” - o sărbătoare moştenită din timpul dacilor, păstrata doar
de unii localnici ai satului Șirineasa.
Constă în sacrificări de miei de culoare
albă, care semnifică mântuirea de păcate şi însănătoşirea celor bolnavi. Gurbanele se fac la marginea unei păduri,
iar resturile de la masă se îngroapă acolo, deoarece dacă acestea sunt aduse
acasă, aduc numai necazuri şi pagube.
Sărbătoarea se ţine în fiecare an pe
6 mai, în mai multe localităţi din judeţul Vâlcea, dar obiceiul s-a păstrat cel
mai bine la Şirineasa, unde se respectă
cu stricteţe toţi paşii învăţaţi de la bătrâni.

„Obiceiul chiar a făcut minuni“
Oamenii care păstrează această tradiție știu în amănunt ce trebuie făcut şi
ce nu şi respectă toate obiceiurile, aşa
cum le-am învăţat de la părinţi. “Se face pentru un om bolnav care este îmbrăcat din cap până în picioare în alb.
Pentru a se face bine, trebuie să participe trei ani consecutiv la ritual. Dintre noi se aleg trei preoţi, mielul trebuie
să fie neapărat alb. Şi coacerea mielului
se face într-un mod special. Se pune la
câţiva metri distanţă de foc pentru a se
coace în mod uniform. De la cinci dimineaţa începe ritualul. Luăm toate măruntaiele şi le fierbem, apoi le băgăm
înapoi în stomacul animalului. Le
strângem numai cu frunze de fag, nu
folosim mirodenii, nu folosim tacâmuri,
totul se rupe. Bolnavul e primul care
mănâncă din miel, în momentul în care
este gata, după ore bune. Îi rupem din
creier, inimă şi limbă, mănâncă, apoi ne
apucăm şi noi. Când se termină
ospăţul, tot ce rămâne, de la oase,
piele şi orice altceva, până la frunzele
de fag şi tăciunii rămaşi, se îngroapă,

nimic nu se ia acasă
pentru că aduce mare ghinion. Obiceiul
chiar face minuni.”
„Preoţii trebuie să fie puri“
Nu oricine poate să fie “preot“ la
ceremonia Gurbanelor. O săptămână
înainte de sărbătoare, preoții nu fac
nici un fel de păcat, nu se ating de femei. Niciodată nu se încălcă acest obicei. În plus, la distanţă de 10-11 metri
de miel, se frig şi trei peşti mari, prinşi
numai cu mâna. Se pune câte unul pe
câte o măsuţă, alături o pâinică făcută
pe loc (pâine fără drojdie – azimă) şi
trei sticle cu vin. Când se frig, peştii se
pun cu capul la răsărit. Pe masă se pun
cu capul la apus, iar ceea ce rămâne de
la peşte se aruncă în groapă, după terminarea ritualului. În momentul în care
bucatele sunt gata, preoţii rostesc câteva fraze care s-au păstrat de sute de
ani. Zicem aşa: „Voi, Sfintelor, Bunelor,
Frumoaselor, Milostivelor, să vă aduceţi
aminte de corpul lui... (numele bolnavului). Să-i daţi snaga şi puterea şi virtutea
corpului lui, că el vă poartă de grijă din
an în an, cu un berbece gras, cu un cup-

tor de pâine, cu o butie de vin. Ce e în
casă să trăiască, ce-i afară să izvorască.
Voi sfintelor şi milostivelor, aduceţivă aminte de cutare. Daţi-i snaga şi
puterea şi virtutea, în tot corpul lui, în
toate oasele lui, că el v-o purta de grijă
din an în an, cu-n berbece gras, cu-n
cuptor de pâine şi c-o bute de vin.”
În vremea acestei rugăciuni bolnavul stă cu mâna dreaptă la piept. Pe
urmă mănâncă limba mielului şi după
asta pot să mănânce şi ceilalţi. Vinul e
băut numai în trei rânduri, bând toţi la
rând dintr-o ulcică nouă. După ce termină cu cele puse pe mese, şi nu s-au
săturat, pot să mai mănânce, dar lângă
groapă.
Tot ce rămâne de la ospăţ, fie chiar
o jumătate de miel, se bagă-n groapă.
Se spală şi mesele şi tot se pune în
groapă. Frigarea în care s-a fript mielul
şi cocaia (cocaie = „lemn strâmb, de
care se atârnă căldarea cu mămăligă”)
pe care s-a atârnat căldarea de
mămăligă se rup în bucăţi, se vâră în
groapă şi se bat în pământ cu muchia
securii. Se pun în groapă chiar şi cărbunii ce rămân de la foc şi se acoperă
totul cu pământ...
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În Şirineasa,

«Când ielele coboară printre oameni»

„ Căluşul” este un joc moştenit din străbuni, care
are loc de sărbătoarea Rusaliilor. Ansamblul este compus dintr-un vătaf care comanda jocul, 9-11-13 (întotdeauna număr impar) jucători, stegarul (purtătorul de
Dansul căluşarilor, cel mai spectaculos din folclorul românesc, pare o adevărată dezlănţuire de forţe supraomeneşti, este un dans complex şi plin
de mister, care supravieţuieşte de mii
de ani pe meleagurile vâlcene. Cândva,
Căluşarii, fraţi de cruce, cutreierau satele, intrau în curţile oamenilor să alunge relele şi bolile. Din vremuri
străvechi căluşul este un ritual tămăduitor, în care sunt folosite plante de
leac şi descântece de boală. Nu întâmplător se joacă de Rusalii, când ielele
coboară printre oameni, să semene
boli şi dureri. Căluşarii erau încredinţaţi
că sunt înzestraţi cu puteri magice şi că
vrăjile pe care le făceau pot alunga năpasta ielelor.
1. Vătaful este conducătorul cetei
de căluşari, cel cu puteri extraordinare
asupra flăcăilor care joacă în perioada
Rusaliilor. El organizează artistic şi
administrativ ceata.
2. Mutul – personajul astăzi aproape dispărut din ceata căluşarilor, este
„cel ursit să alunge spiritele“, este „vârful de lance“, personajul în haine femeieşti în permanent conflict cu vătaful. Cei doi se împacă în cele din
urmă, în timpul jocului, în scopul
de a-şi îndeplini menirea, aceea
de a îndepărta relele. Sacul mutului este un element important.
Chiar dacă puţin sesizabil în jocul
de scenă, în căluşul „de ţărână“
mutul are un moment foarte
important. În curtea gospodarului
ales pentru jocul de căluş, mutul
trasează cercul în care nimeni nu
are voie să pătrundă şi scoate din
sacul său „ingredientele“ necesare menirii sale: pelinul, usturoiul, sarea.
3. Luatul din Căluş – obicei
precreştin, ca aproape toate sărbătorile românilor, Căluşul s-a
suprapus la un moment dat cu
sărbătoarea creştină de Rusalii. În
zilele în care căluşarii joacă, nu se
spală, nu se mătură, nu se scaldă,
„de lucrat la câmp – Doamne-fereşte!“; altfel, cei care nu respectă
obiceiul „vor fi luaţi din Căluş“,
care echivalează cu o nebunie.

steag) şi în final alt personaj este mutul. Mutul poartă
o mască cu mustăţi şi barbă atârnând pe față. El
poartă peste costumaţie un brâu roşu. În timpul jocului, acest personaj nu are voie sa vorbească.

4. Jurământul este un moment
deosebit de important pentru membrii
cetei. Flăcăii se strâng în Duminica
Rusaliilor, dis-de-dimineaţă, până la
răsăritul soarelui şi, la răscruce de drumuri, „se leagă“ să nu destrame ceata,
să se supună comandantului cetei, să
păstreze regulile etc.
5. Steagul căluşului – simbolul cetei,
la fel cum pentru o oaste este foarte
important, este în fapt o „prăjină“ care
va fi purtată de unul dintre membri
care poate fi - pentru că va dansa mai
puţin decât ceilalţi - şi un începător.
Prăjina trebuie să fie cât mai înaltă, la
vârful acesteia fiind legat un ştergar şi
nelipsitele plante pelin şi usturoi. De
cât de înalt e steagul va depinde, în
cazul în care se întâlnesc două cete,
succesul cetei respective.
6. Îngropatul căluşului este momentul care încheie săptămâna de joc şi-i
dezleagă pe membrii cetei de jurământ. Steagul şi obiectele din sacul
mutului sunt îngropate şi astfel se consideră că leacul îşi va face efectul iar
elementele magice nu vor mai fi
„active“.
Există reguli stricte şi pentru mo-

mentul în care se întâlnesc două cete
de căluşari, la marginea unui sat. Pentru a se stabili care are dreptul să joace
căluşul primul în acel sat, are loc o adevărată competiţie între cete. Mai întâi
se măsoară steagul, acesta fiind motivul pentru care stegarul trebuie să se
asigure că poartă un steag suficient de
înalt. Cetele de căluşari încep apoi să
joace, până la epuizare. Câştigă ceata
care rămâne în picioare. De asemenea,
tot legat de steag există credinţa că
dacă acesta se va rupe, ceata urmează
să se destrame, ceva rău se va petrece
cu unul dintre membri, motiv pentru
care s-a impus interdicţia de a se trece
pe sub steag.
În unele localități se păstra tradiția
să se joace „pe bete””, adică cei care
câștigau luau betele celeilalte cete de
călușari ceea ce înseamnă o dezonorare.
În anul 2018, la Șirineasa, a avut loc
ediția a X-a a Festivalului Călușului
Vâlcean.
Ileana Puşcaşu, bibliotecară
Biblioteca Publică Şirineasa
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Memorie/cunoastere locală vâlceană (link pentru versiunea web)

Texte esenţiale despre Brezoiul medieval
I. „Într-o diplomă din 1233, regele
Bela IV (. . .) dăruieşte contelui Corlard
(Conrad) pământul numit Lovişte, de la
râul Lotru până unde se varsă în Olt
(terram convenientem Loystha vocatam, ab aqua Lothur vocata) ( . . .).
Conrad n-a întârziat de se fortifica prin
artă (. . .) înălţând la gura Lotrului o
cetate cunoscută după aceea sub numele de Lothorvar, Cetatea de lângă
Lotru. Ruinele mai existau încă, pe la
1720. (. . .) în actul din 1247, despre
Ţara Lotrului, acest act vorbeşte lămurit: terra Lytira; ne spune, însă, mărturisind-o tot aşa de lămurit, că ea aparţine românilor (. . .) Castelul contelui
Conrad se afla în apropiere de actualul
sat Golotreni, al cărui însuşi numele (...)
nu este altceva decât Göu-Lothor (sat
de lângă Lotru)”.
(B. Petriceicu Hasdeu, Negru-Vodă.
Un secol şi jumătate din începuturile
statului Ţărei Româneşti (1230-1380,
în: B. Petriceicu Hasdeu, Etymologicum
Magnum Romaniae, vol. 3, Bucureşti,
Editura Minerva, 1976, pag. 705-718).
*
II. „Participarea localităţilor şi activitatea participanţilor la negoţ, din Ţara
Românească, Moldova, Transilvania şi
alte ţări, la comerţul cu Braşovul (sfârşitul secolului al XV-lea – 1554).
Materialul este prezentat cronologic
şi alfabetic, indicându-se valoarea activităţii comerciale şi numărul participanţilor şi al transporturilor (cu marfă,
n. red.) pentru fiecare localitate din Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, menţionată în registrele vamale
braşovene
(...) 1549 (. . .) 18. Brezoi (1000 aspri,
1 part[icipant], 1 tr[ansport]) (. . .)”.
EDIŢII. Radu Manolescu, Comerţul
Ţării Româneşti şi Moldovei, cu
Braşovul (secolele XIV-XVI), Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1965, pag. 252, 259,
287.
*
III. 1575 (7084) decembrie 5. Hrisov
prin care domnitorul Alexandru Mircea
vv. întăreşte lui Călin, lui Vlad, lui Călinel
şi altora, o ocină pe apa Lotrului, care

fusese cumpărată mai
dinainte vreme; „ocina şi
cu muntele şi din apa
Lotrului cu peştii, să-i
aibă cu Brezoii”.
+ Din mila lui Dumnezeu, Io Alixandru voievod şi domn a toată ţara
Ungrovlahiei, fiul marelui
şi prebunului Mircea
voievod, fiul lui Mihnea
voievod. Dă domnia mea
această poruncă a domniei mele, acestor oameni
anume: Călin şi Vlad şi
Badea şi Călinel şi Radul
şi cu fiii lor, câţi
Dumnezeu le va lăsa, ca
să le fie ocină la Călineşti,
partea
Răcovicenilor,
pentru că au cumpărat-o
de la Gosteiu şi de la fiii
lui Gosteiu, de la Ratea şi
Stoia cu ceata lui, de la
Dej şi de la fiii lor, pentru
2300 aspri. (. . .) Iar după
aceea, şi cealaltă jumătate să fie a lui Calin şi a
lui Vlad şi a lui Călinel şi a
lui Badea, pentru că au
cumpărat ocina şi cu
muntele şi din apa
Lotrului cu peştii, să-i
aibă cu Brezoii. Şi încă sânt cumpărătură din zilele lui Radul voievod
Călugărul.
După aceea, iar au cumpărat
Bogdan şi Calin partea lui Pisc şi a lui
Stan din Călineşti, toată, pentru 1200
aspri gata, încă din zilele răposatului
Petraşco voievod. Iar apoi, iar au
cumpărat Bogdan şi Calin partea lui Ion
în Călineşti, toată, pentru 500 aspri
gata; şi încă din zilele lui Petraşco
voievod. Şi iar au cumpărat Dragotă şi
Vlad ocină în Călineşti, partea lui Calin
toată, pentru 500 aspri, însă să fie şi lui
Bădilă şi lui Stoian, din acea ocină. Însă
să li se ştie hotarele: de la apa Oltului
până la . . . (loc şters) Piatra Crăpăturei,
apoi este pe muche până în vârful
măgurei şi în vârful culmii la Fântâna
Planii şi la Pociovalişte şi până în drumul
Pociovaliştei Mici şi din acea parte la
Pociovalişte, în chica lui Veveriţă şi în
Curmătura Socilor pe muche, la
Curmătura Fagilor şi la Vârful Copiei pe

muche, până la Pietricica Cerbului şi
până la Gruiul Comorii şi din Lacul de la
Lazuri până la Piatra Priboiului. Şi am
văzut domnia mea şi cărţile altor domni
răposaţi, Radul voievod şi Petraşco
voievod şi cartea de cumpărătură a lui
Petru voievod şi am înnoit şi am întărit
şi eu această carte a domniei mele. Şi a
cumpărat popa Şerban ocină în
Călineşti, toată partea fratelui său
Berivoie şi cu casă, pentru 1360 aspri
gata. Şi au vândut de voia lor. (. . .) Am
scris, deci, eu, Mihăilă grămătic, în
cetate la Bucureşti, luna decembrie 4
zile, curgători în anul 7084.
+ Io Alixandru voievod, din mila lui
Dumnezeu, domn.
EDIŢII. Trad.: DIR, B, XVI/vol. IV, pag.
208-209, nr. 209. Text slav şi trad.: DRH,
B, VII, pag. 349-350, nr. 256.
În foto: Biserica Schitul Cornet, în
anul 1966 (aniversare 300 ani); sursa
http://www.primariabrezoi.ro/orasul/g
alerii/64-fotografii-brezoi-vechi.html
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Memoria recentă a Râmnicului Vâlcii
Casa «Finului Pepelei»
• Unul dintre (mult prea) puţinele puncte de
atracţie ale municipiului Râmnicu Vâlcea -

oraş „turistic” şi „cultural” -, Casa Memoriala
„Anton Pann”, în timpul translatării din 1982

Portalul dedicat memoriei şi
cunoaşterii locale (în care suntem
parteneri) consemnează*, citând
Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol.
II Localităţile urbane, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2012 - lucrare încărcată în online aproape integral:
Casa Memorială „Anton Pann”
(Str. Ştirbei Vodă, nr. 4). Clădirea
cu parfum de epocă, prevăzută cu
foişor şi pivniţă, care adăposteşte
expoziţia memorială Anton Pann
este construită la jumătatea secolului al XVIII-lea, de către negustorii kiproviceni, stabiliţi la Râmnic
ca refugiaţi politici din Bulgaria.
Anton Pann a locuit în ea cu chirie,
între anii 1825 - 1827 şi 1835 1837, timp în care a fost profesor
de muzică psaltică la Seminarul
Vodă, soluţia adoptată pentru
păstrarea casei a fost deplasarea acesteia pe un nou amplasament. Lucrarea a fost executată sub conducerea inginerului
Eugeniu Iordăchescu şi a constat în translarea clădirii pe o
distanţă de 37,80 m. Este o
construcţie emblematică a
Râmnicului.”
Legat de celebrul „dascăl de
musichie” de la Şcoala organizată în sec. al XIX-lea, la Episcopia Ramnicului: ar fi de dorit ca
Anton Pann să rămână «…finul
Pepelei, cel isteţ ca un proverb…»** (aşa cum l-a consacrat Eminescu în „Epigonii”, şi
nu „fiul Pepelei…”, cum mai citim/ auzim pe ici, pe colo.
Sursa fotografiei din actualitate: http://www.turismlaramnicuvalcea.ro/ro/Pagini/4-0Nu putem prezenta cu certi21-casa-memoriala-anton-pann-ramnicu.html
tudine de 100% sursa fotografiei
Între anii 1966 - 1970 s-au efectuat din 1982, însă este foarte probabil ca ea
Teologic. În anul 1952, Maria M. Petrescu şi Ion M. Petrescu, proprietarii lucrări de consolidare şi restaurare a să ne fi fost furnizată de către dl. Ion
de la aceea dată, donează statului clădirii. În anul 1982, ca urmare a Măldărescu, laolaltă cu multe alte imaimobilul, în vederea organizării Mu- lucrărilor de sistematizare a centrului gini din trecutul recent al Vâlcii şi al
oraşului şi de lărgire a străzii Ştirbei Râmnicului. Mulţumim frumos!
zeului Memorial „Anton Pann”.
*https://www.istorielocala.ro/index.php?option=com_k2&view=item&id=1511:patrimoniul-cultural-imobil-al-municipiului-r%C3%A2mnicu-v%C3%A2lcea&Itemid=203
** «…S-au dus toţi, s-au dus cu toate pe o cale ne'nturnată./ S-a dus Pann, finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb…»
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„ Vârful

&

Memorie şi cunoaştere locală vâlceană

care fierbe ” / un veac şi jumătate

înainte de Pravila de la Govora
•„acest judeţ, prin poziţia sa şi prin diversitatea
bogăţiilor sale, este chemat a juca un rol preponderent
în dezvoltarea ţărei”

„Vârful care fierbe” („La Fier bea”, între Prăjila şi Gă te jeşti),
menţionat într-un hrisov din 21
septembrie 1494, cu aproape un
veac şi jumătate înainte de
Pravila de la Govora.
În 1870, locuitorii din zonă a dre sau Prefecturii judeţului Vâl cea plângeri legate de „apele
să ra te şi pucioase” care le strică
zarzavaturile de prin grădini.
În „Expunerea Situaţiei ju de ţului Vâlcea pe anul 1908”,
pre fectul P.N. Slăvescu arăta re fe ri tor la staţiunile balneare
din ju deţul Vâlcea - că „acest ju deţ prin po ziţia sa şi prin diversitatea bogăţiilor sale este che mat a juca un rol preponderent
în dezvol tarea ţărei.

Construcţia Hotelului Palace, considerat emblema staţiunii, a fost
încheiată în anul 1914

Parcul central, la început de secol XX

Frumuseţea poziţiilor sale, în
deobşte cunoscută, face ca în
timpul verei o mulţime de vi zi tatori din toate unghiurile ţării,
să vie, să-şi dea tributul de ad mi raţie pitoreştelor poziţii ce el
as cun de, iar izvoarele de să nătate, ce Govora, Călimă neşti,
Olăneşti şi Ocnele Mari le transmit suferin zilor, fac ca numele a cestui ţinut, să fie pronunţat cu
dragoste de către toţi fii ţărei. ”

*„Staţiunea Băile Govora - istoric, evoluţie” – full text online la https://istorielocala.ro/index.php/biblioteca-judeteana-antim-ivireanul-valcea/item/1638-sta%C5%A3iunea-b%C4%83ile-govora-istoric,-evolu%C5%A3ie.html
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«Dă domnia mea această poruncă...
să le fie ocina numită Hinţa»

1488 (6996) februarie 4.
Hrisov prin care Vlad Călugărul
vv. dăruieşte M-rii Govora, egumenului Dorotei de acolo şi
celorlalţi slujitori, moşia Hinţa,
pe care domnul o cumpărase de
la Stanciul de la Ocne şi de la
Dan Vâlcul din Glod:
Din mila lui Dumnezeu, Io Vlad
Voievod şi domn a toată ţara Un grovlahiei, fiul marelui Vlad Vo ie vod. Dă domnia mea această po runcă a domniei mele, sfântului
hram şi locaşului preasfintei şi cu ratei şi prea binecuvântatei stă pâ nei noastre, născătoare de Dum nezeu, pururi fecioarei Maria şi
slăvitei ei uspenii, mânăstirii de la
Govora şi nastavnicului lor, pă rin tele Iosif, şi egumenului - po pa
Do rotei, şi tuturor celor în Hris tos
fra ţi ce se află în acea mă năstire,

ca să le fie ocina numită Hinţa cu
tot hotarul, pentru că a cumpărat
domnia mea acea ocină de la
Stanciul, fiul lui Voinea de la Oc ne, şi de la Dan Vâlcul din Glod,
pentru 1.500 aspri şi a dat-o domnia mea sfintei mănăstiri şi dumnezeieştilor călugări, de hrană
pen tru veşnica pomenire a sfântrăposaţilor părinţi ai domniei sa le şi adormitului fiu al domniei
me le, Io Vlad Voievod, ca să fie în
pomelnicul acelei sfinte mânăstiri
în vecii vecilor, amin. Şi martori
pune domnia mea: ju pân Dra go mir al lui Udrişte, jupân Neagoe al
lui Borcea, jupân Vintilă Florescul,

jupân Drăghici al lui Stoica, jupân
Cârstian fost vornic, jupân Pârvul
mare vornic, jupân Stoica logofăt,
Danciul stolnic, Colţea paharnic,
Stoica vistier, Vladislav spătar şi
Alb comis, Rodea şi Neag stratornici. Şi eu, Ianăş grămătic, am
scris în luna februarie 4 şi în anul
6996 (1488) în cetatea Bucu reşti.
Io Vlad Vo ie vod, din mila lui
Dumnezeu, domn”
(Documenta Romaniae His to ri ca, B, Ţara Ro mânească,vol. I, Bu cureşti, Ed. Academiei RSR, 1966,
pag. 335)

*Întregul hrisov al lui "Vlad Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn” este redat şi poate fi vizualizat la https://www.istorielocala.ro/index.php/biblioteca-judeteana-antim-ivireanul-valcea/item/1624-prima-atestare-documentar%C4%83-a-toponimului-govora.html
**Sursă captură ecran Vlad Călugărul - https://ro.wikipedia.org/wiki/Vlad_C%C4%83lug%C4%83rul
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Primul Război Mondial pe Valea Oltului
- imagini de arhivă -

Bătălia de pe Valea Oltului a
făcut parte din operația de a părare a trecătorilor din Mun ții
Carpați, cea de-a treia operație
de nivel strategic desfășurată
de Armata României în campania anului 1916. Ea s-a desfă șurat începând cu a doua
decadă a lunii septembrie și
până la începutul lunii oc tom brie 1916, având trei obiective
principale: oprirea ofensivei
declanșate de inamic pe frontul din Transilvania, men ți nerea și consolidarea unui dispozitiv defensiv pe aliniamentul Munților Carpați și crearea
con dițiilor pentru reluarea ini țiativei strategice și trecerea la
ofensivă.
Planul de operații al Pu te rilor Centrale prevedea în faza
ini țială o dublă ofensivă. Prima
dintre acestea era a Armatei 1
austro-ungară în zona TrotușOi tuz având ca scop ocuparea
a cestei trecători și ulterior in terceptarea comunicației de pe
Valea Siretului pentru a preve ni sosirea ajutoarelor ruse.

ma nă și avea ca obiectiv „deschiderea drumului peste munți
spre București, pe calea cea
maiscurtă,astfelcaîntregteritoriul de vest al Munteniei să
fie tăiat ca de un cuțit”. Dacă
aceste două operații reușeau,
planul prevedea o a treia ope ra ție care consta în trecerea
Du nării de către forțele aflate
sub comanda lui Mackensen și
desfășurarea unui atac concentrat asupra Bucureștiului.

Tren blindat german capturat trupele române

Planul de operații român
prevedea trecerea la apărarea
strategică pe întreg frontul de
nord și menținerea de către ce le trei armate (1, 2 și de Nord)
a aliniamentului Carpa ților pâ nă la sosirea iernii „când ză pe zile mari ce vor cădea peste
munți vor opri operațiile”.
Dragoş Marinoiu /
http://limbimoderne.blogspot.co
m/2018/04/primul-razboi-mondial-pe-valea-oltului.html

Adăpost al trupelor române

Cea de-a doua urma să fie
desfășurată de Armata 9 ger -

Trupe germane pe Valea
Oltului

Poziţie defensivă românească la Câineni

Pod în apropiere de Turnu Roşu

Tabăra de lângă Turnu Roşu

Tunuri germane în apropiere de Sibiu
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Creaţiile copiilorVâlcii
«E nuntă la noi în sat»
- „Bunico, ce se aude?”
- „Astăzi se unesc destinele a doi oameni, draga mea!”
Purtam o rochiţă pe care erau
cusute modele de flori roşii si albe.
Nodul fundiţei făcute în jurul
mijlocului îmi înghiontea spatele.
Priveam în sus pletele albe ca varul
ce se opreau la umerii lăsaţi şi la
mâinile ce îmi împleteau părul.
Aceleaşi trăsături fine, dar
amprentate de anii ce au trecut ca
şi clipele. Cu capul în poala bunicii,
priveam frunzele nucului de un
verde crud şi cerul însorit.
-Bunico, ce se aude?
- Astăzi se unesc destinele a doi
oameni, draga mea!
- Cum, bunico?
- Vino! spune ea ridicându-se in
picioare si întinzându-mi mâna.
Îi cuprind mâna moale şi păşesc
cu incredere, alături de ea spre
poartă. Mă aşez din nou în poala
bunicii pe pod, dar acum mă uit
captivată la femeia în rochie albă, dantelată, împodobită cu mărgele ce
sclipesc în lumina caldă a soarelui.
Frumuseţea ei este de nedescris. Părul,
strâns într-un coc, împodobit cu flori
albe îi luminează chipul alb. Ea, împreună cu alte câteva femei, aşezate întrun cerc, îşi mişcă picioarele pe ritmul
muzicii ce o asculta şi bunica dimineaţa
la radioul din bucătărie cănd îmi făcea
prăjituri.

de un băiat ce înainte ţinea un brăduţ
împodobit.
-Ce face acum, bunico?
-Acum ,,udă". Trebuie să ia de
trei ori apa in găleată şi să ude, iar
băiatul acela ţine bradul împodobit
noaptea trecută.

- Acum mirii cheamă la nunta persoanele dragi!
-Eu ii sunt dragă, bunico?
-Cum să nu îi fii dragă? spune ea,
ciupindu-mă de obraji.

Mireasa, cum a numit-o bunica, se
întoarce cu faţa spre mine şi îmi face
semn să mă îndrept spre ea. Bunica mă
împinge uşor de la spate şi îmi face
semn să mă duc. Odată ajunsă în faţa
miresei, aceasta mă ia de mână şi îmi
pune o floare în piept. O fată se
îndreaptă spre bunica şi îi pune şi ei o
floare.
-O sa fii domnişoară de onoare, nu?

Îmi întorc capul spre femeia ce se
îndreapta spre fântâna din dreapta casei bunicii şi cu o găleată ia apă, ajutată

Dau din cap afirmativ. Bunica mi-a
spus că domnişoara de onoare o ajută
pe mireasă.

-Acum, du-te lânga celelalte, să
vedem cine prinde buchetul. Da, frumoaso?
Nici nu mai aştept de două ori să-mi
zică, căci pornesc spre grupul acela de
fete. Nu îmi dau seama când s-a întâmplat, dar buchetul se afla în mâinile
mele. Obrajii mi se îmbujoreaza, iar
celelalte fete încep să chiuie bucuroase. Mireasa îmi oferă un coşuleţ
cu petale şi mă îndeamnă să o urmez.
Mă duc în faţa casei bunicii şi o iau si pe
aceasta de mână.
-Îi sunt dragă, bunico!
(eseu* al unei copile de gimnaziu
din Dănicei/ Vâlcea, participantă la
Concursul online de creaţie** „Vâlcea
– colţ de rai”, ediţia VII-a; după
jurizarea anonimă, vom cunoaşte numele autoarei)

*Prin grija doamnei bibliotecare Elena Stoica, toate eseurile, poeziile şi picturile elevilor din Dănicei sunt vizibile la
https://bibliotecivalcene.blogspot.com/2018/06/danicei-concursul-valcea-colt-de-rai.html
**https://bibliotecivalcene.blogspot.com/p/regulamentconcurs-valcea-colt-de-rai.html
sursa foto: http://andreeastroe.ro/satul-romanesc-zoom-pe-autenticitate-2/
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Memorie şi cunoaştere locală

Istoria mişcării legionare vâlcene
Începuturile mişcării în Vâlcea
Mişcarea legionară vîlceană a
apărut în toamna anului 1933,
cînd Legiunea a devenit într-adevăr un factor de luat în seamă al
politicii româneşti [1]. Corelaţia
cu succesele naţional-socialismului din Germania este evidentă,
chiar dacă nu singura decisivă.
Factorul intern care a dus la
creşterea popularităţii Legiunii a
fost criza economică din perioada
1929-1933, vîrful de criză fiind în
1933.
Conducătorul legionarilor vîl ceni a fost avocatul V ictor Băr bu lescu, al doilea om în ierarhia
legionară vîlceană fiind V ictor Be lici. Însă cel mai celebru legionar
vîl cean a fost ziaristul V ictor Me drea. Acesta din urmă a ajuns
şeful protocolului legionar pe ţa ră. Un legionar celebru şi in te resant a fost şi Radu Deme tres cuGyr, „bardul mişcării le gio na re”,
poet de mare talent. Acesta nu
era propriu-zis vîlcean, dar se
căsătorise cu o vîlceancă din Dră găşani. A fost deci „adoptat ” de
vîlceni şi s-a comportat ca un po litician vîlcean.
„Nu programe trebuie să creăm,
ci oameni noi”
Mişcarea nu a avut practic un
pro gram politic propriu-zis, Co dreanu apreciind că „nu programe
trebuie să creăm, ci oameni noi”.
Legionarismul s-a declarat „o mişcare naţionalistă, de resuscitare
spirituală şi morală, care urmărea
să încorporeze credinţa creştină
ortodoxă pentru formarea „omului nou”. A avut însă şi o componentă antisemită. În platforma sa
politică a înscris idei precum:
com baterea dominaţiei evreieşti
„fă ţişă în viaţa economică şi în
pre să, şi a celei oculte în viată po litică a partidelor, a comunismului, prin care evreii urmăreau de zagregarea statului naţional ro mân, a politicianismului imoral şi
decadent, impunerea unui stat
totalitar condus de o elită naţională”.

Din 13 iunie până la 14 august 1935, legionarii au fabricat 100.000 de cărămizi destinate
zidirii catedralei din Drăgăşani, catedrala cu hramul Sfântul Ilie. Conducerea taberei o avea
preotul G. Necşulescu şi avocatul Victor Bărbulescu, preşedintele organizaţiei legionare
vâlcene. Fundaţia bisericii fusese pusă încă din 1930. Pe 25 iulie 1935 tabăra a fost vizitată
de generalul Zizi Cantacuzino-Grănicerul, conducătorul oficial la partidului ”Totul pentru
Ţară”, generalul lucrând efectiv alături de salahorii taberei. În tabără au muncit până la 100
de tineri legionari. De altfel, la alegerile din 1937 cele mai multe voturi obţinute de
legionarii vâlceni au fost cele ale oamenilor din regiunea Drăgăşani. Unii dintre cei mai activi
legionari din această zonă au fost avocatul Ion Vasile din Drăgăşani şi Constantin Dumitraşcu
din Ştefăneşti, care reuşise să atragă în organizaţia legionară majoritatea locuitorilor de
aici.[26] Tabăra de muncă de la Drăgăşani avusese şi binecuvântarea epicopului Râmnicului
Vartolomeu Stănescu, cel care a şi susţinut continuarea şi finalizarea lucrării, după anul
1935 (Vartolomeu a păstorit la Râmnic până la 1 noiembrie 1938)

Problema evreiască la Vâlcea
A existat o probemă evreiască,
în perioada interbelică, la Vîlcea?
Întrebarea este legitimă căci ju deţul era aproape 100 % românesc. Răspunsul este da!. Dar a
fost mai curînd vorba de o proble mă de presă, decît un conflict
etnic propriu-zis.
Nu ştim foarte exact numărul
evreilor vîlceni din perioada in ter belică, şi acest fapt deoarece
practic „evreitatea” acestora era
bine ascunsă, ea manifestîndu-se
numai de sărbătorile evreieşti,
Purim sau Paşti şi prin faptul că
aceştia mergeau la sinagogă (la

Rîmnicu Vîlcea a existat în perioada interbelică o sinagogă!). Is toriceşte vorbind, se pare că pri mii evrei s-au stabilit în judeţ la
sfîşitul secolului al XIX-lea. Prin
1890 la Vîlcea erau doar 40-50 de
evrei- în oraşul Rîmnic- , însă prin
1930 numărul lor ajunsese la circa
1.500 – majoritatea tot în oraşul
Rîmnic, ceea ce însemna mai mult
de o zecime din populaţia oraşului.[1] Cîteva zeci de evrei trebuie
să mai fi fost şi la Drăgăşani.
Spaimele vâlcenilor faţă de
evrei? Erau câteva:
1.spaima ideologică - Evreii e rau învinovăţiţi de presă de oa rece
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1933/1938

«În faţa co munismului stă naţionalismul»
(Naţionalul Vîlcei,
mai-iunie 1936, p. 75)
vîl cenilor din perioada interbelică
s-au desfăşurat sub lozinca „ro mâ nizării ” tuturor instituţiilor din
judeţ. Nu au fost însă violenţe, în
afara celor verbale, proferate prin
presă. Se cerea doar scoateresa e vreilor din presă, justiţie, me dici nă
etc, mai precis de la condu ce rea
instituţiilor respective. Peste tot
trebuiau că conducă românii.

Radu Deme tres cu-Gyr, „bardul mişcării le gio na re”, căsătorit cu o vâlceancă din
Dră găşani, a fost „adoptat” de vâlceni şi s-a comportat ca un po litician vâlcean. Poetul a fost condamnat ulterior, în comunism, la moarte, pentru poezia
„Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!"; cunoscutele versuri au fost scrise în
timpul primei detenţii - cea din timpul dictaturii regale a lui Carol al II-lea

erau consideraţi germeni po ten ţiali
ai contaminării României de comunism: ”Comunismul este o urzeală
evreiască, născocirea evreiască a
lui Karl Marx. Evreii vor să ajungă
la conducerea lumii, dovadă că ei
sunt azi tari şi mai mari în Rusia şi
în Spania, apoi că bisericile creştine
sînt dărîmate templele şi sinagogile
stau neatinse, ba încă se înmulţesc.
În faţa comunismului stă naţionalismul”[2]

proape pe nimic imobile urbane şi
ru rale, acţiunile fabricilor şi bu nu rile de stat sigure, aşa că peste un
an-doi, cînd a venit ministru dr.
Schacht şi a introdus moneta no uă
marca aur, era prea tîrziu: toa tă
averea germană intrase în stă pînirea evreilor. Germanii a jun se seră robi în ţara lor. Hitler ve nind
acum, vrea să socializeze mine,
bănci, fabrici...Cartea lui ,„Mein
Kampf ”, spune acestea.” [3]

2.spaima economică - La Vîl cea
atacurile contra evreilor au a părut
o dată cu criză economică din anii
1929-1933. Evreii au fost fă cuţi
vinovaţi de criză, făcîndu-se o
analogie cu situaţia din Ger mania
de după 1918, care a cu noscut o
situaţie econonică şi so cială foarte
grea datorită hiperinflaţiei: ”Iată în
sfîrşit, pricina duşmăniei dintre
evrei şi germani, s-a dat pe faţă. Ea
e veche de 10 ani şi anume de la
inflaţia monetară făcută în ianuarie 1923 de că tre deşteptul ministru
al Ger maniei, numit Helferich. El
credea că făcînd inflaţie (în mul ţi rea mo nedei hîrtie) fără a o mărturisi, ţara o să scape uşor de datoria de războiu de 130 miliarde franci aur... Minoritarii evrei s-au re pezit ca lupii şi-au cumpărat a -

3. spaima naţionalistă - Spai ma
era că evreii doreau forma rea lui
„Eretz Israel”, a statului evre iesc
adică, în… România. Din articolul
citat anterior găsim şi acest avertisment: „Deci, voi cei ce sînteţi partizani ai inflaţiei luaţi aminte ce ne
pîndeşte : ţara noastră cu tot ce e
în ea- deci şi cu oamenii ei – s-au
preţuit la 750 miliarde lei aur iar
ziarele an tie vreşti de la noi au dat
demult alarma că evreii şi-au făcut
planul să-şi reclă dească ţara pe
pămîntul roditor al Basarabiei,
Moldovii şi Republicii moldoveneşti
sovieti că rusă pînă la fluviul Nipru”
[4]
Acţiuni antisemite la Vîlcea
Toate acţiunile antisemite ale

La 20 septembrie 1936 în sale
„Renaşterea” a preoţilor vîlceni,
are loc o şedinţă a Asociaţiei Pre sei
Provinciale din Vîlcea, prezidată de
Ştefan Vlădescu, preşe din tele Fe deraţiei Generale a Presei din Pro vincie. Se cerea na ţionalizarea zia relor şi ziariştilor ca şi a conducătorilor de ziare. A cest fapt însemna,
de fapt, înlăturarea evreilor din
presă. Avocatul şi ziaristul Emil
Răuţ a susţinut a cum şi faptul că
Vîlcea a dat ţării mari ziarişti, care
erau evident români, precum: Ale xan dru La ho vary, Constantin Di ses cu, I.G. Du ca, Gri gore Pro copiu, Ale xan dru Crăsnaru. [5]
În 1937 s-a constituit şi A sociaţia Avocaţilor Români Creş tini
de sub preşedenţia lui Istrate Mi cescu cu scopul românizării imediate a barourilor. Adversarii cu noscuţi ai acestei propuneri fuse seră împiedicaţi anterior în mod
vio lent să intre în clădirea unde se
desfăşurau lucrările. De la Vîlcea a deră 54 de avocaţi. Dintre semnatari amintim aici pe avocaţii:
Traian Mihăilescu, Lazăr Po pescu,
Emil Răuţ, Adam Iones cu, Dan Pro co piu, Petre Măinescu, Alexandru
Săltea, Gheorghe Ene, Anton Du mitrescu etc Este drept că avocaţi
celebri precum Nicu An gelescu,
Paul Angelescu, Dumi tru Dră ghi cescu, Alexandru Du mi trescu-Col teşti, Tică Ştefănescu, Go gu Ştefănescu, Constantin Te to ianu, Andrei
Li vezeanu etc, nu au semnat.

prof. dr. Sorin Oane
- continuare în paginile 54/ 55 -
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100 de ani de la Marea Unire din 1918

Şcoala de vară de Istorie

• În perioada 9 – 17 iulie 2018, în Râmnicu Vâlcea s-a desfăşurat Şcoala de vară de istorie. Aflându-ne la ceas aniversar, în anul în care sărbătorim
100 de ani de la Marea Unire din 1918, obiectivele
proiectului au urmarit cunoaşterea etapelor importante care au dus la înfăptuirea Unirii, cunoaşterea
personalitaţilor istorice ale epocii cât şi cunoaşterea amănunţită a locurilor istorice importante din
oraşul nostru, pentru o cât mai bună promovare a
acestora.
Am călatorit cu trenul de la Rm. Vâlcea la Călimaneşti (pentru mulţi dintre
copii aceasta a fost prima călătorie cu
trenul ) şi am coborât “să trăim ” istoria la faţa locului : Castrul Roman de la
Arutela şi Mănăstirea Cozia au fost două dintre locurile istorice cu rezonanţă
puternică, despre care noi am aflat
multe detalii istorice si culturale.
A fost o provocare pentru cei 10 copii participanţi şi, deşi suntem în plină
vacanţă de vară, ei s-au documentat,
au ascultat cu atentie prezentările, au
realizat la rândul lor planşe şi prezentări pentru ca la finalul proiectului să
treacă testul cel mai greu; au obţinut
note foarte bune la concursul intitulat
«Unire în cuget şi în simţiri».
Cu sigurantă proiectul nu ar fi fost la
fel de captivant făra implicarea extraordinară a doamnelor profesoare Aurelia
Neamţu (Şcoala Gimnazială “Take
Ionescu”) şi Monica Ciofîcă (Şcoala
Gimnazială Nr. 10 ).
Îi adresez mulţumiri domnului director Claudiu Tulugea de la Muzeul Judeţean de Istorie, pentru că a acceptat
acest parteneriat cultural, fiindu-ne o
gazdă deosebită.
Am convingerea că participanţii îsi
vor aminti cu plăcere peste ani de
Şcoala de vară de istorie, stau mărturie
în acest sens impresiile lor, pe care redăm în continuare.
Vacanţă frumoasă şi activă să aveţi!
(Monica Cosac, Biblioteca
Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea )

Impresii de la
“Şcoala de vară”
“Mă bucur
foarte mult că am
participat la acest
atelier educativ şi
sunt onorată că mam aflat între
oameni culţi, care,
la fel ca mine, sunt
pasionaţi de istorie.
Tema atelierului
a fost “Oraşul meu
în anul Centenarului”. Cu această
Mihaela Prodescu, clasa a VII- C, Colegiul Naţional
ocazie, participanţii
“Mircea cel Bătrân”
la acest proiect au
putut vizita şi învăŢării Româneşti, şi care, anul acesta, a
ţa în oraşul nostru Râmnicu-Vâlcea.
făcut 600 de ani de când a decedat
De-a lungul atelierului de vacanţă am
vizitat Muzeul de Istorie unde am aflat (1418-2018).
Şi nu în ultimul rând, am vizitat şi
curiozităţi despre Marea Unire şi MuPrimăria, unde am putut experimenta
zeul de Artă – Casa Simian, care, pencu toţii cum este să fii consilier.
tru noi, participanţii, a însemnat timp
Vreau să-i mulţumesc pe această
de relaxare, cultivare şi învăţare.
cale,
doamnei Monica Cosac, pentru
Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult
“întemeierea” acestui atelier de istorie
au fost aceste «mini-excursii» şi mai
şi pentru ideea de a învăţa vizitând sau
ales atunci când am călătorit cu trerelaxându-ne. Deoarece creierul nostru
nul, am vizitat Castrul roman Arutela
are două părţi, partea dreaptă –
şi Mănăstirea Cozia, unde este înmorreprezintă educaţia şi partea stângă –
mântat Mircea cel Bătrân, domnitorul
reprezintă creativitatea,
ambele trebuie echilibrate,
iar doamna Monica Cosac
asta a încercat să facă şi a
reuşit.
Pe această cale, aş dori să
le mulţumesc şi celor două
doamne profesoare de istorie
care ne-au îmbogăţit cunoştinţele şi ne-au „stârnit”
„pofta de istorie”.
Aş mai vrea să le
mulţumesc şi colegilor mei de
atelier, de care am legat prietenii, ne-am ajutat şi ne-am
„duelat” în opinii.
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„Trecutul este baza prezentului”

«Oraşul meu în Anul Centenarului»

La final, aş dori să cred că toţi participanţii au învăţat foarte multe
lucruri aici şi, dacă nu, tot au rămas în
minte cu data de 1 Decembrie 1918!”
(Ciungu Sasu Maria Anastasia,
Scoala Gimnaziala Nr.4, Clasa a VI-a C)
La ceas aniversar…
La ceas aniversar, ne-am întâlnit la o
altfel de oră de istorie.
Scoala de vară de istorie a fost un
proiect iniţiat de d-na Monica Cosac,
de la Biblioteca Judeţeană Vâlcea.
Ne-a bucurat acest proiect deoarece a adus istoria mai aproape de
inimile noastre.
Dacă „Istoria este cea dintai carte
de capătâi a unei naţii”, atunci a
cunoaşte ceea ce-a fost este o îndatorire cetăţenească şi determină expresia definitorie a personalitatii fiecaruia
dintre noi.
Ne-am bucurat o saptămână unii de
ceilalti, am fost impresionati să vedem
că elevii sunt interesaţi de actul Marii
Unirii.
Nouă, dascălilor, ne revine pe cât de
placuta, pe atât de dificila sarcină de a
lucra cu elevii la şcoală pentru a forma
în mod sistematic şi institutionalizat,

priceperi şi deprinderi de exprimare,
de memorare şi întelegere a evenimentelor istorice.
Şcoala de vară a fost O altfel de
şcoală şi ne-am ghidat după principiul
cine vrea să preţuiască prezentul trebuie să preţuiască trecutul, fiindcă trecutul este baza prezentului.
Am fost pe urmele istoriei: am desfăşurat activităţi la Muzeul Judeţean de
Istorie, la Muzeul de Arta, am vizitat
Castrul Arutela şi Mănăstirea Cozia. Am
încercat să facem cunoscută fapta istorică, prin intermediul imaginii, prin vizitele la muzeu şi mai ales prin munca în
echipă. Mulţumim dragilor nostri elevi
şi d-nei Monica Cosac.
(cu respect, prof. Neamţu Aurelia,
Şcoala Gimnazială “Take Ionescu”)
Şcoala de vară de istorie...o iniţiativă foarte bună, o alegere inspirată pentru petrecerea câtorva zile din vacanţa
mare. A fost o experienţă frumoasă, o
incursiune în istoria românilor, cu
poveşti frumoase, cu călătorii în locuri
minunate, cu prietenii şi multă bucurie.
S-a dovedit a fi o extraordinară lecţie de istorie în care copiii au acumulat
diverse şi complexe informaţii, dar o

altfel de istorie! Nu în sala de clasă, ci
într-o sală de lectură, într-un muzeu de
istorie, într-un muzeu de artă, într-un
castru roman, într-o mănăstire...
Copiii au interacţionat, s-au ajutat,
s-au bucurat şi la final s-au întrecut în
realizarea posterelor...şi în concursul
«Unire în cuget şi în simţiri».
Pe scurt, a fost prilej de bucurie...
sursă de inspiraţie...Totul a fost minunat!
(prof. Monica Ciofîcă, Şcoala
Gimnazială Nr. 10)
„Şcoala de vară a fost o experienţă
foarte frumoasă, m-a ajutat să mă detaşez de de tehnologie pentru câteva
ore pe zi. Mi-a plăcut foarte mult şi sper
că va mai fi şi la anul. ”
(Aida Bărbuş, clasa a VII-a D,
Şcoala Gimnazială Nr. 10)
„A fost o şcoală de istorie foarte interesantă în care am învăţat foarte
multe lucruri datorită doamnelor profesoare.”
(Antonia Marga, clasa a VII-a C,
Şcoala Gimnazială Nr. 10)
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„Anul 6926 [1418] s-a pristăvit [a murit] marele voievod al Ungro-Vlahiei,
Io Mircea, ianuarie 31“; „Murit-au Mircea Vodă în domnie şi l-au îngropat
la Mânăstirea de la Cozia“
Umbra lui Mircea. La Cozia

În vremea lui Mircea cel Bătrân
(1386-1418), Ţara Românească a cunoscut cea mai întinsă cuprindere teritorială din toata istoria sa medievală. Statul
muntean se întindea de la Munţii Carpaţi până la Dunăre, de la Banatul Severinului până la Marea Neagră, cu posesiunile transilvane şi părţile tătăreşti
şi cu cetatea Dârstorului[1]. Vrednic
gospodar al ţării, Mircea s-a îngrijit de
activitatea meşteşugarilor, de schimburile comerciale, iniţiind mai multe emisiuni monetare, a dat privilegii negustorilor transilvăneni şi polonezi. S-a preocupat de exploatarea bogăţiilor subsolului. A mărit capacitatea de apărare a
ţării prin întărirea şi extinderea fortificaţiilor dunărene, prin crearea băniei Severinului.
Destoinicul voievod, „bărbatul cel
mai viteaz şi cel mai ager dintre creştini“
(vir inter christianos fortissimus et acerrimus), cum îl numeşte cronicarul Johannes Löwenklau (Leunclavius)[2], a domnit 32 de ani. În acest lung timp, s-a
dovedit şi un iubitor al artelor, lăsând în
urma sa - înălţate de el sau sporite în
frumuseţe - importante valori arhitecturale ale patrimoniului românesc: Cozia,
Brădet, Vişina, Snagov, Cotmeana şi mânăstirile de la Sfântul Munte Athos[3].
Trebuie remarcat că toate luptele pe
care Mircea cel Bătrân a fost silit să le
poarte, au fost cu turcii, nicidecum cu
ungurii, polonii sau moldovenii, cu care,
de altfel, a încheiat alianţe trainice în
lupta comună antiotomană. După căderea lui Baiazid, Mircea a intervenit în
luptele interne ce au avut loc între
urmaşii acestuia.

Mircea cel Bătrân este ctitorul mănăstirii Cozia, în al cărei naos se află
tabloul votiv (foto) ce-l înfăţişează întrun frumos costum de cavaler occidental, şi unde, sub lespedea de piatră, i se
află mormântul. Biserica cu hramul
„Sfintei Treimi“, a fost clădită de meşteri
de pe valea Moraviei, din Serbia, după
modelul bisericii sârbeşti de la Kruševac, din piatră de Albeşti, între anii
1386-1388. Construită în stil trilobat,
bogat ornamentată, biserica surprinde
prin eleganţă şi armonie. În pronaosul
bisericii, se mai poate vedea şi astăzi
pictura originală din anul 1391. Pe peretele de vest al naosului, sunt zugrăviţi
Mircea şi fiul sau Mihail, în costume de
cavaleri[4]. În 1393, Mircea a participat

la sfinţirea (a două oară) a mănăstirii
Cozia, după ce lăcaşul a primit podoaba
zugrăvelii. Ca mănăstire, Cozia s-a organizat sub directa supraveghere a lui
Nicodim de la Tismana. El numeşte şi pe
cel dintâi stareţ la Mânăstirea Cozia,
cunoscut din documente: ieromonahul
Gavriil[5].
Prima atestare documentară a
oraşului Râmnic, reşedinţa judeţului
Vâlcea, apare într-un hrisov al cancelariei voievodului Mircea, la 20 mai 1388.
Documentul este un act de danie prin
care domnitorul dăruieşte ctitoriei sale
de la Cozia, printre alte privilegii, şi „o
moară la Râmnic […] şi curtea Hinăteştilor”, să le fie spre folosul călugărilor de
aici. În cuprinsul acestui act, sunt menţionate şi alte localităţi vâlcene: Călimăneşti, Jiblea, Seaca, Orleşti şi Hinăteşti[6], ceea ce mărturiseşte despre o
intensă populare relativ timpurie a acestei zone. Un alt document emis la
Râmnic, la 4 septembrie 1389, întăreşte
mănăstirii Cozia un loc ce ţinea de satul
Jiblea. În acest document, Mircea numeşte Râmnicul „oraşul domniei mele”[7]. Le mai dăruieşte călugărilor
cozieni satul Orleşti, care fusese al
mănăstirii Cotmeana. Astfel, Râmnicul
apare ca al treilea oraş, în ordine cronologică, după Câmpulung Muscel şi

Curtea de Argeş. Numele oraşului este
citat timp de două secole, sub forma de
Râbnic, Ribnic sau Râmnic, uneori precizându-se că este „la Olt” (în documentele slavo-române: «na Olte»).
Domnitorul a declarat Râmnicul reşedinţă a curţii şi cancelariei sale voievodale, datorită legăturii directe pe care
oraşul o avea cu capitalele Ţării Româneşti - Curtea de Argeş, CâmpulungMuscel, Târgovişte şi Bucureşti, dar şi
pentru potenţialul economic al acestei
vechi vetre urbane.
Hrisovul din 8 ianuarie 1392 purtând
pecetea şi iscălitura domnitorului Ţării
Româneşti, prin care acesta dăruieşte şi
întăreşte danii mănăstirii Cozia, transmite, peste vremuri, prima menţionare
documentară a judeţului Vâlcea: „Eu,
cel în cel Hristos Dumnezeu, binecinstitorul şi de Hristos iubitorul, marele
voievod şi domn a toată Ungrovlahia,
după putere am binevoit […] să ridic din
temelie o mănăstire […], am dăruit
puţin obroc din casă mea pentru hrana
călugărilor […]. În judeţul Vâlcea, pe
fiecare an să-şi adune înşişi călugării
albinăritul”. Domnitorul mai dă şi o
baltă Mamino, satele Orlea, Cereaşov
[lângă Slatina] şi Poroiniţa [la Dunăre],
o moară la Râmnic şi una la Cătălui
[lângă Giurgiu], satele Bucureşti, Bog-
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Memorie şi cunoaştere locală vâlceană
la început de secol XV
de 600 de ani: 1418 - 2018
dăneşti şi Lunciani şi 300 de sălaşe de
ţigani[8]. În document mai apare şi
„UliţalaRâmnic”, vechi sat care se suprapune cu Uliţa bisericii „Sf. Gheorghe”, cu drept de stăpânire al mănăstirii
Cozia.
Hinăteşti, menţionat în documentele lui Mircea este „locul Hinăteşti”, iar
la 1392 apare sub forma de sat şi cu hotar până la Troian şi până în apa Râmnicului[9].
Documentele menţionează şi o curte
feudală a lui Tatul, pe domeniul căreia
se afla şi o biserică. A. Sacerdoţeanu
consideră că domeniul ar fi aparţinut
unui mare boier, în a cărui genealogie
avea cel puţin două-trei generaţii, şi,
neavând moştenitori direcţi, domnul
trece această proprietate în domeniul
Coziei[10]. Actul primei atestări documentare a judeţului este scris de mâna
marelui logofăt Filos, un învăţat şi
cunoscător al limbilor greacă şi slavonă.
În anul 1392, renunţând la dregătorie şi
la toate cele pământesti, s-a făcut
călugăr la Mânăstirea Cozia, sub
numele de Filotei. Întemeiază prima
şcoala de caligrafi şi copişti la Cozia şi
ajunge dascăl al călugărilor de pe Valea
Oltului. Singura operă scrisă de el, ajunsă până astăzi, poartă numele de
Pripealele
la
toate
praznicile
împărăteşti […] - imnuri de laudă în cinstea marilor sfinţi, care se cântă la slujba privegherii în mănăstiri. Fiind iscusit
protopsalt şi imnograf, „pripealele” sale
s-au răspândit, prin secolele XV-XVIII, în
toate bisericile ortodoxe din Peninsula
Balcanică[11].
Vâlcea apare ca cel mai vechi judeţ
românesc, după Jaleş, care este atestat
documentar în anul 1385. Judeţele erau
împărţiri administrative ale Ţării Româneşti, care îşi au începuturile, probabil,
în perioada de dinaintea formării statului, în uniunile de obşti, grupate de obicei pe fluviile unor râuri sau într-o
regiune apărată natural. În secolele XIVXV, judeţele încă nu aveau caracterul
unor diviziuni administrative bine organizate, ci mai degrabă pe acela al unor
grupări teritoriale, transformate treptat
de către Domnie în unităţi administrative aflate sub controlul organelor ce
reprezentau puterea centrală[12]. Nu se
poate spune cu certitudine când a ajuns
Vâlcea determinativ pentru Râmnic.
După unele opinii, este posibil ca acest

oprească, pentru un timp,
expansiunea otomană în
ţările române. El este
domnitorul care şi-a împletit destinul cu Vâlcea,
lăsând în urma lui mărturii
care au creat o identitate
acestor locuri, pe care le-a
înscris în istoria românilor.
___________
[1]. DRH B, I, pag. 70.
[2]. Johannes Leunclavius,
Historiae Musulmanae
Turcorum de monumentis ipsorum excriptae. Libri XVIII,
Frankfurt, 1591, vol. 418, col.
268-269.
[3]. P. P. Panaitescu, Mircea
cel Bătrân, Bucureşti, Editura
Corint, 2000, pag. 188-191.
[4]. Vasile Drăguţ, Arta
românească, Bucureşti, Editura
Vremea, 2000, pag. 85-86.
[5]. Arhim. Gamalil Vaida,
Mânăstirea Cozia, vestita ctitorie
a lui Mircea Voievod cel Mare.
600 de ani de existenţă, Editura
Episcopiei Râmnicului şi
Argeşului, Râmnicu-Vâlcea,
1986, pag. 22.
[6]. DRH B, I, pag. 28.
Arhivele Naţionale Bucureşti,
Condica mănăstirii Cozia, nr.
712, f. 244 v. - 247, copie.
[7]. DRH B, I, pag. 28-30.
[8]. Idem, pag. 42-45;
Carte poştală, cu mormântul lui Mircea cel Bătrân Arhivele Naţionale Bucureşti,
http://fototecaortodoxiei.ro/6-818-manastirea-cozia/album
Condica mănăstirii Cozia, nr.
712, f. 237-239, copie.
[9]. DRH B, I, pag. 44.
fapt să fi avut loc la începutul secolului
[10]. Aurelian Sacerdoţeanu, Originea şi
al XVI-lea, când se dezvoltă localitatea condiţiile social-economice ale dezvoltării vechiuRâmnicu-Sărat (Slam Râmnic), de care a lui oraş Râmnicu-Vâlcea, în “Buridava”, RâmnicuVâlcea, I/1972, p. 32.
trebuit să se deosebească[13].
[11]. Alexandru Piru, Literatura română
Mircea cel Bătrân s-a stins din viaţă veche,
Bucureşti, 1962, pag. 15-16.
la Argeş şi a fost adus cu mare alai la cti[12]. Ştefan Ştefănescu, Camil Mureşanu
toria sa de la Cozia, aşa după cum i-a (coordonatori), Istoria Românilor, vol. IV,
fost voia. Despre acest funest eveni- Genezele româneşti, Bucureşti, Editura
2001, pag. 196.
ment, aflăm dintr-o cronică sârbească: Enciclopedică,
[13]. * * * Vâlcea. Monografie, Bucureşti,
„Anul6926[1418]s-apristăvit[a murit] Editura Sport - Turism, 1980, pag. 48.
[14]. L. Stojanović, Vechile genealogii şi
marele voievod al Ungro-Vlahiei, Io
Mircea, ianuarie 31“[14] şi cronica lui cronici sârbeşti, Belgrad, 1927, pag. 224-225.
[15]. P. P. Panaitescu, op. cit., pag. 403.

Axentie Uricariul, în care stă scris: „Murit-au Mircea Vodă în domnie şi l-au
îngropatlaMânăstireadelaCozia“[15].
Trupul domnitorului a fost înhumat în
pronaosul Coziei, la 4 februarie 1418,
într-un sarcofag de piatră alcătuit după
modelul celor apusene.
Domnia lui Mircea cel Bătrân rămâne importantă, în primul rând prin inaugurarea cu succes a strategiei de a-i împiedica pe sultani să-şi impună administraţia directă la nord de Dunăre şi să

Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura
Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag. 123-125).
Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh.
Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em.
Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin
Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie,
Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare,
Răzvan Theodorescu. Volum realizat în cadrul
Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub
egida şi cu sprijinul financiar al Consiliului
Judeţean Vâlcea.
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- urmare din pagina 1 V itejia cu care întregul nostru
popor şi-a apărat ţara în primul
răz boi mondial a impresionat în trea ga lume. În urma acestui răz boi s-a desăvârşit unirea tuturor
românilor în acelaşi stat – Statul
Unitar Naţional România, la 1 de cembrie 1918, când s-a împlinit vi sul străvechi al poporului nostru.

&

«Cum veniră, se făcură

În vara anului 1916, România a
intrat în războiul împotriva AustroUngariei şi a Germaniei. Armata
ro mână a trecut Carpaţii şi a înaintat în Ardeal, dar, atacaţi puternic
de inamic, a trebuit să se retragă,
dând grele bătălii la Tg. Jiu, Pre deal şi la Olt.
Pierzându-se bătăliile date la
Olt, Loviştea a devenit unul din lo curile unde s-au purtat bătălii
crân cene. Locuitorii satelor noastre au suferit cumplit din pricina
foametei, a frigului, a bolilor şi
mai ales a refugiului. Locuitorii au
avut de îndurat ocupaţia duşmană
jecmănitoare, aspră şi umilitoare.
Nicolae I. Vlădescu mărtu ri seşte următoarele lucruri despre
zi lele grele ale războiului: „Tatăl
meu, întors din războiul de la
1916-1918, cu sănătatea zdruncinată, găseşte gospodăria ruinată,
cireada de 45 de vite mari şi turma
de 150 oi pierdute în timpul re fu gierii spre Piteşti. De atunci mi-a
rămas întipărită în minte oroarea
faţă de războaiele aducătoare de
ruină şi jale”.
Nemţii scoteau cu forţa lo cui to rii din zonă ca să desţelenească şi
să însămânţeze pentru ocupanţi iz lazul din Dealul Mlăcii, cu in, car to fi, fasole etc.
Pe
toare
astăzi
noş tri

toate dealurile înconjurăsatelor noastre se văd şi
fortificaţiile făcute de bravii
ostaşi.

Tratatul de la Buftea (Bu cu reşti), tratat de pace preliminar
sem nat de români cu Puterile Cen trale în martie 1918, aducea mari
greutăţi pentru ţară şi în primul
rând pentru Lovişte, mutând gra niţa Imperiului Austro – Ungar pâ nă-n satul Titeşti. Nefireasca gra -

Hartă din Atlasul "Pământului românesc de-a lungul vremilor" de N.P. Comnenul,
1920: România la Tratatul de la Buftea/ București (albastru); la vest de linia roșie,
zona ocupată de Puterile Centrale. Graniţa Imperiului Austro-Ungar se muta
până în inima Ţării Loviştei, Titeştiul fiind împărţit în două...
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Bucure%C8%99ti_(1918)
niţă împărţea sa tul în două, prin li nia de movile ca re începea de la
Posada, Gura – Plaiului, centrul sa tului, până-n li nia Oltului.
Din fragmentul pe care îl vom
prezenta, vom în ţelege în ce te roa re au trăit locuitorii satelor noastre sub ocupaţie nemţească.
„Oamenii sa telor erau schin giu i ţi, omorâţi fă ră milă de duşmani.
În luna oc tombrie 1916, în prima zi
a invaziei inamice în satul Bra toveşti, locui to rul Tudor San du
Şerban, tată a 5 copii, este îm puşcat de o pa tru lă germană. El a
luat un copil al său de mână, din
cei 5 pe care îi avea şi, voind să
fugă, a fost somat de patrulă ca să
stea … Neîn ţe legând somaţia
nemţilor, iar, pe de altă parte,
fiind şi surd, şi-a văzut de drum.
Soldaţii au tras focuri du pă el,
omorându-l pe loc, pe copil l-au
rănit la o mână şi a rămas in firm.
Mărturiile se pot înmulţi ”.
Puţin mai jos de locul unde se
ţi ne bâlciul anual, spre apus, peste
şoseaua judeţeană, se află cimiti -

rul eroilor din primul război mondial, împrejmuit cu zid de piatră,
cu pinteni de sprijin la cele patru
colţuri, construit în anul 1917, în
timpul ocupaţiei germane. Aici îşi
găsesc odihna ostaşi români şi germani, adunaţi de pe câmpul de
luptă ce se întinsese pe toate pla iu rile Boişoarei şi Titeştiului, de
către cetăţenii acestor locuri, dar
mai ales de „popa” Bascoveanu –
un dezertor iertat de pedeapsa ca pitală de către Regina Maria, dân du-i-se sarcina de a aduna morţii.
Printre ofiţerii români ce-şi
dorm somnul de veci în acest cimitir, amintim pe maiorul Sân ge reanu, căpitanul Gambă şi pe sub locotenentul Constantin T. Stoika.
Prin tradiţie, aflăm că satele
fiind părăsite de localnici, fiind în
refugiere, gospodăriile rămânând
pustii şi câinii fără stăpâni, mâncau soldaţii morţi, presăraţi pe
câm pul de luptă. Locuitorii reîntorşi la vetrele lor au trebuit să o moare câinii înrăiţi până la sălbăticie, care atacau oamenii ase mă nător fiarelor sălbatice flămân de.

&

Casa C[r\ii v`lcene (Serie nou[) nr. 11, septembrie 2018

39

toţi o apă şi-un pământ»
Cimitirul, refăcut după ter mi na rea războiului, are formă de pă trat, cu latura de 25 m (actualizare
informaţie: prin grija Obştei de
moşneni din Titeşti, cimitirul a
fost recondiţionat din nou, în
2011). Poarta de intrare se află la
mij lo cul laturei de răsărit, de unde
începe o alee cu lă ţimea de 2m,
pâ nă la latura de apus. Pe latura
de a pus, s-a construit un ieşind de
circa 2m x 2m, în care se află înăl ţată o cruce de lemn de ştejar, pe
soclu de ciment, unde sunt sculp ta te următoarele cuvinte în limba
germană:

„WAS SIE WARER UND GALTEN
VERBLICH UND SCHWAND DASS SIE
TREUE GEHALTEN DAS HAT BES TAND” (Ce aţi fost şi aţi re pre zen tat pă leşte şi dispare, însă ce aţi
păs trat cu cre dinţă durea ză).

În partea de N – E a cimitirului,
s-a ridicat din lemn de stejar cru cea
poetului - erou Constantin T. Stoika,
în anul 1970 (foto miniatură), de
că tre fra te le acestuia – inginerul Ti tus T. Stoi ka, care i-a căutat mormântul timp de 50 de ani.

lui, în primul război mondial. Fă cea parte dintr-un Regiment de
Grăniceri, ca şi străbunul său gră nicerul Ştefan Stoika, care pe la
sfâr şitul secolului al-XVI-lea se i n ti tula – Jude şi Voyvodu de Caran sebeş.

Crucea, a cărei fotografie a fost
dis trusă, are următoarele îns cri suri: pe prima placă metalică:
„Poe tul erou – sublocotenent re zer vă Reg. I”.; pe a doua placă, tot
me tali că:

Constantin T. Stoika a lăsat o o peră a cărei suprafaţă, a dân cime
şi varietate se încadrează în scrisul
ro mânesc printre re alizările efecti ve. A aparţinut şcoalei de ad mi ra bilă disciplină intelectuală, care
timp de douăzeci de ani a fost re vista „Viaţa Nouă” a lui Ovid Den su şianu.

„Pios omagiu fratelui iubit din

par tea familiei cu ajutorul tov. N.
Vlădescu şi locuitorilor din Com.
Pe rişani – sat Titeşti – Argeş, pla iuri cântate de poet unde a luptat
şi murit vitejeşte pentru Ţară”.
Titus 23-X-1970.

Aleea este străjuită de o parte
şi alta cu zid de piatră de 0,50 m
înălţime. În mijlocul aleii, tinerii
sa tu lui Titeşti, în anul 1935, au ri dicat o cruce din ciment. Meş te rul
a fost italianul Hugo Verdoni. În
so clul acestei cruci se află o sticlă
în care se păstrează o listă cu n u mele contribuabililor la ridicarea
ei, din care mulţi au pierit în cel
de-al doilea război mondial.

Prezentăm pe scurt viaţa şi o pe ra poetului - erou Constantin T.
Stoi ka, din revista „Ultima oră”,
Anul III, nr. 629, 24 octombrie
1946, pag.2:

De o parte şi de cealaltă a aleii,
se întind trei terase unde se găsesc
mormintele ale căror cruci au fost
distruse.

„Astăzi se împlinesc 30 de ani
de la trecerea la cele veşnice a
poetului Constantin T. Stoika, mort
ca un erou undeva pe Valea Ol tu -

Pe terasa din partea de sud, se
a flă o placă memorială ridicată
pen tru Dinu Şerbu, de asemenea
dis trusă.

Poezia lui, cu sonorităţi
par na siene şi simboliste, e
cu prinsă în „Vi ziuni”, „For ţe învinse”, „Re fu gii”, „Evo că ri”, „Cantilene”, „Rit muri
Creş ti ne”, „Imnuri şi Pas te luri”. A fi nităţile culturale
cu antichitatea clasică şi în
special cu cea latină l-au
făcut să tradu că în versuri
poemul „De re rum naturae” din Lucreţiu şi „Odă
către Venus” din Horaţiu. A
mai tradus din Verlaine şi
Boudler. Iar despre ultima
sa lucrare, „Însemnări din
zilele de luptă”, profesorul
Mihail Dragomirescu scria:
Cartea este un model în
care vibrarea vieţii se îm preu nă cu vibrarea artei şi
e cu atât mai preţioasă cu
cât viaţa din ea e un fior din însăşi
neamul întreg. Gândurile şi realizările acestui poet autentic al
nea mului vor trăi desigur în an to logiile româneşti.Rămăşiţele lui,
rătăcite undeva într-o gropniţă
comună din Carpaţi, nu mai pot fi
găsite şi cinstite aşa cum s-ar
cuveni. Să-i cinstim memoria. C.I.”
Nicolae I. Vlădescu, devenit
din anul 1965 unul dintre bunii
prie teni ai inginerului Titus Stoika,
fratele poetului, completează prin
date viaţa şi opera poetului Cons tan tin T. Stoika.
Florea Vlădescu
- continuare în pagina 48 -
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Piramida
Conştiinţei
- urmare din pagina 22 Dorinţa: 125-150. Dorinta este unul
dintre factorii motivanti la nivelul
intregii societati. Chiar daca dorinta
poate provoca schimbarea, efectul
revers este acela ca inrobeste apetitul
indivizilor.
Frica: 100-125. Oamenii care traiesc
sub regimuri dictatoriale sau cei care
sunt implicati in relatii abuzive se afla la
acest nivel. Aici se manifesta paranoia,
neincrederea, impresia ca toata lumea
vrea sa iti fac arau. Suspiciunea si
defensivitatea.
Amaraciunea: 75-100. Multi dintre
noi am trecut prin astfel de etape ale
vietii cand ne-am simtit ingrozitor de
nefericiti din cauza unor tragedii intamplate in viata. Totusi, daca aceasta stare
te domina, ca nivel al constiintei tale,
sfarsesti prin a-ti trai viata avand constante sentimente de regret si remuscari. La acest nivel simti ca toate oportunitatile te-au ocolit. Te simti o persoana ratata…
Apatia: 50-75: Este nivelul disperarii, al lipsei de speranta; este nivelul
care predomina printre oamenii fara
adapost sau cei care traiesc in saracie.
La acest nivel, persoana a abdicat la situatia sa curenta si se simte incapabila
sa faca ceva pentru sine sau pentru cei
din jurul sau.
Vina: 30-50. Nu prea departe de
rusine se afla nivelul vinei. Cand cineva
este blocat la acest nivel, sentimente de
joasa stima de sine si inabilitatea de a-i
ierta pe ceilalti sunt comune.
Rusinea: Sub 30: La acest nivel,
emotia predominanta este umilinta.
Aici se regasesc cele mai multe ganduri
de suicid. Foarte multe persoane victime ale abuzului sexual se afla la acest
nivel.
informaţii de la
http://oficialmedia.com/care-suntnivelurile-de-constiinta-dr-david-rhawkins/

&

«Pluta Meduzei», de Géricault
O dramă petrecută pe mare, acum aproape două sute de ani, a impresionat profund pe contemporani.
Scurgerea timpului a estompat-o și
apoi a șters-o din memoria colectivă. Doar cei care astăzi trec pragul
Muzeului Luvru spre a vedea tabloul
pictorului Theodore Gericault (17911824), intitulat „Pluta Meduzei”,
mai sunt zguduiți de acea dramă. Tabloul, expus în 1819, este cea mai
importantă lucrare a acestui artist,
întemeietor al romantismului în pictură. Ce s-a întâmplat de fapt ? Și
care sunt conotațiile de astăzi ale
expresiei „Pluta Meduzei”? Vom află
în continuare.

Cum a început povestea…
Pe scurt evenimentele au fost următoarele: în 1815, după Waterloo,
are loc cu adevărat restaurația Bourbonilor. Ludovic al XVIII-lea este instalat pe tronul Franței. Cu acest prilej, britanicii returnează francezilor
Senegalul. Din 1677, de când i-au gonit pe olandezii de aici, și până la
sfârșitul Vechiului Regim, francezii au
fost cei care au controlat Senegalul.
În perioada napoleoniană, teritoriul a
fost însă dominat de britanici. În anul
1816, Senegalul, cu principalele sale
obiective, orașul Saint-Louis și insula
Goree, a fost restituit francezilor.
La 17 iunie 1816, o mică flotilă
formată din patru corăbii, pornește
spre orașul Saint -Louis, pentru a-l
instala pe noul guvernator al coloniei,
colonelul Julien Desire Schmaltz, care
era însoțit de familie și personalul
necesar administrației. Flotila era
compusă din fregata „Meduza”, corveta „L’Echo”, fleuta „Loira” și bricul
„Argus”. Navele s-au înșirat pe drum,
unele fiind mai rapide decât altele.
„Meduza” era socotită chiar foarte
rapidă și modernă pentru acele timpuri. Capitanul, în loc să ordone micii
flotile navigarea în convoi, a preferat
să se grăbească, fregata navingând,
practic, singură.
La 2 iulie 1816, Meduza, care avea
la bord circa 400 de pasageri, se
izbește însă de coasta de apus a
Africii. Acest fapt s-a întâmplat
datorită unor greșeli de navigație,
imputabile comandantului, un ofițer
neexperimentat, Hugues Duroy de
Chaumareys. Ofițer de origine nobilă,
fugit din țară în timpul Revoluției,

Chaumareys se întorsese în Franța în
1814 și a fost numit de regimul
Restaurației, comandant al navei
„Meduza”. Dar din 1789, timp de 25
de ani, el frecventase însă doar saloanele de refugiați de la Coblenz și
Londra și nu mările lumii. Când
Bourbonii s-au reîntors la putere, ei lau răsplătit pe Chaumareys numindu-l căpitan de vas. Sentimentele
regaliste au fost pentru Bourboni,
evident, mai importante în această
numire, decât experiența marinărească a slujitorului lor.
Neînțelegerile dintre comandant
și locotenenții săi, Espiaux și
Reynaud, provoacă însă eșuarea
navei pe bancul Arguin, la 160 de
kilometri de coasta Mauritaniei. Și
asta în condițiile în care zona nisipoasă era marcată pe toate hărțile
nautice, vremea fusese calmă iar vizibilitatea foarte bună. Marinarii și
soldații primesc ordin să construiască
o plută în care să fie mutată încărcătura vasului, ca acesta, ușurându-se,
să se poată desprinde din nisip. După
ce pluta este gata, se pornește însă o
furtună năprasnică, iar vasul, pierzându-și cârma, devine o epavă bătută de vânturi, plină de apă. Vasul
trebuia părăsit cât mai repede. Nu
existau însă decât șase bărci de salvare în care încăpeau doar jumătate
din naufragiați. 250 de pasageri privilegiați, printre care căpitanul Chaumareys, guvernatorul Schmaltz și
familia lui, precum și majoritatea ofițerilor, s-au salvat folosind bărcile.
Ele au ajuns la țărm după patru zile,
fără prea mari complicații. 50 de
oameni de pe „Meduza”, crezând că
sunt mai în siguranță pe nava eșuată
decât pe pluta fragilă și supraaglomerată, rămân pe loc. Din cei 50, vor
supraviețui doar trei, care vor fi salvați după 45 de zile.

Tragedia
Căpitanul Chaumareys abandonase însă pe plută 147 de persoane, majoritatea soldați, aceasta
navigând în derivă, vreme de 13 zile.
Pluta avea dimensiunile de 8 x 15 m.
Aici s-a desfășurat o adevărată tragedie. Nici un ofițer navigator nu rămăsese pe plută, comanda dându-ise unui tânăr ofițer de marină, handicapat din cauza unei răni la picior.
Greutatea celor 147 de pasageri
făcea ca fragila ambarcațiune să se
afunde, unii oameni stând în apă până
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Istorie şi artă
- Imaginea foamei dezumanizante
şi a luptei pentru supravieţuire
la genunchi, alții până la brâu. Unii șiau fracturat picioarele între scândurile
plutei, alții au căzut în mare. Toată lumea se înghesuie spre centru. Printrei
ei, câțiva civili și foarte puținii ofițeri rămași pe plută. Aceștia sunt însă înarmați, pe când marinarii și soldații fuseseră dezarmați înainte de a fi urcați pe
plută. Supraviețuitorii suferă cumplit
de foame ajungând să-și
mestece hainele și cizmele.
Cei de pe plută nu au avut
decât o ladă cu biscuiți, pe
care au terminat-o încă din
prima zi. Câteva butoaie cu
vin era tot ceea ce aveau de
băut. Cei care mai erau încă
sănătoși, i-au aruncat peste
bord pe cei bolnavi, pentru ași mării, cât de cât, șansele de
supraviețuire.
În prima noapte, 20 de oameni, de la marginile plutei,
se sinucid sau sunt masacrați
de camarazi. În a doua noapte
a început însă cu adevărat
lupta pentru supraviețuire,
toată lumea încercând să ajungă spre centrul plutei. A avut loc chiar o „răscoală”. Oamenii, beți sau înnebuniți de
frică, au încercat să pună
stăpânire pe plută, atacând
pe ofițeri. În legitimă apărare,
aceștia au omorât 65 de
oameni. A fost o „oportunitate” pentru
ofițeri de a se descotorosi de o parte
din cei care supraaglomerau pluta.
Canibalismul a început după a treia zi.
După prima săptămână, din cei 147 de
naufragiați mai rămăseseră 28 de
oameni. Chiar și așa erau prea mulți.
Doar 15 dintre ei păreau capabili să
reziste mai multe zile. După o lungă
deliberare a ofițerilor de pe plută, cei
care aveau răni sau își pierduseră
mințile de suferință, au fost aruncați în
ocean. Henry Savigny, doctorul expediției, a selectat chiar el victimele.
Ulterior, el va realiza o teză de doctorat
cu titlul „Efectele foamei și setei asupra
naufragiaților”, în care, folosindu-se de
experiența de pe pluta Meduzei, a arătat că, după a patra zi de la naufragiu,
oamenii și-au „suplimentat” rațiile de
vin cu apă de mare și urină. A vorbit și
despre cazurile de canibalism, mărturisind că a mâncat și el din cadavrele
unor foști camarazi.
După 13 zile, supraviețuitorii văd o

navă care venea să-i recupereze. Era
bricul „Argus”, din convoiul lor, dar care
dorea, mai degrabă, să recupereze cele
9000 de monede de aur de pe nava eșuată. În sfârșit, „Argus” oprește și salvează pe cei 15 supraviețuitori de pe
plută. Cinci dintre ei au murit însă, ulterior, pe navă, după ce au mâncat prea
mult și prea repede.

nit un personaj detestat, hulit permanent. Copiii din satul de lângă castelul
său, când îl întâlneau, dădeau cu pietre
după el. Fiul său n-a vrut să se însoare
pentru ca numele tatălui, și al său, evident, să nu se perpetueze. Într-o bună zi,
tatăl l-a găsit mort. Se sinucisese, fiindui rușine de numele său. Bătrânul castelan
a murit în singurătate.

Ce s-a întâmplat după întoarcerea
acasă…

Personajele principale ale dramei
în pictura lui Gericault

Tot în 1816, Chaumareys se întoarce în Franța și cere de la superiorii lui
câteva luni de concediu „pentru restabilirea sănătății”. Povestea „Meduzei”
apare în ziare la 8 septembrie 1816. La
13 septembrie, Jurnal de Debats, publică raportul chirurgului Savigny, despre
ororile petrecute pe plută. Un an mai
târziu, mai precis în noiembrie 1817,
Henry Savigny și cartograful Alexandre
Correard, publică o carte în care relatau
toată povestea.
În februarie 1817, căpitanul „Meduzei” apare în față unui tribunal, dar procesul devine un pretext pentru disputele
politice dintre liberali și regaliști. Liberalii
doreau să folosească procesul pentru a
ilustra declinul monarhiei franceze după
Napoleon. Chaumareys a fost totuși radiat din corpul ofițerilor de marină și condamnat la trei ani de închisoare. A deve-

Tabloul lui Gericault va fi expus la
Salonul de la Paris, în anul 1819. A iscat, evident, un mare scandal. Bourbonii erau doritori de o artă care să demonstreze stabilitatea și prosperitatea
națiunii sub conducerea lor. Regaliștii
se simțeau amenințați de acest tablou
și au criticat cu vehemență „acea grămadă de cadavre”. Majoritatea artiștilor de la Salonul acelui an au prezentat scene din viețile sfinților, iar cîțiva
au preferat prezentarea unor scene
istorice. Prin contrast, tabloul lui Gericault era de-a dreptul scandalos. El reamintea oamenilor o poveste pe care
regimul o dorea uitată. „Pluta Meduzei” era privită ca o provocare.
prof. dr. Sorin Oane
- continuare în pagina 56 -
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Întru iubire de semeni, prin Bibliotecă

Biblioteca a fost şi este un izvor nesecat de cunoaştere, o poartă deschisă
către lume, visare, imaginaţie, aventură şi lectură. Biblioteca poate fi considerată un templu al cărții, al discursului în compania celor mai de seamă
spirite ale culturii universale, un univers magic în care marii visători şi gânditori ai umanității, au transmis generațiilor următoare zestrea lor de gânduri
și sentimente. Biblioteca Judeţeană
‘’Antim Ivireanul’’ Vâlcea este într-o
permanentă căutare, modernizare, adaptare a ‘’vremilor’’ şi ‘’vremurilor’’.
O nouă dimensiune a bibliotecii publice: activităţile social-culturale a prins
contur şi s-a dezvoltat în ultimii ani.
Proiectele precum: ‘’Iubirea de aproapele meu’’, ‘’Copilăria - bucuria tuturor’’, ‘’Caravana Culturii’’, ‘’Pe urmele
marilor ierarhi vâlceni Justinian Patriarhul şi Bartolomeu Mitropolitul’’,
‘’Pe drumuri de istorie, credinţă şi cultură’’ realizate în colaborare cu Arhiepiscopia Râmnicului, Liga Femeilor
Creştine Ortodoxe Vâlcea, Societatea
Culturală ‘’Anton Pann’’, Clubul de
Presă Valea Jiului’’, Asociaţia ‘’Rusidava
Culturală‘’ Drăgăşani, Societatea Culturală Apollon-România, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea au creat o paletă largă
de preocupări şi au reprezentat Biblioteca Judeţeneană ‘’Antim Ivireanul’’
în judeţ, ţară şi dincolo de graniţe: Cernăuţi, Chişinău. Iubirea este o taină pe
care Dumnezeu a pus-o în sufletul omului, care are la baza ei jertfa. Nu există jertfă fără iubire şi iubire fără jertfă. Despre iubire nu se poate vorbi artificial. Iubirea înseamnă lacrimi, suferinţă, părere de rău. Iubirea înseamnă
a te gândi, a te implica, a trăi, a colabora, a ajuta, a sprijini, a mângâia, a da
sfat, tot ce se face din punct de vedere
al binelui. Lumea de astăzi are mare
nevoie de dragoste. Trăim într-o lume
în care se vorbeşte mult despre iubirea
celorlalţi, într-o lume preocupată de
comuniune. La începutul anului 2013

am inițiat proiectul ‘’Iubirea de aproapele meu’’ care presupune deplasarea
în Centrele Sociale și Centrele de Plasament, lunar, pentru a aduce o rază de
lumină și un strop de bucurie semenilor
noștri aflaţi în suferinţă indiferent de
vârstă, apartenență socială, convingeri
religioase. De-a lungul timpului am
fost în Centrele Sociale din: Lădeşti,
Bălceşti, Milcoiu, Govora, Bistriţa, Lungeşti, Zătreni, Măciuca, Lupeni, Buzău,
în Centrele de Plasament din Ostroveni
și Nord. Momente frumoase, clipe de
iubire, zâmbete și bucurii am împărtăşit cu semenii noștri, deasemenea s-au
stabilit relații de prietenie și colaborare, am fost răsplătiţi cu vorbe și gâduri
alese. Ideea de a porni pe urmele marilor ierarhivâlceni a venit de la marele
adevăr: județul Vâlcea cu istoria sa milenară, înconjurat de o salbă de mănăstiri și staţiuni balneoclimaterice este şi
zona cu mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române: Patriarhul Justinian Marina, Mitropolitul Bartolomeu Anania şi
Mitropolitul Efrem Enăchescu. Astfel,
joi 7 iunie 2017, împreună cu o delegaţie devâlceni coordonată de domnul
Duicu Justin -primarul comunei Glăvile,
doamna bibliotecară Maria Catană -Biblioteca Publică Glăvile şi preot Dumitru Popa am onorat invitaţia de a păşi
‘’pe urmele marilor ierarhi vâlceni la
Cluj Justinian Patriarhul şi
Bartolomeu Mitropolitul’’.
După vizitarea criptei ierarhilor din Catedrala Mitropolitană unde şi 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 și Clujului și Mitropolitul
Clujului, Maramureșului și Sălajului la
reşedinţa Mitropolitană din ClujNapoca . în timpul întâlniri a fost evocată viaţa şi activitatea ierarhilor vâlceni ‘’pe ogorul Domnului’’. ‘’Cunoscând trecutul, vom şti să preţuim prezentul şi să ne pregătim viitorul‘’.
Istoria, credinţa şi cultura apropie inimile când scopul este unul nobil - Acela
de a face bine. Pentru a recompensa
activitatea pe care au desfăşurat-o
încursul anului şcolar, Clubul de Presă
din Valea Jiului a organizat elevilor de la
Şcoala Gimnazială nr. 3 din Lupeni o
excursie educativă în judeţele Sibiu şi
Vâlcea. Excursiile contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezesc dragostea şi interesul pentru natură şi respectul pentru frumuseţile ei.
Proiectul a avut ca şi scop, ca, printr-o
excursie amănunţit pregătită, să facă
cunoscut celor interesaţi elemente din:
geografia locurilor, istorie, cultură,
religie şi nu înultimul râd, tradiţie şi legendă, naţionale. Despre ‘’Caravana
Culturii’’ putem spune ca: ‘’La început
a fost... ideea. Apoi o mână de împătimiți ai condeiulului dar și ai culturii au
crezut că trebuie să pornească la drum
pentru a face cunoscute creațiile lor și
ale altor confrați din mai multe localități ale țării. Ajunsă la cea de-a doua ediţie, ‘’Caravana Culturii’’ a fost un turneu pentru înfrăţire şi colaborare pe
zonă culturală, lansări de cărţi, serate
literare şi întâniri cu membrii Cenaclurilor literare din ţară’’. Spaţiu de unire şi
comuninune, Biblioteca Judeţeană
‘’Antim Ivireanul’’Vâlcea este considerată pe bună dreptate Templul Culturii
Vâlcene.
Zenovia Zamfir
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Memorie şi cunoaştere locală vâlceană din Primul Război Mondial
«Nu numai cu arma în mână,
ci şi cu condeiul»

Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea a publicat integral în
online „Jurnalul de front 1916-1918”
al învăţătorului Ion Bulbeş, repartizat
odionioară (în toamna anului 1899)
învăţător în comunele Dăngeşti-Berislăveşti, pentru satele Rădăcineşti,
Dăngeşti, Scăuieni.
Mulţumim, pe această cale, domnului Florea (Fănică) Niţă, nepotul
autorului Jurnalului, pentru:

Memoriile înv. Bulbeş din războiul
reîntregirii, premergător Unirii de la
1918, încep astfel:
„23 August 1916. Oameni de trupă
staţionează în Falaştoaca, un sat mic
lângă gârla cu acelaşi nume. Face parte din comuna Comana. Oameni buni
şi primitori, am avut fericirea ca, în
noaptea precedentă plecării, să can-

- înţelegerea importanţei jurnalului bunicului domniei sale şi
pentru reuşita publicării acestuia
sub formă de volum (Ediţie realizată de: Florea Niţă, Ion Măldărescu,
Gabriela Daraban, Ion Topolog;
Editura Dealul Melcilor, Braşov,
2010)

Prefaţa volumului, de Ion Popescu
Topolog, ne introduce în lectură cu următoarele fraze:

- conştiinţa patriotică şi civică
pe care i le-am remarcat cu ocazia
fiecărei interacţiuni pe care am
avut-o şi pe care ni le-am dori multiplicate la cât mai mulţi conaţionali; considerăm esenţial să subliniem că acest nivel de conştiinţă nu
este cu nimic mai prejos decât cel
al bunicului-combatant, care după ce a trăit ororile războiului şi
coşmarul întoarcerii într-o comunitate ce-şi pierduse busola şi valorile sociale – a sfârşit omorât de un
tâlhar pe care-l prinsese, noaptea,
în Primăria comunei sale…
Mulţumim, de asemenea, nepoatei (prin adopţie) domnului
Florea Niţă, Andreea Zăgărin, pentru că
ne-a facilitat obţinerea de la editură a
formatului electronic al Jurnalului
(scutindu-ne
de
transcrierea/
corectarea lucrării după formatul print)
şi pentru că, asemenea domnului Niţă,
conştientizează importanţa păstrării vii
a memoriei şi cunoaşterii locale.
Pentru că portalul dedicat memoriei şi cunoaşterii locale nu-l accepta din cauza cantităţii de informaţie - într-o
singură postare, am împărţit Jurnalul în
două părţi.
În facsimil avem coperta cărţii tipărite, cu portretul înv. Ion Bulbeş, pictură de Sava Petrea, făcută în 4 iunie
1917, la Unceşti/ Vaslui.

Suntem la Budeşti, în aşteptarea
ordinului de plecare. Sunt tot mâhnit,
mai ales că astăzi mi s-a afirmat că
Turtucaia a căzut, că armata noastră a
fost zdrobită. S-au prins mai mulţi spioni turci şi bulgari. I-au executat aici în
Budeşti. M-a înfiorat puţin execuţia
acestor nenorociţi, însă m-a înălţat
sufleteşte această execuţie. Am văzut
cu câtă resemnare şi curaj îşi primesc
moartea. Jurnalele nu dau nici o lămurire despre dezastrul de la Turtucaia.”

tonez la un bătrân veteran (…) De la
Ciocoveni, prin Valea Dragului, până
la Budeşti, am mers pe şosea împietruită. La ora 2.00 sau 3.00 dinspre ziuă,
am sosit în Budeşti, unde am găsit instalat şi Corpul 5 Armată.
Trebuia să ne urmăm drumul înainte, însă, în urma unui alt ordin, am
rămas pe loc la Budeşti, fiind în
pădurea de la Vesta Comani. Se face
ziuă. Sunt amărât că nu primesc nici o
veste de pe acasă, cu toate că am scris
mereu. Sunt amărât, mai ales că, încă
de cu noapte, un incognito ne vestise
că Turtucaia a căzut, că armata noastră fusese măcelărită, că puţini au scăpat înot prin Dunăre. Aşa m-a găsit
ziua de 25 august 1916.

„Un document de oştean din
Războiul celălalt. Aşa a găsit de cuviinţă învăţătorul Ion Bulbeş din comuna
Berislăveşti, satul Rădăcineşti, să-şi
facă datoria, nu numai cu arma în
mână, ci şi cu condeiul: pentru a lăsa
un document peste timp. E foarte conştient că scrisul rămâne şi, de aceea,
cum îşi află răgaz, notează tot ce se
întâmplă în jurul său – pe frontul din
Moldova – şi care îi sunt stările
sufleteşti, judecăţile lui faţă de oameni,
întâmplări, atât pe teatrul de război
românesc, cât şi european. Suntem în
Primul Război Mondial. Pentru români,
războiul s-a întors. După o înaintare
rapidă în Ardeal, în faţa experimentatelor trupe germane, austriece şi
ungare, soldaţii români – cu tot eroismul de la Jiu şi Olt – cedează, bat în
retragere. Frontul e străpuns, rezistenţa în Carpaţi e demontată şi invazia
în Oltenia şi Muntenia este iminentă... ”
Pentru versiunea web a revistei:
Jurnal de front: 1916-1918/ înv. Ion
Bulbeş (I)
http://www.istorielocala.ro/index.php
/biblioteca-judeteana-antim-ivireanulvalcea/item/1693-jurnal-de-front1916-1918-%C3%AEnv-ionbulbe%C5%9F.html
Jurnal de front: 1916-1918/ înv. Ion
Bulbeş (II)
http://www.istorielocala.ro/index.php
/biblioteca-judeteana-antim-ivireanulvalcea/item/1694-jurnal-de-front1916-1918-%C3%AEnv-ionbulbe%C5%9F-ii.html
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Ion Bulbeş, învăţător vâlcean din Berislăveşti,
Jurnal de front 1916-1918
„Budeşti*, 12 octombrie 1916
(satul Budeşti-Călăraşi, în prezent
orăşel)
Din ziua de 12 octombrie au început pentru mine adevăratele zbuciume sufleteşti. Citesc din comunicatele trupelor inamice, care intraseră
pe Valea Topologului, însă ele au fost
alungate, ocupând munţii Sălătrucului. Da... au ocupat munţii Sălătrucului, munţi aproape de mine. Ce va fi
pe sărăca mea nevastă... bolnavă, pe
bieţii mei copii? Citesc comunicatele
din ce în ce mai aspre, din ce în ce
mai nelămurite. Trupele noastre luptă
în regiunea Jiului, sunt respinse spre
Bumbeşti – la Olt, în regiunea Racoviţa-Titeşti. Sunt cu totul neconsolat,
sunt cu totul istovit moraliceşte. La 1
noiembrie primesc scrisori datate cu
19-20-26-27 octombrie, ai mei sunt
bine, însă se pregătesc, să nu am grijă. Nevasta bolnavă. Ah, Doamne! Şi
toţi se roagă pentru mine şi pentru
toţi. Da, pentru toţi, că toţi suntem fii
ai aceleaşi mame: România.
Am plâns când am citit scrisoarea
fiicei mele, Maria de 13 ani.
Am plâns şi plâng mereu când mă
gândesc unde va fi şi ce vor face?
În zilele de 2-3-4 noiembrie,
aceeaşi situaţie, trupele vrăjmaşe,
multe la număr, înaintează mereu.
Citesc comunicatele: trupele noastre
s-au retras la nord de Rădăcineşti.
Satul meu, ce vor fi ajuns copii mei,
soţia mea, unde veţi fi voi! Inamicul s-a
îndreptat spre est, trupele noastre
sunt la Enculeşti, lângă Şuici, la Jiu,
spre Filiaşi. Nu mai am stare, sunt în
ultimul grad de nevroză.
Comandantul meu de campanie,
domnul căpitan Duca, caută prin
diferite deplasări şi promite să-mi mai
astâmpăre nervii...”
***

10 iunie 1918/ Încheiere
Din cele scrise în acest carnet, şi aşa după cum am simţit şi judecat eu,
fără pretenţii literare, se vede că,
acest război, ne-a dus la dezastru, că
pacea, aşa cum s-a încheiat, e mai
mult o ruşine a ţării, de altfel, nici nu
se putea o pace în alt chip. Că în prezent, nimic nu mai depinde de noi, ci

totul emană de la cei care ne-au dictat această pace.
Şi cauza acestui dezastru e numai şi
numai, în primul rând, lipsa de prevedere a guvernanţilor noştri, şi încă înainte de a se începe acest război, al
ţării noastre. Ce am câştigat noi de pe
urma acestui război? Nimic. Dar de
pierdut,am pierdut mult de tot. Am
pierdut preponderenţa în Balcani, am
pierdut independenţa, economia, am
pierdut din teritoriul ţării, am pierdut

vaza de naţiune cumpătată şi cuminte
...am pierdut mult. Am câştigat Basarabia în ruină.
Poate o câştigam şi dacă stam pe
loc, poate câştigam şi alte teritorii ocupate de români. Poate câştigam multe
fără să pierdem atâţia oameni, atâtea
muniţii care costă ţara cât s-ar fi putut
trăi în 10 ani. Dacă stam locului, eram
în perspectiva de a fi una din cele mai
bogate ţări din Balcani, în bune legături cu toţi, nu ne-ar fii lipsit nimic.
Ne-am fi dezvoltat în cel mai înalt
grad din toate punctele de vedere:
agricol, industrial, cultural etc. N-ar
mai fi fost nevoie de atâta zbucium,
poate nu ar fi fost nevoie de nişte legi
care lovesc în amorul propriu al ţăranului, cum bunăoară, legea obligativităţii muncilor de tot felul.
Or, fără aceste legi, ţăranul nu
muncea pentru a se întreţine? Câţi

cerşetori, muncitori în stare să-şi câştige eistenţa s-au văzut cerţind pe la
uşile celor bogaţi? Fără să fii legiferat
munca, fiecare gospodar îşi avea deja
programul muncilor sale întocmit, şi
după acest program, îşi execută fiecare
din munci, impuse de timp.
I s-a părut legiuitorului că, poate,
ţăranul e leneş, nu munceşte îndeajuns, dar cine a adus ţara în gradul de
înflorire economică înainte de începerea războiului? S-a părut, poate, că va
fi de acum un trândav, dar căruia dintre noi i-ar conveni să şadă, iar copii şi
toţi ai lui să huzure de foame, cerşindu-şi bucăţica de pâine?
Ţăranul român va să ştie că nu e
numai inimos, el e şi mândru de obârşia lui. Nu se dă înapoi de la nimic.
Mai greu acum, când silit, îşi va face
lucrul său, lucru care, odinioară, îl
făcea de bună voie, din toată
dragostea.
Dar nu asta a împins pe legiuitor la
făurirea acestei legi, nu dorul de ţăran,
nu milă că va înfometa, ci lipsa de braţe pentru lucrarea moşiilor boiereşti, şi
deci, obligarea tuturor ţăranilor de la
munci, pe de o parte, pe de alta, obligaţia luată de ţară prin Tratatul de
pace, de a de ani vinde disponibilul de
cereale învingătorilor noştri, şi deci, de
aici, revine şi impunerea acestor legi,
deoarece ţăranul, bineînţeles, care duce tot greul ţării, nu îşi va lucra ogorul
decât în limitele trebuinţelor familiei
lui, şi nimic mai mult pentru străin,
mai ales că forţat urmează a i se lua
disponibilul.
Am adus aceste ipoteze. Însă ţăranului, pentru efectuarea muncii sale, îi
trebuie bani, şi deci din prisosul său,
urmează să vândă. Iar boierii, ar fi
bine să asculte glasul regelui: „Moşiile
se vor da vouă, ţărani români, vouă
care ştiţi a muri pentru pământul ţării
în care v-aţi născut”. Dar care este acel
ce urmează sfatul şi pilda regelui.
Daţi pământul şi nu vă fie frică că
va rămâne nemuncit, necultivat şi
lucrat la timp. Daţi pământ şi fiţi siguri
că peste maximum cinci ani, nu se va
cunoaşte că această ţară a fost zdrobită. Daţi pământ şi drepturi
cetăţeneşti şi veţi vedea cum ştie
ţăranul să vă mulţumească din belşug.
Până atunci, să nu vă aşteptaţi la
mult.
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«De nemţi n-am ce zice. Jefuiesc cu formă,
jefuiesc legal. Dar ai noştri?»

sursa: https://identitatea.ro/tratatul-de-la-bucuresti-din1918-sau-cum-pierdut-carpatii-si-devenit-robii-germaniei/

«27 iulie 2018. Sub nemţi. Acasă»
Sunt trei săptămâni de când sunt
acasă, lângă ai mei. Mă căiesc amarnic de ce am plecat din Moldova, ca să
văd ceea ce se petrece aici. Jaf din partea nemţilor, speculă din partea celor
puşi în solia lor. De nemţi n-am ce zice.
Jefuiesc cu formă, jefuiesc legal. Dar ai
noştri? Nu se gândesc oare, că va veni
şi ziua judecăţii?
Pe unii dintre aceştia i-am lăsat
oameni săraci, înglodaţi în datorii, îi
găsesc acum bogaţi, aproape să nu
mă mai bage în seamă. Pe acei, care
timp de doi ani, am luptat pentru un
scop. Şi cât de amărâţi sunt aceştia.
iacă pe dezertori - bogaţi, iar ei - vajnici luptători care au înfruntat viforul
luptelor cu bărbăţie, iacă-i luaţi în picioare de câţiva dezertori de la datorie, puşi în slujba nemţilor, spre a
mânca, spre a le stoarce şi puţinul ce
le-a mai rămas.
Ah, sfântă zi de dreptate şi libertate, iveşte-te spre a da în cap acestor
hoţi ai neamului. Veniţi, cetăţeni belgieni şi sârbi, veniţi preoţi şi învăţători
de vedeţi pe cetăţenii preoţi şi învăţătorii noştri în ce mârşăvie se tăvălesc.
Veniţi şi voi cei care vreţi să asanaţi
moravurile cetăţenilor de toate categoriile din această amărâtă ţară şi vedeţi dacă vă plac aceşti aleşi ai neamului? Cu aceştia voiţi să ne îndreptaţi? Înşişi nemţii ne-au calificat de
hoţi. Şi cine credeţi că, la urma urmei

va avea dreptate? Tot aceşti mişei, tot
aceste.
În câte sate am umblat, tot aşa am
văzut. Nimic corect, nimic cinstit, toţi
jefuiesc, toţi speculează.
Aşa va fi în toată Muntenia şi
Oltenia? Şi ca să fiu cu conştiinţa
împăcată, scriu câteva nume în carnetul meu.
Unii rămaşi spre a face speculă,
alţii dezertori etc.
Toma Gh. Popescu, primar (preşed.
Com. Int.) pus de nemţi. Cu doi ani în
urmă, sărac, dator, iar în prezent se
laudă cu mii de franci. Speculant ordinar. Cu toate că a interzis fabricarea
ţuicii, totuşi, el a făcut, a vândut cu 67 lei/ kg. Speculează cu mălai de la
etapă: dă merticul ca cântărit 15 kg,
pe când în realitate nu e decât 12-13
kg ş.a.
Ion D. Popescu, notar: La începutul
carierei era un om cinstit. Nu era
dator, dar nici bani n-avea. În prezent
e asociat cu cel de mai sus.
Ene Ghe. Dincă. Un al treilea samsar şi speculant, şi cel mai periculos.
Un factotum al celor doi dinainte.
El împlineşte trinitatea. Om sărac la
început, s-a înălţat prin speculă şi
necinste în aceşti doi ani, însă a atins
culmea. N-ar trebui să i se dea nici
încredere, nici importanţă. Trebuie dispreţuit. Prune, mere, pere şi tot felul
de fructe, el le-a speculat. Lapte, ouă,
brânză, unt etc., de asemenea. Şi câte
altele?!
Ion T. Simion, cismar. Dezertor de
pe front încă din 1916 noiembrie.
Necinste lui!

Gheorghe Gh. Mănuleci, tânăr. Sergent rural dezertor de pe front (în solda nemţilor).
Gheorghe I. Dole. Asemenea
Ioan N. Stelian, contigent 1906
sau 1907. Nu se ştie situaţia lui militară. Voinic. Nici nu a voit să ştie de
armată. A rămas, a făcut speculă, îşi
face casă, a cumpărat pământ.
Iacă un tip de învăţător. În aceştia
să mai avem încredere. Pe mâinile
acestea să ne încredinţăm copiii?
Cu ce curaj va veni el înaintea copiilor să le propovăduiască respectul
legilor, iubirea de ţară, iubirea binelui,
jertfirea pentru apărarea moşiei?
Şi la fel ca acesta, avem pe învăţătorul tânăr, Ion Albescu, de la
Berislăveşti, care spre a face mai cu
îndemână specula, a acceptat toate
funcţiile: învăţător, primar, brigadier
silvic. S-a înfruptat treptat din moşiile
Eforiei.
Dar dl. Fl. Enăchescu, ca agent de
percepţie, care în ultimul timp a avut
ordin de prezentare la unitate, de ce
nu s-a prezentat, aceasta nu e dezertare? De ce? Lucru simplu şi foarte
explicabil. Se temea bietul om să nu-şi
lase pielea gratis nemţilor, ca apoi să
nu mai aibă cum face speculă şi lua în
arenă moşia Dealul Boului, Mlaca, ce
se caută în regim de Eforie.
De onor domn Epurescu, ca perceptor, nu mai vorbesc. Cu drept, fără
drept a rămas. De, n-avea cine să
strângă dajdiile nemţilor.
Vai, vai sărmană ţară, pe ce mâini
ţi-a fost dat să ajungi. Iacă-ţi fiii care
te-au înjosit. E cinste lor?! Aşa se va
petrece şi la alte neamuri? Iar acum să
vă vedem pe voi cei care vă lamentaţi
că veţi îndrepta tot răul. Îmi pare că tot
cei ca mine vor fi socotiţi de răi şi hoţi.
1 august 1918. Sub ocupaţie
Suntem în a patra lună de când s-a
încheiat aşa numita pace. Nu ştiu ce
va fi fost înainte, dar ce văd acuma,
mă umple de scârbă. Era cu mult mai
bine să nu fi venit din Moldova. Acolo
nu vedeam, cel puţin, ceea ce văd aici.
Nemţii, pe de-o parte, ne iau ce
bruma mai avem, ai noştri români, ca
şi mine, ne speculează, pe de altă
parte, pentru a-şi umple buzunarele.
Le e tot frică că poate pierd ocazia.
- continuare în pagina 52 -
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Lumea satului şi a şcolilor, slujba, viaţa socială şi politică + istoria văzute în Ţara Loviştei:

«Suntem ceea ce trecutul a sădit în noi»
Prefaţă
Marian Pătrașcu-Chircuț nu este un
prozator și un publicist tânăr, nici necunoscut, personalitatea și activitatea sa
fiind apreciate în cele mai variate medii. Autor și coautor al mai multor studii
de specialitate, al unor lucrări cu caracter monografic vâlcean, Marian Pătrașcu s-a făcut cunoscut mai ales prin
volumele de proză Condamnat la viață
(2009), Viața ca o provocare (2010),
Oameni și câini (2011), dar și prin publicistica adunată în America e de vină,
trăiască America! (2010).
Ceea ce-l caracterizează, în primul
rând, pe prozator, este rara sa capacitate de a trăi în mai multe registre afective, memoria prodigioasă, simțul observării vieții comune și ușurința de a
reda, cu inteligență și detașare, imediatul. Nu-i lipsesc nici fantezia, nici o anume pasiune de moralist (în subsidiar), un sentimentalism bine strunit,
un spirit polemic colorat, provocator.
Sursele principale ale epicii sale, mai
ales în volumul de față (Suntem ceea ce
trecutul a sădit în noi, Ed. ROTIPO, Iași,
2018 ), îl reprezintă, în special, autobiografia, lumea satului și a școlilor, slujba, viața socială și politică, istoria, etc.,
privite cu un acut sentiment al urgenței,
lucid, reliefând gravitatea relațiilor umane, formele alienării, dar și psihologia individului, toate tratate într-o manieră realistă, înfățișând tablouri de
moravuri contemporane.
Cu toate acestea, Marian PătrașcuChircuț este un prozator nonconformist, iconoclast. Deși toate cele 22 piese ale volumului Suntem ceea ce trecutul a sădit în noi ar fi putut fi tratate
într-o manieră clasică, prozatorul apelează cel mai adesea la povestire, încălecând însă registrele povestirii,
suprapunând aspecte diverse – temporale, spațiale, circumstanțiale –, punând accent pe reconstituirea fragmentară, mai mult sau mai puțin sigură, nu
pe descripție.
Evenimentele autobiografice sunt
suma de desfășurare a acțiunilor, mutând accentul pe psihologia individuală, alteori colectivă, a actanților, creionînd când o cronică de familie, când o

analiză a sentimentului de frustrare,
când un mod de a fi al unei mentalități
vechi într-un univers nou care de-abia
se constituie.
Un mozaic, așadar, care devine, prin
asamblarea fragmentelor, o frescă a unei persoane și a unei familii pe douătrei generații, prioritate având individul, nu ca tip reprezentativ, ci ca destin elucidat prin culpa ereditară.
Întoarcerea în trecut, din această
perspectivă, este un exercițiu de naștere spirituală, având un rol terapeutic.
Eroul-narator, Oara, Mărian etc., sunt,
indiscutabil, personaje memorabile,
caractere revelatoare pentru condiția
umană. Alte personaje sugerează o
maladie morală a actualității, și ele sunt
reprezentate de politicienii timpului,
acestea având darul de a mistifica realitatea, realul, pentru a le domina.
Imprevizibil este autorul și în
localizarea povestirilor. Ele se mută de
prin părțile Loviștei, la Iași sau București, Sibiu sau Cluj, China, Grecia sau
Italia, suprapunându-se sau doar alternând, poate și sub influența lecturilor din proza modernă, dar, nu mai
puțin, din perspectiva unei tehnici noi,
personale, autorul încercând să gândească în alt mod, mai profund, în
intenția de a pune ambiguitățile și
cirumstanțele, într-o perspectivă epică
semnificativă, dar nesupusă canoa-

nelor și șabloanelor.
Am zice, în încheiere, că Suntem
ceea ce trecutul a sădit în noi este o
carte-experiment remarcabilă, cu piese
narative profunde și originale, admirabil scrise unele (Hotel “Gellert”, Oara
lu Mărian Chircuț, O boală congenitală,
Moșu Chircuț, Vise și realități, Un student rebel, Laptele și securitatea, Întâmplări post-revoluționare: apucături
vechi la vremuri noi etc.).
Surprind maturitatea stilului, știința
de a condensa o cantitate mare de
fapte și informații într-un spațiu epic
limitat, reconstituirea unui destin, în
ultimă instanță, într-o convenție nouă,
în care textul unei confesiuni devine o
suprapunere de texte, prozatorul nostru tinzând să surprindă simultaneitatea unei existențe printr-o sumă de
imagini și întâmplări.
Florentin Smarandache,
Universitatea New Mexico, Gallup,
New Mexico, SUA, 3 aprilie 2018

nota redacției: în scurt timp, volumul full text va fi publicat în online
unde în prezent se regăsește
și prezenta prefață /
https://www.istorielocala.ro
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Memorie şi cunoaştere locală vâlceană
Horezu / prima atestare documentară
„...şi oricăruia dintre dânşii i s-ar întâmpla mai înainte moarte, vânzare
între dânsele să nu fie, ci să fie moşiele celor ce vor rămâne...”
1487 (6996) septembrie 5, Râmnic.
Hrisov prin care domnitorul Vlad Călugărul voievod întăreşte lui Roman,
cumnatului acestuia - Vladul şi urmaşilor lor, părţi de moşie în HUHUREZI şi
la Râmeşti.
„Cu mila lui Dumnezeu, Io Vladul
voevod şi domn, dat-am domnia mea
această poruncă a domniei mele, slugilor domniei mele, lui Roman şi cumnatului său, Vladului şi cu feciorii lor,
câţi Dumnezeu le va da, ca să le fie lor
la Huhurezi, partea lui Roman, şi în
Râmeşti, partea Vladului. După aceea,
a venit Roman înaintea domniei mele,
de a înfrăţit pe cumnatu-său Vladul
peste partea lui, oricâtă are Roman în
Huhurez; aşişderea şi Vladul iară a
înfrăţit pe Roman peste partea lui,
oricâtă are la Râmeşti, ca să fie fraţi
nedespărţiţi peste aceste moşii. Şi domniei mele au dat calul.
Pentru aceea, am dat lor şi domnia
mea, ca să le fie lor întru moştenire şi
ohabnice şi de nimenea să nu se
clătească, după zisa domniei mele. Şi
oricăruia dintre dânşii i s-ar întâmpla
mai înainte moarte, vânzare între
dânsele să nu fie, ci să fie moşiele celor
ce vor rămâne.
Mărturii: jupân Dragomir al Manei,
jupân Neagoe al Borcii, jupân Drăghici
al Stoicăi, jupân Pârvu vel vornic, jupân
Staicu logofătul, Danciul comisul,
Colţea paharnicul, Vladislavu spătarul,
Albul stolnic, Staicu vistierul, Neagul i
Rodea postelnicul. Şi eu, Stan, am scrisu
la Râmnic, în luna lui septemvrie 5, anul
6996 <1487>, indiction 6.
După DRH, B, I, pag. 331-332, doc.
nr. 206; traducere, cu următoarele
menţiuni: „După N. Măldărescu,
Despre numirea „Horez” sau „Orez”, în
„Columna lui Traian”, VII (1876), pag.
38-40. Copie după o trad. din 1746; alte
traduceri, la Arh. St. Buc., M-rea Hurez,
pach. I/1 (S. I., 70) şi Arh. St. Craiova,
LXXXVI/1. EDIŢII. Trad., Panaitescu,
356-358; DIR, B, 189”.*

Mică divagaţie legată de subiect: Mânăstirea Hurezi (foto), ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu, a fost
construită două secole mai târziu!
Inclusă în lista patrimoniului mondial
UNESCO în 1993, ctitoria este considerată „un unicat în arhitectura românească și chiar în sud-estul Europei, ridicată după tipicul lăcașurilor de cult
de la Muntele Athos”**
Toponimul îşi avea originea în
numele păsărilor „al căror bocet se
aude noaptea din adâncul acelor
păduri nestrăbătute: huhurezii…”;
numele Hurez, Horez, Horezu este o
prescurtare din Huhurezi, vechea denumire a moşiei atestate la 1487. Cu timpul, vechiul nume al satului Hurez este
înlocuit cu acela al familiei de moşneni
care-l stăpânea: Romani. Numele
Hurez a fost dat localităţii de pe Valea
Luncavăţului, formată în jurul târgului
înfiripat la încrucişarea drumului care
lega Râmnicul de Târgu-Jiu cu drumul
ce venea dinspre munte, prin Vaideeni,
precum şi cu cel dinspre câmpie, prin

Măldăreşti. Documentul din 5 septembrie 1487 conţine şi prima menţiune a
localităţii Râmeşti, aflată astăzi în componenţa oraşului Horezu.
sursa foto:
http://ziarullumina.ro/simpozionnational-la-manastirea-hurezi104918.html
________________________
*Oraşul Horezu, în Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol II Localităţile urbane; Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea,
2012; coordonatori: Vetuţa Ciocan,
Valentin Ciocan; autori: Valentin CIOCAN, Vetuţa Ciocan, Gheorghe Deaconu, Constantin Mănescu, Elena Stoica;
colaborator: Ion Soare; în scurt timp,
întreaga lucrare va fi accesibilă în online pe portalul dedicat memoriei şi cunoaşterii locale/ https://www.istorielocala.ro/
**https://www.paginaolteniei.ro/articol/singurul-obiectiv-turistic-din-oltenia-aflat-in-un_6.html
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Poetul-erou C. T. Stoika a murit
pe drumul dintre Titeşti şi Boişoara
• rănit grav şi luat prizonier la Nord de Spinu/ Perişani,
ofiţerul nu a putut fi salvat de către Infirmeria germană
- urmare din pagina 39 „Constantin T. Stoika a făcut
par te din Regimentul I Grăniceri,
cu grad de sublocotenent în re zer vă, fiind absolvent al Facul tăţii de
Litere şi Filozofie din Bu cu reşti.
A luat parte la luptele crân cene
din septembrie şi oc tom brie 1916,
din jurul Sibiului, apoi pe munţii
Coţi, Suru, Mormânt şi Măgura (si tuat la N-V de satul Spinu), unde,
în ziua de 23 oc tombrie 1916, o re le 5 p.m., este rănit grav, zdro bin du-i piciorul drept şi mâna stângă
un proiectil de artilerie venit dinspre satul Ti teşti, unde erau pos taţi germanii. Luat prizonier de
uni tăţile bavareze de elită, este a dus în Titeşti, unde, în localul pri mă riei, era infirmeria germană,
având 3-4 medici. Aici i s-au dat
toate în grijirile necesare, după
cum confirmă căpitanul I. Popo vici, co man dantul eroului şi apoi
în dru mat la spitalul din Boişoara,
în soţit de ordonanţa personală a
poetului-erou. Sucombă pe drum,
din cauza hemoragiei abundente şi
severă a rănilor.
A fost înmormântat iniţial în ci mitirul din partea de sud a satului
Boişoara, de unde i s-au adus ose mintele în cimitirul e roilor din sa tul Titeşti. Cimitirul din satul Boi şoara a fost desfiinţat şi astăzi se
gă sesc pe el arături şi culturi ale
moştenitorilor Peperigeanu.
În cartea sa „Însemnări din zi lele de luptă”, scrisă - după afir ma ţia poetului - „pe fundul tran şe e lor
sau la lumina plăpândă a focului
din adăposturi”, notează zi de zi
întâmplările de pe front, printre
care şi rănirea gravă a generalului
- erou David Pra por gescu, în ziua
de 30 septembrie 1916, la obârşia
Văii Câinenilor.
Cartea aceasta a fost tipărită la
stăruinţa şi truda fratelui său, in giner Titus T. Stoika, din Bu cu reşti,
care a venit în localitate cu soţia,
poetul având în tot timpul vieţii
presentimentul obsedant că fra te -

Şeban Cioculescu nota admirativ: “Reţineţi, vă rog, această splendidă formulă
lirică prin care poetul erou definea una dintre armele glorioasei noastre armate
– pe grăniceri, <poeţi ai munţilor şi ai hotarelor>.” Iar Alexandru Macedonski
sublinia entuziasmul şi curajul în luptă ale fostului său colaborator: “Eroicul
copil! Şefii lui încearcă zadarnic să-l călăuzească spre mai multă prudenţă.Unde
răpăiesc gloanţele mitralierelor şi puştilor mai puternic , acolo este şi Constantin
Stoika. Unde obuzele incep să izbucnească din orice parte şi unde vitejii noştri
soldaţi cad seceraţi împrejuru-i, acolo se află şi Constantin Stoika (foto), acolo
unde rânjeşte moartea şi unde primejdia e mai mare…”
Sursa: http://www.puterea.ro/special/cine-a-fost-constantin-t-stoika-centenarul-mortii-poetuluierou-sublocotenent-146887.html

le său Titus îi va su pra vieţui.
Inginerul Titus T. Stoika a do nat
bibliotecii şcolii din satul Titeşti
operele poetului erou, precum şi
ale altor doi fraţi ai săi, tot scriitori. De asemenea, articole elogioase despre poetul erou au fost
scrise de O. Den suşianu - liderul
curentului simbolist din care făcea
parte şi Constantin T. Stoika, alături de Ale xandru Macedonski,
Per ppe ssi cius etc” (m, pag.216).
În fiecare an, elevii şcolilor şi
ce tăţenii din cele trei sate, la Ziua
Eroilor (Înălţarea Dom nului), se
adună la cimitirul e roi lor şi cinstesc memoria eroilor neamului.
În decurs de 60-70 de ani, zidul

ce împrejmuieşte cimitirul a în ceput să se dărâme. Ceva reparaţii
s-au făcut în anul 1966 (n.r.: re pa ra ţii s-au făcut de către Obştea
Titeşti, ulterior scrierii articolului)
Pentru pagubele suferite atât
de moşnenii titeşteni, cât şi de că tre obştea acestora, în timpul pri mului război mondial, ce tă ţe nii au
făcut repetate intervenţii către gu vernul ţării. În urma a cestor intervenţii, unii cetăţeni au obţinut din
partea statului anumite poliţe prin
care se prevedea despăgubirea pe
care statul o va acorda celor care
au cerut acest ajutor.
Nici obştea şi nici cetăţenii nau intrat în posesia acestor des păgubiri...

&
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Memorie şi cunoaştere locală vâlceană
Viaţa unei vechi familii boiereşti autohtone
Cu dorinţa de a îndeplini un gând
mai vechi, deziderat al strămoşilor, profesoara Constanţa Badea împreună cu
dr. economist Mihai Pârâianu şi profesoara Petronela Badea au îndrăznit a
păşi pe un drum spinos, nestrăbătut
până acum de niciunul dintre înaintaşii
lor, şi anume cercetarea originilor familiei boiereşti Pârâianu, din cele mai
vechi timpuri până astăzi.

Cantacuzino, pentru a nu cita decât nume celebre.
Despre Boierii Pârâieni nu există
nicio lucrare în istoriografia românească. Lucrarea coautorilor, Constanţa Badea, Mihai Pârâianu şi Petronela Badea, vine astfel să umple un mare gol.

Cine au fost Boierii Pârâieni?, cu ce
s-au înscris ei în istoria Valahiei?, cu ce
au îmbogăţit ei cultura vremii?, iată
întrebări la care autorii au căutat
răspunsuri, cercetând acte de familie şi
documente de arhivă, aflate la institutele din Bucureşti, Râmnicu-Vâlcea,
Piteşti şi Craiova.

E o idee consemnată de însuşi savantul umanist Dimitrie Cantemir, care
în lucrarea „Descriptio Moldavie” menţiona că la anumite demnităţi politice
sau culturale nu puteau ajunge decât
membri ai unor familii nobile. În Valahia, Moldova şi Principatul Transilvaniei, nobilimea a fost reprezentată de
Boieri.
Cercetători ai veacurilor trecute au
ajuns la concluzia că aristocraţia românească a fost puternică şi că ea datează
din primele timpuri ale fondării şi organizării statelor româneşti, idee susţinută de însuşi istoricul Alexandru Xenopol.
Boierii români cărturari fac şi
primele consemnări ale faptelor istorice, începând de la întemeierea celor
două ţări şi până în secolul al XVIII-lea.
Cronicilor semnate de Grigore Ureche,
Miron şi Nicolae Costin, Ion Neculce,
Radu Popescu le urmează lucrări cu caracter ştiinţific, istoriile scrise de Dimitrie Cantemir şi Stolnicul Constantin

Monografia marilor familii boiereşti
s-a îmbogăţit astfel cu o lucrare cu profund caracter ştiinţific, rod al unei cercetări minuţioase, de confruntare a
documentelor, de comparare a diferitelor surse de informaţie, de descifrare a unor texte nu o dată criptice.
Toate s-au realizat prin silinţa şi perseverenţa autorilor.
Eventuale observaţii şi completări ar fi primite cu înţelegere şi
mulţumiri, venind să îmbogăţească o
a doua ediţie a lucrării noastre.

S-a născut astfel o lucrare amplă,
care alături de altele similare vine să
aşeze o cărămidă la temelia construcţiei, pe care marile familii boiereşti
au făurit-o în istoria şi în cultura
Valahiei.
A fost o muncă de cercetare asiduă,
cu multe momente de cumpănă, depăşite însă de convingerea că, în istoria
oricărei ţări, aristocraţia a avut un rol
însemnat, care trebuie recunoscut şi
pus în evidenţă.

a Valahiei nu lipsită de culoare locală,
privind îmbrăcămintea boierilor, a jupâniţelor, aspectul conacelor, al aşezărilor săteşti.

prof. Carmen Farcaş
(Prefaţa la volum)
Colaboratori:

Urmărind filiaţia membrilor familiei,
căsătoriile lor, despărţirile, succesiunile
în dregătorii, moştenirile şi împărţirea
averilor, contribuţia lor la înălţarea de
biserici sau mânăstiri, căpătăm totodată informaţii interesante despre modul
de obţinere a demnităţilor boiereşti,
despre raporturile dintre domni şi boieri, despre raporturile lor cu celelalte
categorii sociale, despre gradul de instrucţie şi interesul pentru cultură.
Limba lucrării este cea literară, dar
poartă şi patina timpurilor trecute, căci
ea e colorată de arhaismele şi regionalismele specifice veacurilor trecute şi
graiului oltenesc. Un glosar la sfârşitul
cărţii aduce explicaţiile necesare cititorilor contemporani.
Pârâienii Valahiei este o lucrare amplă, documentată, care dă la o parte una dintre cortinele ce învăluie încă viaţa
Evului Mediu românesc.
Urmărind viaţa unei familii boiereşti, desfăşurată pe multe veacuri, ea
este un tablou al vieţii în epoca feudală

Aurel Lăpădat, consilier superior al Arhivelor Naţionale Dolj
Bogdan Aleca, arhivist, Arhivele Naţionale Vâlcea
Maria Călin, prof. limba română şi istorie, gr. I
Dumitru Garoafă, arhivist, Arhivele Naţionale Vâlcea
Elena Diaconescu, prof. limbile română şi
latină, gr.I
Ilie Fârtat, bibliotecar în comuna Grădişte,
Vâlcea
Ion Pârâianu, prof. limba română, gr.I
Nicolae Pârâianu, tehnician cercetător
Constantin Pârâianu, dr. inginer
Mărăcinescu Barbu Valentin, inginer
Preot Ioan Roman
Răzvan Pinca, director al Muzeului de Istorie, Etnografie şi Artă, Lugoj
Petre Purcărescu, director al Muzeului Judeţean de Istorie Vâlcea
Petre Cichirdan, publicist
Ilie Gorjan, general-maior (r), doctor. în
Drept, membru USR
Volumul „Pârâienii Valahiei”, de Constanţa
Badea, Petronela Badea, Mihai Pârâianu poate fi citit online/ descărcat (de) la
adresa
https://www.istorielocala.ro/index.php/bib
lioteca-judeteana-antim-ivireanulvalcea/item/1657%E2%80%9Ep%C3%A2r%C3%A2ieniivalahiei%E2%80%9D,-deconstan%C5%A3a-badea,-petronelabadea,-mihai-p%C3%A2r%C3%A2ianuonline-fulltext.html
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• prima istorie universală
în limba română a fost
scrisă la Bistriţa (sec. XVII)
• a constituit sursă
de inspiraţie pentru
Scrisoarea a III-a -

&

Manuscrisele Cronicii universale

Importanţa manuscrisului –
consideră Nicolăescu-Plopşor –
este sporită şi de faptul că "în tre geşte capitolul «Împărăţia lui
Avgustâ Chaesarâ» şi completează începutul unui capitol
care nu se ştia, parte care în textul prim lipsea". În realitate, însă,
este vorba de omisiunea din copia
lui Gr. Tocilescu, în care lipseau,
din întâmplare (neatenţie la
copiere) câteva pasaje, "probabil
despre naşterea lui Christ", după
cum intuia Hasdeu 3. După opinia
lui Nicolăescu-Plopşor, "acest
fragment" adăugat îl constituie
anecdotele cu filosoful Antinodor
şi împăratul Augustus 4, precum şi
capitolul "De Domnul nostru Iisus
Hristos" 5 .
*
Al treilea manuscris cunoscut
până în prezent, al Cronicii universale a lui Mihail Moxa, a fost
semnalat, în 1971, de Klaus-He nning Schroeder, în articolul "Un
ma nuscris necunoscut al Crono gra fului lui Mihail Moxa", publicat în, "Limba română", Anul XX,
1971, Nr. 5, Editura Academiei
R.S.R., p p. 527 - 529.
Deşi K. - H. Schroeder îl con side ra "necunoscut", manuscrisul
acesta era cunoscut (descoperit),
cu un veac mai devreme, de Mihai
Eminescu, cel care, preţuind

sursa foto:
https://ro.wikipedia.org /wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Bistri%C8
%9Ba_(jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea)

- urmare din numărul precedent Nu putem fi de acord cu Ni co lăescu-Plopşor în ceea ce priveşte
exis tenţa a "multe deosebiri şi
adăogiri", întrucât manuscrisul
său urmează fidel pe cel din 1620,
corectând doar unele fonetisme şi
completând unele segmente de
cuvinte sau absenţa întâmplătoa re a unor cuvinte din context. Nu
împărtăşim nici opinia lui P. P.
Panaitescu despre manuscrisul
din Craiova că "acesta comple tea ză pe cel dintâi (ms. din 1620,
n.n.)" 1, punct de vedere pe care îl
pronunţă şi prof. dr. Victor Pe tres cu, care, amintind de manus crisul
de la Craiova, spune că "are elemente noi ce îl completează pe cel
dintâi" 2 .

Mânăstirea Bistriţa, în care Mihail Moxa/ Moxalie a fost călugăr,ctitorie a boierilor
Craioveşti (Barbu, Banul Craiovei şi fraţii săi - Pârvu vornicul, Danciu armaşul şi Radu
postelnicul); a fost zidită între anii 1492–1494.

scrip turile româneşti vechi, între
care se afla şi opera lui Moxa (din
care se va inspira pentru des cri erea taboului bătăliei de la Ro vine, în poemul Scrisoarea III), l-a
achiziţionat împreună cu alte
manuscrise vechi pentru Biblio te ca Centrală Universitară din Iaşi,
în 1874, când se afla la conducerea ei. Aşadar, meritul lui Schro e der este acela de a fi readus în
actualitate şi de a fi recunoscut şi
numit cel de-al treilea manuscris
al Cronicii universale a lui Moxa.
Mihai Eminescu nu-l putea identifica, întrucât manuscrisul acesta,
ca şi cel din 1620 şi cel de la

Craiova, nu avea foaia de titlu, iar
lucrarea Cuvente den bătrâni a lui
B. P. Hasdeu (în care publicase şi
Cronica lui Moxa) nu apăruse în că. Menţionăm că, ulterior, E minescu a recenzat cartea lui Has deu, cu care prilej a cunoscut şi
Cronica universală a călugărului
bistriţean, pe care, aşa cum am
spus, a folosit-o în tabloul al
treilea din partea întâi a Scrisorii
III (publicată la 1 mai 1881, în
"Convorbiri literare"), ca sursă
pentru nemurirea luptei de la Ro vine, din 17 mai 1395, dintre ro mânii lui Mircea cel Bă trân şi tur cii lui Baiazid 6.

&
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«...şi fu războiu mare, câtu se întunecă
de nu să vedea văzduhul de mulţimea
săgeatelor, şi mai pierdu Baiazit oastea lui
cu totul, iară paşii şi voevozii pieriră toţi...»

Din păcate, istoria literaturii
nu-l consemnează însă pe Emines cu drept descoperitor al celui deal treilea exemplar al Cronicii lui
Mo xa, întrucât, în 1878, când a părea în volumul lui Hasdeu, poetul nu mai era director al BCU Iaşi,
ca să completeze fişa manuscrisului lui Moxa, pe care-l consemna se în inventarul Bibliotecii cu
"autor: necunoscut".
De altfel, în 1955, acest ma nuscris atrăsese şi atenţia lui Al.
Elian, care (într-un articol consacrat lui Mihai Eminescu) afirma că
"este, evident, un fragment de
cronograf românesc" 7. Ma nus crisul din Iaşi (păstrat şi în pre zent în locul unde a fost achizi ţio nat de Mihai Eminescu: BCU Iaşi,
la III 20) cuprinde trei texte
diferite: mai întâi, "Esopia", ur mată "de la fila 42 r până la 68 v"
(pp. 71-124), de Cronograful lui
Moxa, după care "începe alt text,
scris de altă mână. Volumul
cuprinde, la sfârşit, numai pagini
goale" 8.
În textul de la Iaşi, după capitolul 1, "De începutul lumii", ur mea ză, ca şi în manuscrisul original şi în cel pus în circulaţie de C.
S. Nicolăescu Plopşor, "Împărăţia
lui Nevrod", apoi capitolele des pre egipteni, asirieni ş.a.m.d. "pâ nă la dominaţia împăraţilor
romani".
Manuscrisul din Iaşi, ca şi manuscrisul de la Craiova, ambele
având aceleaşi dimensiuni, se
opreşte la "cursul istoriei romane,
anume la capitolul «Împărăţia lui
Iulian cel fără de leage»" (cap.
37).
Cu câteva mici diferenţe, manuscrisul de la Iaşi corespunde textual cu cel de la 1640 şi, cu atât
mai mult, cu cel publicat de Ni colăescu-Plopşor, având aceleaşi
particularităţi.
Textul manuscrisului ieşean,
pe care-l vom numi, deopotrivă,
"al lui Eminescu", e copiat "în
anul 1728", aşa încât manuscrisul
lui Moxa de la 1620 este cu circa o

sută de ani mai vechi decât manuscrisele descoperite la Craiova
(datat, după cum am văzut, între
1914 - 1925) şi Iaşi 9.
Existenţa celor două copii, alături de original (probabil, autograf) 10, ne dovedeşte că opera
cro ni carului vâlcean a circulat şi
s-a răspândit nu doar în
Muntenia, ci şi în Moldova.
prof. dr. Dumitru LAZĂR

_______________________________
1P. P. Panaitescu, Cronograful lui Mi hail Moxa, paragraf din "Istoria literaturii
ro mâne", vol. I, Ediţia a II-a revizuită,
Bucureşti, 1970, Editura Academiei R.S.R.,
p. 333.
2V ictor Petrescu, Mihai Moxa, primul
cronograf românesc, în rev. "Biblioteca",
[Bucureşti], Nr.7, iulie 2008, p. 1213.
3B. P. Hasdeu, Cuvente den bătrâni,
vol. I, Editura Didactică şi Pedagogică,
1983, p. 312 (în textul original din 1878, p.
357. Vezi şi N. Simache şi Th. Cristescu, op.
cit., p. 97.
4Vezi C. S. Nicolăescu-Plopşor, art. cit.,
p. 5-6.
5De fapt, aceste informaţii, semnalate
de Nicolăescu-Plopşor ca fiind lipsă, erau
cauzate de o pagină omisă din neatenţie în
copia adusă de Grigore Tocilescu de la
Moscova, despre care Nicolăescu-Plopşor
nu ştia, fiindcă nu cunoştea exemplarul
colaţionat de Ioan Bogdan.
6Eminescu a extras din capitolul 97 al
Cronicii lui Moxa, “Împărăţia lui Manoil
Paleolog”, imaginea bătăliei victorioase a
lui Mircea împotriva lui Baiazid: “Şi fu
războiu mare, câtu se întunecă de nu să
vedea văzduhul de mulţimea săgeatelor

(subl. n.) , şi mai pierdu Baiazit oastea lui
cu totul, iară paşii şi voevozii pieriră toţi”
(Mihail Moxa, Cronica universală. Ediţie
îngrijită, însoţită de izvoare, studiu introductiv, note şi indici de G. Mihăilă.
Bucureşti: Editura Minerva, 1989, p. 211),
precum şi din pasajul referitor la campania
în Bulgaria, de la Nicopole, condusă de
Sigismund de Luxemburg, în 1396, la care
a luat parte, cum bine adaugă Moxa, şi
“Mircea voevod cu românii ”: “Deci mergea
craiu pre uscat în jos, pre Dunăre, cu hvală
(fală, n.n.) mare şi cu oşti tocmite, împlătoşaţi, poleiţi şi scripiia (sclipea; n.n.), de-ţ
părea că răsare soarele (subl. n.)” (Ibidem,
p. 213).
Din aceste imagini, s-a născut cel mai
frumos tablou al gloriei românesti din
poe mul Scrisoarea III : “Şi abia plecă bă trânul... Ce mai freamăt, ce mai zbucium!
/ Codrul clocoti de zgomot şi de arme şi de
bucium,/ Iar sub poala lui cea verde mii de
capete pletoase,/ Mii de coifuri lucitoare
ies din umbra-ntunecoasă;/.../Lănci scânteie lungi în soare, arcuri se întind în
vânt,/Şi ca nouri de aramă şi ca ropotul de
grindeni,/ Orizontu-ntunecându-l, vin
săgeţi de pretutindeni/ Vâjâind ca vijelia şi
ca plesnetul de ploaie.../ Urlă câmpul şi de
tropot şi de strigăt de bătaie /.../. Pesteun ceas păgânătatea e ca pleava vânturată / Acea grindin-oţelită în spre Dunăre
o mână,/ Iar în urma ei se-ntinde falnic
armia română (subl. n.)”
7Al. Elian, Eminescu şi vechiul scris
românesc, în "Studii şi cercetări de bibliologie", Nr.1, 1955, p. 131. Vezi şi K. - H.
Schroeder, art. cit., p. 527.
8Vezi K. - H. Schroeder, art. cit., p. 527.
9Vezi Ibidem, p. 527, 529.
10Mihăilă consideră că acesta "este o
copie foarte îngrijită a protografului pierdut, cu câteva mărunte greşeli de transcriere sau omisiuni" (G. Mihăilă, Notă
asupra ediţiei la vol. "Mihail Moxa ..., p.
85").
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Statistici la zi accesări resurse online

Utilizatorii (sus)/ afişările de pagină (dreapta)
resurselor online publicate pe portalul dedicat
memoriei şi cunoaşterii locale - istorielocala.ro

Afişările de pagină pentru informaţiile
încărcate de către bibliotecarii de la bibliotecile publice din judeţul Vâlcea pe blogul
reţelei - bibliotecivalcene.blogspot.ro

Prin EUROPE DIRECT,
BJ Vâlcea este conectată cu Europa
Nu știu care ar fi fost titlul cel mai
bun pentru articol... Dar formularea de
sus mi se pare cea mai potrivită. Pentru
că, prin proiectul menționat, nu doar
Biblioteca și utilizatorii săi sunt beneficiari de informații și conexiuni europene, dar și comunitatea vâlceană are
beneficiu de imagine: ne numărm printre cele 25 de orașe mari din România
care găzduiesc astfel de centre de informare. Și asta se datorează activității de
10 ani a Centrului, dar și acordul Consiliului Județean Vâlcea pentru cofinanțarea proiectului.
Așa că... și în următorii 3 ani vom
avea Europa în direct, vom avea informații de calitate, corecte și oficiale, dar
vom avea cetățeni informați, conștienți
de ce se întâmplă în Europa lor.
De ce mai este important un astfel
de Centru într-o comunitate care-și
respectă membrii săi? Pentru că aici, la
Europe Direct, comunicăm oamenilor
pe înțelesul lor. Politica de comunicare
nu este reglementată de dispoziții specifice, ci decurge în mod direct și cu temei juridic din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care garantează tuturor cetățenilor dreptul de
a fi informați cu privire la chestiunile
europene.
Strategiile

de

comunicare

ale

Centrelor au suferit modificări de viziune de la o generație la alta: accentul a
căzut pe recâștigarea sprijinului și încrederii cetățenilor după momentele
privind Tratatul constituțional, elaborarea de planuri de comunicare în trei
pași – ascultarea cetățeanului, explicarea modului în care politicile UE
afectează viața de zi cu zi a cetățenilor
și stabilirea de contacte la nivel local –
caracteristică a generației a doua de
centre (2009 – 2012), urmată de profesionalizarea serviciilor de comunicare
(2013 – 2017) – cea de-a treia generație. În mandatul Comisiei Junker, comunicarea are o mare importanță: ”Cetățenii  își dau seama că UE depune
eforturipentrualeîmbunătățiviațași
seimplicăînUE.Eisimtcăpreocupările
lesuntluateînconsiderareînprocesul
decizional și cunosc drepturile de care
sebucurăînUE”.
Tendințele actuale, de indiferență

crescândă sau chiar ostilitate față de
UE, necesită strategii și politici de
comunicare adecvate la nivel european.
Sunt evenimente care se întâmplă cu
rapiditate, sunt schimbări care se
petrec cu viteze amețitoare... Cu
aceeași viteză trebuie informat și cetățeanul. De aceea, existența unor Centre
de informare în care comunitățile locale să aibă încredere s-a dovedit a fi
foarte bună.
Strategia de comunicare a Centrului
de Informare Europe Direct Vâlcea este
în concordanță cu cea a Reprezentanței
Comisiei Europene în România. Potrivit
acesteia, Centrele de Informare Europe Direct au misiunea de a contribui,
prin activitățile lor de comunicare locală, la o cât mai bună înțelegere a Uniunii Europene, a scopurilor, valorilor
și politicilor acesteia, aducând informația europeană cât mai aproape de
cetățeni, într-o formă adaptată nevoilor
specifice. Centrul ED contribuie la activitatea de comunicare a Comisiei Europene și a Parlamentului European, ale
altor instituții și organisme ale UE,
cooperând și cu alte rețele de informare și de asistență ale UE.
Dana Rădulescu
Consilier de comunicare ED
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«Scriu aici în anul mântuirii, 1918,
să se ştie de cei ce vor citi, că puţini mai sunt
care simt româneşte»

&

Timpuri triste, întunecoase au trecut
şi mulţime de hoarde păgâne ne-au
încălcat scumpa noastră ţară, dar nici
timpurile grele, nici nimeni din păgâni
nu ne-au putut curma şirul zilelor noastre, căci am fost şi suntem români, şi
oricât timp vom putea să păstrăm acest
frumos nume, oricât timp, nu ne vom
teme că vom pieri în mijlocul şi noianul
neamurilor cotropitoare.
Toţi zic ca şi mine: Mai bine vom pieri
cu cinste, decât să trăim cu ruşine în
mijlocul neamurilor răuvoitoare nouă.

- urmare din pagina 45 Numai cei săraci duc greul, îndură
mizeria, suferă amarul şi brutalităţile, şi
dintr-o parte, şi din alta.
De nu dai, gata amenda sau puşcăria, n-ai cu ce te hrăni. Iar cel îmbogăţit de pe urma noastră, a celor nevoiaşi, se uită, rânjeşte, are de toate, e
mulţumit în sufletul lui văzând suferinţele semenilor săi.
Până când vom îndura toate acestea, nu se ştie. Suntem cu toţii cei amărâţi, în aşteptarea unei zile mai bune
(mari), ziua de scăpare şi a răfuielii.
Când va veni însă? Am pierdut orice
nădejde aşteptând şi sperând multulpuţin al nostru, se duce, dispare încetul
cu încetul, fie pentru a domoli foamea
nemţilor, fie a umple buzunarele alor
noştri puşi în solda cotropitorilor scumpei noastre ţări.
Am ajuns de nu mai avem încredere
în nimeni. Am ajuns străini în ţara noastră. Am ajuns să cerşim bucăţica de mămăligă la asupritorii noştri. Iar cei sătui
se uită la zvârcolirile de moarte ale
noastre şi ale copiilor noştri şi râd, şi le
pare bine de nenorocirile noastre, pentru că ei nu suferă.Au toate din belşug,
lui nu i se ia nimic, pe el nu-l jefuieşte
nimeni.
Scriu aici în anul mântuirii, 1918, să
se ştie de cei ce vor citi, că puţini mai
sunt care mai simt româneşte.
Toţi ceilalţi şi-au pierdut orice sentiment naţional. Nu se mai gândesc la
nimic decât să-şi facă averi. În această
amărâtă comună Dăngeşti, se fac cele
mai mari nedreptăţi. Nu mai există
autoritate. Toţi nişte rapaci, nişte speculanţi, ocupându-se mai mult de a-şi
face avere, decât de treburile comunei.
Pe această comună, nefiind nimeni să-i
păzească drepturile, au năpădit toţi din
toate părţile şi din alte comune.
Locuitorii ei au ajuns în sapă de
lemn din această cauză. Şi notaţi bine:
primar Toma G. Popescu, notar Ion D.
Popescu, preot I. Nicolescu, agent fiscal
Florea Enăchescu, învăţător la Dângeşti,
Ion Stelian, iar la Rădăcineşti, subsemnatul care scriu aceste rânduri. Care amărât fiind, am venit de pe front, eu singurul dintre toţi din capii comunei, am
fost în apărarea cinstei ţări acesteia.

„20 noiembrie 1918. Am scăpat”

Caricatură politică franceză: Kaiserul
german, cu piciorul pe cadavrul unui rus
(Rusia), ameninţă cu un pumnal o femeie
(România), să semneze tratatul de pace
Prin tratatul de pace au fost acceptate
condiţii/dispoziţii dure, dintre care se menţionează: România trebuia să retrocedeze Dobrogea de sud (zisă “Cadrilater”) şi să
cedeze o parte a Dobrogei de nord (la sud de
linia Rasova-Agigea) Bulgariei, care reanexase deja “Cadrilaterul” în decembrie 1916;
restul Dobrogei, deşi rămânea în proprietatea nominală a României, urma să fie controlat şi ocupat de Germania şi Bulgaria până la un tratat ulterior definitiv; România urma să cedeze Austro-Ungariei controlul asupra trecătorilor Munţilor Carpaţi; România concesiona pe 90 de ani Germaniei
toate exploatările petroliere, prin două societăţi petroliere; şantierele navale intrau în
stăpânirea statului german; dreptul Germaniei şi al Austro-Ungariei de control al navigaţiei pe Dunăre etc.
sursa:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_l
a_Bucure%C8%99ti_(1918)

Am scris să se ştie şi să se condamne
ei şi copiii lor.
Şi vom pleca. Avem un vis de împlinit. Peste capul nostru, al românilor, au
trecut multe vijelii, şi nimic nu ne-a cârmit din calea noastră.

În sfârşit, am scăpat. Da, am scăpat,
am răsuflat. Ni s-a luat greutatea ce ne
strivea corpul... şi sufletul. S-au dus
nemţii. În urma lor nu a rămas decât jalea celor nevoiaşi şi râsetul celor groşi la
pungă.
Fraţii noştri prin alianţă, francezi,
englezi, americani ne-au scăpat şi de
această pacoste. De când ne-am demobilizat şi până acuma – sunt 6 luni –
multe am văzut şi multe am auzit.
Am văzut cum ni se duce ultima bucăţică de la gura copiilor noştri şi ultimul ou, ultima picătură de lapte. }i de nu
dai, era foc. {ntr-un rând, m-am opus,
am spus că trebuie intervenit ca să nu
mai dăm când n-aveam de unde da.
Şi ce să vezi, mi-au pus în cap p ecei
graşi, pe mai-marii comunei, pe cei căpătuiţi de nemţi, şi gata, gata să înfund
puşcăria.
De auzit, am auzit şi mai multe, am
auzit cum se înfiera purtarea românilor
ce au luptat, cum mi se „scoteau” ochii
cu vorbele „ce ne-aţi făcut, ce ne mai
marii voştri, că ne-au adus unde suntem
azi!”.
Se înfierau prin vorbe neomenoase
faptele lui Brătianu şi Tache Ionescu şi
chiar a regelui nostru iubit. Şi ştiţi de
unde erau toate? De la nemţi! Şi ştiţi cine
le răspândesc printre popor? Acei cărora
li s-a dat toată încrederea: un Enăchescu,
agent de percepţie, un Albescu Stelian,
învăţători, un Florescu, notar etc.
Toţi nu ştiu nimic din suferinţele şi
vitejia ostaşilor noştri.
Ei au ştiut să-şi facă averi, iar acum
tot ei cer să li se dea.”
20 octombrie 1918
înv. Ion Bulbeş
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Memorie şi cunoaştere locală vâlceană
Principii de comerţ vs. porniri antisemite
- urmare din pagina 33 Problema românizării barourilor
fusese pusă prima oară la Con gre sul de la Tîrgu Mureş de către
decanul Petre Pogonat de la Iaşi.
Dar dacă la Iaşi exista un număr
foar te mare de avocaţi evrei, la
Vîlcea nu existau practic avocaţi
„străini ”, asociaţia de aici avînd
doar intenţia de solidarizare cu
colegii din barourile ajunse pe
mîna străinilor, a evreilor în special. Ideea românizării barourilor
era mai veche şi pentru contra ca rarea ei se înfiinţase încă din 1935
Uniunea Avocaţilor De mo craţi.[6]
Cel mai mare scandal politic vîlcean din perioada interbelică a fost
cel provocat de doctorul Dumitru
Zeana. El are legătură şi cu evreii.
Zeana era un aromân şi ca mai toţi
aromâni din aceea perioadă avea
simpatii legionare (iniţial gogiste).
În 1934 acesta publică în ziarul
„Curentul” din 30 iulie 1934 un ar ticol în care acuză pe conducătorii
ţării ca fiind „francmasoni şi înstrăinaţi ” care şi-au trădat neamul,
lăsînd întîietate evreilor: ”În
Rîmnicu Vîlcea sînt medici evrei care
au cîte 2-4 posturi de răspundere. Ei
au mituit pe cutare şef de partid
cînd a fost la putere (cu adresă la
Duca n.n.), pe cînd medicii ro mâni
Hozoc, Iordachescu, Floran tin,
Gheorghiu sînt mai margina li zaţi”.
Răspunsul liberalilor, dat po liticianului vîlcean gogist, a venit
ceva mai tîrziu... în 1936. Doctorul
Zeana este acuzat acum de omorul
prin imprudenţă al Mărioarei Po pescu din Horezu, care era şi gra vidă. Zeana este făcut acum de
presă locală liberală „cel mai mare
criminal, cea mai feroce sălbăticiune, de cea mai ordinară şi mai peri culoasă speţă” Cazul a fost în cele
din urmă clasat iar Zeana a trebuit
să părăsească Rîmnicul.[7] A revenit
în 1937, devenind unul dintre membrii marcanţi ai Partidului „Totul
pentru Ţară” din judeţ, fiind chiar
candidat al acestui partid la
alegerile pentru deputaţi din acel
an.

"Farmacia Bejan si Piata de jos" (Centru) - Vedere din perioada interbelică

Existau cîteva magazine e vre ieşti la Rîmnic, care reuşiseră însă
se se impună pentru că adoptaseră
principiul că e mai bine să vinzi
mult cu un cîştig mic, decît să vinzi
puţin cu cîştig mare. Cu toate astea
fenomenul antisemit era resimţit
des tul de acut în societatea ro mâ neas că, deci şi la Vîlcea, căci iată
ce scria naţional-ţărănistul vîlcean
Iosif Andreescu în 1937, într-un ar ticol numit „Naţionalizarea ora şe lor din România”: „Compoziţia et nică a populaţiei din România (5
milioane străini şi 14 milioane ro mâni) ameninţă şi existenţa statului român şi existenţa fiinţei neamului românesc. Majoritatea străi nilor trăieşte în oraşe.Fiindcă nive lul cultural, moral şi economic al
românilor nu-i superior celui atins
de străini, aceştia nu se simt obligaţi să ne stimeze şi să ne respecte,
de aceea sînt ostili statului românesc şi aşteaptă prilejul potrivit
pentru a-i da lovituri de graţie.Pînă
atunci se străduiesc să stoarcă vla ga ţăranului şi funcţionarului ro mân, prin industrie, comerţ, ca mătă, etc, şi să acapareze instituţiile de înaltă cultură, universităţile.
La unele Facultăţi (medicină, far me cie, drept, inginerie) numărul
stu denţilor străini este, în ultimele
decenii mai mare decît al studen ţilor români. Buna stare econo mică

a străinilor din oraşe, îi a jută să
dea odraslele la şcoli înalte. Dacă
situaţia aceasta va mai continua
două decenii, pătura cultă din
România (pătura conducătoare) va
fi în majoritate străină. Atunci sim ţirea şi cultura românească vor fi
înăbuşite şi înlocuite cu o cultură ce
nu va mai izvorî din fiinţa neamului
nostru. Pe mormîntul sufletului ro mânesc se va aşterne o lespede cu
inscripţia «Aici odihneşte un neam
care n-a fost vrednic să trăiască»
Ca român îmi permit să arăt şi eu
fraţilor de sînge drumul ce trebuie
urmat pentru a cuceri fortăreaţa
cea mai puternică în care s-au în tărit străinii: comerţul şi meseriile
din oraşe”[8]
Într-un astfel de climat, le gio narismul a devenit repede destul
de popular şi la Vîlcea. Antise mi tis mul vîlcenilor nu a avut totuşi o co notaţie economică ci mai curînd u na culturală-religioasă. Pe de altă
parte tineretul era impresionat de
ritualul mistic şi teatral al arsenalului propagandistic legionar: uniforma verde (ce simboliza venirea pri mă verii), salutul legionar cu ridicarea braţului, însoţit de cuvintele
„Trăiască Legiunea şi Căpitanul”, ca
şi marşurile prin ţară în pas bărbă tesc. Codreanu intenţionă ca le giu nea să fie mai mult decît un partid

&
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1933/1938

„Înc his oaresauamendăpentruultragierea
sentimentelorcetăţenilordinRâmnicuVâlcea,
prinint onareaunorcântececeîislăveau
peas as iniiluiDuca”
sau o mişcare, ea urma să fie un mod de viaţă.
Întrucît populaţia era în căutarea unor răspunsuri
la pro blemele social-economice şi po li ti ce ale
acestei perioade, naţionalismul religios al Gărzii
de Fier se do vedea a fi mult mai accesibil categoriilor de jos ale populaţiei, în deosebi ţărănimii
sărace. Mulţi dintre liderii legionari proveneau din
provincie sau din populaţia de puţin timp urbanizată. La Vîlcea, în afara liderilor amintiţi anterior,
se cuvin menţionaţi şi: Alexandru Voi cescu, primar
la Olăneşti, Ale xan dru Răducănoiu, de la Că li măneşti, avocatul Ion Bărbulescu de la Go vo ra.[9]
Anul 1934 înregistrează trei e venimente po litice majore pentru judeţul Vîlcea dar şi pentru
ţară: înmormîntarea lui I.G.Duca, politician vîlcean, ales de 5 ori deputat al acestui judeţ (1919,
1922, 1926, 1928,1932), Congresul studenţilor
legionari olteni, eveniment unde s-a făcut un pas
însemnat spre ruptu ra dintre Mihail Stelescu şi
Corneliu Zelea Codreanu şi un proces, în ca re Mi hail Stelescu şi adep ţii săi au primit pedepse cu
în chi soarea sau amendă pentru ultragierea sentimentelor cetăţenilor din Rîm ni cu Vîlcea, prin in tonarea unor cîntece ce îi slăveau pe a sa sinii lui
Du ca. Ce le trei evenimente, mai pu ţin cu noscute
de publicul iubitor de istorie, au serioase legături
în tre ele şi prezintă importante conse cinţe pentru
istoria ţării.
Înmormîntarea lui I.G.Duca

„Premierul Duca a fost condus pe ultimul drum de 400.000 de
ro mâni. «În buzunarul primului ministru s-au găsit câteva hârtii
ne însemnate, o monedă franţuzească de cinci parale şi 80 de lei.
Du ca voia să se întoarcă la Bucureşti cu clasa III», relatează „A deverul” din decembrie 1933 despre asasinarea lui Duca. Mo des tul premier liberal purta în ziua morţii o cămaşă cârpită la
umăr. Corpul neînsufleţit al premierului a fost depus la Peleş,
înainte de a fi dus la Bucuresti. La dispoziţia lui Carol care nu a
putut trece pes te antipatia faţă de Duca nici în momentul
morţii, cor pul acestuia nu a fost depus în sala mare a palatului,
ci lângă camerele ser vitorilor. Regele nu fost nici măcar să
depună o floa re la că pă tâ iul primului ministru asasinat”
sursa: https://adevarul.ro/locale/alexandria/cronica-asasinarii-celui-maimodest-demnitar-roman-ministru-duca-murit-impuscat-legionari-imbracat-camasa-carpita-80-lei-buzunar1_55db0edef5eaafab2cdebebb/index.html

Campania electorală din 1933 a fost marcată
de hotărîrea guvernului I.G. Duca, instalat în 14
noiembrie 1933, de a dizolva Garda de fier (9 de cembrie 1933), sub motiv că aceasta recurgea la
acte de violenţă care puneau sub semnul în trebării
ordinea socială şi de stat. Pe de altă parte guvernul
însuşi a recurs la utilizarea pe scară largă a a paratului
de stat, deci şi a violen ţei, pentru asigurarea victoriei
P.N.L. în a legeri, a le geri care s-au desfăşurat pe data de
20 de ce m brie, pentru A dunarea Deputaţilor şi în 22,
28, 29 decembrie, pen tru Senat. În tr-adevăr, P.N.L. a
obţinut succesul dorit (50,9 % din totalul voturilor), în
timp ce P.N.|. a înregistrat 13,9%, iar Partidul Ţărănesc-Lupu 5,1%. Trebuie spus că la Vîlcea fusese
depusă, iniţial, şi o listă a Gărzii de Fier cu prin zînd pe
: 1. preot Gheorghe Doară 2. Mihail Po lihroniade 3.
Constantin Iliescu 4. V ictor Bărbulescu 5. preot Petre
Stoinac. Scoaterea formaţiunii legionare în afară legii
a dus la anularea acestei liste.

Dar în timp ce presa comenta pe larg rezultatele a legerilor, s-a aflat că I.G. Duca, preşedintele Con si liu lui de Miniştri, a fost asasinat de legionari în gara Si -

naia, cu cinci gloanţe trase în ceafă, în seara zilei de
29 decembrie 1933, în jurul orei 21 şi 15 minute. I me diat după asasinarea lui Duca, la circa 3 ore de la e veniment, prefectul vîlcean liberal Eugen Băcescu or donă arestarea liderului legionarilor vîlceni, V ictor
Bărbulescu. Pe 29 decembrie 1933, la orele 24, avocatul Bărbulescu este arestat la domiciliul său din Dră gă şani, de un pluton de jandarmi de la Regimentul I
Drăgăşani...
- continuarea şi notele de final, în ediţia print a
numărului viitor al revistei - „Istoria mişcării legionare vâlcene 1933-1938” 17.621 vizualizări unice în online -, un articol
excepţional semnat de prof. dr. Sorin Oane, integral la:
https://www.istorielocala.ro/index.php?option=com_
k2&view=item&id=132:istoria-mi%C5%9Fc%C4%83riilegionare-v%C3%A2lcene-1933-1938&Itemid=203 Notă: titlurile, fotografiile şi explicaţiile aparţin redacţiei
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Istorie şi artă
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Théodore Géricault

Jean-Louis-André-Théodore Géricault (n. 26 septembrie 1791,
Rouen, Franţa – d. 26 ianuarie 1824, Paris, Franţa) a fost un important pictor şi litograf francez, exponent al romantismului în pictură.
Géricault s-a născut în anul 1791, la doi ani după izbucnirea
Revoluţiei Franceze. Anii de tinereţe corespund perioadei
războaielor napoleoniene. Este martor al unor vremuri de răscruce,
când o lume învechită se prăbuşeşte şi cedează locul unei noi epoci
care se naşte. Creaţia lui Géricault poartă semnul transformărilor
istorice ale unei epoci marcate de contradicţii. Operele artistului
reprezintă, sub anumite aspecte, o continuare a drumului ales de
Jacques Louis David, deşi cuprind accente inovatoare, romantice,
prevestind în acelaşi timp realismul.
sursa:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_G%C3%A9ricault

- urmare din pagina 41 Artistul surprinde momentul salvării naufragiaților. Printre ei se află însă
și morți sau muribunzi. Se disting mai
multe personaje:
 Jean Charles - este negrul care, din punctul cel mai înalt al plutei,
flutură o basma pentru a fi văzuți de
cei de pe „Argus”, vasul
venit în ajutorul lor. El
era cel care îi arunca de
pe plută pe cei slăbiți,
indicați de doctorul
expediției. Este singurul
dintre supraviețuitori care era un „tip
comun”, ceilalți supraviețuitori fiind
ofițeri, oameni de știință sau preoți.
Charles și alți patru inși vor muri la
bordul lui „Argus”, deoarece au mâncat cu lăcomie.

doi și-au pierdut slujbele și, pentru
scurt timp, au fost chiar întemnițați.
 Un supraviețuitor ce revendică trupul unui decedat! Este o referință „criptică” la un personaj dantesc
din „Infernul”, contele Ugolino, care șiar fi mâncat fiii morți, toți fiind deținuți într-o închisoare. Este singura referire din tablou la canibalism !

«Pluta Meduzei»...

 Henri Savigny, doctorul fregatei, cel care a lăsat ulterior mărturii
despre eveniment. Gericault îl prezintă
în față catargului, cu mâna indicând
spre bricul salvator, fiind alături de un
alt supraviețuitor, Correard.
 Alexandre Correard, cartograful expediției, era unul dintre cei 60
de oameni de știință din această misiune. Gericault se întâlnise personal cu
cei doi. Citise și cartea în care aceștia
își povestiseră cumplita experiență. Ulterior, Savigny și Correard au încercat
să obțină despăgubiri de la guvernanți,
pentru traumatismul provocat de naufragiul „Meduzei”. Autoritățile le-au
provocat însă numeroase necazuri. Cei

 Gericault însuși – Se pare că
artistul s-a reprezentat pe sine în acest
tablou. Este cadavrul (sau muribundul)
din partea stângă a tabloului. Astăzi, se
susține că nu convingerile politice, cât
mai ales povestea lui personală, l-au
determinat pe artist să realizeze tabloul și să se reprezinte pe sine în el. În
1819, Gericault trăia o dramă personală. Avusese o aventură de iubire cu tânăra soție a unchiului său. Fata fusese
însă izgonită din Franța, iar copilul născut, dat spre adopție. Evident, Gericault nu a putut opri toate acestea. De
altfel, despre această drama a artistului s-a aflat însă tîrziu, după circa 150
de ani, familia păstrând, cu multă grija,
acest secret. Tabloul este o formă de
expiație pentru autor, a cărei viața personală eșuase precum viețile celor de
pe „Pluta Meduzei”. Artistul va muri în
1824, la vârsta de 32 de ani, după ce
încercase de mai multe ori să se sinucidă.

Câteva concluzii
În afara acestei povești tulburătoare, mai sunt cel puțin două lucruri de
reținut despre această lucrare. Unul
este de natură artistică. Gericault se
dovedește aici un continuator al artistului baroc Caravaggio. Tabloul prezintă un joc teribil de lumini și umbre,
marea se vede prea puțin și nu este
deloc albastră; tabloul nu este deci unul despre mare! Predomină maroul,
ca și în lucrările maestrului baroc.
Celălalt lucru important este de
natură morală. Mesajul tabloului este
de un patetism tulburătror: este imaginea foamei dezumanizante. Este și o
mărturie puternică a suferinței umane. Prin acest subiect se anunța romantismul plin de pasiune care va urma cu Eugene Delacroix. Să nu uităm.
Subiectul lui Gericault era unul contemporan și nu inspirat din mitologie
sau antichitate. Arta „eroică”, neoclasică, inspirată din istoria Romei, este
înlocuită cu drama unui eveniment
întâmplat cu trei ani înaintea pictării
tabloului. „Pluta Meduzei” a fost semnalul asaltului romantismului în pictură.
(informaţii publicate iniţial
în revista Historia, sub semnătura
prof. dr. Sorin Oane https://www.historia.ro/sectiune/ge
neral/articol/pluta-meduzei-de-gericault-imaginea-foamei-dezumanizante-si-a-luptei-pentru-supravietuire)
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Proiect din portofoliul EduCab:

Ateliere Mediawise pentru bibliotecarii
vâlceni
Prin intermediul prietenilor noş tri de la România EduCab, am pri mit
o nouă ofertă, pentru două ateliere
de învăţare/ perfecţionare profesio nală: primul îi ajută pe bibliotecari
și pe mem brii comunității locale să
filtreze informațiile în format vizual
tot mai folosit în mediul online, iar
al doilea introduce jocul Happy On life şi promovează utilizarea în si guranță și în mod responsabil a In ter netului de către copii și adulți.
Jo cul este creat de Comisia Eu ro peană prin Joint Research Centre,
ca resursă educațională pentru edu ca ția digitală. Proiectul testează eficiența sa în învățare prin metoda
ex perimentului și se derulează în I ta lia, Portugalia și România.
1. „Laborator de propagandă: tu
știi să o recunoști?” este un atelier
util într-o lume supra-saturată de
informație și acces ușor la diverse
platforme de socializare online.
La atelier, bibliotecarii învață
cum să recunoască propaganda
vizuală contemporană, ce tehnici de
comunicare folosește și cât contează contextul publicării unui
mesaj de propagandă atunci când îi
analizăm impactul.
Vor identifica și evalua exemple
de propagandă contemporană în
context românesc cu ajutorul platformei digitale cu conținut generat
de utilizatori – MindOverMedia:
Pro pagandă pentru gândire critică.
Atelierul abordează propaganda
și dezinformarea în context electoral, dar și propaganda în registrulnaționalist. Ajută bibliotecarii și
membrii comunității locale să filtreze informațiile în format vizual
tot mai folosit în mediul online.
Exercițiul cultivă gândirea critică
și abordează propaganda din perspectivă contemporană și mai puțin
istorică. Dezvoltă un simț al responsabilității sociale în ceea ce privește
răspândirea propagandei online, iar
participanții își exersează curajul
să-și exprime opiniile și să participe

la discuții despre subiecte contro versate, pe marginea cărora oa me nii pot fi în dezacord.

cuțiilor despre Internet la clasă sau
la bibliotecă cu copiii între 8 și 12
ani.

După atelier, bibliotecarii vor
putea să pună în practică cele
învățate la bibliotecă. Platforma
MindoverMedia este o unealtă de
învățare gratuită, care poate fi
folosită de către profesori și bibliotecari la clasă sau la bibliotecă.

SCOP: Pentru îmbunătățirea
com petențelor digitale în mod
colectiv; competențe digitale largi
necesare atunci când copiii accesează sau produc conținuturi digitale și le publică online.

Atelierul a fost dezvoltat în pro iectul ‘MindoverMedia – Propa gandă pentru gândire critică’ des pre care puteți citi mai multe la
https://mediawise.ro/propagandapentru-gandire-critica-primul-atelier/
Durata atelierului: 3 ore cu
pauză
2. Atelierul Happy Onlife
Acest atelier introduce profesorilor și bibliotecarilor jocul online
Happy Onlife pentru a-l folosi în
clasă sau la bibliotecă, ca instrument de lucru în discuțiile sau atelierele despre Internet pentru copii
și tineri. Scur tă prezentare a instrumentului de lucru: Happy Onlife
este un joc gratuit online în limba
română (disponibil și pe dispositive
mobile) util pentru facilitarea dis-

Abordează TEME precum hărțui rea online, responsabilități pe rețe le le de socializare online, reguli de
bună conduită (en. netiquette), in teracțiune online (cu străinii de
ex.) etc.; sfaturi pentru o experiență online sigură și plăcută.
Găsiți mai multe detalii la
https://mediawise.ro/happy-onlife/
DURATA atelierului: 1-2 ore
Vă invităm să vă înscrieţi în pe rio ada următoare, pentru a putea
putea organiza atelierele începând
cu această toamnă, la Biblioteca Ju deţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea.
Adresa pentru înscrieri este cea cu nos cută biblioteci.valcene@gmail.com
Sursă descrieri și fotografia:
https://mediawise.ro/
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S e î n t âm p l ă î n bi b l i o t e c i v â l c en e :

Drăgăşani: între Misiune şi pasiune

- urmare din pagina 17 - sesiuni de informări perio dice la care participă diverse categorii sociale (medici, polițiști,
funcționari APIA, angajați situații
de urgență, etc.)
- cursuri gratuite de limba
engleză pentru copii.
- colaborări cu voluntarii stră ini care și-au desfășurat o mare
parte din
activități la bibliote că și care au folosit materiale de
do cumentare și serviciul Biblio net.
- parteneriate educaționale cu
grădinițele, școlile, liceele din
municipiu și grădinițele și școlile
din alte localități (Ștefănești, Po ganu, Verguleasa, Balș, Slatina,
Pleșoiu), cu Școala de Subofițeri
Jan darmi ‘’Grigore Alexandru Ghi ca”, cu Crucea Roșie Vâlcea.

- ser bări defășurate de preșcolari și elevi cu diferite ocazii.
- colaborare cu cercetașii ce
fac parte din ”Centrul Local Tudor
Vladimirescu”, în vederea reali zării unor materiale și activități
educative.
- colaborare cu voluntarii ce
fac parte din Proiectul ”Green Ri vers”, un proiect ce se axează pe
problemele de mediu din zona
Drăgășani. La acest proiect participă voluntari din diferite țări.
- colaborare cu alte biblioteci
din județ la diverse proiecte ,
exemplu Proiectul ”Code Kids”.
- participarea la Proiectul
Educab, ce implică donații de
carte și programe de educație ci ne matografică.
pregătirea și participarea
cu depoziții la audierea publică,
des fășurată la Biblioteca Muni ci pală Drăgășani, privind infiinţarea

u nui centru de zi pentru copiii de
etnie romă din cartierul „Sfântul
Gheorghe” din Drăgăşani.
- proiect caritabil, intitulat
"Progresăm în credință, făcând
fapte bune cu stăruință", proiect
ce participă la concursul național
de miniproiecte "Biserica și Școa la din sufletul meu"'.
- pe perioada vacanțelor școlare s-a asigurat un climat educativ și recreativ prin intermediul
jocurilor Intuitext, șahului, fil melor pentru copii, al cărților, a te lierelor de pictură, serviciului
Internet, cursurilor de limbi străi ne.
Prin intermediul acestor acti vități, dincolo de ac tul de cultură, corect și profesio nal, avem
satisfacția că ne în depli nim me nirea, contribuind la dezvoltarea
comunității drăgăşenene; că a vem un rol esenţial, foarte im portant, în viața acesteia.
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Călători iluştri prin Brezoi
- de la Friederich Schwantz, poreclit de localnici
„Meşterul Şanţ”, la Carol Popp de Szathmary şi alţii • la începutul acestei veri am
în cheiat încărcarea în online a in for ma ţiilor full text despre cel mai nor dic oraş vâlcean, conţinute în En ci clo pedia judeţului Vâlcea, vol II
Localităţile urbane, Editura For tu na, Râmnicu Vâlcea, 2012; în cadrul
lucrării, de Brezoi s-au ocupat: co ordonator Ion Soare, autori D u mi tru Dumitrescu, Gheorghe Efrim,
Gheorghe Mosor, Ion Soare.
„În decursul timpului, un ţinut
atât de pitoresc şi de încărcat de
istorie, cum este Valea Lotrului, nu
putea să nu atragă, ca un magnet
imens, numeroşi călători şi vizitatori – străini şi români. „În interesul
serviciului” sau ca turişti, ei au
lăsat informaţii utile şi impresii frumoase despre această „Ţară”, cu a
sa „poartă de intrare” – Brezoiul.
Primul străin renumit care şi-a legat
nu mele de Brezoi, este Friederich
Schwantz, specialist în cartografie,
ar hitectură şi inginerie, autorul nu
mai puţin celebrei hărţi (foto) a Ol teniei, alcătuite în vremea ocu pă rii
provinciei de către austrieci (17211739). Denumit de localnici, în documentele timpului, „Meşterul Şanţ”, el
se aseamănă, parcă în chip simbolic,
cu legendarul său înaintaş – contele
Conrad, printr-un gest oarecum
asemănător: construirea, la Gura Lo tru lui, a unui conac sau han (Efrim,
2008, 120-121).
Un alt neamţ vestit care îşi va le ga numele de Brezoi, va fi gene ra lul
Von Bauer (n. la Hanau în 1731), ca re a făcut parte din armata rusă a
lui Rumeanţev; este autorul cunos cu telor Memorii (1778), în care,
prin tre altele, delimitează şi nu meş te toate satele de pe Valea Lotrului,
inclusiv Brezoiul.
În 1860, în faimoasa sa vizită
prin mânăstirile din judeţele Argeş
şi Vâlcea, scriitorul Alexandru Odo bes cu a vizitat Cornetul şi Golo tre niul. De la el, aflăm că sătenii din
zonă „sunt moşneni, dar nu cunosc
lucrul agriculturii, ci se hrănesc mai
mult cu vitele şi cu tăierea brazilor”
(Odobescu, 1981, 64). În luna apri lie 1867, însuşi domnitorul (viitorul

rege) Carol I şi suita sa, pe parcursul
vizitei făcute în Vâlcea, au ajuns şi
în „comuna Brezoi, unde a fost bine
primit de dl. Novacu (sic!), antreprenorul…” (DJVAN, PJV, dos. 125/ 1867, 67); din suita domnească, fă cea parte şi renumitul fotograf Ca rol Popp de Szathmary, care va ne mu ri, în câteva dintre fo tografiile
fă cute cu această oca zie, aspecte
din Brezoi: „Găurile Zmei lor” din
Că lineşti, peştera „Găuri” de la Pro ieni, Valea Lotrului la Bre zoi, Bi se rica veche de aici, terasele au rifere
de pe malul drept al Oltului (la
Brezoi) etc. (Băncilă, 1924, 521). În
1898, inginerul de drumuri şi căi
ferate, Aurel Diaconovici, bănăţean
de origine, a condus prin zonă o ex cursie a familiei regale (prinţul Fer dinand – după boala de tifos – în so ţit de suita sa, din care făcea par te
şi I. C. Brătianu); în ziua I, în programul călătoriei, intrau „Brezoi, Mă la ia, Voineasa” (apud Efrim, 2008,
129). La 1900, un alt scriitor – Ale xandru Vlahuţă aprecia că „într-un
ade vărat colţ de rai, e aşezat Bre zoiul; în faţa satului, dincolo de Lo tru, se înalţă ca un foişor, Ţurţudanul” (Vlahuţă, 1959, 62). În 1908, o mul de afaceri Jacques Lebandi, su pranumit „Împăratul Saharei”, a că lătorit – însoţit de principele Bi bes cu – la Brezoi, unde a vizitat fie răs -

tra iele Societăţii „Lotru” (DJVAN,
PJV, dos. 51/1908, 94).
În 1939, Nicolae Iorga a ajuns şi
el în Brezoi şi a admirat ingenioasele instalaţii ale fabricii „Carpatina”
(Inf.: Petre Croce din Brezoi).
Potrivit mărturiilor localnicilor,
în verile anilor 1950-1955, venea la
Brezoi, trăgând la familia PopescuLo tru din Golotreni, marele cântă reţ
de operă Petre Ştefănescu-Goan gă.
„Vocalizele sale pe plaja de pe malul
apei, reprezentau un mare spectacol
pentru copii şi adulţi” – îşi aminteşte
un brezoian (Efrim, 2008, 130). Alte
mari personalităţi - scriitori şi oa meni politici - care au ajuns prin
Brezoi, au fost: Octavian Goga, I. Gh.
Duca, Gogu Ştefănescu (avocatul
„Carpatinei”, liberal convins), Mihail
Sadoveanu, Leca Mo ra riu, Radu Gyr
şi mulţi alţii. Un lucru este evident:
despre călătorii şi vizi tatorii renumiţi care şi-au purtat pa şii prin
Brezoi, s-ar putea scrie o lu crare
spe cială!
«Brezoi – Turismul», incluzând subcapitolele „Potenţialul turistic natural”,
„Potenţialul turistic antropic” şi „Călători
iluştri prin Brezoi” - la https://www.istorielocala.ro/index.php/biblioteca-judeteanaantim-ivireanul-valcea/item/1685-brezoiturismul.html
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Instantanee fotografice
program Educaţie parentală
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Instantanee Educaţie cinematografică
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- urmare din pagina 6 -

În patru ani: 17.730 cursanţi:
• Raportare Februarie 2018: 2.367
cursanţi (1.309 la "Banii pe net" şi
1.058 la "BaniIQ"), instruiţi în 20 de
biblioteci publice vâlcene
• Februarie 2017: în 36 biblioteci 4.202 cursanţi (2.095 la "Banii pe
net" şi 2.107 la "BaniIQ")
• Februarie 2016: 37 biblioteci 5.504 cursanţi (3.138 la "Banii pe
net" si 2.366 la BaniIQ).
• Februarie 2015 - 53 biblioteci, în
total 5.657 cursanţi (3.492 la „Banii
pe net” şi 2.165 la BaniIQ)

Instantanee fotografice
«Banii pe net» şi «BaniIQ»

&
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„Este primul pas
către incluziunea financiară a
mediului rural,
care pregăteşte
terenul pentru
etapa următoare, atât de necesară şi de aşteptată:
bancarizarea zonelor rurale. Peste
două treimi dintre cei care au urmat
cursurile în bibliotecile rurale reprezintă populaţie adultă, peste 35 de
ani, ceea ce arată dorinţa locuitorilor
de la sate de a-şi îmbogăţi cunoştinţele financiare”, a declarat Cătălin
Crețu, director general pentru
România, Croația, Malta și Slovenia
al Visa Europe.

Afiş din Biblioteca Vlădeşti
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Culturi şi civilizaţii europene (I):

Bologna

Trieste ( / t r iː ɛ s t / ; [2] pronunția
în italiană: [triɛste] este un oraș și un
port maritim în nord-estul Italiei . Este
situat spre capătul unei benzi înguste
de teritoriu italian aflat între Marea
Adriatică și Slovenia, care „încep” imediat la sud și la est de oraș. De asemenea, este situat în apropierea Croației
(frontiera e la 30 de kilometri spre sud).
Aflat în zona răsăriteană a Golfului
Trieste, de-a lungul istoriei, oraşul a
fost influențat de situarea sa la intersecția culturilor latine, slavice și germane. Este capitala regiunii autonome
Friuli-Venezia Giulia. Populația metropolitană a zonei Trieste este de 410.000
locuitori, orașul propriu-zis cuprinzând
aproximativ 240.000 de locuitori.

pei, iar Trieste a fost cel mai important
port maritim. Ca port maritim prosper
în regiunea mediteraneană, Trieste a
devenit al patrulea cel mai mare oraș
al Imperiului Austro-Ungar (după Viena, Budapesta și Praga ). În perioada finală a secolului al XIX-lea, s-a evidenţiat ca un important centru al literaturii
și muzicii. Trieste a cunoscut şi o renaștere economică, în anii ’30, şi a constituit un reper important în lupta dintre
blocurile estic și vestic, după cel de- al
doilea război mondial.

Trieste (Teatro Romano)

Trieste (Borsa Vecchia/Bursa veche)

Surse: https://ro.wikipedia.org/wiki/Triest şi
https://en.wikipedia.org/wiki/Trieste

Circumscripţia consulară a Consulatului General al României la Trieste

Forumul Roman

Cattedrale di San Giusto

Forumul Roman şi Basilica Civile

Trieste a fost una dintre cele mai
vechi părți ale monarhiei habsburgice,
căreia i-a aparținut din 1382 până în
1918. În secolul al XIX-lea, monarhia
era una dintre marile puteri ale Euro-

cuprinde regiunile din cadrul teritoriului Friuli-Venezia-Giulia, cu capitala la
Trieste şi Veneto, cu capitala la Veneţia.
Consulul general român pentru aceste
regiuni este Cosmin Victor LOTREANU.
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Udine - Piazza della Libertà
şi Loggia di San Giovanni
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apitală a regiunii Emilia-Romagna, Bologna este un
oraş de tradiţie antică, la
început locuit de etrusci şi mai târziu
de romani, în prezent cunoscut pentru
viaţa sa culturală şi universitară. Aici
se află cea mai veche universitate din
Europa, înfiinţată în 1088. Atracţii:
Piazza Maggiore, cele doua turnuri
(Due Torri) Asinelli (98m) şi Garisenda
(47m), Via Zamboni, Palatul regelui
Enzo, biserica S. Giacomo Maggiore.
Atracţii constituie şi gastronomia
locală.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bologna

Circumscripţia consulară a Consulatului General al României la Bologna
cuprinde regiunile italiene EmiliaRomagna - capitala Bologna, Marche capitala Ancona, Toscana - capitala Florența şi Republica San Marino.
Consul General este Daniela Maria
DOBRE.
Udine a fost prima dată atestat în
înregistrările latine medievale ca Udene, în 983, și ca Utinum, în jurul anului
1000. Originea numelui Udine este
neclară. S-a sugerat cu tentă că numele
poate să fie de origine preromană,
legat de rădăcina indo-europeană *o u̯
d h* - “ umbre “, folosită în sens figurat
pentru a însemna “deal”. Denumirea
slovenă Videm (cu final - m ) este o hipercorrecție a denumirii locale slovene
Vidan (cu final - n), bazată pe așezări
numite Videm din Slovenia.
Udine este capitala istorică a Friuli.
Zona a fost locuită încă din epoca
neolitică. Se crede că a fost întemeiată
de iliri. O veche legendă maghiară
spune că Attila, liderul hunilor, a construit un deal acolo, când a asediat
Aquileia, soldații săi cărând solul în
căști și scuturi, deoarece peisajul era
prea plat, fără nicio înălţime dominantă. A înființat orașul și a construit un
turn în formă de pătrat.
După căderea Imperiului Roman de
Vest, zona a devenit mai importantă,
mai ales după declinul Aquileia și, ulterior, a Cividale. În anul 983, Udine a fost
menționată pentru prima dată, prin
donarea de către împăratul Otto al IIlea a castelului Utinum, Patriarhilor din
Aquileia şi, ulterior, principalilor domni
feudali din regiune. În 1223, o dată cu
întemeierea pieței, orașul a devenit cel
mai important centru în domeniul
economiei și comerțului și s-a impus,

de asemenea, ca reşedinţă a Patriarhului. În 1420, Udine fost cucerit de Republica Veneția. În 1511, a fost teatrul
unui scurt război civil, care a fost urmat
de un cutremur și o ciumă. Udine a rămas sub control venețian până în 1797,
fiind cel de-al doilea oraș ca mărime
din stat. După scurta dominație franceză care a
urmat, a făcut parte din
Regatul LomUdine în 1650 bardia-Veneția austriacă.
A fost inclusă în noul Regat al Italiei în
1866.
În timpul Primului Război Mondial ,
înainte de înfrângerea în bătălia de la
Caporetto , Udine a devenit sediul Înaltului Comandament Italian și a fost poreclit “Capitale della Guerra” (“Capitala
de război”). După bătălie, a fost ocupat
de germani (în 1917) și austrieci (în
1918) până după bătălia de la Vittorio
Veneto, din 1918. După război a devenit pentru scurt timp capitală pentru
„Provincia del Friuli”, care a inclus
provinciile actuale Gorizia, Pordenone
și Udine. Începând cu 8 octombrie
1943, orașul s-a aflat sub administrație
germană directă, care a încetat în
aprilie 1945.
https://en.wikipedia.org/wiki/Udine

Bologna Cele Două Turnuri
(Due Torri)
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Omul şi muntele: Suim şi cădem permanent
Ne măsurăm înălţimile şi prăbuşirile
în repere în stare să nu epuizeze mulţimea devenirilor. Timpul devorator,
creator şi renovator la rându-i, îşi măsoară clipa, istorie milenară, în
piramide. Piramide ale omului şi ale
naturii. Creatorul din început, generator
al raportului cauzăefect, a înlănţuit
lucrurile între ele, determinând o armonie a locurilor şi a faptelor, un mod
de existenţă într-un echilibru care-şi
caută continuu stabilitatea. Armonia,
echilibrul lucrurilor sunt continuu tulburate de orgoliul, de vanitatea conştientului ce transcede naturalul - cauză
şi-l neagă. Pasiunile, patimile în arderi,
ca niș te efemeride, neagă trecutul operă, întotdeauna efect al unei cauze
anterioare, pentru a crea o nouă stare
de echilibru, marcată de noi coordonate. I-a fost dată omului conştiinţa organică să poarte veşnic păcatul neîmpăcării
cu natura Lui Dumnezeu - creatorul
armoniei universale. Din această ursire
s-au născut sfâşierea întrebării, dorinţa,
neîmpăcarea cu soarta, căutarea disperată, speranţa că undeva, cândva,
omul va găsi răspunsul, satisfacţia,
împăcarea, limanul. Ce simbol impunător găsim în aceste frământări ale omului, punându-şi viaţa cu destin, spre acest liman, senin absolut, răspuns întrebărilor: Muntele. Muntele a fi, a şti,
muntele-împăcare, absolutul mărginirii
noastre. Urcuşul omului în cunoaştere,
pornind de la deprinderile pentru traiul
material, satisfacerea pasiunilor de tot
felul, nu de puţine ori adevărate patimi,
spre lumina cunoaşterii eliberatoare,
reconstituie ascensiunea pe un munte.
Pornim întotdeauna din umbra văilor,
acolo unde tumultul curgerilor creează
forţe în măsură să ne schimbe sensul
propriei curgeri, să ne coboare în languroasele şi şerpuitoarele meandre ale
şesului. Râuri ale lumescului care mai
întotdeauna fericesc pe cei ce nu pot să
se opună valului, pe cei ce acceptă
condiţii, pe cei care, plutind duşi de
undă îşi procură vanitatea plăcerilor din
şesuri. Râurile căderilor cu fiecare
metru scoborâtor îşi consumă înaltul, îşi
întunecă valul, sporind în schimb prinosul de ape, încărcătura de păcate.
Fiecare metru alungă izvorul, susurul şi
limpezimea, cauza este negată cu
fiecare prag, cu fiecare izbândă a curgerii. Ascensiunea propriu-zisă nu este
posibilă decât celor în care ard pasiuni,
glorii latente şi care se pot elibera de
îngustimea vieţii speciei, ce contrazice
menirea conştiinţei umane. Oare,

Francesco Petrarca şi-a găsit încă nemurirea, în prima ascensiune pe muntele Ventoux din Provența? Oare, Filip al
II-lea rege şi tată al celui care a fost
Alexandru Macedon şi-a procurat gloria
şi mesajul pentru fiul-operă, în ascensiunea pe muntele Emos, povestită nouă
de Tit Liviu? Dacă nu ar fi aşa, nu s-ar
povesti! Oare, Dante şi-a descoperit
“Comedia” fără vreo ascensiune pe
munte? Greu de crezut! Ascensiunile
încep cu versanţii întunecaţi ai plaiurilor
împădurite; cu cât creşte altitudinea, cu
atât privireacunoaştere străbate mai
departe. Voinţa mână pasiunile în
împliniri, iar lipsa ei, sau împuţinarea ei
conjuncturală frânge zboruri lansate în
mulţumiri parţiale, în pierderea imboldului iniţial. Câtă dreptate are Emil
Cioran când spune şi se potriveşte acestor semivoinţe, semizei, semieroi:
“Dumnezule!Opreşte-ţinatura,căţi-ai
făcutmuritoriipemăsuramărimilorei!”
Fiecare pas pe treptele înaltului devine
o cărămidă nouă la temelia cunoaşterii.
O nouă panoramă ce-şi lărgeşte orizontul alimentează vrerea pasului următor.
Pasul ultim, atingerea culmii, vârfului,
înseamnă atingerea unui ţel, împlinirea
pasiunii, descătuşarea, arc electric, ca
orice scânteie ce consumă tensiunea,
frământarea, în acelaşi loc în care cerul
alimentează acest paratrăsnet natural.
Vârful devine punctul de belvedere
maximă, cunoaştere maximă raportată
la muntele “a şti”. Reuşita ultimă pe
scara dorinţei de-a demonstra, raportată la muntele “a fi”, apropierea, atingerea de seninul adevărului celest dau
acestui popas în urcuş semnificaţii multiple. Vârful devine locul unor trăiri extraordinare: profunzimea cerului copleşeşte, limpezimile lui ne scot din fire,
uiţi aici veşnicia osândei, trăind într-o
clipă infinitul desfătării; aici, în măreţia
visării, eul se pierde repede, nu ne mai
aparţinem, ne armonizăm. “Gâdilitoarele plăceri ale gloriei” conduc la manifestări diferite. Unii uită aici totul! Alţii
se copilăresc, în sinceritatea lor, în plinătatea simţirii, strigă, fluieră, aşteaptă
ecoul chiar dinspre vecinătatea cerului.
Reuşita savurată marchează mult orgoliul în gestul de acaparare a muntelui
tuturor, prin proclamarea egalităţii cu
muntele model, prin declararea victoriei ș i arborarea flamurei. Cum altfel sar putea înţelege numele proprii de oameni date munţilor? Moldoveanu, Negovanu, Văleanu, sau botezul, apelând
la sacralitatea silabei OM: La Om, Omul
etc. Pentru alţii, vârful atins este doar

un popas, în ascensiunea - cunoaştere.
Omul-cuget a construit aici pe vârfuri
lăcaşurile zeilor de unde, după înariparea lor, i-a înălţat în zborul rotund al
vulturilor din blazoane, spre cerurile ce
oferă imagini infinit mai cuprinzătoare.
Olimpuri, Parnasuri îşi iau zborul spre
cerurile-raiuri, prin zborul avântat al
cugetului uman, care de la Icar încoace
a simţit nevoia de a depăşi limitele naturale ale înălţimilor. Frumos spune poetul: “Un pisc de-ai cucerit Te-aşteaptă
altul/ Căci niciodată nu-i sfârşit înaltul...” Suntem o specie tenace. În
fiecare generaţie, omul conştiinţă este
marcat de blestemul cunoaşterii şi-şi
poartă destinul pe înalturi, precum
miticul Sisif, bolovanul. Acelaşi om în
luptă cu acelaşi munte, de fapt o întrecere cu propria voinţă. O voinţă cât un
munte reface, reconstituie curgerea spirală a omului etern. Datorăm şi muntelui dăinuirea La noi acasă, în spaţiul
mioritic, armonia capătă amprentă
specifică, ce în relaţia om-munte a născut floarea de colţ a simţirii româneşti,
în simţirea neamurilor. Nemurirea noastră română este legată de muntele model, de netemerea luării de la cap, cu
acelaşi gând, cu aceeaşi credinţă. Valuri
de patimi călări, pârjoliri spre agoniselile noastre n-au putut dezrădăcina
iubirea de pământul din totdeauna
mamă, de muntele cetate, muntele
templu, muntele frate. Muntele de piatră măsoară statornicia, ne-o spune şi
proverbul, în care apele curg, se duc
mai departe, ca nişte năvălitori ce înghit
în primul rând pulberea din cale şi întotdeauna rămân pietrele. Viaţa munţilor
se deşiră ca şi viaţa popoarelor pe care
o ocrotesc. De piatră este dantela ce
mângâie orizontul, veritabilă cetate cu
creneluri şi turnuri de apărare, rezistent
în crezul lui de cremene rămâne omul
poporului de la munte. În timpii exemplu, locuitorii unor comunităţi mici, în
faţa duşmanilor se retrăgeau în cea mai
apropiată cetate, unde rezistau asalturilor. În faţa unor năvăliri puhoaie,
imensa cetate a muntelui a oferit loc de
adăpost şi fortăreaţă fiinţei poporului
întreg, care, în ciuda unor jertfe fără
nume şi număr a rămas ea însăşi şi
rodeşte la fel. Nenumăratele “posade”,
ştiute sau neştiute, adevărate guri de
iad pentru năvălitori, sunt pentru noi
porţi ale sărutului, în înfrăţirea cu
muntele zid, care nu se teme de faima
puterilor, ciuperci crescute după potopul de jafuri, în bălţi de sânge cu altă
grupă sangvină. In sângele nostru, să-
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„Un pisc de-ai cucerit, te-aşteaptă altul,/
Căci niciodată nu-i sfârşit înaltul...”

mânţa noastră rodeşte de două mii de
ani, miere de grai latin, tenacitate tracogetică, puteri născute în inimă de
munte, de munte Carpat. Intrarea în
muntele cetate se face prin “guri de
rai”, dovedind, dacă mai este nevoie, că
muntele a fost mântuirea unui neam de
creştini. Urcarea pe zidurile muntelui se
face pe picioarele de plai, dovadă că
muntele se sprijină temeinic pe prelun-

ghe şi foc de înştiinţare, a pulsat viaţa,
sămânţa a rodirii şesurilor. Au avut grija
curgerilor de tot felul, dinspre izvorul
munte, după ce aceleaşi curgeri au spălat colbul străin, să reverse fecunda
transhumanţă, acelaşi cânt de ciocârlielibertate, aceleaşi rapsodii cuminecătoare, aceeaşi suavă doină, aceleaşi balade eroice, aceeaşi simţire română, în
ciuda presiunilor tuturor punctelor car-

toare, iertătoare, pornită către iubire.
Iubirea este universală, dar trăieşte româneşte într-un spaţiu românesc!
Muntele sfânt - parabolă a raiului - în
creaţia noastră este adus la forma de
biserică şi va păstra amprenta locului.
Nu puteau genera obcinele bucovinene,
subcarpaţii, rotunjimile munţilor, semeţia catedralelor gotice! Acestea, la
ele acasă, trebuiau să se întreacă cu
aroganţa austeră a Alpilor.
Valea Oltului văzută de pe Vf. Cozia (Ciuha Mare),
Simţul măsurii şi al proporţiilor
a cuminecat meşteri mari, calfe
în 15 august 2017
şi zidari, zugravi, pietrari, dulgheri cu geniul armoniei, pentru
ca omul, care seamănă cu
pomul, biserica, semănând cu
muntele, pentru ca tot existentul să se arate în legăturile magice de frumos, în ciuda noianului de deosebiri. Cupolele turnurilor bisericilor noastre
rămân rotunjite ca nişte vârfuri
rotunde, privind continuu spre
Orientul - revărsare zilnică de
începuturi în iluminare. Intrarea
într-o biserică rămâne la apusul
în căutarea permanentă a liniştii
dinspre chindie, înserarea a
zilei, amurg al vieţii. Cupolele se
termină în crucea cu ramurile
treflate, pentru ca dincolo de
simbolistică să ofere calea mântuirii în eter prin spovedanie, la
girile submontane pentru a sări mai dinale. Biserica – munte Omul, în cău- natura Lui Dumnezeu, în care fiecare
repede în ajutor. Intrăm în văile mun- tarea intuitivă a frumosului, devine ori- ramură este treflată (vezi ca exemplu
ţilor precum în biserică, să ne găsim lin- ginal de la un anume moment al ramura bradului - simbol al veşniciei
iştea. Aşa am ridicat la porţile munţilor dumeririi eliberatoare. De acolo, de un- muntelui). Omul a orânduit, cu mici
nestemate de frumos, altare la care de, încetând agoniseala ca ucenic as- excepţii, muntele biserică, la poalele
porţile împărăteşti nu se deschid decât cultător, îşi dă drumul propriilor bătăi muntelui, încercând să creeze liniştea
celor ai locului, celor buni, iniţiaţi în dra- de aripi. Agonisim prin toţi porii simţirii meditaţiilor în locul unde, pentru orice
gostea de neam: Vodiţa, Tismana, Hu- noastre, prin sfatul împărtăşanie, prin urcuş, este necesar un popas.
rezi, Bistriţa, Cozia, Argeş, Corbii de experienţa care se afirmă o dată cu Momentul popas devine astfel îndemn
Piatră, Dealul etc. Toate au vegheat înţelegerea faptului că orice efect îşi are ieşirii din sine, pentru trăirea în alte plaspre miază-ziul păgân, sau spre nordul raţiunea lui. Nu putea naşte muntele nuri. Intrarea în văile muntoase ale
cu pofte de catolicizare forţată. Multe “efect” un model în reprezentarea geni- munţilor, în solemnitatea bisericii, în
altele, asemeni acestora, ne-au păstrat ului artistic? Nu puteau siluetele mun- piramida biserică de aiurea, dă efectul
şi cultivat spiritul ortodoxiei. Estului ţilor să dea, în respectul pentru ele, ne- de piramidă şi acesta - puterea eliberării
năvălitor tătar, muscal asemenea, i-am cesitatea modelului? Nu putea cugetul într-un alt fel de zbor. Poate aşa s-au
pus strajă mănăstiri, posade şi munţi. În omului să nu se întrebe de ce Moise a născut imaginile înaripate de pe pereţii
locaşurile acestea îşi petrec veşnicia urcat muntele Sinai pentru a pogorî de interiori şi exteriori ai bisericilor. Pădomnitori, emblemă de vitejie româ- acolo cele zece porunci, darul cel mare sările cerului cu chipuri umane ne aduc
nească: Matei Basarab, Mircea cel Ma- ș i nepreț uit al moralei lumii? Nu pu- pacea, împăcarea şi înălţarea în dangăre, Neagoe Basarab, Ştefan cel Mare și teau mirarea şi entuziasmul uman să nu tul clopotelor, ecouri repetate de penSfânt, Petru Rareş, Mihai Viteazul. În admire jertfa, pentru noi oamenii, a lui dulările între creste ale vântului purtătrecători, istoria apropiată consem- Prometeu? Pilde nenumărate, argu- tor de zvonuri stranii şi mireasmă de
nează jertfa generoasă a unor generali mente pentru creaţia prin model, alătu- răşină. Chemări de clopote se fac auzite
emblematici: Dragalina, Praporgescu, rate simţirii armonice cu “râul”, “ramul”, atât dinspre munţi, cât şi dinspre altare.
Grigorescu, generali ai unor armate de au determinat local, în spaţiul româ- Călăuziţi-vă paşii spre ele, spre zborul
eroi dintr-o nesfârşită scurgere româ- nesc, specificul grefat pe universal. de care nu vă desparte decât o clipă de
nească în matca noastră, vatră de bo- Ortodoxia noastră, creştinism din în- linişte! Aici o veţi găsi!
tez. În inima muntelui, în înaltul lui ve- ceput, este aproape charmică, răbdăMihai Sporiş
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Premiile şi premianţii Vâlcea „Colţ de rai”
- u r m a r e d i n pa g i n i l e 4 /5 Premiile – cu pseudonimul candidatului (ales în vederea jurizării anonime) și numele real – în ordinea inversă a ierarhiei:
10 Mențiuni la toate secţiunile:
1. PME - Elena Melisa Predescu/
Amărăști/ Eseu
2. Mia (Daria Cîrstea)/ Vlădești/
Pictură
3. Norișor (Dimitrie Goran)/ PăușeștiMăglași/ Pictură
4. C.I.C. (Ionela Carmina Curteanu)/
Valea Mare/ Pictură
5. Pongo (Teodora Daria Scarlat)/
Diculești/ Pictură
6. Dusu (Andreea Nicoleta Udrea)/
Pesceana/ Icoană
7. Dor (Daria Mărăcinescu)/ Pietrari/
Icoană
8. 12VII (Roxana Bran)/ Stroești/
Icoană
9. BPN 2003 (Medeea Maria
Petrica & Maria Magdalena
Butuc & Andrei David Neacșu) /
Galicea/ Video
10. AMI2004 (Maria Izabela Albu)/
Stroești/ video
Sectiunea Poezie: două premii II + 4
premii III
I. Premiul I nu se acordă
II. Codruţa - Angela Stoica (Drăgășani)
+ Remy (Dimitrie Goran)/ PăușeștiMăglași + Mărgăritar (Maria Bojin)/
Vlădeşti
III. România - Adina Crețu (Pietrari)
+ Armonia - Cosmina Anica (Pietrari)
+ DM88 - Denisa Doară Popa (Stroești)
+ G1E3M - Emanuel Grigoroiu (Stroești)
Secțiunea Proză scurtă/ Eseu: un premiu I + un premiu II + un premiu III
I. Franklin - Ionuț Pruteanu/ Drăgăşani
II. 2122A - Elena Alexandra Urs
Sîrboiu/ Amărăști
III. Ştefi V - Ștefan Vlăsceanu/ Dănicei
Secțiunea Pictură/ Desen: 1 premiu I
+ 1 premiu II + 1 premiu III
I. Suflet de copil (Mihnea Peștereanu)/

Costești
II. Franklin (Ionuț Pruteanu)/
Drăgășani
III. Eva (Eva Vilău)/ Vlădești
Secțiunea Icoană („Pictură pe temă
religioasă”, secţiune înfiinţată de Juriu,
datorită numărului mare de lucrări de
gen): un premiu I + un premiu II + un
premiu III:
I. Mina (Cosmina Anițescu)/ Horezu
II. Cris (Cristina Marin)/ Horezu
III. Nick (Vlăduț-Nicolae Muntean)/
Horezu
Secțiunea Creații video: două premii I
+ un premiu II + un premiu III
I. BIGSMOKE (Rareş Căţea & Răzvan
Sandu)/ Vlădești
+ Lăcrămioare (Dimitrie Goran)/
Păușești-Măglași
II. Bachus (Cătălin Lazăr)/ Drăgășani
III. GOKU SSJ (Alin Constantin Stoican)/
Costești
Distincţii oferite de partenerii noştri:
Premii Cercul de la Râmnicu
„România – Grădina Maicii
Domnului”/ Mihai Sporiş:
1. Ex-equo: EDA (Mirabela Zamfir) Drăgăşani + Codruţa (Angela Stoica) Drăgășani / Proză
2. Muguraş (Mădălina Crețu) –Pietrari
/ Proză
3. BAI 2005 (Ioana Alisa Bîrsoianu) –
Galicea/ Proză
Mențiuni: Floare de colţ (Anastasia
Ciobanu) –Costeşti/ Proză;
Iris (Miriam Ispășoiu - Drăgășani);
INAMORA (Diana Ștefan - Pietrari)/
Poezie
Premii „Cultul Eroilor” pentru proză:
- Zbor (Dimitrie Goran)/ Păuşeşti
Măglaşi
- Armonia (Cosmina Anica)/ Pietrari
- ELA (Mihaela Ileana)- Drăgăşani
Premii Cenaclul „Petale”/ Dumitru
Zamfira/ Poezie şi Proză:
Leu 13 (Elena Luiza Ursei - Galicea)
Eda (Mirabela Zamfir - Drăgășani)
Franklin (Ionuț Pruteanu - Drăgășani)

Bibliotecile vâlcene participante
la proiect / elevii lor talentaţi:
1. Amărăşti: M8EOP (Elena Melisa
Predescu), 2122A (Elena Alexandra Urs
Sîrboiu), PME (Elena Melisa Predescu)
2. Costeşti: Suflet de copil (Mihnea
Peștereanu), Floare de colţ (Anastasia
Ciobanu), GOKU SSJ (Alin Constantin
Stoican)
3. Dănicei: Ştefi V (Ștefan Vlăsceanu)
4. Diculesti: Pongo (Teodora Daria
Scarlat)
5. Drăgăşani: Codruţa (Angela Stoica),
Eda (Mirabela Zamfir), Iris (Miriam
Isbășoiu), Ela (Mihaela Ileana),
Franklin (Ionuț Pruteanu), Bachus
(Cătălin Lazăr), Kay (Ionuț Pruteanu)
6. Galicea: BAI 2005 (Ioana Alisa
Bîrsoianu), Leu 13 (Elena Luiza Ursei),
BPN 2003 (Medeea Maria
Petrica & Maria Magdalena
Butuc & Andrei David Neacșu),
7.Horezu: Mina (Cosmina Anițescu),
Cris (Cristina Marin), Nick (VlăduțNicolae Muntean),
8.Păuşeşti-Măglaşi: Zbor (Dimitrie
Goran), Norişor (Dimitrie Goran),
Mărgăritar (Maria Bojin), Remy
(Dimitrie Goran), Lăcrămioare
(Dimitrie Goran)
9.Pesceana: Dusu (Andreea Nicoleta
Udrea)
10. Pietrari: Armonia (Cosmina Anica),
România (Adina Crețu), Dor (Daria
Mărăcinescu), Muguraş (Mădălina
Crețu), Inamora (Diana Ștefan)
11. Stroeşti: 12VII (Roxana Bran), DM
88 (Denisa Doară Popa), G1E3M
(Emanuel Grigoroiu), AMI2004 (Maria
Izabela Albu)
12. Valea Mare: CIC (Ionela Carmina
Curteanu)
13. Vlădeşti: Eva (Eva Vilău), Mia
(Daria Cîrstea), Bigsmoke (Rareş
Căţea & Răzvan Sandu)

Pentru versiunea web a revistei:
Creaţiile sunt la http://bibliotecivalcene.blogspot.ro/2017/11/concursulvalcea-colt-de-rai-editia.html
Regulamentul Concursului se găseşte la
http://bibliotecivalcene.blogspot.ro/p/r
egulamentconcurs-valcea-colt-derai.html

„Alpenkorps a fost format în mai 1915, din nevoia unor
trupe specializate în războiul montan. În prima jumătate
a lunii septembrie 1916, Alpenkorps a părăsit Frontul de
Vest (Argonne) și a fost antrenat în România pentru a-și
susține aliații austro-ungari în noul front care a apărut
după ce România a declarat război Austro-Ungariei. Românii au fost sprijiniți de forțele rusești. Monumentul a
fost construit pentru a comemora oamenii din Alpenkorps care au apărat trecerea importantă a Turnului Roșu împotriva armatei române. Pasul a fost reluat în cele
din urmă de români, dar numai după o bătălie violentă în
care au pierdut 3000 de oameni.”
Sursă germană (există foarte puţine fotografii autohtone)- https://www.flickr.com/photos/drakegoodman/7555598646/
Zilele încleştării crâncene de pe Valea Oltului, dintre Eroii
români şi Corpul alpin german invadator, au fost 26-29
septembrie 1916 - menționate pe monument - n.r.;
alte imagini, în pagina 30

