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Bistri]a, m`n`stirea florentin`

B`uturi fine de pe Olt

U
n loc cu care craiovenii nu prea [tiu
s` se mândreasc`, preferând unele
chestii frivole sau fade, este parcul

natural Romanescu, situat \n partea de sud
a ora[ului, al treilea din Europa din punc-
tul de vedere al suprafe]ei, \ns` nomina-
lizat \n lucr`rile de specialitate la nivel cu
Versailles din Fran]a, Pincio din Italia [i
parcul englezesc din München. Pentru
proiectantul parcului, arhitectul peisagist
Emile Rendont a primit medalia de aur la
Expozi]ia Interna]ional` de la Paris \n
1900, finaliz`rile lucr`rilor \ncheindu-se \n
septembrie 1903, când avea s` fie inaugu-
rat \n prezen]a regelui Carol I [i, desigur, a
primarului Nicolae Romanescu, cel c`ruia 
i-a apar]inut respectiva ini]ativ` [i care s-a
ocupat de dotarea acestuia cu principalele
puncte de atrac]ie, ce se p`streaz` pân`
ast`zi: aclimatizarea de arbori exotici, Ro-
tonda, castelul medieval, gr`dina zoo-

logic`, la care se adaug` Palatul Bibescu,
foi[orul, superbul lac, hipodromul ori
teatrul de var`. Parcul a primit numele lui
Romanescu, cel care a fost edilul urbei \n
cinci mandate, abia dup` moartea sa, lo-
calnicii recompensându-l astfel chiar tar-
div pentru imensele sale merite \n
modernizarea ora[ului, cu toate c` acesta a
l`sat \n urm` o butad` celebr`, anume
„Craiova, ora[ul tâmpi]ilor solemni“,
izvorât`, pare-se, din dezgustul pe care i-l
provocaser` mul]i dintre insipizii s`i con-
temporani. çn aceea[i ordine de idei, fie [i
doar la nivel anecdotic, merit` reprodus`
[i o vorb` de duh a unui epigon al lui Ro-
manescu, actualul primar Antonie
Solomon, cel care \n dese rânduri [i \n con-
texte similare celor de la \nceputul secolu-
lui XX afirm`: „La noi, la olteni, mintea e ca
para[uta; aia bun` se deschide“.

Constantin DINU
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Bujoreni, satul viitorului
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C
ând nu mai are bani,
românul schimb` o
sut` de euro. Când
r`mâne [omer,
plea c` \n vacan]`.

Cel pu]in asta este ceea ce am
re u[it eu s` pricep la ultimul
târg de turism, desf`[urat la
sfâr [itul s`pt`mânii trecute la
Bucure[ti.
La inaugurare lume buluc. Era
joi diminea]a. Pensionari, \n -
curc` lume, halebardieri, gos -
podine cu plasele doldora de
pliante, ron]`ind pi[coturi [i
s`r`]ele. De, vânz`torii de
vacan]e a[teapt` un sezon mai
s`r`cu], nu-[i permit mari chel-
tuieli [i nici nu a[teapt` altceva
de la anul de mare recesiune
2009 decât supravie]uire. Au
fost surprin[i de optimismul
debordant al românilor, care
au luat cu asalt tarabele cu
oferte exotice. Bine, \n limbajul
agen]ilor de turism, exotic
\nseamn` Pa[te \n Egipt sau
Cr`ciun \n Antalia. În dou` cu-
vinte, marf` mult` [i proast`
pentru lume mult` [i infor-
mat`. România, ca destina]ie, a
fost [i ea prezent` cu acelea[i
oferte sleite. Ou` \ncondeiate
la botul calului, t`ierea mâ]ului
la Bran, bulz instant [i toate ale
pervertirii. 
Dar cel mai interesant am`nunt
al evenimentului a fost ex-
plica]ia dat` de câ]iva opera-
tori români la \ntrebarea de ce
nu exist` oferte all-inclusive \n
România. „P`i, românul \n
vacan]` m`nânc` mult, bea, nu
putem s` acoperim cheltu-
ielile!“ Trecem peste misterul
prin care turcii, bulgarii, grecii
pot s` omeneasc` omul [i s`
mai ias` [i \n profit [i revenim
la ce ne doare. Deci a[a, al
dracu’ român, cum refuz` el s`

moar` de foame la el acas` [i
d` fuga s` se \mbuibe printre
str`ini?! El, cu preten]iile lui
neru[inate, saboteaz` turismul
autohton. D` cu piciorul \n os-
pitalitatea noastr` de poveste
[i prefer` tihna anost` pe
pustii, \ngra[` porcul vecinului
ostil \n loc s` se lase jupuit de
concet`]enii lui primitori.
În ceea ce m` prive[te, sunt
prea s`rac pentru România. ßi
nu glumesc nici un pic. Între
Predeal [i Courmayeur \mi per-
mit doar ultima destina]ie. Prin
2002 spre 2003, când trecu Eu-
ropa la euro, m` \nvârteam
prin jurul Elve]iei (n-aveam
viz`, nu puteam s` intru)
\mpreun` cu M`d`lina, Otto [i
Mioara. Ultimii doi cump` -
 raser` un Opel la mâna a
[aptea special pentru aceast`
aventur`.  Era pe 30 decembrie.
F`r` rezervare, f`r` vreo ]int`
anume, f`r` bani (raportat la
nivelul turistului de Valea Pra-
hovei). Se face sear` pe Valea
Aostei. Loc de pus capul ioc.
Mont Blanc la doi pa[i. Cel mai
r`u lucru s` facem Revelionul
\n benzin`rie. Nimic r`u. Oprim
la o Cooperativ` \ntr-un s`tuc
italian. Patru oameni jucau
c`r]i. Ceva camer`? Gio-
vanaaaa!!!! Un telefon, o dis -
cu]ie, un zâmbet, o indica]ie.
S` nu o lungim. Am petrecut
dou` zile inclusiv Anul Nou la
2200 de metri altitudine. Pre]:
80 de dolari de vit` furajat`.
Bucuria, nepre]uit`. 
Dou` s`pt`mâni mai târziu \n
redac]ie. Unde ai fost, ce-ai
f`cut. Prietenul Fefe a \njurat
cu n`duf. Mi-a urlat \n ceaf`
Gigi Becali toat` noaptea de
Revelion, la Poian`, „Sup`rat,
sup`rat“, de dou`zeci de mii de
ori. Pre]ul, o mie de dolari.

Prea
s`rac 
pentru
România

Rene PÅRßAN

Ion BARBU
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P
oate c` ceea ce diferen]iaz` cel mai
contrastant Oltenia de alte regiuni
[i confer` o not` distinct`, f`r` re-

verbera]ii prin alte p`r]i ori nici m`car
tentative de imitare o constituie lirica
popular`, despre care marele folclorist Al.
I. Amzulescu afirm` c` este „aspr`,
col]uroas`, poezie a durit`]ii [i inci-
sivit`]ii f`]i[e (...) atât de departe de
suavitatea, de pruderia [i moliciunea ca-
tifelat` a liricii maramure[ene, spre pild`
(...) este arta utiliz`rii cuvântului oarecum
rar, netocit de uzura banalit`]ii (...) e ex-
presia ardent` a unui mare neastâmp`r
temperamental [i a unei excesive mo-
bilit`]i suflete[ti, ase m` nându-se mai de-
grab` cu combustia focului de paie decât
cu focul mocnit al t`ciunelui \n cenu[`“.
De exemplu, \n versurile din celebra „M`

dusei“, al c`rei text \l reproducem
al`turat, olteanul, cu autoironia ce-l car-
acterizeaz`, face din relatarea unei fapte
aparent banale, trecerea Oltului, o
epopee \n miniatur` a propriei nimicnicii
frivole [i a unui misoginism pozna[, el
f`lo[indu-se de voinicia sa „unde-o fi
Oltul mai mic“, \ns` bizuindu-se pe mân-
dra sa s`-l treac` \n spinare prin zona pe -
riculoas`, toate acestea - nu-i a[a? - pentru
un scop nobil, cavaleresc sui generis,
acela de nu i-o ceda pe aceasta „‘o]ului“
de podar, care mai cerea pe deasupra [i un
zlot. (C.D.)

„Cine-n lume nu iube[te
La ce se mai spovede[te
Spune be]ii [i minciuni
ßi-i d` popa-nchin`ciuni“

Misogin [i iub`re]
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çns` demersul nostru jurnalistic fiind
cam altul, anume mai \ntâi per-
ceperea, iar apoi deconspirarea
poten]ialului turistic al acestei
regiuni, ne-am aventurat c`tre vis-
cerele ei \n cel mai banal mod cu
putin]`, ]â[nind pe autostrada unu,
cârmind-o ulterior c`tre Slatina din
apropierea b`ierilor Pite[tilor, ig-
norând deliberat urbea Se has tre ]u -
lui, Glavaciocului [i aluminiului [i
ajun gând la o prim` r`suflare la
marea r`s pântie a G`nesei, cea prin
care se trece ori se vine de pretutin-

denea. Neavând un itinerariu bine
proptit \n minte, \ntrucât conve ni se -
r`m s` l`s`m loc unei decente [i, \n
cele din urm`, normale doze de in-
tempestiv incursiunii noastre \n ol te -
nime, ne-am ab`tut o ]âr` de la una
din pu]inele ]inte ale vilegiaturii
noastre decontate, podgoriile Dr` g` -
[a nilor, [i ne-am scociorât ni]elu[ la
stânga, prin Piatra-Olt c`tre Brân-
coveni, satul de obâr[ie al martiriza -
tului domnitor, acolo unde oameni cu
mare osârdie \n cele sfinte ne spu-
seser` c` adast` \ntr-un anonimat

aproape strig`tor la cer o minun`]ie
de m`n`stire, un alt brand, desigur,
al Sfântului Constantin, cu un ampla -
sa ment cam straniu, \ns` situat` \n-
tr-un loc mirific atât prin sârguin]a
naturii, cât [i prin superbele legende
ce-i completeaz` povestea de demult. 

Secole de patimi

La l`ca[ul cu pricina surprinde din
start faptul c` a fost durat \ntr-o vâl-
cea, sub un deal, fapt ce contrasteaz`
cu toate normele de construire de

Buruiana BRÂNCOVENILOR
Cu o voca]ie a autoironiei pe care n-o
prea \ntâlne[ti altundeva, oltenilor le
place s` spun` despre ei c` sunt ca pipe-
rul \n mâncare, care, dup` cum se [tie,
pres`rat \n propor]ii rezonabile, d` gust
bucatelor, \ns` v`rsat \ntr-o mare con-
centra]ie isc` mari pocinoage.

Constantin DINU
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m`n`stiri \n Evul Mediu, \ntrucât se [tie
c` acestea reprezentau nu numai refugii
de smerenie [i \nchin`ciune, ci [i cet`]i
fortificate datorit` cruntelor intemperii
ale istoriei, ce, \n decursul secolelor, se
vor repercuta cu mare groz`vie de [apte
ori asupra ctitoriei de la Brânco veni,
aceasta fiind pârjolit` de n`v` litori turci,
t`tari ori comuni[ti, func ]i onând timp de
[ase ani, dup` Pacea de la Passarowitz
din 1718, drept cazemat` a armatei hab-
sburgice, iar \ntre 1960 [i 1985 ca azil de
b` trâni. Pove[tile locului spun c` Matei
Ba sarab, suferind de o boal` de piele,
brânc`, s-a sp`lat pe mâini cu ap` din iz -
vo rul ce fiin]eaz` pân` ast`zi [i s-a vinde -
cat complet. Lucrurile s-ar cam lega [i din
alt punct de vedere decât al legendei, \n -
tru cât marginile hele[teului dind`r`tul
m` n`stirii, iscat, zice-se, de lacrimile Mai -
cii Domnului sunt \nconjurate de iarba
ama r` „brânc`“, utilizat` \n veacurile de
de mult pentru alinarea bolii cu acela[i
nu me, de la care se trage [i numele in-
fluen]ei familii de boieri olteni, ce va cu -
noa[ te apogeul \n timpul lungii [i
\n floritoarei domnii a celui mai ilustru re -
prezentant al ei, Constantin, viitor Sfânt. 

Sub domnia 
lui Popa ßapc`
Drept mul]umire pentru miraculoasa vin-
decare, Matei Vod`, va d`inui \n amin -

titul loc o falnic` m`n`stire, c`reia \i va
construi, pe ruinele unui mai vechi schit,
turnul clopotni]`, amplele pivni]e
boltite [i zidul de ap`rare prev`zut cu
creneluri, urmând ca \n 1699 ilustrul s`u
urma[ Constantin Brâncoveanu s` con-
truiasc` splendida biseric` purtând hra-
mul Sfântului Nicolae, \n interiorul
c`reia \[i afl` odihna ve[nic` p`rin]ii [i
bunica sa, dotând-o cu o catepeteasm`
fastuoas`, cu icoane [i od`jdii scumpe,
iar la intrare cu o u[` de mare valoare
artistic`, de realizarea c`reia se va
ocupa un me[ter italian. 
Odat` cu martiriul eruditului voievod se
va mai stinge din fala m`re]ului a[e -
z`mânt, acesta r`mânând \ndelungat`
vreme la cheremul vitregiilor istoriei, cu
o scurt` perioad` de revigorare \n tim-
pul lui Cuza, cel care-l va pune stare] pe
vestitul Popa ßapc`, un fost haiduc din
stirpea vitejeasc` a unui Iancu Jianu ori
Andri Popa, ale c`rui ose minte [i statuie
se reg`sesc de asemenea la Brâncoveni.

Ren`scut` 
sub Ceau[e[ti
çns` cea mai crunt` n`past` ce avea s`
se abat` asupra ansamblului monahal
o va constitui cruntul decret din 1959,
\n urma c`ruia m`n`stirea va fi trans-
format` \n azil de b`trâni, destina]ie pe
care o va avea pân` \n 1985, când  - cul-

mea! - la insisten]ele Elenei B`r -
bulescu, sora lui Ceau[escu, Brâncove-
niul va cunoa[te o ultim` rena[tere,
transformându-se \ntr-o m`n`stire de
maici, cu slujitoare ale Domnului aduse
din Moldova ori de la Clocociov [i cu
mul]ime de dona]ii venind de la
l`ca[uri similare din regiune [i - iar`[i
culmea! - de la unul din monumentele
religioase din Bucure[ti distruse de
demen]a sus-pomenitului dictator,
coloanele de la V`c`re[ti.
çn prezent, la Brâncoveni, slujesc \ntru
Domnul 70 de m`icu]e, unele dintre
acestea \nc` de la re\nfiin]area din ‘85,
]esând splendide scoar]e [i gos-
 pod`rind propriet`]ile [i acareturile
m`n`stirii. Una dintre acestea, maica
Alexandra, cea desemnat` de stare]a
ob[tei s` s` ne c`l`uzeasc` prin toate
ungherele a[ez`mântului, \[i s`vâr -
[e[te sarcina cu o evlavie [i o \ncântare
a propriului demers aproape atipice,
din râvna cu care ne c`l`uze[te prin
biserica, beciul ori muzeul m`n`stirii
[i din bog`]ia informa]iilor pe care ni
le dezvolt`, desprinzându-se evaziv,
dar concludent faptul c` \napoia exis-
ten]ei sale actuale se afl` ani buni de
via]` mirean`, lucru care ni se va con-
firma ulterior, când aveam s` afl`m c`
a l`sat dincolo de zidurile m`n`stirii o
familie a[ezat` [i o scurt` carier` \n
poli]ie.  
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Nici m`car pâine \n ]`st nu mai face,
descoperind de ceva vreme banalul
coc`tor, iar vestitele clo]e ce secole 
de-a rândul ad`stau \n cicluri de câte 21
de zile pe ou` de toate soiurile, sco]ând
pui de gâin`, ra]`, gâsc`, curc` ori câ]`
au trebuit s` \ndure o brutal` recon-
versie profesional`, transformân-
du-se \n p`s`ri inepte [i prolixe, fiind
\nlocuite cu clocitoare „p` corent“, care
curent electric se mai \ntrerupe spo-
radic de ies din „ghioace“ ni[te pro-
genituri aviare bezmetice [i n`roade. 

La toalet`, dad`

Vorba unui oltean de geniu, Marin
Sorescu din Bulze[ii Doljului, „s-a
\ntors lumea cu curu-n sus, neic`!“. Cât
despre ocupa]iile de peste zi, tra di -
]ionale, ale olteanului clasic, \n bicisni-
cia acestor vremuri cu mare anevoie
mai dibui prin te miri ce cotlon al me-
leagurilor vreo fântân` cu cump`n`,
vreo cobili]` [i nici m`car vreuna din
acele vechi c`ru]e târâte cu mare sictir
de doi cai costelivi [i având la urm`
ag`]at` de un lan] c`]aua nelumit`, ba
nici m`car prin gospod`riile b`trâne[ti
nu mai dai m`m`liga azvârlit` pe câr -
p`tor [i t`iat` cu a]a, iar muierile
p`mântului \[i ]in broboadele [i z`vel-
cile pitite prin vreun ungher al od`ii de
la drum [i când le vine cu le[uial` \n
capul pieptului nu mai merg la „pri-

OLTENIA
profund`
D

ac` \i cau]i ast`zi pe acei olteni pe
care crezi c`-i [tii din pove[tile cu
Suc` [i Nea M`rin, din celebrele
bancuri ori din relat`ri diverse, \i
vei g`si, nu-i vorb`, dar afla]i \n

pragul ultimei pomeni \n viu (un obicei spe-
cific acestor locuri) [i cu o sf`to[enie hâd`,
agasant` chiar, ce contrasteaz` dezam`gitor
cu impresia pe care ]i-o priponise[i \n minte.
Olteanul secolului XXI nu mai gr`ie[te cu tâlcul
de alt`dat`, nu te mai n`ime[te cu acele com-
para]ii sclipitoare [i nu-[i mai exemplific`
spusele cu câte vreo zical` dumiritoare
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vat`“ ori „plimb`toare“, ci pur [i simplu
la WC sau, mai r`u, „la toalet`, dad`“. 

Bebe chioru, 
ultimul olar din Oboga

çntrucât c`utam cu mare dinadins
me[teri populari care s` duc` mai de-
parte tradi]iile populare, ne-am avân-
tat mai \ntâi pe la Oboga, satul olarilor
din imediata apropiere a Bal[ului [i,
convin[i c` a[ezarea e doldora de
me[te[ugari \n lut i-am \ntrebat pe mai
mul]i localnici ce ne ie[ir` \n drum, iar
to]i ace[tia ne-au \ndrumat c`tre casa
lui Bebe Chiroiu, pe care din start l-am
b`nuit a fi starostele ulciorarilor [i cas-
tronarilor din zon`. Cam a[a [i era, fiind
cel mai dibaci dintre cei trei care mai
r`m`seser` din 180 câ]i erau atesta]i
\nainte de ‘89, ceilal]i doi fiind ni[te 
ghiuji mult dincolo de vârsta pen-
sion`rii, iar el, Bebe, pe numele din
buletin Antinom, neavând cui s`
deslu[easc` chi]ibu[urile str`vechii
sale \ndeletniciri, fiindc` avea trei fete
c`rora doar de roata olarului nu le
ardea. „Nu prea mai merge de câ]iva ani
\ncoa, c` ne-au invadat chinezii cu
oalele lor lucioase [i pictate. P`i po]i s`
faci sarmale la cuptor \n de-astea? Pe la
târguri, pe la bâlciuri, pe la Pâr[coveni
ori Osica de Sus ce m` mai duc s` mai
vând. Oala asta la care lucrez acum ca s`
v` ar`t vou` cum se face e prima pe care
o fac dup` trei luni. Chiar a[a, nu vre]i
s` cump`ra]i ceva?“ ßi am luat...

Mâ]u Stoian 
clientul lui Liceanu

P`r`sind ograda me[terului An-
tinom, desigur dup` ce i-am dorit lui s`
aib` spor \n biznis [i megie[ilor din
zon` s` le lumineze Dumnezeu mintea
ca s` nu mai dea banii pe spurc`ciuni
chineze[ti, ne-am v`zut de drumul nos-
tru [i, dup` un scurt popas l`muritor \n
Mecca Olteniei, Craiova, am zbughit-o
spre Lunca Dun`rii, la un c`tun din
prispa Corabiei, V`dastra, unde fu-
sesem informa]i c` h`l`duie[te un
mare me[ter cojocar, care \n trecut a lu-
crat inclusiv pentru familia Ceau[escu,
ba[ca pentru numero[i rapsozi popu-
lari [i ale c`rui produse au participat la
puzderie de expozi]ii interna]ionale,
inclusiv la Consiliul Europei.

çntr-adev`r, iscusin]a lui nea Mitel
Liceanu se muleaz` aproape perfect pe
impresia u[or idilic` ce ne-o f`cusem
despre me[te[ugarii de la sate. 

V`d`streanul nu e nici pe departe
un empiric, cu toate c` nu [tie pe ni-
meni din str`mo[ii s`i \n linie direct`
care s` se fi \ndeletnicit cu altceva
decât confec]ionarea de cojoace,
pieptare [i ilice, fiindc`, de exemplu, de
la acest ultim obiect vestimentar se
trage [i numele neamului s`u, c`ci
z`mislitorii acestora se numeau \n tre-
cut iliceni, cuvânt ce printr-o inversare
fonetic` larg r`spândit` nu numai \n
aceast` regiune, a devenit Liceanu, \n
apropiere de Caracal chiar existând un
satul Liiceni vestit odinioar` prin
dib`cia lor \n \mpunsul pieii de oaie cu
ace specifice: „Cred c` sunt vreun mil-
ion de \mpuns`turi la un cojoc, de-asta
\mi [i ia trei-patru luni s` fac unul [i tot
de-aia cost` 50-60 de milioane de lei“,
ni se dest`inuie nea Mitel, care e u[or
dezam`git c` l-am prins acas` \ntr-o zi
de sâmb`t`, [i nu \n timpul s`pt`mânii
când este \nconjurat de cei 22 de
ucenici pe care cei din Direc]ia Ju de -
]ean` pentru Cultur` de la Slatina i i-a
dat pe mân` ca s`-i \nve]e meserie. 

Nici lui nu-i prea merge bine din
meserie - „Noroc c`-mi mai dau bani cei
de la Slatina c` m` ocup de copiii `[tia“
- [i la rându-i se tânguie de tinerii din
ziua de azi care-[i cump`r` ]oale de la
chinezi sau turci. „Ultimul cojoc i l-am
vândut cânt`re]ului de muzic` popu-
lar` Petric` Mâ]u Stoian de la Me -
hedin]i, dar p’`sta pe care-l vede]i aci
[i pe care abia-l teminai nu-l vând
neam, mi-l ]iu pentru mine“, \ncheie
nea Mitel cu o subit` \ndârjire pe care
singur [i-a iscat-o din ra]iuni numai de
el [tiute. (C.D.)
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Tismana

Tismana, jud. Gorj l Hram: Adormirea
Maicii Domnului l çntemeiere: 1378

„Cea mai m`rea]` dintre toate m`n`stirile
de peste Olt“, cum o descria Grigore Alexan-
drescu, ori „m`re] cuib al Basarabilor“, dup`
spusele n`s`udeanului Co[buc, Tismana a
\ndeplinit vreme de mai bine de [ase veacuri
rolul de centru al spiritualit`]ii ortodoxe, o
cetate de ap`rare a ]`rii \n timpuri de restri[te [i
loc de tihn` [i \nchin`ciune pentru numeroase
personalit`]i ale istoriei noastre. çnceputurile
acestui prim a[ez`mânt monahal din ¥ara
Româneasc` se confund` cu destinul [i sâr-
guin]ele p`rintelui Nicodim, un vlah n`scut la
1320 \n sudul Serbiei, care ajuns pe aceste me-
leaguri la 49 de ani, \ntemeind mai \ntâi
M`n`stirea Vodi]a, iar apoi minun`]ia de la
Tismana, \ntre zidurile c`reia avea s` \nte-
meieze o [coal` de copi[ti, caligrafi [i minia-
turi[ti ce degrab  ̀va deveni cunoscut  ̀\n spa]iul
cre[tin`t`]ii, de activitatea acesteia legându-se
\nceputurile culturii române[ti, osârdie pentru
care BOR \l va canoniza \n 1955. 

Bistri]a, m`n`stirea 
florentin` a Olteniei

Arnota

Coste[ti, Jud. Vâlcea l Hram: Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil 
l çntemeiat`: 1633

L`ca[ul este situat  pe muntele la poalele
c`ruia se afl` M`n`stirea Bistri]a [i a fost ctitorit
a de Matei Basarab, care, conform legendei, pe
când nu era domn, pe aceste locuri se ascunsese
de prigoana turcilor [i unde, de altfel, se afl` [i
mormântul lui. Pridvorul cu turl` avea s` fie con-
struit de Constantin Brâncoveanu, tot acesta
ocupându-se de reconstruirea catepetesmei - o
oper` de mare valoare sculptural` -  [i refacerea
fidel` a picturilor din interiorul bisericii. De[i
este destul de pu]in mediatizat`, probabil din
cauza accesului anevoios, pe un drum industrial
al unei exploat`ri de calcar, Arnota reprezint`
unul dintre cele mai importante monumente is-
torice [i de art` religioas` din România.

çnsumând mai multe legende de-ale
locului [i coroborându-le cu m`rturiile
arhidiaconului Damascului Paul de Alep
dup` peregrin`rile sale prin ¥`rile
Române, un c`lug`r ar fi g`sit \n scorbura
unui stejar o icoan` a Maicii Domnului, [i
a auzit o voce care l-a \ndemnat s` dureze
o m`n`stire din lemnul acelui copac. Ceea
ce este cert e prezen]a \n l`ca[ a unei
icoane de dimensiuni impresionante, 

despre care un profesor al Universit`]ii
din Strasbourg afirm` c` ar fi fost pictat`
\n secolul IV la m`n`stirea Theotokos din
Grecia dup` un model al Apostolului Luca
[i c` aceasta este \nconjurat` [i ast`zi de
sute de arbori seculari. Dup` ampla
restaurare din 1938-1940 de c`tre Minis-
terul Aerului [i Marinei, sfântul l`ca[ a
devenit loc de \nchin`ciune pentru avia-
tori [i marinari.

M`n`stirea dintr-un Lemn

Frânce[ti, jud. Vâlcea l Hram: Na[terea Maicii Domnului l çntemeiat`: sec. XVI

sat Bistri]a, comuna Coste[ti 
l Hram: Adormirea Maicii 
Domnului l çntemeiat`: 1490

Speciali[tii apreciaz` c` Bistri]a,
ctitorie a boierilor Craiove[ti, dar care
poart` [i amprenta unor domni pre-
cum Neagoe Basarab, ßerban Can-
tacuzino ori Constantin Brâncoveanu,
a reprezentat cel mai important cen-
tru spiritual al ¥`rii Române[ti din
acele veacuri, de numele ei legân-
du-se prima tiparni]` unde la 1508
avea s` se imprime Liturghierul
Slavon al lui Macarie - prima carte ti -
p`rit` pe p`mânt românesc - precum
[i re dac tarea \n român` a primului act
m`n`stiresc, „Zapisul lui Eftimie“,

1573 ori „Cronica Universal`“ a lui
Moxa. Arhitectura florentin` a ctito-
riei o face unic` \n rândul a[e -
z`mintelor ortodoxe din România.  çn
1497 aici aveau s` fie aduse mo[tele
Sfântului Grigorie Decapolitul, pen-
tru care avea s` se pl`teasc` greu-
tatea acestora \n aur, dar \n realitate
doar câ]iva galbeni, \ntrucât legenda
spune c` o mân` nev`zut` a ridicat
racla, ajutându-i astfel pe români.
M`n`stirea Bistri]a a mai constituit
domiciliul for]at impus lui Ion An-
tonescu de c`tre regele Carol al II-lea,
de unde acesta avea s` evadeze, iar
ulterior s` preia frâiele ]`rii \ntr-un
moment de mare cump`n` a istoriei.
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Ca majoritatea obiectivelor turis-
tice, muzeul este prost semnalizat. De
parc` spun ceva nou! Exist` o pancard`
pe sensul de intrare dinspre Sibiu, in-
vers nu. Din gur`-n gur`, ajungi la in-
trare, pe [osea. Poarta este \nchis`, iar
câinii te \ndeamn` de dup` gard s`
renun]i. De vizavi un b`rbat caut` s`-mi
spun` c` intrarea se face prin spate, pe
o strad` lateral`. Ajungem [i pe strada
lateral`. Nimeni. Este miezul zilei de
sâmb`t`. De peste drum apare cura-
torul muzeului, Ionu]  Dumitrescu. De-
schide poarta de la intrare [i p`trun-
dem \n incint`. 

Gospod`riile 
de alt` dat`

S`la[urile ilustreaz` structura satu-
lui tradi]ional \n func]ie de ocupa]iile
tradi]ionale: agricultura, pomicultura,
viticultura, cre[terea animalelor sau
me[te[ugurile. Nucleul muzeului este
cula Bujoreanu, construc]ie care fiin -
]eaz` pe acest loc de la \nceputul seco -
lului XIX. çn muzeu sunt recreate 42 de
case, cu peste 12.000 de piese muzeis-

tice, relevând structura tradi]ional` a
gospod`riei.  Ies \n eviden]` casele cu
fo i[or din zona Horezu,  gospod`riile
specializate \n viticultur`, transferate
din zona Dr`g`[ani, cele din zona pomi-
col`, comunele Alunu, Tom[ani, Cer ni -
[oa ra ori \n cre[terea animalelor din
zo na montan` - satele Boi[oara [i
P`scoaia-Brezoi. Lâng` gospod`rii stau
[i anexele: p`tule, magazii, fânare, co -
te ]e, destinate depozit`rii sau cre[terii
p`s`rilor [i animalelor.

Nun]i idilice
la Bujoreni

Construc]iile de utilitate public`
cuprind o [coal` primar` rural` de la
\nceputul secolului XX, din vremea lui
Spiru Haret, un han de la sfâr[itul seco -
lului al XIX-lea din satul S`li[te, comuna
M`laia, dou` biserici din lemn: una din
1771, din comuna Cre]eni [i alta con-
struit` la 1785 [i transferat` din co-
muna Nicolae B`lcescu.  Bisericile [i
hanul sunt func]ionale. çn cele dou` bi -
serici se oficiaz` cununii, iar petrecerile
se ]in mai jos \n vale la han. çn fa]a ha

nului de \ntâmpin` un p`ianjen din
lemn, a c`rui utilitate o descoperi de
abia dup` câteva momente. Este un
scrânciob, cu patru scaune din lemn,
ac]ionat manual. 

Me[te[uguri din trecut
La Bujoreni sunt prezente [i tehni-

cile populare de f`urire a uneltelor [i
vaselor,  precum [i tehnicile tradi ]io -
nale de ob]inere a produselor animale
[i vegetale. Au fost  transferate [i re-
constituite: atelierul de ol`rit Vl`de[ti,
atelierul de dulgherie-tâmplarie din
satul ßerb`ne[ti, atelierul de prelu-
crarea p`rului de capr` din satul
Curtea, precum si un atelier de fier`rie
din comuna Prundeni. çn muzeu se mai
g`sesc [i instala]ii tehnice: mori de
mân` [i de ap` din Lovi[tea, cazane
pentru ]uic` din  Stoene[ti [i Buda, piva
din Coste[ti, cuptorul pentru uscat
prune din satul Muiereasca de Sus. Sunt
expuse [i instala]ii pentru ob]inerea
vinului din podgoria Dr`g`[ani, pre-
cum [i un conac de vie. çn vremurile
bune, conacul era deschis permanent,

nu avea supraveghetor, intra omul, bea

o burt` de vin, l`sa banii [i pleca \n dru-

mul lui.

Troi]e [i fântâni 
cu cump`n`

Un alt segment al muzeului este

dedicat construc]iilor specializate:

troi]e de drum, transferate din satele

Govora [i Feteni, fântâni de hotar,

stupine de albine, foi[oare de paz`,

precum [i o stân` transferat` din

muntele Smeurat. çn total, la Bujoreni

sunt 72 de construc]ii din secolele XVIII

- XIX, str`mutate din satele vâlcene.

Peste 4000 de piese de \mbr`c`minte

original` sunt expuse \n gospod`rii [i

ateliere. Me[te[ugurile [i tradi]ia sunt

re\nviate \n fiecare an \n ciclul „Satul

bunicilor“. Sute de elevi \nva]` odat` cu

sosirea prim`verii me[te[ugurile satu-

lui tradi]ional: ol`ritul, pictura, ]esutul

scoar]elor [i odat` cu ele respectul fa]`

de trecut. 

Silviu SECRIERU

BUJORENI, satul viitorului 

M
ai exist` locuri \n România,
pu]ine ce-i drept care prezerv`
pentru genera]iile viitoare,
trecutul. Unul dintre ele este [i
Muzeul Satului Vâlcean. Situat

la ie[irea din Râmnicu Vâlcea \nspre Sibiu,
muzeul surprinde prin minu]ia cu care au
fost recreate s`la[urile populare. Dac`
trece]i prin Vâlcea, opri]i-v` m`car o or` la

Bujoreni. O s` p`trunde]i \ntr-o alt` lume,
cea a str`bunilor no[tri. Preg`tirea colec]iei a
\nceput \n urm` cu 40 de ani, iar \n 1974
muzeul se inaugureaz`. Este un sat muzeu
reconstituit pe 10 hectare, imaginea
func]ional` a unei a[ez`ri rurale tradi]ionale.
çn organizarea satului-muzeu s-a ]inut cont
de formele de relief ale unei a[ez`ri rurale,
precum [i de vatra [i hotarul satului. 
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T`mâioas` princiar`
de ßtirbey

Am nimerit pe dealurile Dr`g`[a-
niului \ntr-o dup`-amiaz` rece [i vân-
toas` de martie. Prima podgorie vizi -
tat`, Prince ßtirbey, domeniu al familei
ßtirbey, familie reformatoare cu rol de-
cisiv \n istoria ¥`rii Române[ti [i \n
crearea României moderne. De sus, de
pe coline, priveli[tea este impresion-
ant`: Oltul, \mpreun` cu ora[ul se
\ntind la picioarele tale. Dealurile pod-
goriei te duc cu gândul la Toscana,
regiune italian` dedicat` vinului. Pod-
gorie de tradi]ie, ßtirbey a reintrat \n
posesia familiei \n 2001. De atunci, ba -
roana Ileana Kripp, nepoata Prin]esei
ßtirbey, a replantat viile, a restaurat

crama din anii 1920  [i a dotat pivni]ele
cu tehnologie de ultim` or`. Baronul
Kripp nu a venit singur \n România, ci a
adus [i un oenolog austriac, Oiver
Bauer. De fapt, prin]ul Barbu ßtirbey a
pus stavil` la \nceputul secolului XX in-
vaziei de soiuri str`ine, prin crearea [i
dezvoltarea soiurilor române[ti. çn
prezent, eforturile de acum o sut` de
ani ale prin]ului sunt r`spl`tite - pod-
goria ßtirbey a consacrat pe pia]` vin-
uri unice autohtone.  Nu am, din p`cate,
cultura vinului, dar dup` o vizit` la
cramele ßtirbey, m-am \ndr`gostit, pur
[i simplu, de un vin: T`mâioas`
Româneasc`. Un  vin alb sec cu buchet
discret de muscat [i scor]i[oar`, cu o
aciditatea echilibrat` [i cu o prospe]ime
de neegalat. S` spunem câteva vorbe [i
de celelalte dou` soiuri pur române[ti

B`uturi fine
de pe OLT

Silviu SECRIERU
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dezvoltate aici: Crâmpo[ie [i Feteasc`
Regal`. Crâmpo[ia se cultiv` de multe
veacuri \n podgoria de la Dr`g`[ani, iar
vinul dezvolt` arome proaspete de
fructe. Feteasca Regal` e un soi tipic
românesc, caracterizat prin gustul spe-
cific floral [i de fructe exotice. V` spun
cu mâna pe inim`: o dup`-amiaz` pe-
trecut` pe terasa cramei ßtirbey, cu
panorama Oltului \n fa]`, degustând un
pahar de T`mâioas`, te transport` \n
alt` lume, \n cea a rafinamentului, ce
poart` emblema familiei ßtirbey.

Iordache, o istorie
veche de 130 de ani

CVI - acronimul te duce la cifrele ro-
mane, 106, dar podgoria Iordache are

mai mult, 130 de ani. Casa de Vinuri Ior-
dache fiin]eaz` de la 1880, iar str`bunul
lordache a f`cut a[a vinuri bune \ncât au
fost premiate cu aur, taman la Paris, [i
nu o dat`, ci de dou` ori, \n 1880, [i \n
1886. çn 1924, podgoria d` faliment [i
este achizi]ionat` de familia Filipescu. 

Urmeaz` na]ionalizarea din 1948, iar
dup` ‘89 podgoria revine familiei Fili -
pescu. Gheorghe Iordache o r`scump`r`,
pe o sum` modic`, \n 2002 de la Filipe[ti.
Nepoata familiei,  impresionat` de de-
terminarea lui Iordache de a re\nvia
tradi]ia vinurilor de Dr`g`[ani, renun]`
la vie, iar suma primit` de la Iordache o
doneaz` bisericii din Balote[ti. 

Gheorghe Iordache, inginer trans-
porturi, cu masterat \n agronomie, ne
poveste[te c` pân` \n ‘89 Dr`g`[aniul
avea cel mai performant centru de cer-

cetare pentru vi]a de vie din România. A
venit revolu]ia [i din 3500 de hectare,
acum se mai cultiv` mai pu]in de o ze-
cime, iar de cercetare s-a ales praful. çn
prezent, cele 300 de hectare sunt
\mp`r]ite la zece proprietari, care au
ajuns la concluzia c` pentru a face un vin
de calitate, sub control, nu este necesar
s` plantezi sute de hectare. 

Când a reintrat \n posesia podgoriei,
Iordache senior nu se pricepea deloc la
vinuri, dar a \nv`]at, \n câ]iva ani, c`
exist` un public care apreciaz` calitatea,
nu cantitatea. 

Cultiv` tot soiuri române[ti de cali-
tate: Negru de Dr`g`[ani [i Crâmpo[ia
Selec]ionat`. Apropo de cercetare - la
Dr`g`[ani s-a creat \n urm` cu 30 de ani
un soi, Victoria, de struguri de mas`, soi
adoptat apoi \n \ntreaga lume. La noi nu

se mai cultiv`, dar \n pia]a din Dr`g`[ani
se vând struguri Victoria adu[i din Africa
de Sud. Iordache, senior [i junior, au pla-
nuri mari: au ridicat, deja la ro[u, o pen-
siune pentru degust`tori. Au sim]it c`
singura [ans` de intrare \n circuitul tu-
ristic al Dr`g`[aniului este vinul de cali-
tate.

Marketing 
de Dr`g`[ani

„Nu po]i face vin bun cu vagonul“ ,
ne spune Cornel Sandu, proprietar al
podgoriei B`r`]ia, o podgorie de vreo
15 hectare. 

De altfel, colinele Dr`g`[anilor sunt
\mpânzite de crame tip Chateau, de
pân` \n 30 de hectare. A \nceput tot prin
2000, iar acum spune c` \i mai trebuiesc
cinci ani pentru a intra \n competi]ie cu
orice vin din lume. 

Cornel \mpreun` cu ceilal]i pod-
goreni sunt pe cale s` \nfiin]eze o aso-
cia]ie de promovare a vinurilor de
Dr`g`[ani. Primul pas a fost f`cut: un
magazin de vinuri \n Bucure[ti, cu [taif,
„pour les connaisseurs“, mon[er. 

Ethic Wines vinde \n special vinuri
de Dr`g`[ani, iar Cornel, unul dintre
proprietari, [i-a propus s` educe pu-
blicul [i totodat` s` promoveze turis-
mul viticol. „S-a dus vremea \n care
m`sura \n podgoriile din Dr`g`[ani era
«burta», de costa \n perioada inter-
belic` 2 lei“ spune Cornel, „Acum avem
alt target, alt public [i trebuie s`
men]inem standardele ridicate“,
conchide podgoreanul. 

Is`rescu, 
guvernator de vinuri

Dac` am \nceput periplul viticol cu
un prin], \l termin`m cu un guvernator.
Cel al B`ncii Na]ionale, podgorean [i el,
de Dr`g`[ani. 

Nu s-a sfiit s`-[i \nceap` un discurs
\n fa]a staff-ului B`ncii Mondiale cu
povestea vinului s`u de Dr`g`[ani. Este
un sus]in`tor al soiului Crâmpo[ie, lan-
sând pe pia]` „Vinul Casei“, vin pur -
tând monograma sa. 

A \nceput cu o bucat` de vie
mo[tenit` de so]ia sa, Elena, iar apoi a
achizi]ionat terenurile din jur. Nefiind
o persoan` monden`, guvernatorul \[i
g`se[te lini[tea la via din Dr`g`[ani, cu
sapa \n mân`, al`turi de propriii an-
gaja]i. Is`rescu ]ine produc]ia de vinuri,
precum infla]ia, la nivel sc`zut. Produce
pân` \n 30.000 de sticle pe an, vin pen-
tru cunosc`tori [i BNR, fire[te.

I
ndiferent c` este
c`p[unic`, molan sau
zaib`r, la români vinul
este de dou` feluri: bun [i
foarte bun. Iar identifi-

carea soiurilor dup` acron-
imele consacrate: DOC, DOCC,
DOCC-CMD, DOCC-CT [i DOCC-
CIB, total necunoscut`. La noi
se folosesc „denumiri de orig-
ine necontrolat`“: „Fata \n
iarb`“, „P`s`ric`“ sau „16 ]â]e“.
Podgoria, anul, soiul conteaz`
mai pu]in. çn fond, cine are cul-
tura vinului? Cine se uit` atent
pe etichet`? Vinul este vin!
Atât ajunge! Românul bea mult
[i prost. Cum, de altfel, [i
mânânc`. Nu degeaba a culcat
Burebista viile la p`mânt. Va-
jnicii lupt`tori, \n loc s` apere
hotarele regatului, se luptau cu
licoarea lui Bachus. Ultima
\nvingea \ntotdeauna. 
Pentru a [ti s` bei vin \]i tre-
buie cultur`, instruire, stil. Asta
am \ntâlnit pe dealurile
Dr`g`[aniului, acolo unde o
mân` de podgoreni sunt deci[i
s` aduc` vinul unde \i este
locul: pe piedestalul ridicat de
vechea Elad`.
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O
ale, ulcele, care ornamentale
[i pitici de gr`din` te
\ntâmpin`, de-o parte [i de
alta a drumului, la intrarea \n
Horezu, dinspre Râmnicu Vâl-

cea. Suvenirurile, majoritatea de o calitate
\ndoielnic`, n-au nicio utilitate, dar se
cump`r`. Sunt realizate din ceramic`,
sticl`, piatr` [i lemn \n func]ie de in-
spira]ia „artistului“. Printre buticele de la
marginea drumului se ive[te, pe stânga,
ceva discordant: dou` cl`diri albe, unite
printr-o poart` tradi]ional` din lemn:
Casa Palo[i. çn fa]`, pe caldarâm, nu vezi
cocostârci sau ciuperci ro[ii din ipsos, ci
vase de lut, de toate m`rimile [i culorile,
pictate cu bun gust. 

Un olar atipic
„Se spune c` dac` vrei s` fii olar tre-

buie s` mo[tene[ti din familie
me[te[ugul“ spune Ion Palo[i, dup` ce
ne prime[te \n atelierele sale. „Ei, bine
eu n-am fost. M-am apucat de ol`rit
acum 20 de ani, \n ‘89, dup` \n -
sur`toare“ m`rturise[te el. Ol`ritul este
la Horezu o tradi]ie de familie care se
transmite de la genera]ie la genera]ie.
Fiecare olar are secretul s`u, de la
alegerea lutului pân` la modelare,
pictare, coacere [i sm`l]uire. Palo[i s-a
c`s`torit cu fiica unor olari [i a preluat
meseria din mers. Dup` care s-a apucat
serios de studiul ceramicii \n Grecia [i
Cipru. ç[i pune [or]ul, ia o bucat` de lut,
iar cu piciorul pune \n mi[care roata

olarului. Roata are peste 100 de ani. Cu
\ndemânare, modeleaz` \n câteva
minute un ulcior. Pe peretele atelieru-
lui o diplom`: Funda]ia Na]ional` pen-
tru Civiliza]ie Rural` acord` Premiul
„Ni[te ]`rani“ me[terilor cerami[ti Mi-
haela [i Ion Palo[i pentru talentul [i fan-
tezia cu care integreaz` valorile
tradi]ionale ale ceramicii \n universul
artei moderne. Horezu 2002. Edi]ia
XXXII.“ çn casa Palo[i sarcinile sunt
strict \mp`r]ite: Ion se ocup` cu mode-
larea, mai ales a ceramicii dacice, iar Mi-
haela cu desenul [i cu ceramica de
Horezu. Nici cele dou` fete ale cuplului
nu au r`mas departe de me[te[ugul
ol`ritului. Diana, 19 ani, modeleaz`, iar
Oana, 18 ani, picteaz`.

Culori [i simboluri
C`nile, str`chinile [i ulcioarele au

culori specifice zonei: alb, maro, verde,
ocru [i albastru, pigmen]ii fiind natu-
rali. La Horezu decorarea vaselor se
face cu simboluri str`vechi: spirala
simpl` sau dubl`, ca simbol al conti-
nuit`]ii vie]ii, steaua [i cercul. Emblema

ceramicii de Horezu este coco[ul, sim-
bol ce se g`se[te pe  majoritatea
vaselor. Alte simboluri zoomorfe sunt
pe[tele, simbolul cre[tinismului [i
[arpele, protector al gospod`riei. Ob-
serv mai multe str`chini pictate cu ar-
bori [i copaci. „Este tot un simbol
str`vechi - «pomul vie]ii» [i reprezint`
familia“, m` l`mure[te Palo[i. Pân` a
ajunge din carier` \n rafturile magazi -
nului, lutul trece prin mai multe meta-
morfoze: mai \ntâi este modelat pe
roata olarului, apoi se las` la uscat, se
picteaz`, se pune din nou la uscat, pen-
tru trei s`pt`mâni. Urmeaz` arderea \n
cuptor timp de 10-12 ore, la tempe -
ratura de 950 de grade Celsius. Ca s`
devin` lucios, vasul se glazureaz`, se
acoper` cu silicat [i se pune din nou \n
cuptor. Simplu, nu?!

Olar de VIP-uri
Atelierul [i magazinele Casei Palo[i

au fost trecute de-a lungul vremii de
capete \ncoronate, oameni politici [i
vedete. Ion Palo[i \[i aminte[te c` are
gravat` pe o farfurie semn`tura Ma-

jest`]ii Sale, Regele Mihai. Alt cap
\ncoronat care a trecut prin atelierul
familiei a fost prin]ul Charles, mo[teni-
torul tronului britanic. Prin]ul de Wales
a decorat dou` farfurii de lut cu „]ipl`“,
un corn de vit` cu o pan` de gâsc` \n
cap`t, corn ce se umple cu vopsea. Pe o
alt` farfurie, prin]ul [i-a l`sat autogra-
ful. „Prin]ul Charles a venit la noi \ntr-o
vizit` particular`. Suntem singuri din
Horezu care avem atelier de ol`rit \n
spatele magazinului“, poveste[te
Palo[i. Prin]ul a vrut s` vad` cum se
fabric` un obiect de lut, iar vizita
anun]at` pentru 15 minute a durat
aproape o or`. Palo[i mai are autograf
\n lut de la Michael Guest, fostul am-
basador american la Bucure[ti. „Un
client fidel al magazinului meu este [i
Adrian N`stase, care de câte ori are
drum pe aici opre[te [i pleac` cu zeci de
obiecte“, spune olarul. 

La aproape dou` decenii de când 
[i-au \nceput afacerea so]ii Palo[i
afirm` c` se poate tr`i decent din pro-
ducerea obiectelor de ceramic`. Ai
nevoie doar de talent [i determinare.

Silviu SECRIERU

„Ni[te ]`rani“ 
CU STAIF,
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Cineva din strad` ne \ndrum` spre
hotel Belvedere. Luminat a giorno,
coco]at pe o colin`, hotelul arat` bine,
pare proasp`t renovat. Afar`, \n par-
care, dou`, trei ma[ini. Intr`m. Ne
uit`m la pre]uri [i plec`m rapid. Nu
avem buget de a[a ceva. Nu \n]eleg o
chestie: hotelul gol - pre]uri de Coasta
de Azur. Deh, comer] românesc, cine-l
mai pricepe? Dup` mai multe telefoane
[i dup` ce am luat \n calcul o cazare \n
Râmnicu Vâlcea, cineva se milostive[te
de noi [i ne prime[te. Vila Lili - \ngrijit`,
curat`, civilizat`. Nu ofer` decât cazare.
De mâncare - alt` dat`. çn Govora, dac`
te ia foamea mai pe sear`, a[tep]i pân`
a doua zi. çn final, gazda cotrob`ie \n
frigider [i ne face un platou rece.

Un secol prea târziu
Diminea]`, am dat o tur` prin sta ]iu -

ne. Câ]iva oameni pe str`zi, \n rest para-
gin` total`. Unde sunt vremurile de
acum un secol, când „dame bine“ \n
rochii cu crinolin` flirtau pe alei sau \n
cazinou cu  „tineri berban]i“ cu mus ta-
]a-n furculi]`? Vremuri apuse. Amabil`,
gazd` ne ofer` un album cu cartoline de
prin anii ‘20 ai secolului trecut. Cu albu-
mul \n fa]` [i cu imaginea actual` a
sta]iunii, ajungi la o singur` concluzie:
românul nu-[i respect` trecutul. N-avea
rost s` trecem pe la edili. Ce ne-ar fi
spus?! Ceea ce spun to]i primarii: exist`
planuri de reabilitare, vin turi[ti, turis-

mul e \n plin avânt, bla, bla, bla... Go-
vora are de toate: ape minerale, aer cu -
rat, peisaje. Ce n-are?! Responsabilitate,
implicare, determinare. Te doare sufle-
tul când vezi hoteluri, vile [i pavilioane
de acum un veac \n paragin`. Strângi
din din]i [i \]i vine \n minte cli[eul: „Fru-
moas` ]ar`! P`cat c`-i locuit`!“. Govora
nu-i un caz particular. Peste tot \n ]ar`,
cu unele excep]ii, e la fel. 

çntemeietorii 
Ciurea [i Br`tianu

Govora vine de la vechii traci [i de-
nume[te o vale cu multe izvoare. Bazele
sta]iunii au fost puse de dou` perso -
nalit`]i: I.C. Br`tianu, fost prim-mi -
nistru al României [i medicul militar 
N. Popescu - Zorileanu. çn 1876, un lo-
calnic, Gheorghe Ciurea, sap` un pu]
din care iese p`cur` [i ap` s`rat`. La
vremea aceea tratamentul se f`cea \n
c`zi de baie din lemn, amenajate la
m`n`stirea Govora \n chilii. Apa era
dus` de la izvoare la m`n`stire \n bu-
toaie. Primul „stabiliment pentru trata-
ment balnear“ ia fiin]` \n anul 1887 [i
avea 29 de cabine pentru b`i calde. çn
1910 societatea Govora-C`lim`ne[ti
prime[te concesiunea de exploatare a
apelor minerale. Societatea dezvolt` in-
frastuctura, precum [i utilizarea apelor
t`m`duitoare.  Pe la \nceputul secolului
trecut, dup` concesionare, apar \n Go-

vora o serie de construc]ii \n stilul arhi-
tectonic al epocii: Hotelul Palace, Pavi-
lionul de B`i, Cazinoul, Hotelul Bal-
neara etc. Inaugurarea oficial` a
sta]iunii are loc \n 1910, iar \n 1914 se
deschide hotelul Palace, cu 240 de
camere, care are particularitatea con-
structiv` ca fiecare camer` s` aib` cel
pu]in o or` soare pe zi. Se spunea c` la
Govora „se \nchiria soarele cu ora“

O minun`]ie de ruin`
Ajunge s` parcurgi sta]iunea! çn

afar` de Vila ßtef`nescu aflat` \n reno-
vare - nimic. Totul este \n paragin`. Ca
orice om conectat, când \]i propui o des-
tina]ie intri pe forumuri. Despre Govora
numai p`reri care deplâng starea
sta]iunii. Le cite[ti [i renun]i. Hotelul
Palace, centrul de alt`dat` al sta]iunii
este aproape abandonat. Doar ni[te ter-
mopane puse la parter semnaleaz` c`
aici s-ar mai \ntâmpla ceva. Parcul bal-
near, proiectat de arhitectul peisagist
Emil Pinard, la \nceputul secolului XX
este \n paragin`. Câteva izvoare de pe
vremuri, cu colonade  [i statui de piatr`
se \nc`p`]âneaz` s` aduc` aminte de
aerul epocii. Hotelul Parc, fost Bal-
neara, inaugurat la 1938, \nchis. Vila
Silva, abandonat`. Cazinoul, p`r`sit.
Doar hotelul Belvedere prive[te gale[
de pe colin` la dezastrul de la picioarele
sale.

Silviu SECRIERU

A
m ajuns \n Gov-
ora târziu \n
noapte. Am
mers oarecum la
plesneal`, \n

ideea c` trebuie s` fie
vreun loc unde s` pui
capul. Telefoanele date din
drum n-au fost \ncuraja-
toare, n-am g`sit nimic.
Ajungem \n Govora: pustiu.
Doar e dup` 10 seara. Tre-
cem pe lâng` hotelul Parc -
\n conservare.

GOVORA uitat`

Acum 100 de ani

Parcul balnear

Govora nu cade
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M
uzeu \n aer liber, col]
plin de culoare al Medi-
teranei, peisaje fasci-
nante cu marea de un
albastru ireal, arhitec-

tur` spectaculoas` - cuvintele nu sunt
de ajuns de sugestive pentru a descrie
Malta!

În inima Mediteranei exist` acest
mic arhipelag unde soarele [i bucuria de
a tr`i sunt prezente permanent, unde
str`du]ele pitore[ti cu case de culoarea
mierii pe fondul apelor de cristal ale
Mediteranei te invit` s` visezi.

Puterea de atrac]ie a Maltei const`
\ntr-un amestec, unic \n felul s`u, \ntre
vechi [i nou, \n faptul c` urmele trecu-
tului zbuciumat sunt vizibile [i ast`zi. În
Malta po]i explora 7000 ani de istorie [i
totu[i tr`ie[ti intens prezentul acestei
insule pline de via]`. Este \nc`rcat` de

mituri [i legende - megali]i mai vechi
decât Piramidele [i Stonehenge-ul,
palate, forturi, catedrale [i peste tot
urmele Cavalerilor Ioani]i.

Pentru cei ce \[i doresc mai mult
decât o vacan]` petrecut` pe plaj`,
acest mic arhipelag din Mediteran` este
destina]ia ideal`. O vizit` \n Malta v`
satisface cele mai variate dorin]e - ve]i
g`si mereu \n apropiere comorile arhe-
ologice [i artistice ale insulei, plaj`,
cafenele, magazine, cluburi, discoteci.

ßi pentru to]i aceia care aleg s` fac`
cuno[tin]` cu acest micu] arhipelag,
Malta Travel ofer` o c`l`torie all inclu-
sive c`tre un col] al Mediteranei plin de
culoare [i inedit. Cum \n 2009 agen]ia
aniverseaz` 10 ani de existen]` pe pia]a
din România, am fost curio[i s` afl`m ce
surprize ne rezerv`  pentru aceast`
var`. „Anul acesta \ncerc`m s` cre[tem

num`rul vizitatorilor [i calitatea ser-
viciilor oferite. Avem tarife competitive,
aniversare“, a declarat Florin Sfârlea,
directorul adjunct Malta Travel.

Pentru acest an atât de special, nu se
putea s`rb`tori altfel decât cu pachete
care mai de care mai deosebite [i, evi-
dent, speciale: croaziere de cinci stele,
vacan]e Malta-Tunisia, gratuitate pen-
tru copii [i un discount de 20% pentru
rezerv`rile efectuate [i achitate pân` la
data de 31 martie 2009. „Anul acesta
este unul special pentru noi. În urm` cu
10 ani porneam la drum oferind
c`l`torii c`tre Malta la circa [ase turi[ti
români [i ne preocupam pentru fiecare
dintre ei s` aib` vacan]a sa de vis.
Ast`zi, num`rul turi[tilor a crescut de
peste 1000 de ori, \ns` grija ca fiecare s`
ob]in` ceea ce \[i dore[te a r`mas. Am
continuat s` ne p`str`m tradi]iile [i am

men]inut standardele an de an“,  a
ad`ugat Mark Neville Farrugia, admi -
nistrator Malta Travel. Anul acesta tre-
buia s` aduc` [i o schimbare, care va
reflecta un concept inedit oferit
turi[tilor: Malta, o destina]ie cu
adev`rat „all inclusive“. „Dorim ca
turi[tii s` aleag` Malta deoarece le
oferim servicii „all inclusive“ ce vor
cuprinde \ntreaga lor vacan]`, nu doar
serviciile hoteliere. Le oferim hoteluri
cu all inclusive, marea, via]a de noapte,
activit`]ile \n aer liber, tururile cultu -
rale, ]ara pe de-a \ntregul“, a declarat
Mark Neville Farrugia.

Pân` \n var` \ns`, Malta Travel \i
invit` pe români la Târgul de Turism al
României (edi]ia a XXI-a),  eveniment
care se va desf`[ura \n perioada 19 - 22
martie 2009 pentru a aniversa \m -
preun` 10 ani de succese \n România.

de 10 ani pe urmele 
CAVALERILOR IOANI}I!
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v` ofer` suplimentele

Dosare
Ultrasecrete

ZIUA TV

ZIUA Cargo

ZIUA
Gânde[te Verde

ZIUA Turistic`

GRATUIT!

Târgul pe ansamblu a fost o reu[it` \nc` din
prima zi iar prezen]a Elenei Udrea a mobilizat
[i mai abitir participan]ii. Ministrul [i-a \nceput
turul oficial cu inaugurarea standului
României, unde a fost a[teptat` cu colac [i
sare, echipe de dansatori [i muzic` popular`.
La standurile na]ionale au fost prezente sau
reprezentate toate zonele turistice ale ]`rii:
muntele, marea, delta. Ofertele au fost pentru
toate gusturile [i buzunarele, dar nimic all in-
clusive. Nici la munte, nici la mare. Românii
m`nânc` [i beau prea mult [i e riscant. ßi din
acest motiv pachetele turistice ale grecilor,
turcilor [i bulgarilor au fost mai variate [i mai
bune. ßi, \n consecin]`,  preferate. Încerc`rile
Elenei Udrea de a redresa turismul autohton
par serios amenin]ate de modul profesionist
\n care s-au prezentat participan]ii str`ini [i de

oferta lor care o taie la pre] [i calitate pe cea
româneasc`. Turismul balnear [i ecumenic,
dou` dintre favoritele ministrului, nu au fost
foarte solicitate de profesioni[ti, dar au fost
asaltate de vizitatori care mai mult au apreciat
bun`t`]ile tradi]ionale. Ofertele de Pa[te \n
Bucovina sau pe Litoral s-au bucurat de un in-
teres moderat. Dar operatorii de turism erau
predominant optimi[ti. Criza? Care criz`?
Românii par a avea un apetit crescut pentru
c`l`torii [i vacan]e tocmai din cauza
zvonurilor pesimiste \n care continu` s` nu
cread`. Numai a[a se explic` de ce expozan]ii
aproape c` \[i frecau mâinile de bucurie. Ni-
meni n-a luat nicio m`sur` de austeritate,
standurile au \nghi]it bugete pe care toat`
lumea le ]ine secrete, to]i fiind convin[i c` a
fost o investi]ie profitabil`. Unii operatori
chiar au mai f`cut angaj`ri de personal \n pe-
rioada asta. A[tept`rile erau mari iar prog-
noza chiar mai bun` decât cea de anul trecut.
Temerea c` târgul s-ar fi desf`[urat prea de-
vreme a fost repede spulberat` de mul]imea
de vizitatori care a dat n`val` de la prima or`,
confirmând \nc` o dat` c` suntem un popor
deosebit. Cu totul nea[teptat, sute de oameni
au venit s` se informeze sau chiar s` cumpere
\n sistem early booking, cu reduceri cuprinse
\ntre 10 [i 25%. Unii operatori de turism n-au
modificat deloc pre]urile de anul trecut, to]i
p`reau neinteresa]i de ceea ce f`ceau vecinii,
fiecare avea politica lui, c` ajungi s` te \ntrebi
câte politici de f`cut turism ar putea exista. Un
lucru este sigur: lumea mult` a fost un semn
bun, estim`rile, optimiste [i viitorul s-a pre -
zentat numai cu plaje \nsorite, paji[ti verzi [i
ape albastre pe unde românii au fost invita]i
s` mai uite de recesiune. 

Mihaela CÂRLAN

E criz`? 
Hai \n vacan]`!

P
e 19 martie, s-a 
deschis cea de-a XXI-a
edi]ie a Târgului de
Turism al României
organizat` sub pa-

tronajul Ministerului Turismului.
Târgul s-a desf`[urat \n cinci
pavilioane [i a reunit peste 300
de expozan]i din 15 ]`ri: Austria,
Italia, Fran]a, Marea Britanie,
Egipt, Israel, Turcia, Grecia, Bel-
gia, Ungaria, Bulgaria, Croa]ia,
Germania, Polonia, România. 

Elena [i Monica 
dau tonul la cântec



Se afirm` despre trovan]i c` sunt o form` de trecere de la
structura mineral` la cea vegetal`. Sec]iunile lor seam`n` cu cele

ale unui trunchi de copac, prezentând inelele cre[terii vegetale.
Se spune c` Brâncu[i ar fi descoperit trovan]ii \n copil`rie, ca la

maturitate s` se inspire \n opera sa de la straniile forma]iuni geo-
logice. çn lips` de pitici de gr`din`, oamenii locului obi[nuiesc s`-
[i orneze gr`dinile cu trovan]i, cu toate c` umbl` vorba c` efectul

lor nu e tocmai benefic. Sunt desprin[i parc` din scrierile lui
Tolkien [i te duc cu gândul la personajele sale: hobbi]i, elfi,

gnomi [i orci. Stau resemna]i la un cot de drum, cum ie[i din
Coste[ti de Vâlcea. Pot trece neobserva]i, doar o plac` ruginit` de
ploi te anun]` c` acolo este un muzeu \n aer liber. Despre presem-

nalizare, nici vorb`. Parcare?! S` fim serio[i. Cum ajungi acolo?
Dup` ce-ai ajuns \n Coste[ti-Vâlcea, \ntrebi pe unu’, pe altu’. La a
cincea \ncercare \]i iese, ajungi unde trebuie. Noi, spre exemplu,

am trecut cu ma[ina pe lâng` ei de dou` ori, pân` s`-i dibuim.
Straniile pietre sunt constituite din siliciu pietrificat, iar ]`ranii

din zon` jur` c` trovan]ii cresc. Atunci când plou`, nisipul ud se
comport` de parc` ar avea bulbi, gata s` plesneasc`. çn jum`tate
de or`, mici elemente \n formare, asem`n`toare cu pietrele mari
din preajm`, \ncep s` apar`. Termenul „trovant“ a fost n`scocit

de geologul Ghe. M. Murgoci \n lucrarea Ter]iarul din Oltenia. 
Silviu SECRIERU

TROVAN¥II
lui Brâncu[i


