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CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Atitudini noiembrie 2019

Elena Trifan
CREDINȚĂ ȘI ISTORIE LA MÂNĂSTIREA COMANA (2)

Note de călătorieNote de călătorie

Bine amenajat și întreținut este și Muzeul de Istorie al 
mânăstirii în care la parter sunt expuse unelte agricole, planșe 
cu istoricul localității și fragmente din jurnalele de călătorie 
ale unor personalități precum: Paul de Alep – 1657, 
Miropolitul Ungrovlahiei, Neofit Cretanul – 1746, Cezar 
Bolliac – 1860, Nicolae Iorga – 1908, arhiepiscopul romano-
catolic Raymond Netzhammer, regina Maria, care au făcut 
aprecieri la adresa mânăstirii din care vom reproduce 
selectiv: „Este o mânăstire mare, trainică, închisă cu ziduri de 
piatră. În cele patru colțuri sunt patru turnuri cu galerii boltite 
de jur împrejur pentru înfrumusețarea aspectului și pentru 
plimbare. Unul din ele seamănă cu unul din turnurile 
Mânăstirii Sfintei Treimi din Moscova.” (Paul de Alep); „Am 
intrat în biserica deschisă fără să văz niciun om. Nicio 
candelă aprinsă, o sărăcie lucie, vreo două cărți grecești, 
prăfuite pe tripede și o lespede mare de marmură sculptată 
admirabil, cu stema Domnului țării.” (Cezar Boliac), „Oricui 
trece cu trenul de la București la Giurgiu, Comana îi va 
rămâne de neuitat.” (Raymond Netzhammer) etc.

La etaj se află o colecție de obiecte din epoca pietrei, vase 
de pe vremea cumanilor, icoane vechi, bijuterii de domnițe, 
arme. 

O puternică impresie de viață creează manechinele de 
soldați, domnițe și mai ales ale lui Vlad Țepeș, Radu Șerban, 
Șerban Cantacuzino.

Credință și istorie, respect pentru sacrificiul în numele 
libertății patriei, pentru ființa umană, fie în ipostază de 
confrate sau dușman sunt concentrate și în Mausoleul-
paraclis ridicat în memoria ostașilor căzuți pe aceste locuri în 
Primul Război Mondial, în anii 1916-1919. Acesta a fost 
construit de Asociația Cultul Eroilor din inițiativa lui Nicolae 
Iorga și a reginei Maria, pe locul unui vechi paraclis ce data 
de la 1700. Mausoleul ridicat în cinstea eroilor a fost 
inaugurat în anul 1932 și în anul 2016 când s-au împlinit 100 
de ani de la luptele care s-au dat în zonă, pe data de 25 
noiembrie de Ziua Sfintei Mucenițe Ecaterina a fost sfințit și 
ca paraclis, luându-și vechiul hram „Sfântul Ierarh Spiridion 
și Cuviosul Eftimie”.

În el a fost amenajat un osuar iluminat electric, în care 
sunt expuse osemintele a 720 de soldați necunoscuți dintre 
care 553 români, 151 bulgari, 10 turci, 4 ruși, și numai 2 
germani, deoarece poporul german și-a repatriat eroii.

Osemintele celor căzuți pe câmpul de luptă din această 
zonă au fost adunate de luptătorii germani și depuse aici. 
Soldații au fost identificați în funcție de uniforma purtată. 
Mi-au amintit de craniile expuse în Catedrala din Otranto, pe 
pereții laterali de lângă altar, fiind o dovadă că și România 
știe să își cinstească eroii într-un mod demn și ingenios. 

În mausoleu se află și o placă depusă de poporul englez în 
memoria unui echipaj alcătuit din 5 compatrioți care în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial s-au prăbușit cu un 
bombardier într-o baltă de lângă Comana.

Deși trupurile lor au fost repatriate în anul 1990, în fiecare 
an, în luna mai, când la Comana este Sărbătorită Ziua Eroilor, 
reprezentanți ai Ambasadei Britanice la București vin și 
depun coroane de flori. O astfel de sărbătoare avusese loc și 
cu o zi înainte de a ajunge noi acolo și coroanele de flori mai 
erau încă proaspete în mausoleu. În pictura mausoleului-
paraclis sunt prezente scene religioase, chipuri umane și de 

sfinți, imagini ale unor păsări cu valoare simbolică, sugerând 
ideea de protecție divină, de viață eternă, obținută din 
propriul sacrificiu. Astfel pot fi admirate chipuri ale unor 
conducători români, precum Constantin Brâncoveanu, 
regele Ferdinand și regina Maria, Sfântul Dimitrie, Sfânta 
Treime în ipostaza a trei îngeri, Învierea Domnului, pasărea 
Phoenix, simbol al regenerării, păunul, simbol al regalității, 
pelicanul, al sacrificiului.

Pe o scară de lemn denumită „Scara Sfântului Ioan 
Scărarul” se coboară la apa Neajlovului pe care a fost 
construit un ponton din scândură. Pe fiecare treaptă a scării 
este scris unul din preceptele morale ale sfântului. În timpul 
primei vizite făcute la Comana am avut posibilitatea de a 
coborî pe acest ponton de unde am putut admira imaginea 
râului Neajlov despre a cărui apă am aflat că iarna nu 
îngheață în zona mânăstirii. Când am mers a doua oară la 
mânăstire pontonul era inundat din cauza ploilor abundente. 
Între biserică și apă a fost amenajat un colțișor prevăzut cu 
bănci de lemn, unde te poți odihni, reculege, ruga, medita, 
gândi la valurile istoriei care s-au petrecut pe aceste 
meleaguri, te poți desprinde de necazurile și stresul vieții 
cotidiene. 

În timp ce am vizitat complexul monahal de la Comana 
auzul și întreaga ființă ne-au fost mângâiate de glasurile 
blânde și armonioase ale preoților care oficiau slujba 
duminicală și străpunse de glasurile puternice ale clopotelor 
în care se contopeau deopotrivă solemnitate, chemare, 
tânguire.

Mânăstirea oferă o sinteză de istorie și credință, hărnicie, 
patriotism, sacrificiu, construcție, distrugere și reconstrucție, 
perseverență, putere de a lupta, aprecia și elogia.

Daniela Rîndașu – Șirna,
lucrare premiată de Primăria Municipiului Ploiești

la Salonul de Toamnă al Filialei Ploiești a
Uniunii Artiștilor Plastici din România
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Editorial

de Gelu Nicolae Ionescu

Cronica unei toamne fermecătoare

Atitudini noiembrie 2019  

Elena Trifan

SERATA CULTURALĂ „ATITUDINI”, PLOIEȘTI, OCTOMBRIE 2019

Marți, 29 octombrie 2019, La Muzeul de Artă „Ion Ionescu-
Quintus” din Ploiești s-a desfășurat Serata culturală „Atitudini,” 
organizată de Casa de Cultură „I.L. Caragiale”, coord. și moderator 
scriitorul Gelu Nicolae Ionescu. Aceasta a avut o ordine de zi foarte 
bogată: vernisajul expoziției cu lucrările realizate în cadrul Taberei 
Internaționale de Pictură „Dan Platon” - 2019, deschiderea 
Universității Populare „Dimitrie Gusti”, lansarea revistei 
„Atitudini” și a colecției literare „Poeți cu Atitudini”.

Tabăra Internațională de Pictură și expoziția realizată în 
holul Muzeului de Artă au fost prezentate de către: Gelu Nicolae 
Ionescu, Florin Sicoe, directorul Muzeului de Artă din Ploiești și 
Valter Paraschivescu, președintele U.A.P. - Prahova. Tabăra a fost 
inițiată cu 13 ani în urmă de către doamna Marilena Ghiorghiță, 
director, pe atunci, al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești. S-
a încercat an de an selectarea unor artiști plastici de valoare și s-a 
urmărit în primul rând promovarea picturii figurative.

Anul acesta a avut loc în perioada 14-24 iulie, la Vălenii de 
Munte, fiind organizată de Casa de Cultură „I.L. Caragiale” 
Ploiești, în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, 
filiala Ploiești, Direcția Județeană de Cultură și Patrimoniu 
Național Prahova și Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion 
Ionescu-Quintus”. Lucrările realizate vor rămâne în patrimoniul 
cultural al județului Prahova. Pe simeza din holul Muzeului de Artă 
din Ploiești au putut fi admirate creațiile celor 7 pictori participanți: 
Valter Paraschivescu – Răsărit de soare la Gura Vitioarei; Iurie 
Matei – Promenadă printre poze”, 21.11.1898; Covaliuc Victor – 
Venirea, Ianus; Radu Negru – Casa Memorială Nicolae 
Grigorescu, Câmpina; Victor Frimu – Romeo și Julieta; Edu 
Tomas Inga – Casa Albastră; Iulian Pleșu – Peisaj din Văleni.

Tot în cadrul acestei manifestări culturale a avut loc și 
deschiderea Universității Populare „Dimitrie Gusti” ai cărei 
profesori și-au prezentat tematica și obiectivele cursurilor: Liviu 
Ștefan – Psihologie; Georgiana Brișan – Psihopedagogie; Viorica 
Avram – Acțiuni ecocivice; dr. Carmen Diaconovici – Medicină și 
educație sanitară; Gelu Nicolae Ionescu – Literatură și artă; Rodica 
Carmen Georgescu – Interferențe muzicale; Elena Ionescu – 
Prevenirea și combaterea delincvenței juvenile; av. Cristina Dobre 
– Educație juridică; Valter Paraschivescu – Istoria artei; 
prof.univ.dr. Gheorghe Calcan – Științele istorice; Sorin 
Petculescu – Inițiere în fotografie; jurnalist Claudius Dociu, 
președinte al UZPR, filiala Prahova – Jurnalism și Public speaking; 
astrolog Cristina Ionuț Burchiu – Clubul de astrologie și 
numerologie „Per aspera ad astra”; Florina Steliana Vasilescu – 
Activități handmade; jurist Elena Ionescu – Clubul femeilor 
moderne. S-a menționat că la cererea publicului în oferta 
educațională pot fi incluse și alte cursuri și activități.

Revista „Atitudini”, nr. 10/2019 a fost prezentată de către 
scriitorul Gelu Nicolae Ionescu, redactorul-șef al acesteia, care a 
evidențiat, în mod deosebit, prezența în paginile ei a unor articole 
semnate de renumiții critici literari: Eugen Simion, Alex 
Ștefănescu, Ion Bălu, cât și de specialiștii în istorie: Constantin 
Dobrescu și Carmen Băjenaru a căror carte „Istoria monarhiei din 
România”, publicată sub egida Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a 
primit Premiul Societății de Științe Istorice din România.

Un moment important l-a constituit lansarea colecției „Poeți 
cu Atitudini” apărută sub egida Casei de Cultură „I.L. Caragiale” 
din Ploiești, cu sprijinul financiar al S.C. Conpet S.A.

Colecția conține 9 volume de poezii ale membrilor 
Cenaclului „Atitudini”: Emilia Dragomir, Iulia Dragomir, Alexia 
Enache, Adrian Iliescu, Rodica Ilie, Gelu Nicolae Ionescu, Marius 
Daniel Mihu, Laura Isabelle Nicolae, Elena Trifan. Fiecare volum 
a beneficiat de o prefață scrisă în regim de voluntariat de prof. dr. 
Ina Bercea și de o postfață scrisă de prof. drd. Ana Maria Banu.

În cadrul Seratei „Atitudini” cărțile au fost prezentate de 

către prof. dr. Ina Bercea din ale cărei aprecieri vom prezenta 
selectiv:

„Ne surprinde plăcut talentul Emiliei Dragomir de a avea 
acces la zona copilului din noi, deseori pierdută sau uitată printre 
programe și îndeletniciri, din ce în ce mai încărcate de artificial și 
nefiresc. Această carte dezvăluie taina întâmplării ce se scrie sub 
ochii noștri. E un vademecum, prin care autoarea creează o epică în 
versuri de înaltă ţinută, sensibilitate şi reflexivitate, aşa cum ştiu 
autorii de literatură doar aparent destinată în primul rând copiilor.”

„Cartea Iuliei Dragomir merită citită cu ardoare și pentru 
vibrația crizei de timp individual și colectiv, pentru fiorul 
categoriei de nedeterminat în construcții de psalm și de meditație 
asupra fragilității, dozate cu măiestrie în texte monolit, sinestezic și 
mnemotehnic.”

„Enache Alexia, o adolescentă de înaltă clasă, olimpică 
național, poetă, eseistă. Veți descoperi în acest volum exerciții de 
creativitate și receptare scrise cu probitate și talent în efervescența 
cenaclului Atitudini, Ploiești, susținut de bunăvoința și competența 
domnului Gelu Ionescu.”

„Rodica Ilie face un pact cu cititorul spre a împărtăși o 
experiență știută, în secvențe de tablou hieratic sau în secvențe de 
confesiune, eliberând o emoție difuză, într-un mediu citadin 
copleșitor prin dinamism, urgențe și schimbări ostile expansiunilor 
afective.”

„Volumul lui Adrian Iliescu, construit pe principiul 
numerelor pitagoreice, este binar, cuprinde trinitatea, este 
echilibrat și are un număr cvasiegal de texte creștine și erotice cu 
efluvii de psalm, odă și elegie, explorând imanentul și 
transcendentul, profanul feminin și sacrul religios, dincolo de 
modelul și cazna marii poezii interbelice, față de care poemele 
discutate au incontestabile reverențe.”

„Poezia de dragoste creată de Gelu Nicolae Ionescu face un 
pariu postmodern și îl câștigă. Volumul vine în orizontul de 
așteptare al cititorilor mai mult sau mai puțin pasionali, exorcizând 
poza tânărului îndrăgostit, fie el în ipostaza de om recent, fie în cea 
de imigrant la frontiera eternă a erosului, în text existențe, mustind 
de personalitate și rafinament senzorial.”

„Marius Daniel Mihu abordează arta cu tendință a cenaclului 
activ în viața culturală a urbei, motiv pentru care a împletit linii 
clasice, ingineria cuvântului în pasiunea pentru istorie, jurnalism și 
poezie, dovedind o bună și temeinică alură formativă a talentului 
manifest.”

„Laura Isabelle Nicolae ne arată cum poate crește fiecare 
dintre noi prin dragostea pentru cuvânt, cum se poate transforma un 
minus în plus, într-o nouă formă de echilibru și victorie asupra 
haosului și asupra morții premature.”

„Prof. dr. Elena Trifan e un foarte bun reporter lexicograf, ce 
percepe evenimentul valorizant, nostalgic și descrie un topos 
identitar, matrice, pentru alterități și curiozități.”

Autorii au citit din poeziile proprii și și-au exprimat 
recunoștința față de președintele Cenaclului „Atitudini”, scriitorul 
Gelu Nicolae Ionescu, director al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” 
pentru inițierea acestei colecții și pentru atragerea de fonduri în 
vederea editării ei, cât și față de prof.dr. Ina Bercea și față de prof. 
drd. Ana Maria Banu pentru solicitudinea și înaltul profesionalism 
de care au dat dovadă în realizarea prefeței și a postfeței.

Momentele culturale mai sus-amintite au alternat cu recitări 
de poezii de către: Nicu Drăgulin, Denis Bineață, Nițoiu Andreea, 
Claudiu Avramescu; de interpretări muzicale de către elevii de la 
Colegiul de Artă ”Carmen Sylva”: Bogdan Drăgănescu – pian, 
Danu Gabriel – chitară, coordonați de către insp. șc. Rodica 
Georgescu; sceneta ”Aspirina și piramidonul”, interpretată de 
elevele: Iacob Ioana și Constantin Cristiana, membre ale Trupei de 
teatru „Atitudini.” 

Evenimente... ConsemnăriEvenimente... Consemnări

Câteva impresi i  
despre cea de-a XVII-a 
ediție a Concursului 
Național de Poezie 

„Iulia Hasdeu”, despre întâia ediție a Festivalului 
„Emilia Comișel” și despre impactul Colecției 
Poeți cu Atitudini a Cenaclului Atitudini al 
Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a 
Municipiului Ploieşti

Unul dintre cele mai longevive proiecte ale 
instituției noastre este Concursului Naţional de 
Poezie „Iulia Hasdeu”. Și a șaptesprezecea 
ediție a acestui concurs s-a bucurat de mare 
interes printre cei cărora li se adresează: poeții 
liceeni. Peste patruzeci de poeți liceeni înscriși, 
din Ploiești și din țară, au încântat juriul cu creații 
care pot fi caracterizate, în primul rând, prin 
prospețime și prin ludicitate. Surpriza vine 
dinspre latura filosofică a artei lor. Ei sunt 
moderni sau post-moderni asumați și, uneori, 
realiști sau chiar hiper realiști. Plăcerea estetică 
generată de lectura creațiilor lor vine, cred, mai 
din capacitatea lor de a fi deschiși, de a mărturisi 
emoții, idei, gânduri, iubiri, pasiuni... Până la 
urmă, aceasta este esența lir ismului: 
mărturisirea! Iată-i pe câștigători:

Marele Premiu: Horodincu Teodora, Liceul 
„Dimitrie Cantemir” Dărăbaniu, jud. Botoșani; 
Premiul I:– Popa Denisa Ștefania, C.N. „Petru 
Rareș” Suceava; Premiul II: Doliș Viviana, C.N. 
„Gheorghe Vrânceanu” Bacău; Premiul III: 
Ionică Andreea-Bianca, Colegiul Militar „Ștefan 
cel Mare” Câmpulung Moldovenesc; Menţiuni: 
Bodolică Marius Constantin, C.N. „Ferdinand I” 
Bacău și Panait Raluca Maria, Lic. Teoretic 
„Mihai Viteazul” Caracal

Îi felicit pe toți cei care au participat și le 
mulțumesc pentru interesul și munca lor! Le 
doresc succese cât mai mari și mai multe în 
continuare! Cititorii noștri vor putea descoperi în 
numerele viitoare creațiile premiate.

Un alt eveniment important organizat de 
Primăria Municipiului Ploieşti, Consiliul Local şi 
Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a 
Municipiului Ploieşti, în parteneriat cu 
Filarmonica „Paul Constantinescu”,în zilele de 1 
și 2 noiembrie 2019, este 

 Acesta s-
a desfăşurat la Muzeul Memorial „Paul 
Constantinescu” din Ploieşti și la Filarmonica 
„Paul Constantinescu” din Ploieşti. Concursul a 

Festivalul Concurs 
Național de Interpretare a Muzicii Populare 
Românești „Emilia Comișel”, edița I.

avut două secțiuni: Soliști vocali și 
Instrumentiști.

Juriul, format din: prof. dr. Irina Dragnea 
Comișel – Preşedinte juriu, prof. dr. Daniela 
Roxana Gibescu, realizator TVR (emisiunea 
Tezaur Folcloric) Gheorghița Nicolae, prof. dr. 
Marian Lupașcu, Realizator SRTV (emisiunea 
Antena Satelor) Aurelian Popa Stavri, a stabilit 
acordarea următoarelor premii: Marele Premiu 
și Trofeul Festivalului – Mitu Samuel, din 
Vălenii de Munte, judeţul Prahova; Secțiunea 
soliști vocali: Premiul I – Şapcă Remi Gabriel, 
din Corabia, judeţul Olt; Premiul II – Monete 
Diana, din Valea Mare, județul Olt; Premiul III– 
Oprea Andreea, din Roman, judeţul Neamț; 
Menţiuni - Ailenei Ilenuța, din Cornu Luncii, 
judeţul Suceava; Barbu Corina Alexandra, din 
Corabia, judeţul Olt; Anuțoiu Ana-Teodora, din 
Deva, judeţul Hunedoara; Vasiloiu Alexandra-
Gabriela, din Doicești, județul Dâmbovița; David 
Elena Geanina, din Givărăști, județul Olt și Zârnă 
Maria Bianca, din Izvoarele, județul Prahova.

Este impresionant să descoperi că mai sunt, 
încă, tineri care iubesc tradițiile noastre 
românești și le cultivă cu mare dragoste. 
Impactul pe care l-a avut participarea lor la prima 
ediție a festivalului care poartă numele 
etnomuzicologului de talie internațională Emilia 
Comișel a fost remarcabil. Liceele de artă din 
țară au dovedit aportul lor la păstrarea tradițiilor, 
la descoperirea și formarea acestor tineri 
încântători, aducători de lumină și de speranță. 
Mulțumesc aici doamnei Irina Dragnea Comișel, 
pentru sprijinul acordat și tuturor membrilor 
j u r i u l u i ,  s p e c i a l i ș t i  d e  e x c e p ț i e  a i  
etnomuzicologiei.

Deschiderea noului an de activitate 
educațională nonformală, 2019-2020, al 
Universității Populare „Dimitrie Gusti” a Casei de 
Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului 
Ploieşti a prilejuit reîntâlnirea cu profesorii noștri 
foarte apreciați de către beneficiarii prelegerilor 
lor. Evenimentul de la sfârșitul lunii octombrie s-a 
încheiat cu o serată în care au strălucit actorii 
amatori ai trupei Atitudini, elevii Colegiului de 
Artă Carmen „Sylva Ploiești” și membrii 
cenaclului Atitudini al Casei de Cultură „Ion Luca 
Caragiale” a Municipiului Ploieşti. S-a lansat 
Colecția Poeți cu Atitudini a cenaclului, iar 
impactul avut mă îndreptățește să cred că 
oamenii vor mai multe asemenea surprize 
frumoase, artistice. Realizatoarele colecției: 

prof. dr. Niculina Bercea și prof drd. Ana Maria 
Banu au oferit autorilor și cititorilor o selecție 
riguroasă și o critică pertinentă, cu observații 
foarte profunde și interesante asupra operei 
poeților de la și cu Atitudini. Le mulțumesc pentru 
munca extraordinară, voluntară, făcută cu multă 
dragoste și, de asemenea, mulțumesc colegilor 
mei care au acceptat să se supună examenului 
critic, singurul care ne poate ajuta să progresăm. 
Colecția a fost bine primită și de liceeni, în cadrul 
lansării organizate la C.N. „I. L. Caragiale” pe 7 
noiembrie a.c. Elevii au citit cu interes, au pus 
întrebări autorilor și și-au manifestat dorința de a 
participa la ședințele de cenaclu. Acestea 
ședințe deschise tuturor, în fiecare marți de la 
ora 17.30, la sediul nostru, la et. 1, sala nr. 28.

Am căutat să vă prezint pe foarte scurt 
aceste minuni petrecute în viața urbei noastre, 
nădăjduind că le veți afla cu mare plăcere și că 
veți participa în viitor alături de noi la munca de a 
aduce mai mult frumos în viața ploieștenilor și nu 
numai. Desigur, ar mai fi fost multe de spus, însă, 
dacă cu adevărat veți vrea să aflați mai multe 
despre aceste programe și proiecte culturale, 
veți veni să le trăiți alături de noi și să descoperiți 
pe viu magia lor, încărcătura lor emoțională cu 
totul specială.

Vreau să îi urez la mulți ani, la împlinirea 
vârstei de 85 de ani, remarcabilului istoric 
ploieștean Ion Ștefan Baicu. La cât mai multe 
cărți reușite și la cât mai multe articole prin care 
cititorii noștri să descopere cât mai multe 
informații din trecut.

Nu voi încheia acest editorial-cronică fără a-i 
transmite condoleanțe colegului nostru 
Constantin Dobrescu, pentru pierderea mamei 
sale, Florica Dobrescu.

De asemenea, nu aș vrea să închei înainte 
de a îmi manifesta bucuria de a ni se alătura un 
excelent redactor de revistă culturală, cu o 
bogată experiență, dobândită la revista Axioma, 
o veritabilă soră mai mare a Atitudinilor. Îi și scriu 
domnului Costelini – Constantin Marin – aici, bun 
venit și îi mulțumesc din suflet că este, de acum 
oficial, un om cu Atitudini!

Închei aici aceste rânduri anunțându-vă că 
am înființat în cadrul Casei de Cultură „Ion Luca 
Caragiale” a Municipiului Ploieşti un cerc de șah 
pentru amatori (cred că e singurul din Ploiești). 
Inițiativa aparține subsemnatului și domnilor 
Constantin Marin și Adrian Iosif.

Să vă fie toamna un morman de frumos!
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