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CONCEPŢIA LUI OVIDIU VASILE DESPRE POEZIA PATRIOTICĂ
Constantin ZĂRNESCU

S

criind despre poetul Ovidiu Vasile (şi)
cu alte prilejuri, mi-am dorit să aprofundez teoriile sale (metamorfozate simbolic-metaforic), în acest recent, ultim volum al său: „Cu
Patri pe tavă” (2015). Vizionar aspru, îndârjit şi
îndrăzneţ, Ovidiu Vasile nu creează poeme cotidiene, „minimaliste”, „derizorii” (despre cum
se „fabrică” poezia), ci caută ceea ce se (mai)
poate găsi, fiinţând frust, înlăuntrul ei: creşterea şi seva – vitalitatea.
Numele poetului a fost predestinat; iar părintele antic:
OVIDIU (PUBLIUS NASSO), în drum spre Tomis-Constanţa, cu
o corabie negustorească „ce trosnea din ţâţâni” – şi îl ducea departe
de „Patria Romană”, se întreba, nostalgic şi straniu: „Cu ce-i vrăjeşte, oare, pe toţi, pământul Ţării/ Încât, nu mai poate/ Nimeni,/
De-a pururi/ Să îl uite?...” (Ex-Ponto. Ponticele. Cartea a treia,
Scrisoare lui Rufirius; versetele 35-36). „Expediată”, la Roma, tot
pe-o corabie, poezia „exilatului” surprindea „taina patrioticităţii”,
„a iubirii locului naşterii”, ajungând o obsesie, până în Evul de
mijloc şi până în era modernă, cum avea să concludă, în Istoria sa,
criticul Francesco de Sanctis. O altă sintagmă, „antică”, e reprezentantă, dramatic, de personajul Medeea, al lui Euripide: „Nici o
tragedie/ Din toate/ Nu este mai mare/ Decât lipsa (alţii au tradus:
«ameninţarea» sau « pierderea »)/ Pământului Patriei!...”
Poeţii secolului tocmai trecut, XX, „veac al războaielor pline
de cruzime”, au cultivat toate domeniile limbajului şi spiritului
poetic – poemul de dragoste, politic şi religios. Ceea ce au realizat
poeţii (moldoveni/basarabeni), spre ilustrare, în vara anului 1989
– Revoluţia limbii române, este un rar, puternic şi miraculos melanj
(şi „mariaj”), între reprezentarea amoroasă („ars amandi”), şi politică a lui Ovidiu şi cea religioasă. Una singură, dintre acestea,
dacă ar lipsi, poezia ar deveni „ştirbită”, „cenuşie”, prin epoci „to-

cită” şi „caducă”.
În volumul lui Ovidiu Vasile: Cu Patria pe tavă, extraordinarele simboluri metaforice aparţin unui român-ardelean, a cărui românitate a fost ameninţată îndelung, poet prin naştere şi formaţie,
aşadar aproape „bilingv”, dar care şi-a ales, întru spirit, Patria profundă. „Nu poţi învia a doua oară, decât din pământul Patriei”, strigase în Capitala latinităţii (şi) Sf. nostru Inochentie (Micu-Klein).
Privind la aceleaşi „zări” poetice, nu ne aflăm departe de distihul
eminescian: „iar noi locului/ Ne ţinem!”…
„Cum nici un foc nu arde însuşi focul,
Cu sânge, scump, vărsat, sfinţit-am locul,
…………………………………………..
Imperii au căzut şi-or să mai cadă
Precum căzut-au îngerii, din rai,
Noi rămânem cei veşnici, de la coadă!...
Nămeţi de cruci, pe-acest picior de plai…”
(Din Imperii de fum).
Antică, Patria nu se suprapune, totdeauna, cu conceptul, filosofico-politic de Naţiune; nici cu Ateismul (şi Comunismul!) veacului XX;pentru că toţi suntem „în puterea limbii” – preceptul lui
Solomon!... „Toţi suntem o singură fiinţă, întru Tatăl (Pater)”; acea
chemare a lui Isus, la Cina cea de taină: „toţi sa fim UNUL” – „ut
UnumSint!...”; însă şi cu unitatea Patriei Profunde, văzută de români ca „Grădină a Maicii Domnului”:
„Doar când vom înţelege canoanele şi hramul,
Că tot ce ni se-ntâmplă aşa-i îngăduit
De Dumnezeu anume, să mântuiască neamul,
Le vom ierta pe toate şi tot ce-am pătimit.
Căci moarte de există, există şi-nviere!
Şi ne-au numit pământul acestui brav popor
Grădina Maicii Sfinte, iar ce e sfânt nu piere,
Nici nu-i pe lumea asta nimic întâmplător”
(Din Epilog).
Sau, trimiţându-ne spre Octavian Goga, Aron Cotruş şi Radu

Gyr, poetul nostru, de astăzi, veghează, se roagă şi îndeamnă:
„Ridică-te, române!” (viziunea e scrisă parca înainte de anul 1989):
„Ridică-te române, priveşte către poartă,
Primeşte-ţi dragii oaspeţi cu dragoste de om,
Arată-le frumosul din transilvana artă
Şi mugurul din fluier şi florile din pom.
Călare-apoi prin codrii de aur şi aramă
Ţăran frumos şi liber să chiui fecioreşte,
Imagine ecvestră, icoană fără ramă
Şi plină-ţi fie voia căci gândul înfloreşte.
Învăţături în picur de lacrimă-n cuvinte,
De lucruri şi fiinţe, de vii şi adormiţi,
Pe cei care uitară de veşnici şi de sfinte,
La ascultare-i cheamă ca Moise pe seminţi.”
Apoi, nuanţând, „descifrând vechimea”, poetul Ovidiu Vasile
ne-aminteşte „maramureşenele izvoare, codice, scrieri, iscălituri”
– „pe harta lumii”; şi „eterne monumente”: „Acei frumoşi români
şi-acele Porţi/ Clipe oprite-n tip de TatălNost’/ Precum Isus cel înviat din morţi/ Arată că, în veci, suntem şi-am fost!.../ Ne curg, istoric, paşnice izvoare/ Pe harta lumii, ca iscălitură./ Din umbra

(continuare în pag.14)

CUVINTE, EXPRESII CU BUCLUC
Dumitru VLĂDUŢ

R

ecurgerea de către unii intelectuali sau
persoane publice la cuvinte, frazeologisme internaţionale şi expresii celebre este o
practică destul de veche. Bine folosite, ele imprimă scrierilor ori vorbirii acestora un stil
livresc, precum şi o precizie a gândirii, ca marcă
a omului. Izvorul lor cel mai bogat îl reprezintă,
în primul rând, cultura greco-latină, alcătuită în
special din literatura, filozofia, istoria şi mitologia celor două
popoare antice, precum şi Biblia. La acestea se adaugă reflecţii
originale extrem de individualizatoare ale personalităţilor
aparţinând îndeosebi marilor culturi europene moderne. Chiar dacă
sunt de o vechime apreciabilă, ele rămân mereu vii şi, instalate
solid în limbajul diferitelor popoare, au devenit patrimoniu lingvistic şi de gândire universal, făcând posibilă comunicarea nealterată
a unor judecăţi complexe, de o marcată unicitate. În multe cazuri
se citează în original, în special expresiile latineşti, căci traducerea
le-ar diminua farmecul iniţial. Unele aparţin domeniului ştiinţific
fiind folosite aşa, în latineşte, precum expresiile juridice sau diversele concepte, indiferent de limbile moderne sau prestigiul acestora. Întrucât fac parte din patrimoniul cultural al umanităţii şi
redau o unicitate spirituală, ele trebuie întrebuinţate corect, atât ca
semnificaţie, cât şi ca formă. Din păcate, nu întotdeauna se întâmplă aşa, viaţa publică şi politică fiind în primul rând locul celor
mai regretabile utilizări greşite ale acestor fapte de limbă. Unele
sunt hazlii prin rezultate, venind în contradicţie cu intenţiile autorilor, trădând în fond pretenţii intelectuale fără acoperire. Încă din
1984, într-o lucrare pe care o coordona, regretatul lingvist Teodor
Hristea vedea ca un mare câştig al învăţământului nostru de cultură

generală explicarea de către profesori a acelor cuvinte, frazeologisme universale ori expresii celebre. Ştim, de pildă, ce savuros e
limbajul unor eroi ai lui Caragiale ce recurg la astfel de enunţuri
serios deteriorate.
Voi ilustra în însemnările de faţă două astfel de deformări ale
semnificaţiei unor formule universale, nostime prin rezultat.
În toamna anului trecut am citit cu atenţie un volum dedicat
unui distins critic şi teoretician literar clujean, foarte reputat universitar, alcătuit la împlinirea unei vârste rotunde. Printre multele
studii bune am întâlnit şi un mic articol semnat de un tânăr orgolios, convins de caducitatea intelectuală şi publică a generaţiilor
anterioare, scriind ferm: „Puţini dintre intelectualii de o anumită
etate, foşti directori de conştiinţă, mai rezistă în faţa noilor generaţii. Nici ca operă, şi cu atât mai puţin ca figuri publice”. Universitarul căruia îi era dedicat volumul „însă reuşeşte să persiste
datorită anvergurii operei sale”, scria mai departe autorul. Numai
că, spre a dovedi şi cât de superior e grupul său ales faţă de „intelectualii de o anumită etate”, lăudându-l pe universitarul clujean
pentru că încearcă să reabiliteze un concept, tânărul autor scria utilizând o expresie latinească al cărei sens e în totală contradicţie cu
intenţiile sale: „Acest lucru se poate realiza printr-o petitio principii, anume prin amintirea primelor influenţe bizantine”(p.119).
Voi cita din două lucrări de specialitate semnificaţia expresiei. În
Dicţionar de logică (Bucureşti, SC Editura Tehnică SA, 2003,
p.367), Gheorghe Enescu spune: „Petitio principii, anticiparea
principiilor, eroare în demonstraţie, constă în a lua ca premise
propoziţii care cer ele însele să fie demonstrate”, iar Anthony Flew
în Dicţionar de filozofie şi logică (Bucureşti, Editura Humanitas,
1996, p.259) scrie, la rându-i: „Petitio principii. Denumire latină
pentru eroarea logică de a lua ca dat, într-un enunţ sau raţionament,

tocmai ceea ce e în dispută”. Cum aceasta e semnificaţia expresiei,
se pune întrebarea: oare universitarul clujean recuperează demnitatea unor concepte printr-o „eroare în demonstraţie”, „eroare logică”? Autorul s-ar lămuri bine făcând lectura temeinică a cărţii
despre sofisme a Marta Petreu, Jocurile manierismului logic, ediţia
a II-a (Iaşi, Polirom, 2013), în special p.122-128 unde se analizează
eroarea în discuţie. Oricum, Marta Petreu rezistă „în faţa tinerelor
generaţii”, orice ar spune tânărul autor al articolului. Creaţia ştiinţifică şi culturală solidă presupune în primul rând cunoaşterea
adecvată a terminologiei.
O folosire greşită a unei alte expresii celebre, „cutia Pandorei”,
am aflat-o în memoriile unui prozator, apărute în 2004. Evocând
întâlnirea cu un confrate care şi-a dat drumul destăinuirilor,
crezând că cine ştie ce lucruri de preţ erau în „cutia Pandorei”,
memorialistul scria: „De aici încolo s-a lăsat deschis ca o cutie a
Pandorei, revărsându-şi versurile - satul, casa natală, istoria («Pajura cu două capete»), încălzindu-ne inimile”(p. 77-78). Cum se
ştie, din cutia Pandorei s-au revărsat toate relele, expresia desemnând o sursă de nenorociri mascată de aparenţe seducătoare. Istoria
expresiei îşi are sursa în mitologia greacă unde Pandora a fost cea
dintâi femeie făurită de zeul Hefaistos, însufleţită de Atena şi
dotată de zei cu toate darurile. Înverşunat pe Prometeu pentru îndrăzneala de a fi luat focul din cer, Jupiter i-a trimis acestuia ca
nevastă pe Pandora purtând o cutie ce închidea toate relele.
Prometeu a refuzat, bănuind cursa, dar fratele său, Epimeteu, a
căzut pradă ademenirii. Imediat ce Pandora a deschis cutia, din ea
şi-au făcut apariţia toate relele din lume: boli, suferinţe, ură, neajunsuri etc. Era mult prea tardiv când a închis-o la locul ei, pe fundul cutiei rămânând doar speranţa. Să sperăm şi noi într-o mai bună
utilizare a limbii române şi într-o adecvată însuşire a acestor expresii, fragmente din tezaurul cultural al umanităţii. E bine ca ele
să fie folosite doar atunci când există siguranţa cunoaşterii lor.
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NEOSTOITA AŞEZARE ÎN VREME
Mihai SPORIŞ

O

nouă carte se iveşte pentru a ne fi de ajutor
în truda noastră, neîntreruptă pentru…
cunoaştere. Cunoşti expertiza autorului, indirect, remarcându-l în spaţiu public prin ţinuta morală şi
fapta sa frumoasă vizibilă în creaţia dăruită cu generozitate, dar îţi pui imediat, câteva întrebări: ce
aduce nou?, cui foloseşte? şi mai ales, cât timp îşi
va menţine prospeţimea?, într-o literatură specifică,
despre administraţie, în general. Pornind de la câteva constatări,
ca nişte sentinţe definitive, privind mersul lumii, ca de exemplu
cea despre: veşnica mişcare, cu permanentele modificări de stare,
găsim motivaţia permanentei actualizări, ca o sincronizare a particularităţii, a specificului, la regula definitorie a întregului.
Întregul cel nou, în cucerirea lui pas cu pas, prin milenii, a devenit globul însuşi. Procesul de potrivire a mersului unitar pe planetă este globalizarea, prea agresivă, prin viteza cu care se
insinuează în noua biologie. Subsidiar acestui proces integrator,
pe mai multe paliere, au loc recristalizări în structura intimă a societăţii tradiţionale: politici continentale, federalizări, regionalizări,
autonomizări locale, etc., toate, în plasa cea mare… a păsărarului
mondial. Regula jocului este demult intuită şi formulată de minţile
geniale: Aristotel, în „Organon”, Francis Bacon, în „Novum Organum” (la aproape două milenii distanţă!), Justinian şi Napoleon
Bonaparte, în fundamentarea normelor juridice, despartiti de peste
un mileniu. Adevărurile celor vechi, conceptualizate şi validate de
o realitate istorică, s-au rafinat în sisteme de norme, legi, s-au adaptat în structuri, să poată apropria realitatea trăirii, de proiecţia ideală a principiilor.
Perioada actuală, a începutului de mileniu trei, este cea a spaţiului planetar în care comunicarea poate fi, nu doar instantanee, ci
şi într-un asalt al informaţiilor de necuprins. Se impune de la sine
necesitatea ierarhizărilor informaţiilor, pe nivele de interes, pentru
a nu ne sufoca în haosul fără sens al indefinitului.
Pentru a cumineca, o informatie (cum spune românul!), ea trebuie sa devina cunoştinţă, pentru a o folosi ca normă de viaţă (inclusiv conduită în spaţiul public!). Pentru aceasta trebuie să avem
la îndemână, instrumentul de… decodificare şi inferenţiere (judecare cu mintea proprie!), pe care il construim, treptat, prin învăţare,
şi mai ales, prin experimentare continuă. Societatea cunoaşterii,
căreia îi aparţinem, ne cere imperativ, un nou profil socio-cultural,
care să-şi ia în posesie, în cunştinţă de cauză, noua lărgime, fără a
renunţa la trăirea cu intensitate a locului mărginit efectiv de
rădăcina etnică, cu semnul unicităţii ei spiritual – culturale. Credem că lucrarea lui Ilie Gorjan: „Din istoria autorităţilor administraţiei publice, ale Judeţului Vâlcea” răspunde acestei necesităţi.
Importanţa cercetării în domeniul administraţiei în general,
într-o perioadă de reconotare: este maximă. „Administraţia publică
este coloana vertebrală a unei societăţi ea constituie aparatul de
gestiune a problemelor publice… Este imaginea cotidiană a puterii”… (vezi Constantin Oprean şi colaboratori în Administraţia
Publică, consilierul şi cetăţeanul, Sibiu 2001). Statul Român, în
plină remodelare, după instrumentul totalitar experimentat de la
23 August 1944, are nevoie de redefiniri conceptuale, reformări
instituţionale şi de noul profil al funcţionarului public. Toate acestea sunt comandamente ale revenirii în matca statului de drept, dar
şi a consonanţei noastre europene. Puterile Statului Român, participant la construcţia europeană, trebuie să se manifeste unitar. În
domeniul juridic observam expertiza autorului (vezi lucrările publicate!) şi conştiinţa că orice cucerire europeană ne poate servi,
dacă ştim cine suntem, de unde venim, şi… încotro mergem.
Studiul lui Ilie Gorjan privind, istoria autorităţilor administraţiei publice din judeţul natal, răspunde, dincolo de cuprinderea
largă a lumii în general, ca o… coloană vertebrală, şi vecinătăţii
sale afective: Judeţul Vâlcea.
‹‹A administra înseamnă a acţiona neîntrerupt. Nu se obţine
nimic fără o acţiune, şi nu păstrează nimic din momentul în care
efortul a încetat, filosofia administraţiei constând în activitatea
ei.» (vezi Constantin Oprean op.cit). Administrarea, prin reguli şi
structuri constituite, spune sociologul Traian Herseni, „nu constituie un scop în sine, ea trebuie să servească relaţiile sociale în
veşnică mişcare. Nici oamenii nu sunt pretutindeni identici. De
aceea a administra nu înseamnă oriunde acelaşi lucru. Ceea ce este
valabil într-o ţară, nu este valabil pentru orice ţară”. Pentru… „ţara
vâlcilor” (vezi Eugen Petrescu!), cu Râmnicul vechi scaun de
judeţ, Ilie Gorjan restituie generaţiei din scenă o istorie, necesară,
pentru experienţe păţite, singurele în măsură să se impregneze în
cortexul individual, în marele creier, al mentalul public dintr-un
loc dat. Înţelegându-ne moştenirea, cu pri-
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ceperi şi moravuri, care au determinat acţiunile istorice cu evenimente tragice şi clipe faste, putem să ne mântuim, evitând retrăirea
lecţiilor neînsuşite.
Autorul, constată absenţa din literatura de specialitate a unei
lucrări dedicată evoluţiei ideilor si principiilor şi aplicării lor în
viaţă, privind autoritatea publică şi alege pentru studiul de caz, nu
întâmplător, judeţul natal, cel cu cea mai veche atestare, cu numele
actual, între judeţele ţării.
Cercetător, om de catedră, militar, (în cel mai înalt eşalon al
jandarmeriei) om de cultură, recomandat de lucrările publicate, Ilie
Gorjan înţelege că nu ne putem regăsi normalitatea unui drum
pierdut abrupt în 23 August 1944, fără a privi cu obiectivitate
înapoi, şi a pune, într-o succesiune firească, paşii devenirii, în mersul lumii moderne, într-o alergare asincronă, defazată în urmă, din
cauza prea hulpavelor imperii. Este convins că sincronizarea noastră la valorile europene, prin dificilul proces de integrare, în curs,
nu este un proces care depinde doar de voinţa noastră politică, de
altfel explicit formulată, cât mai mult de depăşirea unor bariere
mentale, cum va fi constatat cândva şi Dumitru Drăghicescu. Descrierea, în perspectivă istorică, a drumului parcurs de neamul statornic al acestui pământ, într-un permanent compromis al legii
pământului, obicei nescris, dar acceptat tacit, şi legea dură a imperiului, poate induce cauzalitatea unui spirit tranzacţional, a neîncrederii în stăpânii vremelnici şi în noile reguli, de import.
Ostilitatea faţă de orice regulă nouă, după ce din realitatea prea
cruda se observase, că între bunele intenţii şi rezultatul final, se interpunea mereu o prăpastie, se manifestă printr-o rezistenţă la
schimbare acerbă. Făţiş suntem de acord cu totul, uneori acceptând
superficial, chiar şi ceea ce nu ni se potriveşte, ştiind că nu vom
atinge obiectivele asumate. Ne declarăm voinţa, mereu, fără a
pune-o în acord cu putinţa, ignorând aproape întotdeauna ştiinţa.
Ştiinţa despre noi înşine, construită credibil, printr-o cercetare riguroasă şi apoi dată în procesul de educare – formare, din aproape
în aproape, multiplicatorilor, ne poate trezi din starea precară a
unei somnolenţe prelungite. Când vremurile ne-au fost prielnice
s-au recuperat întârzieri de la mersul normal al lumii, remarcabile.
Dar la schimbarea macazurilor istoriei, soarta celui aflat pe frontierele, dintre taberele de conflict, şi noi vom fi fost pe liniile de
demarcaţie, era de-a alege între a fi şi a nu fi, cu preţul marilor
compromisuri.
Din această perspectivă cercetarea autorului este de maximă
utilitate publică. Să ne dumirim de ce suntem aşa, ca un reflex
dobândit, de atâtea dresaje forţate şi nevoia de supravieţuire. Apoi
să putem urmări cum şi-au făcut loc în practica administrativă,
principiile înalte şi cum şi-a construit societatea instituţiile. Lucrarea se adresează studenţilor, masteranzilor şi vine din partea
pedagogului, care va fi constatat necesitatea ei în bibliografia suport. Această misiune se vădeşte şi în alte lucrări ale autorului:
„Ghid metodic privind pregătirea profesională a cadrelor militare
din Jandarmeria Română”, „Lecţia – formă principală de organizare a învăţământului militar”, „Îndrumarul comandantului de subunitate”, „Comunicarea educaţională”, precum şi în cursurile
universitare: „Drept administrativ european”, „Drept administrativ”, „Dreptul Administrativ în Uniunea Europeană” etc., realizate,
parte din ele, în colaborare. Funcţionarii publici îşi pot desluşi în
lucrarea de faţă temeiurile atribuţiilor din fişele postului şi semnificarea unor cuvinte cheie din vocabularul lor profesional. Pot
să distingă cum nişte practici curente, măreţe în trecut, au devenit
abuzuri azi şi sunt imorale: ploconul, cumpărarea demnităţilor etc.
Fiecare instituţie, de autoritate publică, îşi poate recupera istoria
într-o expunere sintetică, cu multe date statistice interesante, şi cu
amprenta marilor personalităţi care le-au slujit. Câştigat este orice
cititor. Cetăţean fiind, el află repede, ca dintr-un îndreptar, lucruri
indispensabile minimei sale culturi civice.
Lucrarea este un lucru adăugat şi se alătură unui imens material
documentar. Spiritul ei sintetic respiră multe lucrări, pe care
cuprinzătoarea bibliografie şi notele de subsol, le remarcă. Ghid
pentru aprofundarea unor idei, alteori loc de întâlnire a mai multor
definiţii pentru acelaşi concept, cartea lui Ilie Gorjan este şi o
retrăire afectivă a unor momente cu încărcătura omenescului.
Desprins din modelul naturii, un organ, al unui corp,
funcţionând ca un tot unitar, are o funcţie în slujba vieţii. Organul,
ca o structură, perfecţionată perpetuu în mediul său existenţial, se
arată ca un ceva constituit şi îşi dezvăluie funcţionarea prin constituţie.
Descrierea funcţionării, în memoria lumii, se poate face după
îndelunga contemplare şi mirare a observatorului... de geniu. Aşa
se formulează, în limbajul posibil, legile naturii – incluzînd aici şi
vocaţia socială, puterea, ca expresie a poziţiei în sistem şi/sau a dinamismului. Este profitabil ca fiecare generaţie sa-şi reinven-

tarieze, avutul (patrimoniul) şi să-şi proiecteze mersul, în cunoştinţă de cauză, faţă de toate „puterile” separate între ele, dar în slujba întregului. A putea, a vroi, şi a şti, sunt o treime de fiinţare
autentică, în legea vieţuirii, indiferent de specificitate. Plasat în
cercetarea obiectivă autorul ştie că abstractul este sinteza realităţii
concrete printr-un proces de rafinare îndelungat. Ca să poti accede
în cele elaborate cu mintea, încă nealfabetizată în cele necesare,
este nevoie de răbdarea actului formativ şi pedagogia asocială. Este
nevoie de experienţa personală şi ajutorul altor cercetărori, din
varii domenii, cu punctele lor de vedere ale unghiurilor ascuţite.
Credem că pentru orizontul întreg, cu cele 3600, cu 365 de zile, în
trecerile cu întoarceri, peste întreg, dar şi peste locul anume, este
nevoie de privitorii de pretutindeni, dar şi de cei aplecaţi asupra
amănuntului.
Lucrarea lui Ilie Gorjan, apelează la o bibliografie vastă, cu
personalităţi ale panteonului universal: Platon, Aristotel, Augustin,
Toma d’Achino. Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jeaques
Rousseau, Montesquieu, etc., cercetători români recunoscuţi: Paul
Negulescu, Ion Muraru, Antonie Iorgovan etc. Pentru „studiul de
caz”, privind judeţul Vâlcea, izvoarele cercetate, pun in evidenţă
cercetătorii şi lucrările lor, evidenţiaţi şi cunoscuţi ca persoane afirmate în câmpul cultural local: Corneliu Tamaş, Smarand Ţană,
Gheorghe Dumitraşcu, Ion Soare, Eugen Petrescu, Costea
Marinoiu etc. Nu achiesez (ca să folosesc un cuvânt al autorului!)
la laudele aduse unor istorici – cu diplome şi lucrări! – pe care iam desconspirat în public, privind angajamentul lor în slujba unei
retorici manipulante şi cu veninul derizoriului, în detrimentul, analizei obiective. Atunci când îi citează autorul le subliniază contribuţia pozitivă, trecând prea ușor peste „sentinţele” şi „judecăţile
de valoare” . Da! În Râmnic s-a cântat, într-un cadru instituţional,
în public, „Deşteaptă-te române!”, ca să dau un singur exemplu
din câmpul dezbaterii partizane, în care se consumă multă energie
şi patimă.
Lucrarea structurată în opt capitole, porneşte de la general spre
specific. Defineşte cuprinzător cuvintele cheie, insistând asupra
semanticii şi apariţiei lor pe scenă, cu abstractizări esenţiale: administraţie, stat, autoritate, putere, politică, persoană juridică, unitate administrativă, funcţiune publică etc. Valorificând mecanismul
cercetării în cronologia procesului istoric, identifică, specific epocii
cercetate, între secolele al XIV-lea şi mijlocul secolului al XX-lea
starea de fapt, în structura şi fiinţarea ei, evaluabilă în raport cu legitatea procesului general. Perioada de început a construcţiei
statelor româneşti, ni se relevă cu savoarea unor lucruri din lada
de zestre, cu virtutea lor înaintemergătoare. Acumulările culturale,
în ritmicitatea lumii înconjurătoare, spuneam defazate temporar,
din cauza absenţei gradelor de libertate, se vor realiza în vremurile
prielnice, prin eforturile iluministe ale personalităţilor ridicate din
neam, ori trăind în vatra neamului. Timpul de transfer dinspre
spaţiile cuprinse de modernitate (vezi valorile... Apusului!) pentru
transformare structural-funcţională, spuneam mai sus, ne-a amprentat mentalul, contemplarea pasivă, neîncrederea în interpuşii
imperiilor politice şi eclezeistice: domni aserviţi (cum au fost fanarioţii!), mitropoliţi, episcopi, căimăcami, guvernatori, imperiali
(habsburgi şi ţarişti), regulamente organice, puteri suverane şi protectoare. Timpul intermedierii este un timp (câte secole!) al stagnării şi al capului plecat, al neadecvării cerinţei patriei şi neamului,
la înnoirea lumii, în primul ei val. Lucrarea surprinde în capitolele
3, 4 această realitate şi zbaterea supravieţuirii, în matricea originară. Capitolele 5 şi 6 relevă procesul intens de recuperare şi dezvoltare a statului român modern, în perioada lui A.I.Cuza şi a
Regatului. Efortul uriaş şi capacitatea unei naţiunii de-a îşi împlini
un destin istoric se vădeşte şi prin documentele citate, din care răzbate fervoarea trăirii cauzei, prin personalităţile providenţiale ale
românilor. Perioadei 1940 ÷ 1944 îi este dedicat capitolul 7. Perioadă complicată, în care Statului Român, războinicii lumii, îi
răpesc teritorile, reîntregite cândva cu jertfă de sânge, iar finalul
celui de-al II-lea război mondial, ne aruncă sub stăpânul roşu al
Răsăritului, amputându-ne... statul de drept şi distrugându-ne fundamentele cultural-spirituale, pentru a ni se impune, din nou, o
politică imperială, străina de nădejdile naţiei.
Capitolul 8, Jandarmeria vâlceană – file de istoric, este un dar
special, adăugat de vâlceanul nostru din Orleşti, cel ce a slujit Jandarmeria, ca general, în eşalonul ei superior şi prin prinosul de
cunoaştere se dedică slujirii conştiinţei de neam.
Studiind conţinutul acestei lucrări, să nu uităm truda anilor dedicaţi ei, şi să apreciem pe autorul ei: Ilie Gorjan, nu doar general
al oştirii, dar şi un remarcabil om de cultură, scriitor, membru al
Uniunii Scriitorilor din România. Românului, vâlcean autentic,
celui ce ni se dăruieşte cuvânt de întemeiere, respectul nostru.
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DRAGOŞ G. CĂLINESCU

S

-a născut la 07 martie 1978 în Drăgăşani. Este absolvent al Liceului Teoretic Gib Mihăescu Drăgăşani, al Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Grigore Al. Ghica din Bumbeşti Jiu, al Facultăţii de
Drept – Arma jandarmi din cadrul Academiei de Poliţie A. I. Cuza
Bucureşti, al unor studii postuniversitare la Academia de Poliţie Bucureşti
şi studii postuniversitare de master la Universitatea din Craiova. Din
2007 şi până în prezent este ofiţer în cadrul I.J.J. Vâlcea.
Este membru al Forumului Cultural al Râmnicului, al Societăţii Culturale Anton Pann şi al Cenaclului Petale, al Societăţii Naţionale Independente a Persoanelor cu Handicap Vâlcea. A debutat literar în anul
2012 cu volumul Poezii din suflet (Ed. Petrescu, Râmnicu Vâlcea). Este
prezent în volumele colective Raiul cucerit (Ed. Hoffman, Caracal,
2014), Antologia Societăţii Culturale Anton Pann (Ed. Hoffman, Caracal,
2015) şi în antologia Popasuri scriitoriceşti pe Olt şi Olteţ, II (Ed.

Maşina de pâine
La colţul ruşinii băncile vociferează
Ascunzând cu linii drepte respiraţiile
Umbrelelor cocoşate.
Un fulg răpus de ghilotina apusului
Apasă frâna în mod intenţionat
Simţind spuma laptelui dat în foc.
Îmbrăcămintea de iarnă
Strânge în braţele inerte
Scoarţa unui copac în flăcări.

Primus, Oradea, 2016) alcătuită de Florentin
Smarandache, profesor la Universitatea New
Mexico, SUA.
Mai este prezent cu texte în volumele omagiale
dedicate unor personalităţi vâlcene (Petre Petria,
Gheorghe Cărbunescu). Publică în mod curent în
revistele Jandarmeria Română - on line, Cultura vâlceană, Povestea vorbii, Forum V, Forum vâlcean şi Anton Pann. S-a remarcat ca un bun creator de haiku şi este chiar şi inventatorul unui stil literar propriu –
parapetismul, pe care l-a definit ca fiind un gen de poezie modernă, ce
limitează textul liric la 3 versuri, cu structură liberă, dar cu posibilităţi
de interpretare nelimitată, care evidenţiază trăiri, idei, sentimente, gânduri. (Marian PĂTRAŞCU)

Mesaje S.O.S.

Pe oglinda mincinoasă.

Farfuriile sunt răpite de piraţii blestemaţi
Într-o avalanşă de săbii încrucişate
La porţile încuiate ale mărilor.

Ochelarii adună covoraşe cu nisip aurifer
În buricul târgului
Peste norocul începătorului.

Nori de cloroform se întind
Pe spatele uriaşelor care de luptă
Lansând butoaie metalice cu mesaje SOS.

Ghiulelele tunurilor se ascund
Pe fundul unei căzi
În care râsul este permis până la ultima picătură.

Liane şi caracatiţe ascund cochiliile
Unor cereri în căsătorie
Cu o inima tatuată pe braţul drept.

În cerul gurii curcubeul
Simte mirosul ecuaţiei fără o necunoscută
Prinsă în laţul lung al justiţiei oarbe.
La naşterea fluturilor albaştri
Genocidul în rândul oamenilor
A aşteptat focul divin pentru întâia dată.

Minusculozitate
Privesc tavanul zilei de ieri,
Când norii sunt asfaltaţi
Lângă sala de aşteptare,
Unde biletele rătăcesc îngheţate.
Aiurea se învârt lunile
Pe foile gravate cu ph neutru
Sub aripile avioanelor de vânătoare,

Lumina stelelor se închină
La pereţii unor stânci
Crescute cu firimituri de refluxuri.
Lanţurile trag şi ultima respiraţie
A cuburilor de gheaţă presărate

Anesteziat, omul de zăpadă
S-a aruncat în faţa maşinii de pâine
Sperând la o viaţă mai bună.

S

celui drept
este izvorul de viaţă,
care se strecoară
prin dinţii de cleştar
ai balenei
din marea potolită
de razele soarelui,
ce trimite săgeţi arzătoare
cuprinzând buchetul
sufletului meu
format din:
mărgăritare pline
cu argint viu,
jerbere împletite
în focul iubirii
şi crini.

Iar roşul apusului
lasă excesul
Unei noi mutări
Victimă a prezentului.
Un pumn de aspirine
Se încurcă în paşi de dans
Pe harta unde războiul
Se opreşte din cădere
Mestecând frunze de mentă

Până la terminarea încărcătorului
Cu gloanţe oarbe.
Fiecare noapte dă pauze
Umbrelor cu coloană vertebrală,
Împletite cu minusculozitate.

Efectul Morgana
În faţa ochilor mei
defilează în tocuri
de cerneală
fata Morgana,
îmbrăcată în vară.
Raza ei ţine
suficient de mult
să ajung
în lanul de floarea-soarelui.

-a născut la 12 iunie 1979 în Craiova. Este absolventă
a Grupului Şcolar Industrial Energetic din Craiova şi
a unui curs de formare profesională şi calificare (operator sisteme de calcul - introducere, validare şi prelucrare date). Din
octombrie 2014, este membră a Cafenelei Literare „Cetatea
Băniei” (coordonator Daniela Tiger), obţinând trei diplome
de excelenţă în calitate de autoare de poezie. De asemenea,
din iulie 2014, este membră a Asociaţiei Macedonenilor din
România, activând în Clubul Scriitorilor Macedoneni.
A debutat literar în martie 2014, cu volumul de poezie intitulat ,,Iubirea ne este pusă la încercare”, publicat la Editura
MJM din Craiova. Este inclusă în cinci antologii alcătuite de
Puiu Răducan, precum şi în culegerea de texte religioase
„Ochi de lumină”, alcătuită de Daniela Tiger (Editura Vital
Prevent Edit, Craiova, 2015). În numărul din septembrie
2015, revista „Macedoneanul” (anul 15, nr. 170, p. 13-14) îi

Revelion

Iarnă dulce

Iarna are frisoane,
termometrul se adânceşte în abis.
N-am antibiotic
dar geme
şi plânge
iar soarele este prins
în cerc de nori.
Viforul strânge în corset
luni trase prin anotimp,
ţurţurii muşcă din brazi
în cercuri care desenează
sănii albastre
dansând
cu girofarul aprins
la trecerea dintre ani...

Iarnă dulce, azi te chem!
Soarele l-am rupt din cer
Şi îl ţin în mâna stângă,
în cizmă l-am purtat ieri.
Te-am lăsat fără cuvinte
Şi-am plecat...
Pletele albite-n lapte strălucesc
în ceasul nopţii,
pleoapele tale nu sunt obosite.
Ai ochii roşii de porumbiţă.
Inima şi mintea mai ascuţite
sunt!
Tu-mi cari povara vieţii
de unde am fost oprită
să pot trăi în tine o veşnicie.

publică bilingv (macedoneană şi română) două poezii. În august 2015, îi apare la Editura Vital Prevent Edit din Craiova,
cel de-al doilea volum de poezie, care poartă titlul
,,Izvoarele”. La îndemnul poetei Angi Cristea, a publicat
poezie în revistele on-line ,,E-Creator” şi ,,Dragoste pentru
artă”. Are predat spre publicare volumul de poezie în vers
alb, intitulat ,,Cântecul pădurii”, cu o prefaţă semnată Ilorian
Păunoiu. Faptul că exigentul critic ,,de serviciu” al Cenaclului
,,Petale”, din cadrul Societăţii Naţionale Independente a Persoanelor cu Handicap Vâlcea, poetul şi eseistul Ilorian
Păunoiu, i-a semnat prefaţa acestui viitor volum de poezie,
spune multe despre calitatea creaţiei poetice a Cristinei
Bălăşoiu. De altfel, acelaşi altruist şi neobosit descoperitor de
talente poetice, Ilorian Păunoiu, a introdus-o şi în Cenaclul
,,Petale”, unde a participat şi ,,s-a produs” la reuniunea din
martie a. c. (Marian PĂTRAŞCU).

S-PC, Sodoma şi Gomora, pictură pe lemn, 2003

Anii vieţii sunt muncitorii
care beau cu sete din ore şi zile.
În sudoarea frunţii îşi cresc copiii
şi-n lacrimile tălpilor urmaşii.
Ascut lanţul anilor în flacăra
iubirii pe retina ochilor.
Mă descalţ, mândră, de tinereţe
şi aleg numărul potrivit
printre lentile şi dioptrii.
Curăţirea sufletului şi inteligenţa
îmi rămân în perii albi,
iar demnitatea îmi curge prin vene.

În visul unui geamgiu
Două trupuri sărută caloriferul,
Ce arde tăcut în mijlocul trotuarului.
Pot pune o semnătură în curtea interioară
A privirilor ce curg fără bilet
Către ieşirea unui buzunar căzut în dizgraţie.
Salut fereastra larg închisă
Sub paşii palmelor născute pentru prima dată
La răsăritul aplauzelor.
Sunt sigur că tăcerea arde
La polul magnetic al unui ochi de apă,
Unde se închină ciolanele muritorilor.
Pot fi singur pe ecranul televizorului
În culori abstracte
Fără să-mi ţin respiraţia până la minus infinit.
Semnăturile ţesute pe curcubeie
Se lasă vândute pe un leu
Fără valoare în zerouri vide.
Şoaptele strivite de două comete
Urcă fără voia lor
În vulcanii de noroi.
Costumele mascate rătăcite pe scară
Lasă hipnoza să plângă
Într-un somn al câinelui dansator.
Lumini amestecate cu o pană de curent
Înnoadă bărcile de salvare
Sub mustaţa stufoasă a fantomei turbate.

CRISTINA MARIANA BĂLĂŞOIU

Microb genetic

Vorbirea

Zerouri vide
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MITUL DACIC ŞI REALITATEA
Gabriel GIB

P

ovestea este cunoscută din anul 1543, cu
toate că, fiind vorba despre daci, evident
că este mult mai veche. Atât de veche, cât nici nu
ne putem închipui, cu începuturi de dinaintea păstorilor proto daci, ce-şi păşteau turmele pe culmile
munţilor Retezat; apoi, spre toamnă, se călătoreau
prin Parâng, coborând spre poalele Cindrelului
sau în depresiunea Făgăraşului. Bineânţeles că altele erau numele acestor locuri în acea vreme. În iernile lungi şi
aspre, aceşti păstori au povestit pentru întâia oară legenda. “ «De
pe vârful unui munte, Zamolxes privi la aşezările din vale. Pretutindeni, prin păduri, oamenii şi-au făcut sălaşe şi trăiau în linişte şi
pace, în comuniune cu natura.Ei erau copiii săi, cei ce-i pomeneau
numele cu respect şi dragoste. - Fiecărui neam, şi-a zis Zamolxes,
le-am dăruit câte un lucru magic, pentru a păstra armonia pământului. Am să dau acum dacilor, cele 12 discuri solare ce dau putere,
înţelepciune şi dragoste, fiindcă, iată, ei sunt cei mai legaţi de
pământul pe care trăiesc, ei iubesc cel mai mult apele şi pădurile, şi
caii, ei îmi pomenesc cu cel mai mare respect numele. Am să fac
din ei un neam mare şi de temut şi ca să fie aşa, voi trimite pe copila
zînei Bendis, cea ce sălăşuieste în lacul Bucura, să le dăruiască şi
sabia soarelui, cea ce despică piatră. Având aceste lucruri şi
folosindu-le cu chibzuinţă, vor fi cei mai tari dintre cei tari, iar numele lor, va fi rostit cu teamă de vrăşmaşi. Bătrânii abioi le vor păstra, şi-atâta timp cât va mai fi o singură inimă nobilă pe pământurile
dace, ele nu vor fi luate de la ei. Păstorii de la muntele retezat, au
primit sabia cu lama de lumină, cea ce despică piatra şi le-au dus-o
abioilor, s-o ascundă într-o stâncă, ca de-acolo, să nu fie scoasă
decât în vreme de restrişte, de braţul celui mai viteaz şi mai drept.
Discurile solare, le-a împărţit Zamolxes, celor douăsprezece căpetenii ale oamenilor de munte, cu jurământ groaznic, să nu fie niciodată adunate toate împreună, căci prea multă putere s-ar fi grămădit
atunci pe umerii unuia singur, iar puterea, duce la nebunie. » (Legendă povestită de Ion Lungu din Ohaba de sub Piatră, jud.Hunedoara)
Legenda s-a transmis din tată-n fiu, cu adăugiri, despre cum a
folosit Burebista, ori, mai târziu, Decebal, darurile lui Zamolxes.
În vara anului 1543, un grup de pescari români, au pătruns cu
luntrile din Mureş, în apele Streiului. În aceste ape, ale Streiului, ei
au descoperit un număr mare de monezi de aur, precum şi numeroase “sloiuri”de aur. Monedele, în număr de 40 000, deşi se
spune că purtau efigia regelui Lysimach, erau monede dacice, ce
mai tîrziu aveau să poarte numele de “kosoni” În vechea şi proasta
tradiţie românească, după un timp, pescarii au început să se certe
pe avere, astfel că zvonul despre comoara descoperită de români a
ajuns la urechea guvernatorului de atunci al Transilvaniei, cardinalul
Georgio (Gheorghe) Martinuzzi, care a ordonat prinderea pescarilor
şi confiscarea averii descoperite. Se menţionează faptul că oamenii
cardinalului au făcut cercetări la faţa locului şi au descoperit o
cameră boltită şi încă alte multe obiecte din aur precum şi încă
cîteva mii de kosoni. După aceea, Martinuzzi şi-a cumpărat o serie
de domenii şi a construit faimosul său castel de la Vinţul de Jos.
Acum lucrurile încep să se complice. Martinuzzi, sau oameni puşi
de acesta, au sesizat faptul că monedele (cele 40 000) nu erau perfect identice. Până la urmă, nu ştim prin ce metodă şi în cât timp,
dar, oricum, cel mai târziu în anul 1549, ei au reuşit să descifreze
un text codat de pe aceste monede. În urmă descifrării acestui text,
Gheorge Martinuzzi, a format câteva echipe de căutători, pe care
le-a trimis în câteva locuri bine precizate, cu misiunea de a descoperi noi comori, dar în mod special, douăsprezece discuri argintii
şi un pumnal cu lama de diamant. Găsitorului acestor obiecte, îi era
promisă o mare recompensă. Una din aceste echipe, ce lucra în
apropierea Sibiului, în locul numit ”vârful zidului” sau “cetatea
Salgo” a descoperit aici, în toamna anului 1550 un tezaur dacic, din
care, pe lângă mai multe obiecte de cult, făceau parte şi cinci discuri, dintr-un material necunoscut, asemănător cu platina, dar mult
mai dur şi extrem de uşor, cu un orificiu central şi acoperite cu o
scriere necunoscută, circulară. Obiectele descoperite, au fost trimise
imediat, sub pază, nu la reşedinţa guvernatorului, din Albă Iula, ci
la castelul său din Vinţ, iar echipa şi-a continuat căutările, existând
indicaţia că în locul respectiv, ar fi existat un tunel, ce făcea legătură
între Salgo (Sibiel-jud.Sibiu) şi Tilişca (Sălişte-jud.Sibiu) aflată la
aprox. 5-6 km.unde existau alte ruine dacice şi unde se presupunea
că ar mai exista un tezaur, în care s-ar afla şi celelalte şapte discuri
căutate. Din cauza venirii iernii, căutările au fost întrerupte, ele fiind
reluate în primavera anului următor (1551). În cea de-a doua rundă
de căutări, se pare că oamenii cardinalului au descoperit, în sfârşit,
tunelul…dar acesta fiind astupat au fost nevoiţi să aştepte sosirea
unui maistru minier, din Germania, lucru care
Pagina 4 s-a petrecut la sfîrşitul lunii august. Înain-tarea

mergea anevoios, pînă în luna noiembrie echipa reuşind să parcurgă
abea 2,5 km. Iarna venită devreme în acel an, le-a înterupt din nou
căutările. Vestea despre căutările cardinalului Martinuzzi, a ajuns
la urechile impăratului Ferdinand de Habsburg, care a fost mirat de
insistenţele cu care guvernatorul Transilvaniei caută nişte obiecte
de cult dace. Prin oameni de încredere s-a interesat şi a aflat despre
legendă. Aceasta spunea că dacă cineva ar fi unit cele 12 discuri şi
ar fi introdus lama de diamant a pumnalului în orificiul central, ceva
nemaipomenit s-ar fi întîmplat (se presupunea că posesorul tuturor
obiectelor, ar fi căpătat o putere nemaipomenită, că ar fi fost de
neînvins, că ar fi putut stăpîni întreagă lume etc.) Ce împărat ar fi
rămas insensibil la posibilitatea de a primi o asemenea putere? Dar
oare, şi-a zis Ferdinand, cît adevăr şi cîtă fabulaţie se găseşte în
această poveste a ciobanilor valahi? Aşa că a trimis un iezuit versat,
să cerceteze cu de-amănuntul. Ceea ce a aflat l-a făcut pe împarat
să-şi dorească intens să intre în posesia acelor obiecte. Primul care
le-ar fi posedat pe toate, ar fi fost Burebista. Ajutat de Deceneu,
marele preot al dacilor, acesta a reuşit să strîngă discurile de la căpeteniile triburilor ce le aveau în păstrare. Le-a unit cu sabia şi a întemeiat “o mare împărăţie pe mulţi din vecini supunându-i dacilor “
(Strabon, Geografia). Nu ştim de unde, probabil din legendele ce
circulau în rîndul românilor sau din anumite documente pe care Ferdinand le-a primit de la Vatican, sau, mai sigur, din coroborarea
unor astfel de date, împaratul şi-a format o imagine asupra
obiectelor sacre ale dacilor, imagine ce i-a produs o puternică impresie. Faptul că Martinuzzi i-a ascuns importanţa lucrurilor pe care
le căuta, lăsând să se înţeleagă c-ar fi vorba doar de interesul său
pentru aurul din tezurele dacice, l-a făcut pe împărat suspicios.
Cineva, care ar fi posedat o astfel de putere, ar fi şi folosit-o şi cum
ar fi putut folosi altfel cardinalul puterea, decât râvnind la tronul
habsburgilor? Un mare semn de întrebare se născuse, aşa că Ferdinad de Habsburg, la trimis în vizită la guvernatorul Transilvaniei,
pe unul din oamenii săi de încredere, generalul spaniol Castaldo,
însoţit de o suită importantă şi avînd instrucţiuni secrete foarte precise. Acesta a ajuns în Transilvania în luna Decembrie a anului 1551
şi a fost primit de Martinuzzi la Alba Iulia, apoi, la insistenţele sale
(ale generalului), la reşedinţa particulară a guvernatorului de la Vinţ.
Iarăşi nu avem de unde să ştim ce s-a întâmplat acolo cu exactitate.
Probabil, Castaldo a încercat să-l convingă pe guvernator să-i predea obiectele găsite spre a-i fi înmînate impăratului. Cert este că
Martinuzzi a refuzat şi ca urmare a acestui refuz, Castaldo a
poruncit să fie ucis. Oamenii săi au căutat, după asasinat, aproape
o săptămînă prin subteranele castelului, dar este cert că n-au găsit
obiectele căutate. O dată cu moartea cardinalului echipele sale de
căutători.lipsite de sponsor şi-au încetat activitatea. ( Din documentele arhivei Martinuzzi, de la Gherla)
Ceea ce scriu aici, nu este o poveste, un roman şi nici nu am
pretenţia de a face o prezentre exhaustivă a problemei. Vreau doar
să punctez, în mare, traseul obiectelor, câteva personalităţi care au
beneficiat de ele, precum să şi arăt care este importanţa acestora
pentru neamul românesc. Dacă nu toate, în mod cert o parte din discuri şi pumnalul au intrat prin anul 1598-1599 cu ajutorul stareţului
mănăstirii Prislop în posesia lui Mihai Viteazul. Nu mai intrăm în
detalii! Anterior, o parte din discuri, fuseseră în posesia lui Vlad
Ţepeş, s-ar părea că şi sabia. În anul 1457, când un mic corp expediţionar muntean trimis de Vlad în ajutorul prietenului său Ştefan
îl ajută pe acesta să ia tronul Moldovei, acesta primeşte în dar cîteva
discuri, fără să ştie despre ce este vorba. În momentul în care Vlad
este aruncat în închisoare de ruda sa Matei Corvin (s-ar părea că
adevăratul motiv ce a dus la încarcerarea domnitorului muntean, nu
e suspiciunea de trădare, pe care ar fi încercat s-o inducă în mintea
regelui ungar, de origine română, negustorii saşi din Braşov …
oricum povestea asta, cusută cu aţă albă, în care niciun istoric onest,
n-o poate considera ca adevărată ci, cel mult, pe motive ce nu
puteau fi spuse…) se consuma de fapt dorinţa lui Matei de a intra
în posesia discurilor deţinute de Vlad…Vlad îi comunică lui Ştefan
locul unde se găsea sabia şi modul cum obiectele sacre dacice
puteau fi folosite. Cu toate că n-a fost în posesia tuturor discurilor,
se pare că Ştefan a avut parte de una din cele mai lungi domnii din
istoria ţărilor române, aproape 50 de ani (1457-1504). Exemplele
pot continua, dar nu ăsta este scopul acestor pagini. De aceea nici
nu le-am dat în ordine cronologică şi nici nu insist asupra motivului
pentru care acţiunile unor posesori ai obiectelor (începînd chiar de
la Burebista, Decebal, Mihai Viteazul, Horea, Tudor
Vladimirescu…). Astfel, de-a lungul istoriei, o seamă de oameni
(români) au fost în posesia unora din aceste obiecte şi au devenit,
ei şi faptele lor, puncte de reper pentru istoria noastră. Din anumite
motive, pe care Dumnezeu, în momentul în care a dat dacilor aceste
artefacte, le-a şi luat în considerare, nici unul n-a reuşit să strîngă
toate obiectele… Se pare, cu cât un posesor de discuri dorea mai
mult să le deţină şi pe celelalte, cu atât persoana în cauză devenea

mai dependentă de puterea ce izvora din ele, uitînd că ele sunt ale
naţiei acesteia, date pentru binele şi propăşirea ei. Cele douăsprezece discuri şi sabia de diamant (parte din ele, uneori mai multe,
alteori doar una sau două) au existat în toate cele trei ţări române,
au trecut dintr-o parte în alta, unindu-se şi dezunindu-se. Petru Rareş
a moştenit cîteva din ele; în aceeaşi perioadă, în Transilvania, un
misterios şi bogat principe, Wolfgng, avea alte câteva, şi sabia. Un
aventurier italian din anturajul domnului moldovean, Aloisio Gritti,
a reuşit să-i pună în legătură pe cei doi, şi aceştia au unit obiectele,
dar ceva s-a întâmplat, parte din discuri dispărând. În 1785 unii oameni de încredere ai lui Nicola Ursu, după moartea acestuia, au trecut în Ţară Românească discurile pe care acesta le-a avut şi care
erau căutate cu osîrdie de oamenii impăratului Iosif al II-lea. O parte
din aceste discuri s-au întors în Ardeal, altele au intrat în posesia
lui Tudor Vladimirescu, câţiva ani mai târziu. Oameni iniţiaţi au
ştiut în permanenţă unde se află aceste obiecte sacre ale românilor.
Din nefericire, au ştiut cîteodată şi duşmanii…În 1943 a fost detaşat
în luna august pe lângă comandamentul german din Sibiu, un personaj puţin ciudat. Avea grad de colonel al wermachtului, cu toate
că se vedea de la o poştă că n-are a face nici în clin, nici în mânecă
cu armata. Numele, sau mai de grabă pseudonimul său era Schuller,
adică “şcolarul”,”elevul” sau ori cum, ceva legat de şcoală. Puterea
sa era foarte mare, nici ofiţerii SS cu grad identic sau chiar mai
mare, nu-i ieşeau din vorbă. Avea documente semnate de însuşi
Hitler şi o misiune secretă, ce-l făcea să străbată adesea munţii în
anumite zone, însoţit de călăuze locale, bine plătite şi apărat de plutoane întregi de vânători alpini. Căuta ceva prin zonele cu ruine
dacice, de la Salgo, de la Tilisca, dar şi prin zona de graniţă a fostului imperiu, adică Turnu-Roşu-Boiţa (Sibiu), dar şi prin zona
Văratic-Turnu (Vâlcea). Era adesea văzut, studiind ore în şir documente din arhivele Brukenthal, dar şi stînd de vorbă cu ciobani,
vînători sau preoţi din zonă. Vorbea o română impecabilă, fără accent, ceea ce pe cei mai mulţi interlocutori îi făcea să-l creadă
român. După trei-patru luni de căutări în zona menţionată, la începutul iernii, Schuller cu oamenii săi s-au mutat în zona Sebeş
(Alba), acordînd o atenţie deosebită ruinelor dacice de la Căpîlna.
Nimeni nu ştie dacă a descoperit ceva, dar în primăvara anului 1944
(mai) a dispărut din zona definitiv. A reapărut prin anii 70 în SebeşAlba (Mullbach) fiind implicat în nişte acţiuni ciudate, în urma
cărora o serie de persoane, chiar şi foarte tinere, au fost arestate sub
acuzaţia de spionaj de către regimul comunist, cu toate că, din procesul public al unora din aceste persone, nu reieşea decât c-ar fi fost
membre ale unui grup “Nachtigall” pe seama căreia erau puse
delicte ca: ascultare de muzica decadentă (occidentală), consum de
droguri, sex în grup… Singurul care a fost condamnat definitiv a
fost un profesor, Degau Erik. În momentul aflării sentinţei, acesta
a izbucnit în plâns stigind: ”toate astea se întîmplă numai datorită
nemernicului de Schuller şi blestematei acelea de săbii de diamant”
Cunoscând legenda, un coleg la lui Erik Degau, profesorul Taborsky
Roland, a stat câteva minute de vorba cu acesta, până ce autorităţile
l-au luat din Casă de Cultură, unde se ţinuse procesul (public). Asta
se întîmplă în vara anului 1973. Doi ani mai tîrziu, Taborsky
Roland, profesor de istorie foarte apreciat, nu numai în judeţ, ci şi
în ţară (doctor în istorie), a format un grup, din cîţiva elevi pasionaţi
de istoria antică, în special de cea a dacilor, intitulat (mai bine zis
autointitulat) “grupul Kesarion” cu care a început o serie de
cercetări în zona dacică de la Căpîlna. Sabia de diamant, fusese
găsită de nişte copii, cu cîţiva ani înainte (69-70) prin ruinele cetăţii
dacice de la Tilisca (Sibiu), a stat o perioada la “muzeul etnografic
Galeş-Sălişte” condus în acea perioada de profesoara Costachescu
Maria, apoi a fost luată “pentru cercetări şi autentificare” de către
o comisie şi dusă la muzeul Bruchenthal, unde i s-a pierdut urma.
Totuşi, multe persone au văzut-o şi s-au minunat de lama ei, deosebit de dura, cu trei muchii, fiecare foarte tăioasă. Lama era o piramidă,cu înălţimea de aprox. 20 cm şi cu latura bazei de 2 cm.
Mînerul era format din trei şerpi, încolăciţi, care se uneau, la capătul
acestuia, într-un cap de lup. Apărătoarea de mînă era ovală, cu
lungimea de 8 cm şi era dintr-un smarald aplatizat. Repet faptul că
lama era dintr-un diamant (învăţătoarea Popa Rafila, din Sălişte, a
tăiat cu ea mai multe bucăţi de sticlă, ea de fapt şi-a dat seama de
valoarea sabiei şi a hotărît s-o dea în custodia muzeului Galeş). E
de înţeles că sabia, doar prin materialele din care era construită
(mânerul era din aur, inclusiv şerpii, iar capul de lup, din argint)
constituia o valoare imensă, dar chiar de la început, toate persoanele
care au văzut-o (mai puţin copiii) şi-au dat seama de faptul că navea o utilitate decît ca obiect de cult, valoarea ei materială fiind
cu mult întrecută de valoarea istorică şi spirituală. Unul din tinerii
ce formau “grupul kesarion” avusese în mînă sabia, aşa că, după
amiezile, pînă noaptea tîrziu, aceştia discutau despre ea. La un moment dat cineva a lansat o ipoteză, care în scurt timp, a devenit certitudine. Sabia de diamant stă la baza legendei despre “Excalibur”!
( Date din arhiva personala a familiei Taborski, Sebeş-Alba)
Va urma,
Publicat pe blogul APOCOLOKINTOSIS
la 31decembrie 2013
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REVISTĂ DE CULTURĂ

ISTORIA TIPARULUI
DIALOGURI
Arhim. Veniamin MICLE
Petre CICHIRDAN

VI
LOCALIZAREA PRIMEI TIPOGRAFII
DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ
Petre CICHIRDAN: - Cunoaştem, tot de la dumneavoastră, de
când aţi făcut cunoscut numele lui Macarie, prim tipograf român care
a tipărit la Bistriţa prima carte în limba slavonă cu alfabet chirilic,
„Liturghierul”, 1508, că sfârşitul sec. XV şi începutul sec. XVI este
plin de tipărituri, anonime, nesemnate, incunabule, care atestă faptul
că tehnologia literei tipărite era o invenţie, şi drepturile de autor
aparţineau maeştrilor-meşteri; lucru foarte bine stabilit şi respectat
în vreme. Nici nu-ţi vine să crezi că Europa Medievală era atât de
bine construită şi faptul, că ea, cade sub valoare odată cu dezvoltarea
capitalismului şi socialismului, prin politizarea graniţelor...Uniunea
Europeană, scriam înainte de 2007, mai ales după vizita la Bayonne,
din 2004, s-ar fi vrut o alcătuire postmodernă a acestei Europe medievale, de care vorbim. Datorită acestui crez, personal, m-am gândit
la o istorie a artei plastice vâlcene care să înceapă cu Macarie, de
fapt cu maeştri tipografi de carte, medievali, miniaturiştii! stimulat
fiind şi de cartea „Miniaturi româneşti” scrisă de Gheorghe Popescu
Vâlcea. Acolo vedem ce mari artişti, şi cât de europeni au fost miniaturiştii, cât de aproape au fost cele două culturi, orient, occident! Tipografii mici, necunoscuţi, îşi însuşeau neoficial litera şi imaginea,
care avea autor! din această cauză, nefiind maeştri, artişti. Cartea
era artă, deci artele plastice, într-o istorie a lor, trebuie să cuprindă şi
secţiunea carte. Aşa cum astăzi ilustratorii de carte sunt artişti...
Arhim. Veniamin MICLE: - Primul istoric care abordează tema
localizării celei dintâi tipografii din Ţara Românească este Alexandru
Odobescu; el scrie că: „Ne rămâne încă un punct de elucidat, şi acela
nu este cel mai clar”, fiind „încă o problemă de dezlegat”. Pentru
epoca respectivă, lipsa menţionării localităţilor de imprimare era un
fapt comun al miilor de incunabule din lumea tiparului. Ioachim
Kirchner, recunoscut specialist în istoria cărţii, afirma că o mare parte
din incunabule sunt lipsite de date certe privind tipografia, locul sau
anul apariţiei. Totuşi, pentru identificarea lor, doi oameni de ştiinţă,
Henry Brodshaw şi H. Häbler, au stabilit principii de investigare,
pornind de la alfabetele diferitelor tipografii. S-a remarcat însă, că
sistemul nu e perfect, deoarece, încă din deceniul opt al secolului al
XV-lea, diferiţi tipografi, în special dintre cei renumiţi, posedau aceleaşi litere, iar micile tipografii le procurau de-a gata de la firmele
mai mari, încât meşterii lor nu mai aveau nici o activitate artistică.
Astfel că, lipsa arătării locului de tipărire a născut cele mai numeroase contradicţii între cercetători.
Petre CICHIRDAN: - Mi se pare foarte corect ca acest produs
vital pentru o naţie, care este cartea, să se tipărească în ţara în care
se vorbeşte limba cărţii. Dacă această limbă nu este încă performantă,
nu are legi şi canoane proprii, imagine-scriere, alfabet-desigur, atunci
cartea se scrie în limbă străină, dacă se vrea luminarea naţiei, cu alfabet de împrumut. Cartea este ca alimentul de hrană, se produce intern, când este nevoie de el, când există stat, şi statul trebuie
administrat în limba poporului, prin voinţa clasei conducătoare...Iată,
România a avut nevoie de aproape două sute de ani ca să existe pe
harta lumii cu scrieri în limbă proprie (1300-1500). Atâta timp cât
nu a existat nevoie de limbă proprie, cărţile s-au tipărit cu tehnologie
de import sau chiar în locul de origine al tehnologiei, furate (incunabule)-fără autor, sau sub licenţă, cu autor....Ca acum, în industria constructoare de maşini sau de materiale!...dacă produsul tău nu este
bun, apelezi la produsul altuia...sau cum au făcut comuniştii români
şi sovieticii...bun sau rău produsul trebuie fabricat de către tine, în
ţara ta...Iată o problemă falsă de patriotism, care, pe cei mai mulţi,
astăzi, îi face să fie nostalgici după industria constructoare de maşini
a României comuniste, care, în mare parte, fie vorba între noi, nu era
competitivă, toată!...Soluţia optimă în cazul produselor de înaltă
tehnicitate este importul de tehnologie şi fabricarea produsului german, să zicem, în chiar locul importatorului!...Wolksvagen în Cehia,
Renault în fosta Dacie. Să nu uităm, în Europa medievală, Renaştere,
graniţele a fost simbolice, nu aveau valoare decât în condiţii de război
şi de vămuire a mărfurilor... Primele cărţi care apar în Ţara
Românească (fără autor) sunt tipărite în teritoriul nostru (desigur,
fără licenţă) sau în afară (clandestin)?
Arhim. Veniamin MICLE: - Cu privire la locul apariţiei primelor

cărţi din Ţara Românească s-a iscat o îndelungată polemică, susţinătorii uneia sau alteia dintre teze aducând variate argumente în
favoarea personală. Primul care lansează ideea tipăririi acestor cărţi
în străinătate a fost Alexandru Odobescu, afirmând că s-ar putea ca
ele, ca şi ale lui Bojidar Vucovič, să fi fost tipărite la Veneţia.
La începutul secolului al XX-lea, opinia lui Alexandru Odobescu
a fost adoptată şi de George Ionescu, preocupat de istoria tiparului
la români. Referindu-se la tiparul foarte îngrijit din primele cărţi
apărute în Ţara Românească, considera că aceasta „denotă până la
evidenţă” faptul că tipăriturile sunt rezultatul bogatului atelier al lui
Bojidar Vucovič din Veneţia, unde caracterele se schimbau mai des;
iar într-o serie de articole, intitulate Spicuiri din trecutul tipografiei,
afirmă categoric că tipăriturile româneşti ale secolului al XVI-lea sau executat la Veneţia, Braşov sau aiurea, în nici un caz în Ţara
Românească, unde tipografia ar pătrunde abia sub Matei Basarab.
Cel mai înfocat apărător al teoriei tipăririi cărţilor la Veneţia a
fost Virgil Molin. Într-un studiu intitulat Veneţia, leagănul tipografiei
glagolitice şi chirilice, aduce o serie de argumente tehnice, grafice şi
tipografice. Tehnic, autorul subliniază stilul legătoriei editoriale în
serie, de tip veneţian, ca dovadă peremtorie că tipăriturile nu s-ar fi
realizat în Ţara Românească, ci la Veneţia, apreciind perfecta identitate între schema de proiectare a suprafeţei de pe scoarţa
Liturghierului şi între schema-tip practicată în acel timp la Veneţia.
El încearcă să identifice chiar tipografia din Veneţia unde au fost
tipărite cărţile, orientându-se spre cea a lui Thorresano-Manuzio, specializată şi în tipărirea cu litere glagolitice. Materialele tipografice
ar fi fost realizate de specialişti veneţieni, iar hârtia pe care s-a tipărit
este tot de origine italiană.
Deşi colaborator al lui Virgil Molin, Dan Simonescu susţine o
părere contrară, afirmând că „singurele argumente de ordin tehnic
nu sunt suficiente pentru confirmarea ipotezei, pentru că, mă întreb:
ce piedeci au putut sta în calea transportării în ţară a tuturor condiţiilor materiale necesare imprimării? Desigur, transportarea s-a făcut
cu greutate, dar nu a fost imposibilă. Apoi: imprimarea celor trei cărţi
la Veneţia, cum de nu a lăsat nici o urmă, nici o menţiune în bogata
arhivă veneţiană dintre anii 1508–1512?”.
Petre CICHIRDAN: - Ca să nu uit, am mai dat acest exemplu care
arată lipsa de interes a clasei conducătoare, de cele mai multe ori
trădătoare-privind interesele populaţiei, desigur, insuficient educată,
dar care caracterizează statul...Am publicat coperta unui manual de
limba „rumână” apărut la Chişnău, în 1850-ediţie bilingvă-rumână
rusă-în Basaeabia ţaristă!!! unde existau două limbi oficiale; şi am
căutat în aceeaşi perioadă, în Oltenia, carte cu ortografiere
românească, ca să constat că litera cărţilor româneşti, din Oltenia,
era chirilică!...Ca în Republica Moldova din perioada sovietică...Câtă
diferenţă de viziune, între Rusia bolşevică şi Rusia ţaristă, dar şi între
ultima şi Ţara Românească, Oltenia, fanariote! La şcoală eram “drogaţi” că ţarismul a căutat să distrugă naţiile!...Totuşi, întorcându-ne
la ţara colosală a lui Neagoe Basarab, moştenită de la Mircea cel
Bătrân, şi, mai adânc, de la Basarab I, de fapt cei mai „frumoşi” ani
ai Ţării Româneşti (alături de anii copilăriei mele 1960-1970), cum
s-a născut ipoteza tipăririi primelor cărţi româneşti la Veneţia (fapt
care pe mine, personal, mă încântă, mă încântă acest amestec în treburile interne ale românilor dintre Carpaţi şi Dunăre, a românilor de
pe coasta dalmată, dar mai ales a veneţienilor)?
Arhim. Veniamin MICLE: - Ipoteza tipăririi acestor cărţi la Veneţia
s-a născut datorită faptului că ele nu indică locul unde au apărut; de
asemenea, realizarea lor tipografică luxoasă şi aparent îngrijită, surprinde pentru o lucrare a unei tipografii începătoare, cum ar fi fost
cea din Ţara Românească. Opinia lui Alexandru Odobescu, potrivit
căreia iniţialele artistice din tipăriturile ieromonahului Macarie ar fi
fost executate în afara graniţelor ţării, a fost respinsă de la început.
B. P. Hasdeu argumenta, încă din anul 1869, împotriva acestei păreri,
scriind că le găseşte întocmai cu „desenul primitiv curat românesc,
luat de prin manuscriptele muntene şi moldovene, din secolul precedent”. În urma unor călătorii la Praga, Viena şi München, unde descoperă miniaturi româneşti, marele slavist român afirmă că ele se
află „în cele două Evangheliare manuscripte, executate unul la
Neamţ, din ordinul lui Ştefan cel Mare la 1492, şi 1502, aflătoare
astăzi, cel dintâi la Biblioteca Regia din Municu, şi cealaltă, la cea
imperială din Viena”. La fel, Émile Picot era de părere că au fost
tipărite în Ţara Românească. Nerva Hodoş afirma că „nu este exclusă
posibilitatea ca, încă de la începutul secolului XVI, şi anume, între
anii 1508–1512, să fi funcţionat o tipografie în Ţara Românească”.
Teoria lui Alexandru Odobescu, privind tipărirea cărţilor la
Veneţia, este respinsă alături de Nerva Hodoş, şi de Nicolae Iorga şi
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G. Pascu, însă meritul de a fi reluat în discuţie problema aparţine lui
P. P. Panaitescu; el aduce argumente noi, a căror valabilitate şi tărie
nu pot fi combătute. Prima dată abordează tema în anul 1939, afirmând că, dacă ar fi apărut la Veneţia, tipografii veneţieni ar fi
menţionat oraşul lor, cum se obişnuia acolo. Reluând problema peste
vreo două decenii, istoricul răspunde şi mai categoric, scriind: „Dacă
lipseşte locul tipografiei în Muntenia, întrebarea se poate întoarce,
de ce lipseşte şi specificarea că ele au fost tipărite în oficina
veneţiană? Limba textelor este cea medio-bulgară, folosită de
români, şi nicidecum limba de ortografie şi redacţie sârbă, folosită
la Veneţia din cauza vecinătăţii cu Dalmaţia”; el constată că nu există
nici o asemănare de stil între ornamentele cărţilor veneţiene şi italiene, în general din acea vreme, şi ale cărţilor tipărite în Ţara
Românească, dovadă că ele provin din două stiluri deosebite, în
cadrul unor meşteşuguri de artă diferite.
Renumitul cercetător al primelor tipărituri din Ţara Românească,
Ludovic Demény, afirmă limpede că nu se poate admite că au fost
tipărite la Veneţia, dacă ele ar fi fost realizate de aceeaşi tipografie
veneţiană, cum susţine Virgil Molin, caracterele tipografice ar fi trebuit să fie aceleaşi, dar „s-a constatat că analiza caracterelor tipografice infirmă categoric această opinie”. La fel gândesc şi alţi
specialişti, ca profesorul Ene Branişte şi Constantin C. Giurescu; ultimul scrie: „Aceste trei tipărituri s-au lucrat în cuprinsul Ţării
Româneşti, aşa cum se vor lucra, la Târgovişte, şi cele următoare,
din vremea lui Radu Paisie şi Mircea Ciobanul”.
Majoritatea cercetătorilor acceptă că primele cărţi au fost tipărite
în Ţara Românească; unde anume, este altă problemă. Unii afirmă
că „undeva în ţară”, alţii, „aiurea, în afară de reşedinţa de scaun”, iar
Virgil Molin scrie că, dacă nu s-a precizat locul de tipărire, „ipoteze
susţinute numai de deducţii, au situat tiparniţa la Târgovişte, Bistriţa
olteană, Snagov, sau Govora.
Acceptând că primele cărţi au fost tipărite în Ţara Românească,
apare altă problemă: în capitala ţării sau în vreo mănăstire?
Petre CICHIRDAN: - Cei de la Târgovişte, normal, susţin că
prima carte tipărită în Ţara Românească, în limba română, a apărut
în tipografia din capitala Ţării...Dar eu am fost martor la două întruniri ale istoricilor, la Râmnicu Vâlcea, unde unanim s-a declarat
că ... „pe Micle nu l-a contrazis nimeni!” care, ştim, aţi scris, nu
odată, că această carte apare la Mănăstirea Bistriţa olteană... Acum,
mai este ceva în favoarea colosalei dumneavoastră intuiţii,
studiere...Produsul tiparului fiind sub licenţă, străină, domnitorii ţării,
nu aveau interesul să-şi complice situaţia economică (cu furturile de
tehnologie! sau cu mişcarea industrială incipientă, care toată, nu
poate exista fără plată la proprietar). Ne-am înţeles că începuturile
tiparului, era Gutenberg este aceeaşi cu apariţia primei maşini,
apariţie fizică (că pe hârtie au fost şi rachete) de producţie, de apariţie
a germenilor capitalismului. Şi, atunci, de ce să-şi facă domnitorii tipografii lângă Scaunul lor şi să nu le ascundă, aşa cum de secole, în
Mănăstiri-Abaţii, în lumea catolică, împăraţii lumii (d. H.) au ţinut
cultura sub obroc, numai în interesul lor!? În 1200, cântăreţii din
mănăstiri, călugării şi studenţii, ies în lume şi cântă cărţile, instruiesc
popoarele!...ca în „Carmina Burana” (culegere de texte de la Abaţia
din Beurn-Germania-Landul Bavarez, tipărită în 1850) pe care şi noi
am pictat-o şi am pus-o pe versuri („Carmine” Ed. Intol Press, 2008,
şi expoziţie de pictură pe sticlă, 2002). După 1450 apare tiparul, apar
cărţile, iar tipografiile sunt cele mai moderne şi profitabile manufacturi...Ele nu trebuiau să cadă în mâna netrebnicilor! Mânăstirile erau
considerate sfinte, sub puterea lui Dumnezeu, cuvântul scris cea mai
mare bogăţie şi putere în mâna omului...
Arhim. Veniamin MICLE: - Există cercetători ai istoriei tiparului
care presupun că locul unde a funcţionat tipografia este Târgovişte,
capitala ţării. Profesorul Constantin Moisil scria în 1937 că tipograful
„nu putea lucra decât în preajma scaunului de domnie, deci la
Târgovişte”. Ipoteza a fost preluată de unii istorici, precum Ştefan
Ştefănescu, P. P. Panaitescu, Victor Petrescu şi Valeriu Măniş.
Totuşi, există cercetători care nu acceptă ipoteza aşezării tipografiei
în capitala ţării. P. P. Panaitescu, deşi în 1968 afirma că tipografia a
funcţionat la Târgovişte, ulterior revine asupra ipotezei, demonstrând
că, în timp ce s-a editat Liturghierul (1508), oraşul nu reprezenta
unicul centru cultural şi administrativ al ţării. Se ştie că, în perioada
respectivă, capitala unui stat nu era şi un centru cultural; aceasta o
dovedeşte şi experienţa lui Andreas Hess, tipograful german ambulant, care, în drumul său de reîntoarcere din Italia în Germania,
poposeşte la Buda, în 1471, dar nu a reuşit să se afirme ca tipograf,
deşi era în capitala celui mai mare bibliofil: suveranul Matei Corvin;
recunoscut ca rege-cărturar, el acumulase o colecţie de manuscrise,
ce număra între 1000 şi 1500 de exemplare. Dacă în capitala unui
rege pasionat de cărţi, tipografia n-a avut şanse, credem că nici
cetatea Târgoviştei nu îndeplinea condiţiile necesare pentru dezvoltarea acestui meşteşug. Radu cel Mare nici
nu avea posibilitatea să se ocupe de o tipografie,
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fiind cunoscute suferinţele sale fizice, desfăşurându-şi activitatea
voievodală între cele două capitale: Târgovişte şi Bucureşti.
O afirmaţie recentă precizează că „sunt unele argumente care
pledează pentru Târgovişte ca loc al tipografiei, sunt altele care sugerează contrariul”. Dacă avem în vedere situaţia din Evul Mediu,
constatăm că locul cel mai sigur pentru tiparniţă era oraşul-cetate,
cum sunt cunoscutele centrele tipografice de la Sibiu (1529), Braşov
(1539), Cluj (1550), Oradea (1565), Alba Iulia (1567), Abrud (1569),
Sebeş (1580) şi Orăştie (1582). Spre deosebire de Transilvania, în
Ţara Românească era mănăstirea-cetate; aici, stăpânirea otomană interzicea întărirea oraşelor cu ziduri de apărare, dar accepta construirea mănăstirilor sub forma cetăţilor, care erau şi singurele vetre de
cultură. De fapt, şi în Occident, primele tipografii au funcţionat în
mănăstiri; în Italia, călugării benedictini instalează prima tipografie
în Mănăstirea Subiaco, la anul 1464; la fel, în Anglia, primele teascuri tipografice s-au stabilit în Mănăstirea Westminster, la anul 1475.
Însuşi Alexandru Odobescu, încercând să precizeze locul unde a
funcţionat prima tipografie, afirma că s-a gândit „îndată la o mănăstire, la una din acele sânte cetăţi, întărită cu ziduri nalte şi ţepene,
în interiorul cărora viaţa era liniştită, mintea ocupată cu gânduri
adânci şi pioase, trupul dedat cu lucrări grele şi stăruitoare”, şi
menţionează ca posibile, mănăstirile Dealu, Govora şi Bistriţa. De
asemenea, istoricul P. P. Panaitescu a susţinut că prima tipografie a
funcţionat într-o mănăstire; în 1939 scria că, atât la Cetinje şi în
Rusia, cât şi în Ţara Românească, mai târziu, tipografiile au fost
aşezate în mănăstiri, ca cele din Câmpulung, Govora, Trei Ierarhi şi
Snagov, sau la Mănăstirea Goražde din Herţegovina a lui Fjodor
Liubavič; ideea este reluată ulterior, argumentând că „munca tipografică era socotită muncă de călugări, din punct de vedere material şi spiritual”.
Petre CICHIRDAN: - Partizanii Târgoviştei privind locul primei
tipografii din Ţara Românească, prin prisma faptului că acest oraş a
fost primă capitală a Ţării Româneşti, dar, spunem noi, şi prin faptul
că era mai aproape de Braşov, aduc ca argument, privind siguranţa
locului, Mănăstirea Dealu. Noi spunem că este prea aproape de capitala de atunci, Târgovişte, deci înclinăm tot pe ideea de siguranţă.
Să nu uităm că după mutarea capitalei la Bucureşti, toţi domnitorii
au amenajat centrele de siguranţă în mănăstirile depărtate de capitală,
Bistriţa, Govora, Râmnicul (care nu mai era de mult capitală, se
spune că şi Burebista a înclinat pentru sarea Ocnelor Mari, dar şi
Basarab I pentru capitală la Râmnic, mă rog, istoricii locului!...Nicu
Angelescu, unul dintre ei!), Cozia, toate mai aproape de Transilvania,
care era un spate solid; sau, erau sălbăticii recunoscute (Paul de Alep
despre Cozia). Vâlcea devine celebru în tiparniţe! Iorga l-a numit
capitală a tipografilor!...nu pe degeaba. Deci ce părere aveţi despre
Mănăstirea Dealu, prima tiparniţă?
Arhim. Veniamin MICLE: - Mănăstirea spre care s-au orientat majoritatea cercetătorilor, ca posibil loc de funcţionare a primei tipografii, este Dealu de lângă Târgovişte, înfiinţată, după toate
probabilităţile, în timpul domnului Mircea cel Bătrân (1386–1418).
Cert este că aşezarea monahală aparţine mănăstirilor din prima jumătate a secolului al XV-lea, fiind atestată documentar în anul 1432.
La sfârşitul secolului al XV-lea, Mănăstirea Dealu se afla însă în
paragină, motiv care l-a determinat pe Radu cel Mare să înceapă în
1499 ridicarea clădirilor din jurul vechii biserici. În anul următor, inaugurează construirea noii biserici, sfinţită la 4 decembrie 1501. În
realitate, aici a fost multă vreme un şantier deschis; deşi construcţia
se terminase, biserica a fost sfinţită în grabă, fără pictură. La finalizarea lucrărilor a contribuit şi Vlad cel Tânăr, între anii 1510–
1512, iar pictura va fi realizată, în perioada anilor 1514–1516, de
Neagoe Basarab.
Cunoscând realitatea istorică a Mănăstirii Dealu, se înţelege că nu
au existat condiţii corespunzătoare pentru dezvoltarea unei activităţi
culturale. De fapt, nici nu s-au descoperit opere literare, manuscrise
sau traduceri, realizate aici la începutul secolului al XVI-lea, perioadă ce interesează cercetarea noastră. În aceste împrejurări, însuşi
cei care s-au orientat spre acest aşezământ, ca loc posibil de
funcţionare a tipografiei, prezintă, în favoare tezei lor, mai mult afirmaţii decât demonstraţii.
Primul care lansează ipoteza funcţionării tipografiei în Mănăstirea
Dealu este Alexandru Odobescu, scriind că „nicăieri nu şi-ar fi găsit
această tipografie locul, ca-n Mănăstirea Dealului ce chiar atunci se
zidise de către Radu Vodă cel Mare”. În fond nu-i un argument; din
moment ce tocmai atunci se zidise, acolo nu exista o activitatea cărturărească, necesară unei asemenea întreprinderi, aşa cum s-a demonstrat.
Acceptând ipoteza lui Alexandru Odobescu, majoritatea cercetătorilor istoriei tiparului românesc presupun că Mănăstirea Dealu ar fi
fost locul de funcţionare a primei tipografii, fără nici un argument
temeinic. Dintre ei, menţionăm pe C. D. Fortunescu, Nicolae Iorga,
P. P. Panaitescu, T. N. Manolache, Ioan Negrescu, Constantin C.
Giurescu, Mircea Tomescu şi Mircea Păcurariu. De asemenea, intelectualii târgovişteni susţin, fără ezitare, că la Mănăstirea Dealu se
va instala tipografia de sub teascurile căreia vor
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ieşi primele tipărituri de pe teritoriul românesc; sau, mai recent,
Vasile Dumitrescu Floreşti scrie că, „aici călugărul Macarie, venit
din Muntenegru, în timpul lui Radu cel Mare, şi-a instalat prima
tiparniţă pe teritoriul românesc”. Totuşi, un cercetător avizat al „enigmelor” culturale şi ştiinţifice, afirmă că localizarea tipografiei lui
Macarie la Dealu „este o simplă supoziţie”. Alţii cercetători consideră corespunzător spaţiul oferit de mănăstirea.
Totuşi, din examinarea opiniilor referitoare la Mănăstirea Dealu,
rezultă că argumentele aduse de adepţii lor, se referă la asemănarea
dintre literele şi ornamentele întâlnite pe cele două genuri de monumente – literare şi arhitectonice – la spaţiile oferite de aşezământ şi
la unii intelectuali aflaţi în preajmă. Toate acestea sunt insuficiente,
având în vedere că activitatea tipografică impune şi alte elemente,
în primul rând persoane calificate şi tradiţia unui mediu cultural, ceea
ce Mănăstirea Dealu, potrivit documentelor, nu avea posibilitatea să
ofere.
Petre CICHIRDAN: - Pentru orice vâlcean şi mai ales râmnicean,
Govora, Mănăstirea Govora, rămâne o locaţie numai potrivită, poate
cea mai potrivită, pentru existenţa timpurie a unei tipografii, numele
ei fiind legată de mari iubitori de tipărituri scrise, şi tipografi ai timpului, domnitorul Matei Basarab, 1637, şi tipograful, şi episcopul
Antim Ivireanul, 1705. Mănăstirea Govora este înscrisă în documente încă din timpul domnitorilor Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş
şi Radu cel Mare...De ce Mănăstirea Govora n-ar fi putut fi locul
primei cărţi tipărite în Ţara Românească, în Oltenia, Vâlcea, care de
prin secolul XIII era importantă pentru Regatul Ungariei?
Arhim. Veniamin MICLE: - Printre ipoteticele locaţii privind
funcţionarea primei tipografii, se află şi Mănăstirea Govora. Vechiul
aşezământ monahal datează din vremea lui Mircea cel Bătrân. Se
ştie că exista pe vremea domnului Vlad Dracul (1436–1447), care îi
face o danie, aşa cum rezultă dintr-un document emis de Radu cel
Mare, la 1 august 1496, unde se aminteşte de o vie. În timpul lui Vlad
Ţepeş (1456–1462), boierul Albul cel Mare – pretendent la tronul
ţării – atacă mănăstirea şi o pustieşte, acaparându-i vechile proprietăţi; ajungând pe tron Vlad Călugărul, fratele lui Vlad Ţepeş, le răscumpără şi le restituie mănăstirii la 4 februarie 1488, dată când
Govora apare prima oară documentar.
La începutul domniei lui Radu cel Mare (1495–1508), Mănăstirea
Govora era modestă, având o obşte mică de călugări. Domnul, descendent al primilor ctitori, văzând-o părăsită, o restaurează, devenind
cel mai mare şi unul dintre „ultimii ei ctitori”; el ridică o nouă biserică şi înzestrează aşezământul cu sate, vii, bălţi şi silişti, cum
rezultă din cele 12 documente păstrate.
Alexandru Odobescu a emis ipoteza, potrivit căreia, meşterul şi-ar
fi aşezat tipografia în Mănăstirea Govora. În acest sens, scrie:
„Meşterul care o dirija a fost călugărul muntenegrean Macarie, care
tipărise în Zenta la Ţettinie, pentru prinţul George Cernoievici; el se
retrase în ţară la noi, chemat poate de mitropolitul sârb Maxim
Brancovici; se aşeză, după probabilităţi, la Mănăstirea Govora,
dobândi rangul de ieromonah, lucră la tipar pentru Mihnea, pentru
Neagoe şi poate şi pentru alţi domni”. De asemenea, în sprijinul
ipotezei sale, autorul aduce două argumente: existenţa ieromonahului
Macarie care donează Mănăstirii Govora o vie la Ocnele Mari, şi reluarea aici a activităţii tipografice, pe timpul lui Matei Basarab.
Ideea lui Alexandru Odobescu a fost preluată de istoricul Aurelian
Sacerdoţeanu. Tratând despre dezvoltarea socială şi economică a
oraşului Râmnicu Vâlcea, autorul menţionează şi contribuţia adusă
de această localitate la promovarea tiparului, scriind: „Între vechile
centre tipografice din ţară, Vâlcea ocupă un loc însemnat, chiar dacă
lăsăm la o parte discuţia cu privire la locul unde a tipărit Macarie
celebrul său Liturghier din 1508, propus de unii a fi la Bistriţa sau
Govora”. Această ipoteză nu s-a bucurat de atenţia cercetătorilor;
documentar, se ştie că la Mănăstirea Govora s-a instalat o tipografie
în timpul lui Matei Basarab (1632–1654), unde va apare, la 30 ianuarie 1637 Psaltirea slavo-română. Cunoscând istoria Mănăstirii
Govora de la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul celui de al
XVI-lea, realitatea nu permite susţinerea ipotezei că acolo ar fi activat prima tipografie din Ţara Românească.
Petre CICHIRDAN: - La fel Mănăstirea Snagov, de ce n-ar fi fost
ea locul apariţiei „Liturghierului” lui Macarie, în 1508? Sigur, ne încurcă, şi, credem că vă este dragă informaţia, pe care tot de la dumneavoastră o cunoaştem, Neagoe Basarab a învăţat carte la...Bistriţa,
Mănăstirea Bistriţa!....
Arhim. Veniamin MICLE: - Mănăstirea Snagov este alt centru
unde se presupune că a funcţionat prima tipografie. Amplasată întro poziţie naturală avantajoasă, pe o insulă în mijlocul unui lac cu
acelaşi nume, înconjurată de codrul Vlăsiei, a fost protejată de pustiirile aduse de războaiele desfăşurate pe teritoriul ţării noastre. Ea
datează, probabil, din timpul lui Vlaicu Vodă (1364–1377), deoarece
s-au descoperit, într-un mormânt din vechea biserică, monede din
vremea acestui domn. Documentar este menţionată într-un hrisov
emis de Mircea cel Bătrân, databil între anii 1409–1418, prin care

întărea un sat, după cum precizează, „donat de fratele domniei mele,
jupan Staico, Mănăstirii domniei mele de la Snagov”. Ea s-a bucurat
de atenţia numeroşilor domni, dintre care amintim pe Dan al II-lea
(1420–1431) care întărirea la 7 octombrie 1428 „dăruirea ce au dăruit
părintele domniei mele Mircea voevod”, fiind urmat de: Vlad Dracul,
la 30 iunie 1441; de Vladislav al II-lea, care zideşte în 1453 un paraclis; de Radu cel Frumos, la 28 octombrie 1464; de Basarab cel
Tânăr, la 23 martie 1482, când întărea proprietăţile Mănăstirii; de
Vlad Călugăru (1487), de Radu cel Mare (1500) şi de Neagoe
Basarab care zideşte actuala biserică, prevăzută cu patru turle.
Grija deosebită acordată de domnii Ţării Româneşti Mănăstirii
Snagov, mai ales de Neagoe Basarab care îi acordă şase privilegii,
între care unul la 26 mai 1512, din Bucureşti, când se tipărea Tetraevanghelul, l-a determinat pe P. P. Panaitescu să creadă că Mănăstirea
Snagov a fost un posibil loc al tipografiei lui Macarie. Argumentele
aduse de istoric se referă la faptul că domnitorii nu aveau capitala
stabilă la Târgovişte, deci şi tipografia putea fi aşezată într-o mănăstire din preajma oraşului Bucureşti, la Snagov, de pildă, fiind atunci
cea mai mare şi mai importantă mănăstire din apropierea capitalei.
Totuşi, însuşi autorul conchide că „aceste consideraţiuni nu sunt încă
dovezi suficiente, şi problema rămâne deschisă”.
Opinia lui P. P. Panaitescu este combătură de profesorul Nicolae
Şerbănescu, istoriograful Mănăstirii Snagov, care scrie că, deşi P. P.
Panaitescu propune ca loc al primei tipografii Snagovul, nu se poate
susţine, întrucât „Mănăstire Snagov, în acel timp, era în stare de
dărăpănare, fiind absolută nevoie ca ea să fie reparată, ceea ce face
Neagoe Vodă, după anul 1517”. De asemenea, alt specialist în istoria
Mănăstirii, profesorul Victor Brătulescu, afirmă că, doar „spre sfârşitul secolului al XVII-lea a fost instalată aici o tipografie, deci a avut
un rol cultural”.
Petre CICHIRDAN: - Şi Mănăstirea Curtea de Argeş, a cărei biserică construită de Neagoe Basarab e atât de celebră prin balada
“Meşterul Manole”, şi se află pe locul Mitropoliei din 1359; Curtea
de Argeş în care Basarab I a construit în 1351 Biserica Domnească;
de ce credeţi că prima tipografie românească nu ar fi putut să fie aici?
Acum, când mă gândesc la acest lucru, văd cu ochii minţii drumul
pe sub munte către Severin şi Regatul Ungariei şi văd cât de bine
sunt poziţionate mănăstirile Govora şi Bistriţa, mai ales ultima, cât
de bine şi strategic era aşezată...
Arhim. Veniamin MICLE: - Filologul Grigore Creţu (1848–1919),
într-un studiu consacrat tipografiilor din România, a susţinut că locul
de funcţionare a primei tipografii din Ţara Românească ar fi fost
Mănăstirea Curtea de Argeş. Ipoteza sa a rămas singulară, întrucât
cercetătorii care s-au ocupat de istoria tiparului românesc nu au
menţionat-o.

POATE...TOTUŞI, ÎI
PRIMIM IUBIREA !
Paulian BUICESCU
Nu-ţi cere DOMNU' să-ţi dai viaţa ! Că EL şi-o dă nelimitat
Dacă primi-vei Mântuirea, trăind în voia Sa neîntinat !
Chiar de nu meriţi pe de-a-ntregul, EL vine-n stâlp de foc
sau albul nor
Sau mai trimite câte-un Înger, sau câte-un om să-ţi fie ajutor
De crezi că totu-i o-ntâmplare, coincidenţe, poate ficţiuni
Nu o să simţi şi n-o să vezi Minunea : că zi-de-zi DOMNUL
face Minuni!
Minune e că mai avem "Sisteme...", ce nu Mundanul ni le-a
dăruit
Că-s menţinute toate-n funcţiune, de Creatorul Care le-A
pornit!
Minune e, că-n faţa nepăsării ce-o are azi aproape toată firea,
EL tot ne iartă şi e-n aşteptare, că...poate totuşi...ÎI primim
Iubirea!
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NOAPTEA VISURILOR MELE

VI
Stârpiţi voi valuri, ape sfinte
ghiocul negru, straniu fapt,
că el distruge gândul dulce,
al omului gunoi de aruncat.

Nimic în juru-i nu-l atrage
nici capul nu-l ridică sus,
căci mintea lui este departe,
către un vis iubit nespus.

Voinţa ta de răzvrătire
e şubredă şi astfel te supui
acelor mari păianjeni negri
în pânză prins îifaci sătui.

O, crudă tu melancolie
şi veşnic gând nepăsător,
de ce aţi prins în vrajă
pe-acest romantic visător.

Curcubeu hai de te-nalţă,
anunţă vremea timpului frumos,
şi fă hotar cu verde-albastru,
ducându-l în vis mai luminos.

De ce nu v-aţi gândit voi oare
că-acoperindu-l l-aţi urcat,
pe cea mai naltă treaptă-a vrajbei,
de care voi însă-aţi uitat.

Pe coama ta culoare pură
să treacă spre abisul fermecat
în care va-ntâlni iubire,
doar omul să nu fie amestecat.

II
Gonit de locurile sfinte,
şi de urâtul caracter,
el astăzi stă şi se gândeşte,
la visul de-a ajunge „Jupiter”.

VII
Nu vrei să schimbi această cale,
Regina căilor! o îndrăgeşti.
Ce dulce azi te înfioară
aceste simţuri, droguri omeneşti.

III
De ce, nemernică iubire
i-ai strecurat în suflet dor,
de ce, ca astăzi el să fie
mereu cu capul într-un nor.
Chipul ei noaptea se-arată,
frumosului fecior de crai,
nicicând aproape nu se lasă,
vis în iubire, vesel trai.
De-aceste clipe lui i-e frică
căci o va pierde până-n zori,
şi astfel fericirea-i e pierdută,
regrete şi doar negre flori.

S-PC, Te naşti, lupţi
şi mori!, lemn, 1967

IV
Şi astfel zi de zi cu gândul
către iubirea lui din cer,
plăcerea singur şi-o petrece
cu cel mai bun din lume ser.

s-pc, 1969, Femeia Cruce de viaţă, lemn de tei

Prigoana-i sora cea mai blândă,
şi fuga, lucrul cel răzbunător,
în fiecare noapte îl încearcă,
acelaşi vis, mereu, răscolitor.

i.

VIII
Nicicând în mijlocul măririi,
nu poate să ajungă,
înfipt îi stă în cale, nemernicul fatal.
Ce-n sine îi crează bolnavă isterie,
în gândurile negre, polemicul scandal.
IX
În gânduri bolnave îşi vede destinul,
destinul în farsă şi-n joc a intrat.
Calomniindu-l în visu-i speranţă
deşartă,
se vede din neguri, în lumini aruncat.
X
În aurora slovei ţi se-ncheagă,
acea credinţă ce-n visuri optimism
a pus,
că tot ce-ai vrut şi zămislit întruna,
realitate visurile-ţi au ajuns!
XI
Ce s-antâmplat, minune!
unde mă aflu, în paradis?
unde sunt oamenii, regii şi sclavii,
unde sunt oare, totul e vis?
XII
Soare albastru, verde lună
se porniră braţ la braţ,
stelele îi împresoară,
toate trag un vesel vals.
Iar Luceafărul zănatec
tras la faţă şi zâmbind trist
stă şi face ochi simpatici,
fetelor...bun în toate, alchimist.

Şi perdelele albastre
tremurate des de vânturi,
flutură ca nişte flamuri,
nici în cer nu scapi de gânduri.
XIV
Se îngână-aşa poveste
de dorinţe şi plăceri,
cu acea lege a vieţii,
plină de mister şi vreri.
XV
Şi-n acest decor fantastic
îşi zăreşte-al său emir,
din nou în tristeţe cade
că-i departe-acel zefir.

face,
ar vrea probabil calea, să ţi-o urmezi
în pace.

XVI
- Voi artiştilor de-acolo,
daţi-mi scară şi mă sui,
în infern sau raiul vostru
acolo unde te supui!

Şi Alexandru Donski cu-al său vestit
emir,
se delectează astăzi, privind al tău destin,
şi-şi scutură cenuşa în calea-ţi viitoare,
să ai aceeaşi parte de soarta lui
umilitoare.

- Nu! eşti om, şi-aici ţi-e locul,
pe pământ pâna-i să mori,
nici atunci pe-aici tu nu vei trece,
ci în pământ, vei putrezi-n mormânt.

Dar iată-l şi pe Ludwig, vestit cantonier,
ce-şi scrie partitura ascuns în şifonier.
În el şade mărirea, fantastic pionier,
titanicul magistru a provenit din cer.

- Cum, sufletul nu se ridică?
Sufletul nu mi-l primiţi?
Ori e lege că în ceruri
numai pustnicii sunt pomeniţi...
- Şi eu sunt pustnic.

Michel Florentinul cu dalta într-o mână
şezând în pat turceşte madona a sculptat?
Sau falnica Capelă măreaţă fără seamăn
şezând într-un fotoliu, dormind el a
pictat?

- Sărmane om degeaba-i minte,
cum poţi oare să gândeşti,
că sufletul mereu o să trăiască
dacă păcatul tău îl spovedeşti?

...O viaţă, numai una, şi asta o dădu,
sculpturii!-al său nume în a ei vrăji
căzu.

- Viaţa-i o floare, se ofileşte!
La soare râde cât mai mult.
Ea noaptea niciodată n-o iubeşte
căci la lumină gândurile se ascund.
- Că omenirea e o pleavă?
Gândeşte-te la ea cât mai puţin.
Aşa-i menit ca omul să privească
la semen cu iubire, doar la un pahar
cu vin.
- Şterge-ţi amintirile ploioase
să curgă tot ce-n rău te-a îndemnat.
O eră nouă vină să-ţi îndeplinească
dorinţa idealului de altădat.
- Priveşte-n jur, ce-i mai frumos
ca astă dată
unde-n culori măiastre totul e
schimbat,
şi vezi căsuţa de sub stânca aplecată,
în care visul tău îl vei vedea sculptat.
XVII
O muzică de farmec îl cuprinse
şi începu să îl îmbie arzător
cu-acea dulceaţă a naturii-ncântătoare
care-l primea acum surâzător.

Venus, Platon vechi maeştri,
s-au amestecat şi ei,
printre cei ce râd şi cântă
ca tovarăşii lor zei.

XVIII
În aburii de dimineaţă se perindă
figuri celebre de oameni însemnaţi,
în neiubire şi cu faţa suferindă,
de soarta crudă în care fură destinaţi.
......
Dante primul i se-arată
şezând în faţă c-o hârtie.
O viaţă-ntreagă-şi rupse coatele pe masă
scriind de zor la Divina Comedie.

XIII
Iară el de jos priveşte
şi admiră-acel colos,

Byron stă deoparte cu chipu-ntunecat,
la viaţă se gândeşte, de vicii i-apucat.
Şi semne disperate, discret cu mâna-ţi

Câte-un nor cu barba neagră
vesel râde pe-nfundat,
a uitat probabil ploaia,
scumpă câmpului uscat.

XIX
Iar tu emirul vrei să-l capeţi
şezând pe-o margine de bolovan,
cântând mereu din vechea liră
cu dalta vrei s-ajungi şi
meloman?

şi zise:
- Dar vezi tu stânca aia răsturnată?
O vezi cum face semne pe furiş?
Mă duc s-o-nghit bucată cu bucată,
de mâna mea s-o vezi cum îi va sta tocată,
nicicând, nu voi mai sta la soare pe
prundiş
...voi fi mereu călare pe abis!
***
Dar m-am trezit, şi-n susurul de ploaie
trecătoare,
departe pe tavanul negru privirea
mi-am fixat...
Am vrut să-ntind o mână după
călimară,
dar somnul pe dată, din nou
m-a furat.
08 ianuarie 1968
(După manuscrisul care se află în colecţia
lui Constantin Poenaru)
Ganditorul, tei patinat, 1968, foto Agerpres, 1986

Ah ce bine e în lume
când din juru-i au plecat,
oamenii strigoi ai vieţii,
pe care el i-a alungat.

I
În timpul ăsta pe alee
pe sub pomii scuturaţi
se plimba cu ochi lunatici
un sărman de toţi uitat.

Totul e frumos acolo,
în eterna păcii, sus,
totu-i groaznic în spectacol
omului ce-n iad ei dus.

XX
Emirul, emirul, emirul întruna
scutiţi graiul vostru, în veci ca
să piară,
de astfel de vise ades spulberate
ce stau ferecate sub colţii de fiară.
Cu-aceste cuvinte se-ndoapă căţeii
căţeii ce-n vorbe întrec pe dulăi.
Se-ntrec chiar şi-n fapte ades câştigate
de-aceste jivine, sălbatici lingăi.
Acesta-i judele de care fugise.
Fugise de scârbă, de teamă nicicum.
Avea o oroare ce-i stare ascunsă
venise momentul să iasă acum!
XXI
Aicea e raiul, departe şi singur
acesta e visul de mult aşteptat:
ascuns într-o vale de stânci conjurată,
departe de lume, de toate uitat.
- Cu astfel de prieteni, nicicând mă
voi teme,
nicicând în dilemă nu voi stătea.
Căci stânca şi fierul, coliba şi râul,
la nemurire veşnic mă vor îndemna.
XXII
Şi focul se-aprinse mai tare întrânsul,
mai iute se stinse dorinţa de-a sta,
acum ardea de patima care
pe viaţă amprenta vizibil stătea;

S-PC, Magul, 1968, 20 x 40 cm, lemn de tei patinat

Lumea se scaldă-ntr-o apă murdară
murdară de rele, de patimi şi aur,
se-agită când viaţa la alţii le zboară,
tresare când vede că-i scris
Schopenhauer.

nu-i în stare să-nţeleagă
de-i plăcut sau fioros.

s-pc, 1969, lemn de tei, replică 1999 lemn de stejar

V
Şi-acum singur pe-alee,
pe sub pomii scuturaţi,
stă şi-admiră faţa lumii,
a iubirii de-mpăraţi.

TOSCRIS, 1968, piatră

Csaky E. POE
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OBSESIA POSADEI
(Urmare din Cultura valceană nr.117, dec. 2015)
(...)
in păcate, în această perioadă – februarie 2011!- se modifică formularea din Statutul Judeţului Vâlcea, adoptat în
2003, privind localizarea Posadei (În loc să se menţină invocaţia
Academiei Române, din „Istoria Românilor”, vol III, „specialiştii
locali” afirmă : „Unii istorici consideră că locul /.../de la Posada,
din 1330,/.../se află pe teritoriul judeţului nostru în Ţara Loviştei”)
Prin schimbarea, politică, a directorului Bibliotecii, şi desfinţarea
revistei „Casa Cărţii” punctul de „comandă” şi „secretariatul” s-a
mutat la domiciliile noastre (Mihai Sporiş, Lazăr Constantin, Sorin
Dumitrescu), iar Buletinul Informativ, se posta, anual, pe Internet,
şi remis instituţiilor, ca dare de seamă în formă tipărită. Precizările
acestea le-am făcut pentru... citirea, în cunoştinţă de cauză a
cronicii evenimentelor dedicate Posadei, începând cu 2001.
În anii 1998 şi 1999 Petre Petria, loviştean din Titeşti, o viaţă
în slujba bibliotecii, lansează în două ediţii „Posada copilăriei”,
iar în 2000 se editează lucrarea „Cu puşca după zmei- unde s-a dat
bătălia de la Posada”, a lui Andrei Pandrea. În 2001 Costea
Marinoiu – autorul, recunoscându-se loviştean prin stagiul de
dascăl la Şcoala din Racoviţa, lovişteană şi ea!- lansează cartea
„Toponimia Ţării Loviştea”. Interesul pentru evenimentul Posada
este în creştere, aşa se face că din iniţiativă locală, la Perişani, se
ridică o troiţă, să fie monument de cinstire în Pripoare, pe locul
unde se presupune localizarea Posadei 1330. Autorul iniţiativei,
Marin Gheorghe atrage în acţiunea sa pe meşterul Ion Florea şi
susţinerea unor entuziaşti: Ion Sandu (consilier local, viitorul primar), Ion Cocoş, Ion Dumitru, Gheorghe Brădeanu şi însemnul
devine o atragere de atenţie, vizibilă. În acest an, 2001, Academia
Română editează „Istoria Românilor” şi în volumul III, acreditează
localizarea evenimentului, Posada 1330, „cu o mare probabilitate”, în Loviştea. Pe aceste temeiuri, Comisia de Cultură a CJ, în
asumarea rolului de coordonator al consiliilor locale, intreprinde
o primă recunoaştere la Perişani, cum altfel?, decât prin intermedierea instituţională a Bibliotecii Judeţene?, prin responsabilul cu
... teritoriu, adică Marin Bulugea (cu experienţa necesară, ca reporter de teren, din slujba în presa locală, la Curierul de Vâlcea!).
S-a mers pe cele două direcţii posibile. Preşedintele şi secretarul
Comisiei de Cultură au purtat o discuţie cu primarul în exerciţiu
Nicolae Antonescu pentru organizarea unei manifestări informale,
cu care acesta a fost de acord. Descinderea lui Marin Bulugea, ca
înainte mergător s-a făcut pentru organizarea evenimentului. Detaliile sunt relatate în Buletinul Informativ, editat în 2002, după
constituirea Cercului de la Râmnic, în care martorul la eveniment
şi cel care întocmise procesul verbal al manifestării, relatează desfăşurarea. Ceea ce nu s-a consemnat, nu lipsit de importanţă, este
faptul că neştiind despre „monumentul” improvizat la Pripoare
(discuţile comisiei fiind telefonice!) nu am fost pregătiţi pentru Te
Deum, care apoi, va deveni parte a ritualului anual. Totuşi, am improvizat, ad-hoc, parastasul, cu vin de Drăgăneşti şi pâine (în loc
de colivă!) , oficierea realizată prin preotul, prezent la „masa rotundă”. Au fost multe improvizaţii, lucru care ne-a determinat să
căutăm o formulă de organizare pentru viitor, inclusiv pentru
antrenarea, din ce în ce, a mai multor forţe. Aşa am trecut la structurarea Cercului de la Râmnic şi poziţionarea Bibliotecii Judeţene
ca factor executiv şi de legătură cu autoritatea locală. Concluzionând, asupra acestui început, rolul Bibliotecii Judeţene în
promovarea Proiectului Posada, a fost decisiv până prin 2009, după
care factorul operativ se va muta, cu foarte bune rezultate, la Asociaţia Naţională Cultul Eroilor. Atragem atenţia că ideile, programele, concertarea acţiunilor s-a făcut mereu, prin acţiunea
cercului, din ce în ce mai larg, în care conducerile asociaţilor, uneori instituţiilor, erau participante care influenţau în bine agenda
acţiunilor cultural-spirituale. Cronica acestui proces recuperator
este surprinsă în Buletinele noastre informative. (păstrăm la dispoziţie colecţia acestora de după 2006, când redactarea lor s-a
transferat de la Bibliotecă...) Pentru a sublinia obiectivul major al
acestui „fenomen” recuperator, dăm câteva date privind evenimentele de reper şi mărirea orizontului de cuprindere, alături de
bilanţul făcut de noi în 2010, expus public, apoi vom prezenta
punctul nostru de vedere asupra evenimentului din 2015, de la
Perişani, legat de „darurile”: Posada- 685.
2003, După manifestările din 2002, timide, cu participare locală rezervată şi cu cei veniţi din exterior puţini, doar ca exponenţi
ai unor asociaţii (Societatea Culturală Anton Pann, Clubul de Turism „Lotru”) organizarea pentru 2003, a plecat din vreme, cu capacitarea noilor asociaţii apărute între timp şi cu
implicarea Episcopiei Râmnicului. Ilustrarea

D
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agendei evenimentului, a participanţilor, poate oferi imaginea unui
moment de declic a ceea ce a urmat în anii următori. Remarcăm în
acest an impunerea Statutului Judeţului şi a anexei cu „Programele
şi Proiectele Culturale Minimale, pentru /.../ 2003”, în care sunt
stipulate inclusiv parteneriatele cu ONG-urile nou înfinţate, pentru
proiectul Posada, consemnat explicit. Subliniem acest lucru pentru
a se vădi, fără dubii, implicarea Consiliului Judeţean şi a instituţilor
sale, cât şi implicarea societăţii civile.
În 17 Oct. 2003, în cadrul Cercului R.G.M.D, se concepe o
schiţă de program. Se convin două etape (2 Nov, Perişani, 7 Nov.
Râmnicu Vâlcea), în contextul unor evenimente anunţate deja
(Târnosirea noii biserici din Perişani, cu lume multă, programată
în 2 Nov. 2003!). S-au purtat discuţii preliminare, cu P.S.
Gherasim Cristea, Nicolae Antonescu - primarul localităţii
Perişani, preşedintele Cj. Iulean Comănescu (care l-a desemnat pe
Gh. Stancu...„ să dea tot sprijinul!” acţiunilor care vor avea loc).
În 2 Nov.2003, la sfinţirea Bisericii din Perişani, au participat:
arhierul Eparhiei - P.S. Gherasim Cristea, 20 de preoţi şi o mulţime
de cca.800 de oameni. Între ctitori era şi Ion Antonescu, ministru
în Guvernul României, fratele primarului, Nicolae Antonescu.
După slujba de consacrare a noii biserici, doar P.S Gherasim
Cristea, pr. Nicolae State Burluşi, pr.Laurenţiu (stareţul Mănăstirii
Stânişoara!), pr. Negoescu, ministru Ion Antonescu, alături de o
asistenţă de 80 de participanţi, la început (până la final s-au strâns
cca. 130 de persoane!), au fost prezenţi la consacrarea „Monumentului” (Troiţa) Posadei. Acolo am subliniat faptul că dacă preoţimea ortodoxă prezentă la târnosire ar fi cunoscut importanţa ,
pentru ea, a bătăliei de la Posada, ar fi fost mai mulţi acolo! Că
dacă primarul Nicolae Antonescu ar fi înţeles importanţa Posadei,
consacrată în localitatea sa, ar fi fost prezent lângă noi, şi după el
s-ar fi format o adevărată procesiune. Spuneam aceste lucruri în
prezenţa ministrului turismului (fratele său), a episcopului
Râmnicului şi a celor prezenţi, dintre care, pentru evidenţierea
reprezentativităţii şi a co-participării la organizare amintim câţiva.
Gheorghe Stancu, reprezentantul CJ – care a asigurat transportul;
pr. Nicolae State-Burluşi a adus coliva făcută la episcopie (şi a fost
atent la respectarea agendei P.S-ului); Biblioteca Judeţeană, prin
Dumitru Lazăr (directorul), Marin Bulugea şi Valentin Şchiopu;
asociaţia „Pons Vetus” prin Dumitru Gogiu, Marian Pătraşcu, a
adus 500 de colaci, obţinuşi prin sponsorizarea de la firma
„Boromir” (patronii administratori fiind ei înşişi lovişteni!). Prin
„Pons Vetus” la Perişani a fost prezent Beniamino Fauro care a
făcut donaţie de carte celor prezenţi : „Românul şi felul lui de-a
fi!”; Vinul a fost adus de la Drăgăşani şi Drăgăneşti, dăruit de directorul Dumitru Chiriţoiu ( rev. „România Turistică”) şi
Gheorghe Sporiş , de la Clubul de turism „Lotru”. Menţionăm
prezenţa din ţară : George Mirea (Bucureşti), prof. Univ. Alexandru
Stănescu şi studentul Gabriel Enache, de la Cluj-Napoca, Doru
Căpătaru, de la Piteşti (redactor la rev. „România Turistică”),
Ovidiu Stângă, Bucureşti (reporter Radio „România Cultural”).
Vâlcea a avut o bună reprezentare a mediei locale prin „Curierul
de Vâlcea” , TV Vâlcea 1 şi Etalon, iar Societatea Culturală Anton
Pann a avut o prezenţă remarcabilă: Costea Marinoiu, Petre Petria,
Matei Călin- şi în calitate de reprezentant al asociaţiei naţionale...
„Cultul Eroilor...”- alături de mulţi alţii. Desfăşurarea evenimentului ne-a lămurit asupra paşilor următori şi asupra conţinutului
cadru, al unui posibil scenariu. La momentul doi, din 7 Nov. 2003,
la masa rotundă, organizată la Arhivele Statului, a intrat în scenă
şi Forumul Cultural al Râmnicului, alături de instituţiile subordonate CJ (muzeu, bibliotecă, centrul de consrvare tradiţii...). Mediatizarea locală şi naţională a fost una mulţumitoare. Din
evenimentele acestui an, dedicate Posadei s-a învăţat mult şi s-a
aplicat în continuare. Subliniem cu această ocazie, apariţia unor
actori noi : Dumitru Andronie, Eugen Deca, Aurel Constantin
Zorlescu, Petre Cichirdan, Ion Soare, Gheorghe Dumitraşcu, Petre
Pistol, Nicolae Mazilu, Vasile Roman, Ionela Niţu, Florin Epure,
Ion Ciucă ş.a. Remarcăm faptul că întotdeauna noii veniţi au
însemnat un plus de entuziasm, de spirit critic şi mai ales de iniţiativă care au nutrit procesul de recuperare.
În anii care au urmat Cercul şi-a propus să creeze „Mesaje”şi
să le lanseze public, pornind de la concluziile anterioare şi să
sancţioneze - criticând, cu argumente! - o ieşire din logica procesului de recuperare a Posadei, şi să amintească despre misiunea
asumată şi despre ce, şi cum, se întreprinde pentru atingerea obiectivelor. Redutele deveniseră : implicarea Primăriei Perişani, permanentizarea Parastasului omagial, implicarea Şcolii locale,
realizarea unei procesiuni, lansarea ideeii pentru un monument
reprezentativ, lărgirea dezbaterii la nivelul naţional, creşterea
nivelului de reprezentare instituţională la manifestările anuale.

2005, La 675 de ani de la Posada 1330, organizarea consemnează, cu un nou primar la Perişani –Ion Sandu, cu un nou preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea –Dumitru Buşe – implicarea
directă a acestora şi creşterea interesului pentru eveniment. Sarcina
„cercului” se uşurează şi prin implicarea consistentă a tuturor
ONG-urilor. Rapoartele anuale ale R.G.M.D sunt clare, cât şi articolele consemnate în presa cotidiană şi culturală. Programele editate consemnează scenariile manifestărilor cât şi amploarea atinsă
de Proiectul Posada.
Bilanţul din 2010 (din 2009, ANCE „Regina Maria” în coordonare cu Primăria Perişani -aceasta din 2004!- s-au implicat organizatoric decisiv, afectiv, chiar cu o supralicitare a patriotismului
local, (care demonstrează totul, plecând de la concluzia apriorie! )
este unul mulţumitor: 1. Posada 1330, are un loc consacrat
pomenirii unui eveniment din istoria neamului; 2. Locul sfinţit,
oficial, de arhiereul locului, în prezenţa unui ministru din Guvernul
României, ocazionează, anual, o manifestare cultural-spirituală,
acolo în Pripoarele Perişanilor; 3. Consiliul Judeţean Vâlcea a
asumat, prin votul unanim al consilierilor Statutul Judeţului şi
anexa acţiunilor culturale „minimale” asumând Posada şi cinstirea
ei; 4. Localitatea Perişani, prin Consiliul local şi Primar, au preluat
evenimentul şi au luat Hotărârea să-l declare ca zi de sărbătoare al
comunităţii; în această zi se desfăşoară o şedinţă de consiliu omagială; 5. Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” prin
filiala Vâlcea a reuşit să dea Posadei o cinstire ,anuală, cu onor
militar; 6. Anual, o procesiune între Primărie şi monumentul din
Pripoare, adună mai mulţi primari, cu eşarfe tricolore, alături de
demnitarii judeţului (s-au semnalat prezenţele Preşedinţilor în exerciţiu ai C.J şi Prefectul ); 7. Preocuparea pentru un monument
reprezentativ, a dat locului un Basarab I, realizat de artistul Sergiu
Sălişte, iar în holul Arhivelor Statului-Serviciul Judeţean Vâlcea,
se află macheta Posadei dăruită de artistul Aurel Constantin
Zorlescu. (implicarea Primăriei a dus la scurtarea duratelor acestor
realizări deosebite!); 8. Instituţiile judeţene au ocazionat, mese rotunde, simpozioane, adăugând manifestărilor organizate de localitatea Perişani, un plus de strălucire. Media locală, regională şi
naţională, au dus manifestările dedicate Posadei în informarea cotidiană; revistele locale, cărţile editate, buletinele informative aduc
noi informaţii în bazele de date ale... procesului recuperator; 9.
Dezbaterea asupra Posadei a determinat noi eforturi de cercetare,
un interes special, manifest prin studii, articole, precum şi
antrenarea tinerilor cercetători (vezi antrenarea Universităţii
Craiova şi a unor profesori cu expertiză!). Iniţiativa filialei vâlcene
a Cultului Eroilor, fiind factorul mobilizator, de care s-a contaminat
şi localitatea Perişani;
Preocupările de după 2010, exceptând finalizarea Monumentului, exced obiectivul care a animat Cj, apoi R.G.M.D. Reduta
propusă în 2000, fusese câştigată deja în 2010 şi preocuparea tuturor, în continuare, ar trebui să fie trăirea anuală a evenimentului,
în contextul zilei Perişanilor şi conotarea în evenimentele publice
a semnificaţiei şi importanţei acelui moment în istoria neamului.
Reamintim aici ce ne-a trimis... la lupta noastră în proiectul
Posada.

M.SPORIŞ

CHIOREAN, EGO sum - Eu sunt

Dezveliţi tot adevărul şi să spuneţi tuturor...!
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REVISTĂ DE CULTURĂ

DOCTORUL FĂRĂ
DE ARGINŢI
Adina DUMITRESCU

TATA NIŢU
(povestire)
Lui Vasile Voiculescu

Dă-mi, Doamne, puterea să-mi găsesc dintre motoarele concepute de mine
pe cel mai puternic, pe trecătorul hăţişurilor fără să te privesc înlăuntru,
dă-mi Doamne fructele cele mai mari şi mai frumos colorate să-mi umplu
degrabă
panerul, vânatul cel mai uşor de ţintit, peştele cel mai uşor de făcut captiv,
pune-mi în faţă iarba cea mai verde, cea mai grasă, să-mi intre tăişul coasei
în tot timpul, iarnă, vară, să nu-mi putrezească stogul pe pologul dealului.
Dă-mi viaţa cea mai lungă să-mi ajungă să-i cunosc toate cotloanele
pământului, dă-mi de acolo de sus toată căldura zilei şi întunecimea nopţii,
aprinde flăcările aurului din orice pădure, împodobeşte-mă cu odoarele
cele mai rare, mai scumpe, mai frumoase, neîntrebându-mă de la cine-s furate,
pe cine-am jefuit sau ucis. Fă-mă sănătos, nemuritor, singur strângător
al averilor lunii, fără tovarăşi de care să ştiu şi să ştie, cunună-mă cu mine,
împroprietăreşte-mă cu ce n-am visat. Noaptea, la umplerea lunii-ţi voi construi
palatul, templul cel mai de preţ. E în mine o grabă neostoită, îmi doresc totul,
tu doar împlineşte-mi visul ca-n basmul cu peştişorul de aur.
Nu le voi înstrăina, mă voi
prezenta la judecata de apoi cu ele întregi înapoi. Îţi promit! Vreau să le folosesc,
să mă fălesc, să fiu stăpânul lumii, fără judecată în viaţa ce mi-a fost dată.

1.

Î

1. Crescute florile pietrei pe patul din urmă
Omule, însemnatule, neobositule, truditorule,
Bunule, bolnavule, gânditorule, neclintitule!
Pe sub degete-ţi trec coperte de carte,
degete-ţi acoperă titluri mai noi sau mai vechi de tratate,
degete se lipesc între ele dând viaţă într-o veşnicie necăutată,
cu degete-apuci, cu ele vindeci, dezmierzi două file de-odată,
degete-ţi strângi de pe dealuri şi bălţi, de pe ierburi şi flori,
leacuri luând de pe solzi de reptilă mutaţi pe grumaze de câine,
de pe răni de pământuri revărsate-n străfunduri, din suflări, din om în om,
printre degete vezi şi cu degete simţi.
Din strânsoarea de degete faci un întreg. Din întreg, Universul.
Şi te faci susur, cor, fluier sau flaut.
Instrumentul îţi cântă, tu, retrasă în fosa din tine, asculţi,
începi dansul printr-o fibră ascunsă, nu-i la vedere.
E gemuta durere, dansul sfârşitului devenit dansul sacru,
fără mit sau volum, fără mâine sau azi sau postum.
Acompaniamentul de harfe, de şoapte iese chinuit din suspin.
Rar Universu-şi deschide prin minte ferecata fereastră.
Rar adevăr înfloreşte ca planta udată din glastră.
Avem noi, oamenii, capacitatea să simţim integralitatea?
Suntem noi, oamenii, strânşi în grupări văzătoare de adevăr?
Credem sau nu credem în el? Mulţi căutăm, puţini găsim, dar

-continuă în pagina următoare-

Ursitoarele, lemn, 1968, S-PC

Cerul se mânie, cete de îngeri fug, se caută şi se strâng unul în altul,
sfinţii cad în genunchi, sunt gata să se jertfească din nou.
Tunet dinainte de fulger, interior, domnul plânge. Ar putea, dintr-o
privire, lumea s-o spulbere, peste pământ să trimită potopuri, globuri de foc
să-l facă cenuşă, dar ici şi colo plăpânde luminiţe nevinovate,
curate, îi mângâie inima. Maica, Fiul omului, binele, truda şi munca bunilor,
străbunilor, icoanele sărutate cu buze curate, fripte de dor şi credinţă,
stăruinţa, eroismul, învăţătorii curăţeniei trupeşti, sufleteşti, cântecele
oştirilor îngereşti de pe pământ, doctorii fără de arginţi, copiii nevinovaţi,
smeriţii, bolnavii, drept credincioşii, slujitorii cu har ceresc
preoţii, călugării, făpturile nevinovate, ce să le fac? Cu greu El cumpăneşte.
Omule! În plămada lutului tău am pus ce-a fost mai bun,
ţi-am dat mâini să te ajuţi, picioare să te poţi mişca,
toate simţurile să mă poţi vedea şi chema rugându-mă oricând
pe pământ de e vreo neînţelegere, ţi-am dat loc
asemănător raiului, ţi-am dat iubire şi putere de
învăţare, ierburi de alinare, meşteşuguri să-ţi îngrijeşti
beteşugurile, putere de înmulţire, botezul, mi-am crucificat
pentru tine Fiul, ţi-am dat reînvierea, natura să înveţi de la ea, cartea,
binele, albinele, să vezi truda semenului, să-ţi fie hrană, apă
ţi-am dat la botez împărţindu-mă cu tine, minte, conştiinţă, te-am
învăţat toate tainele mele.Între vieţuitoare ai fost cel mai falnic,
tulnicul trebuia să-ţi umple colnicul cu muzica aştrilor, muzica
heruvimilor, a frunzelor. Îţi puteau fi înviorarea sufletului, bucuria zilelor,
bunătatea. Gândirea şi meşteşugurile ţi le-am dat. Lângă mine, în durerea,
deziluzia mea am strâns pe aceia care m-au ascultat fără să le pretind
ceva, şi-au oprit doar ce le trebuia, gândirea, conştiinţa şi gândul
curat. Cu ei stau acum la sfat, sunt de-a dreapta şi de-a stânga mea.
Ei sunt eroii neamului, neuitaţii… Lăudaţi-i! Cântaţi-i! Şi poate ei vă vor ajuta.

Elena AGIU-NEACŞU

n revărsatul zorilor, când
încă nu răsărise soarele, tata
Niţu o porni la câmp însoţit de
cumnată-sa Leta şi de cei doi
nepoţi. Nu prea îi surâsese ideea de a-şi lua pe cap
drăcuşorii, dar nu avusese de ales, căci nevastă-sa
Riţa trebuia să dea lâna la dărac pentru ca atunci
când s-o pune vremea, s-o aibă gata de tors. “Treburi fimeieşti!”, îşi zise; şi o lăsă într-ale ei.
Numai că dracii de copii o ţineau într-o şotie. Ba
se gâdilau, ba se înghionteau aşa că, la un moment
dat, tata Niţu fu nevoit să-i apostrofeze:
- Şi măi staţi locului odată! Sau le vraţi dupe cap!?
- Tataie, nu eu am început! sări Ionuţ. Marius nu mă
lasă-n pace!
- Ba el! sări şi Marius.
- Ba el...
- Şi măi tăceţi din gură! Ce-i aici? Sat fără câini!?
Ei... Ţâneţî-vă bine de loitre!
- Tataie, mergem la porumb? întrebă Ionuţ printre
chicoteli.
- Ce e, mă, ce vrai?
- Să scherbem, că mamaie...
- Ce ştie ea? Tot cu nasu-n vatră... De-acu’ să face
porumbu’!? Or’ şi-a bătut joc de voi!? Şi nu vă mai
înghiontiţi că acu’ opresc căruţa şi vă las de veniţi
pe picioare!
- Păi ştim locu’!? se apără Marius.
- De-aia vă e vouă!? Cine caută, găsăşte! Târrr! Jos
cu voi! Hai! opri tata Niţu căruţa brusc. Jos, nu saude?
- Nu, tataie, nu mai fac! sări Ionuţ proptindu-se cu
picioarele de loitră.
Ionuţ era Prâslea familiei, alintat de toţi, un
drăcuşor şi jumătate. Câte îi treceau prin cap, toate
le făcea.
- Nici eu... strigă şi Marius, apucându-se strâns cu
braţele de loitră.
- Măi, măi, măi... Da’ să nu dea dreacu’ să vă mai
înghiontiţi că nu ştiu ce fac! Zbânţuiţilor! Ce să
făceţ’ voi la?... dar nu îşi duse gândul până la capăt
şi o luă iar din loc strunind caii la pas.
- Păi vez’ că mergem la porumb!? Ştie mamaie ce
vorbeşte!? sări Marius. Nu degeaba ne zâsă saducem ca să umplă tuciu!?...
- I-auz’! Şi mie di ce nu-mi zâsă, mă!? Di ce numi zâsă, ai?
- Te căută, da’ nu te găsî...
- Aşa că lăsă ordinu’! Bine, mă, dacă zâceţ’ voi, fie
şi-un lup mâncat de oaie! Să vedem dacă s-a făcut,
că acu’ doaoă săptămâni nu să făcusă!
- Ştie mamaie ce vorbeşte! o ţinu Marius pe-a lui.
- I-auz’!? Citeşte-n stele!? Eu, una-doauă la câmp,
şi nu ştiu, ea, cu curu’ pe cămaşă, ştie! Măi, măi,
măi...
- Hai şi şi nu fii... sări din fundu’ căruţei cumnatăsa Leta.
- Ei, te trezâş’!? Du-ţ’ vorba păn’ la cap... Şi dacă
sunt dat şi neluat, ce!? Păn-acu’ unde-mi fusăşi? Că
nu-ţ’ auzâi gura! Măi trăsăşi un pui de somn, ai? Iar
ai făcut oale-az’ noapte!? Că nu poţ’ să zâci că a
fost lună plină!?
- Dreacu’ ţâie socoteală!?
- Tot di la de-alde voi ştiu! Că nici sor’ta nu-i mai
brează!
- Asta e! O noapte dorm, două, nu, ba chiar şi trei...
- Ai de grijă ce faci, că începem muncile...
- Şi dacă-ncep, ce!? Mai dorm la capu’ locului!
- S-o ştii! Nu mi-oi prăpădi io căişorii să te car la
dormitor!? Aia n-o făcusăm, vez’!?
- Tataie, tataie, Ionuţ nu mă lasă-n pace!
- Iar începeţ’? Stareţ’ locului odată că vă dau jos în
câmp să vă mănânce bolimbozaurii!

- Că de-aia s-o speria ei!? zise Leta.
- Şi tu ce te bagi!? Vezî-ţ’ de somnu’ tău! o atinse
tata Niţu.
- Balaurii sunt în poveste! sări Marius.
- Atunci, na-vă poveste! opri tata Niţu căruţa. Hai,
pas înainte, marş!
Văzându-i încremeniţi, izbucni:
- Eu pen’ cine vorbesc? Nu s-aude!?
- Şi eu!? sări din fundu’ căruţei cumnată-sa Leta.
- Nu, că tu oi fi tuşind!...
- Aşa repede- ajunsărăm!? se ridică ea dând cerga
la o parte.
- Da’ ce-ai fi vrut!? Să te leagăn păn’ desară!? Ei...
- Nu, îngăimă Leta, frecându-se la ochi.
Văzând că nepoţii se codesc a coborî, îi luă la
rost:
- Şi voi ce măi aşteptaţi!? V-ajungă, da!?! Aşa, pi
la chilimie! Vedeţ’ că ştiţ’? Ordine, auz’!? Vă dau
eu, să nu le puteţ’ duce! Ei, drăcia dreacului! îşi
vărsă năduful tata Niţu în timp ce deshăma caii.
Leta se repezi la porumb.
- Vez’ că are dreptate dada Riţa!? Auz’ la el!... Stă
cu curu’ pe cămaşă! Aşa să stai tu, cum stă şi dada...
Ea abia potriveşte trebile sângură, pun’te, masă, iate, masă, şi...
- Şi mai taci, fă! Te-ntrebă cineva de vorbă? Hm!?
Marius şi Ionuţ se înghiontesc şi râd pe înfundate, dar tata Niţu nu-i iartă nici pe ei:
- Şi ia’ vedeţi că vă pocovesc şi pe voi de vă merg
peticele! Vă arde de joacă, ai!? Păi de-aia venirăm
noi!?
- Da’ di ce, tataie, di ce? întrebă candid Ionuţ.
- Şi dacă ţ-oi spune, tot un drac! Aşa că mai bine
tac. Aşteaptă şi o să vezi!
***
- Mai mare daraua decât ocaua! se sumeţi Leta.
- Şi ce-ai fi vrut acuma!?
- Păi di ce trebuia să viu şi eu!? Ca să culegem zece
ştiuleţi!? Nu-ţi erau deajuns Ionuţ şi...
- Că să şi pricep al dreacu’!?
- Da’ nici că eu!?
- Tocmai de-aia! Ca să-nveţ’! i-o tăie tata Niţu.
- Şi la ce mi-o trebui!? Eu mă mărit!
- Şi te pomeni că cin’te-o lua, te-o pune-n grindă!
Tu, fată, zău că n-ai minte nici cât o găină! Întreab-o pe sor’ta Riţa cu ce să mănâncă măritişul...
Văzând că e luată în pene, Leta începu să adune
mătase de porumb.
- Ce faci tu, fată? Ce e cu grămada asta? o întrebă
tata Niţu când ajunse în dreptul ei şi văzu mătasa
strânsă într-un şorţ.
- Pentru ceai!
- De-aia venirăm noi!?
- Dacă e pe-aşa, atunci mă las păgubaşă! zise Leta.
- Vino să îţi arăt care porumb e bun pentru fiert sau
pentru copt şi care e uscat, bun pentru animale.
- Tataie, eu am găsit! strigă Marius.
- Ce-ai găsit, mă?
- Porumb de fiert!
- Şi eu! Şi eu! nu se lăsă mai prejos Ionuţ.
- Ia’ să văd eu ce învârtiţi voi pe-aici, frate!
- Am găsit! Am găsit! strigă în cor băieţii. Cum a
zis mamaie!
- O, că-mi spărgeţi timpanele!
- Da’ nu putem să-l rupem... E tare!
- Aşteptaţi! Să vă iau pe rând! Vin acu’!
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şi mai puţini înţelegem. Suntem oameni şi fluturi şi fiare,
suntem flori şi fiori, sentimente, suntem pietre şi zare şi mare,
suntem cer şi pământ, cenuşă, mormânt, curcubeu şi-nceput,
lut, noapte şi zi, miel, suntem fărâmă din El.
Şi ne petrecem viaţa în trepte de senzaţii şi fapte… sau căzuţi
în trape sub păcate, sub lespede sau în nimicnicie.
Trecând în nefiinţă, unii rămân pe pământ pentru veşnicie,
unii persistă în noi, în amintiri sau nume scrise şi şterse,
după care, deseori, anulate şi uitate. Dar unii lăstăresc, înverzesc.
Unii nu se uită, cu toate că au trecut şi ei prin toate fazele lumii, ale
lunii, ale soarelui sau pârjolului, prin toate spasmele, caznele.
Medicul-scriitor a plâns cu sărmanii, cu bolnavii, a trăit în real şi fantastic,
şi-a tras toate sevele din strămoşi, din contemporani,
a râs şi a plâns în toate regnurile, dar mai ales a unit
tot viul cu mortul, şi-a legat sângele mugurilor, florilor, pietrelor
de lângă curgerea izvorului, din adâncul lacului, cu pasărea, cu lâna sau aurul
argonauţilor din diferite culturi, cu luna şi soarele, cu măiastra, cu creasta
descoperind legătura, înscriindu-se într-o universalitate, al cărei centru irumpe,
dăruindu-ne. Unii primesc, alţii nu văd, nu pot, nu doresc.
Vino, iubire curată, Sfântă icoană, şi stai alături de cel care înmugureşte
în mine năvalnic şi nu voi greşi în faţa Ta! parcă ar spune Vasile Voiculescu.
Vino, descântec şi vrajă, să mi te alături, să-mi faci drum de ieşire preaplinului!
Vino Junona, căţea de companie cu puii lăsaţi acasă
şi lasă-ţi sfârcul între buzele mele şi nu te teme.
Voi bea şi mă voi întrema, ţine-ţi câinii aproape şi de foame, de îngheţ ne-om salva!
Plimbă-te lostriţă, cea mai frumoasă dintre salmonelide, unduieşte-n aval,
fugi înapoi în amonte, nu te teme de ochiul pescarului,
nici de inima sa într-o contemplaţie fără de sfârşit,
sunteţi ambii de neînlocuit, sunteţi de-o viaţă şi de o mumă.
N-ai dreptul să te laşi admirată cu ochii şi singura-ţi inimă?
N-ai dreptul să-mi năzăreşti mie frumoasa care se-ntinde la soare?
Pot, dacă vreau pentru tine să mă transform într-un peşte dipnoi,
azi să mă soresc respirând şi mâine să respir înotând!
Grăniceri prinşi de furtună! Aduceţi-vă aminte de cârdul, de săgeata păsărilor!
Legaţi-vă precum aceştia, să treacă valurile viforniţei, ninsorilor!
Nu vă pierdeţi sufletul ce-ncepe să se despartă de trup,
nu părăsiţi fără luptă acest pământ, chiar de-mbrăcaţi învăţătura,
celor mai slabi decât voi, plecarea păsărilor călătoare, unghiul cocorilor,
numai nu-ţi uita Ruga, îndatorirea faţă de Dumnezeu, faţă de patrie şi popor!
Du-te, Costache Negrea, caută armele-ngropate sub nămeţi,
ia-l şi pe caporalul Ilie Ţintoi, chiar dacă, în căutare, vă veţi pierde amândoi!
Numai aşa se nasc şi renasc pretutindeni eroi!
Din scrierile lui vezi cum se schimbă dansuri între ele şi auzi din fosa-ţi ascunsă
partituri şi muzici neauzite şi neînvăţate, auzi urletul lupilor
struniţi de privirea pricoliciului ce s-a arătat din dezbrăcarea
pânzei subţiri ce i-a acoperit interiorul şi exteriorul omului-lup, luparului,
şi auzi cântecul interior al omului vânător, al primordialului,
scârţâitul silexului pe peretele primei peşteri devenită operă de artă,
în faţa privirii umede, fără apărare a căprioarei, ce din verde se-arată.
Şi auzi şuviţă de cântec plecat de lângă troiţa unde fusese ucis haiducul,
vrednicul, auzi cum străbate vaietul timpurile, apărând peste generaţii
în somnul nepoţilor, credincioşilor, ca transcendenţă, adevăr peste vedenii.
Vechi melodii se combină cu susurul apelor Bistriţei,
ecouri străbat Toacele, murmure de vrăjitoare perie abisuri lacustre
ieşind la suprafaţă împreunate, şoapte de solomonari se-mpletesc în
cântul ielelor, caierul se umple cu vaiete de suflete neostoite-n iubire, 'n visare.
Şi desculţă, nepărăsind imnurile spre Tine, spre icoană, spre ţară,
neuitând cântecele ţigăncilor, ale frunzelor, florilor şi apelor
trecând printre pieile oilor puse capcane în calea scurgerii
aurului coborât din izvoare, te îndrepţi înspre patul cu suferinţa
bardului poet, scriitor, medic şi om, privindu-i florile de acant.
Cât de mare i-a fost sentinţa şi cât de nedrept destinul!
Cât de modest mi-este cântecul în faţa aceluia care s-a dezvelit,
şi-a scris la senectute, tot ce a trăit şi simţit,
el, cel ce-a ieşit din cenzura bolii şi a invidiei acelora ce l-au nedreptăţit,
vajnicul erou pedepsit pe nedrept, pe nedrept chinuit, acum proslăvit.

2. Omul morun
Gheţuri în maluri de sticlă spartă, păienjenită
fereastră, bici, nuia, mijloc de Dunăre grăbită
adunată-n potecă, aşa ca atunci când urci dealul,
nu lasă nici capul podbalului să apară. E seară,
dintr-o dată o hulă neanunţată petrece apele,
gheţurile-n fugă, încă una şi nenumărate încurcă
stropi de suprafaţă cu nămoluri, ghioluri, se-nteţeşte
vântul, adormiţi peştii fundului, ameţiţi, luaţi de val
răstoarnă avalu-n cascadă, greii, bătrânii rădăcinilor
arinilor, somnii, crapii se-ntorc pe partea cealaltă, ca napii
grădinii sub hârleţe, urlete se-aud de jos în sus ca puştile
pe sus trăgând la becaţe, la stârci, umplu apele grindurile,
văile, gropile secate, dispar gheţurile luate, cărate sub puhoaie
nebune, se aprind felinare la porţi pescăreşti - uluci
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Gălăgia...

G

ălăgia... Are şi asta o poveste... Eu o percep ca
pe o mască perfidă, sigur, pentru că nu văd cum
altfel poate fi masca. Atenţie însă ! Aici este vorba
despre masca înfiorătoare a vidului sufletesc, masca lipsei de comunicare. Omul mileniului al III-lea, care simte
că nu este ascultat şi, mai ales, nu este înţeles, substituie
cumva trauma pe care o trăieşte sau poate chiar şi-o ascunde făcând gălăgie, mare gălăgie, zarvă, ba chiar
larmă... Numai dacă deschidem televizorul, radioul,
computerul sau răsfoim un banal ziar şi ne vom
convinge. (sic !)
Omul noului mileniu simte o nevoie acută de a-şi
umple golul sufletesc prin vorbe. Parole... Parole... Primordială este deci exprimarea cu orice preţ, exteriorizarea. Şi nici nu ştiu dacă îşi dă seama că izvorul
logoreei sale este tocmai lipsa de comunicare. Pentru că
nu are timp şi, mai ales, nu are răbdarea de a-i asculta
pe ceilalţi. Nu are însă complexe că el însuşi nu are răbdarea de a-şi asculta semenii, ba dimpotrivă ţine morţiş
să fie ascultat. Este important sau nu ceea ce spune, interesează sau nu pe cineva opinia sa, egocentricul nostru
trebuie cu orice preţ să-i convingă pe ceilalţi că în jurul
său se învârteşte lumea. Este buricul pământului, ce
mai... De aceea, atunci când nu vorbeşte, scrie. Deci face
tot... gălăgie. Ba chiar i se pare că nimeni până la Măria
Sa nu a fost în stare să lege două-n tei asemenea lui.
Nu... El este suficient sieşi. Este Alfa şi Omega. Începutul şi sfârşitul. Interesant este faptul că fiind rob al
acestei gândiri meschine, malefice, trăieşte continuu
drama neputinţei de a fi, într-adevăr, ceea ce se crede.
Pentru că, da, are şi momente de luciditate rece, precum
lama unui cuţit. Trezirea se produce inevitabil la un moment dat şi simultan, desigur, drama, drama imposibilităţii obiective de a se ridica, de a fi la înălţimea
idealului propus - un piedestal mult prea înalt, dacă nu
chiar firmament unde-ar vrea să dăinuie ca stea...
Precum vedem însă drama eroului nostru nu are un
temei real, ci este hrănită copios de propria-i imaginaţie,
de propria-i angoasă, de spleen-ul, de apăsarea, de

ESEU PREMIAT
neputinţa sa. În permanenţă este fatalmente măcinat din
interior de o sete de absolut sinucigaşă, am putea spune.
Şi cum absolutul este intangibil, trece iarăşi şi iarăşi prin
furcile caudine ale propriului eu, o ia mereu de la capăt
într-o ardere continuă. Pentru că, să ne înţelegem, nu
este deajuns cuvântul. Cuvântul neacoperit de faptă
rămâne gol-puşcă şi asemenea lui rămâne şi sufletul în
calea viscolelor, a crivăţului. Egolatrul nu realizează
însă de unde-i izvorăşte limbuţia. Adevărat este însă şi
faptul că dacă ar înţelege, cercul s-ar închide şi noi
despre cine am mai face voroavă !?
Centru al universului par excellence narcisistul vede,
aşadar, în semenii săi doar instrumente, mijloace facile
de a-şi pansa orgoliul rănit de furtuni, de uragane, desigur, imaginare. Pentru că, da, orice i-am putea reproşa
acestuia, numai lipsă de imaginaţie nu. Dimpotrivă.
Chiar imaginaţia exacerbată este cea care îi alimentează
egoismul, egocentrismul, continua sfâşiere în lupta cu
sine şi cu lumea. Are de câştigat creaţia, cu observaţia
că prea plin de sine, prea mândru ca să asculte păreri uneori pertinente, egocentricul poate pierde din vedere
un aspect esenţial muncii creatoare: critica şi, mai ales,
autocritica.
Paradoxal este însă un lucru: tocmai libertatea de exprimare este cea care sugrumă încă din faşă acţiunea.
Vorbim mult şi facem tot mai puţin. Gălăgia, tărăboiul
cu orice preţ, ia locul faptei... « Fapte, nu vorbe », sună
preceptul biblic de care, se pare, omul modern se îndepărtează pe zi ce trece tot mai mult. In egolatria sa el
este suficient sieşi, dar pe de altă parte tot el este acela
care se simte tot mai înstrăinat, tot mai frustrat, alienat.
Străin de sine, străin de lume, în luptă continuă cu sine
şi cu propriile fantasme, într-un conflict permanent cu
sine şi cu tot ceea ce îl înconjoară, omul modern, contemporan, descoperitor al atâtor leacuri, nu-şi găseşte
sieşi leac, şi anume leacul sufletului său tot mai bolnav,
rătăcit printre roboţii, care cât de curând îi vor lua cu
desăvârşire locul.
Cutremurător ! Alte comentarii !? Cred că-s de
prisos !

Elena AGIU-NEACŞU

CITIM... „PÂNĂ LA CAPĂT”,
REMEMORĂM, ÎNTREBĂM ŞI CITĂM...
(urmare din Cultura vâlceană, decembrie 2015)

D

e vorbă cu duhul lui Adrian Păunescu simţi
nevoia să faci un dialog simetric. Să nu ai posibilitatea - mai târziu, mai dumerit! - să retractezi gândul
viu expus într-o minunare spontană, să faci uitată o întrebare pusă, ori, cel mai adesea, să negi aprobarea dată,
la prima strigare. Formei scrise, expuse prin 2002, la Editura Păunescu, Fundaţia Iubirea, îi alăturăm, condensat, gândul nostru scris, ca un ecou la un gând, uneori
acatist al patriotismului ardent al poetului, cu multe alte
... iubiri.
(Urmare din Cultura vâlceană, nr. 117, dec. 2015)
(...)
Adrian PĂUNESCU: Ce ne facem cu...„chestiunea
ţărănească”? Veche decând lumea...
Mihai SPORIŞ: - Tu ne provoci cu o replică tragică şi
gândind la ... veşnicia care s-a născut la sat, demonstraţie la Academia Română, în elogiul filozofului din
Lancrăm, observăm aerul tragic al extincţiei. Dar aşezarea satului într-o logică a citadinului poate îndulci...
durerea . Să-ţi rezumăm tânguirea!
Am scris despre ţărani cu regrete
Când satul murea pe-ndelete
Erau zile amare, despărţiri de ogor
Fuga din vatră spre-un incert viitor.

Trăind şi murind împreună
Pentru limba română
Cu iubirile toate
De la frate la frate.
A.P: - De-a pururea fraţi?
M.S: - În neam fiind şi în patria limbă, după spusa lui
Nichita Stănescu, suntem condamnaţi veşniciei...
Latinitatea altoi? Substrat adevărat!
În pământul dacic, pururi arat
Miracolul vierii... firii române,
Acel Dumnezeu, unic, ce-n Sine rămâne!
A.P: - Se băsneşte despre toate felurile de egalitate, uneori s-a vorbit de opiul comunist ca despre o soluţie...
M.S: - Mă linişteşti şi-mi dai un exemplu cu... un eveniment, cu un covrig şi cu un preşedinte, ca un zeu pământean. Eu stau aici de vorbă cu tine, cel din eternitate. Pe
vremea când erai în costumul de carne, mi-ar fi fost
foarte greu să-ţi fiu partener de discuţie... Condiţia
umană, orice ai zice, este oportunistă, funcţionează cu
graţii, cu blazoane, cu, sau fără vize! Aşa că nu suntem
în consens cu... dreptul la egalitate!

A.P: - Ce bine e că ne putem înţelege în limba română!
Egale-s toate
M.S: - Se putea altfel?

-continuă în pagina următoare-
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dezgolite din toamnă de peşti-lilieci săraţi se lasă deschise
mirării. - Vin apele, umplu bălţile, strigă pescarii ca lăutarii
la îmbrăcarea miresei, să-ntindem năvoadele, să prindem
mijlocul bătăliei, bancurile ce vin odată cu ele!
Se-mping lotci peticite, unele lustruite şi unele cu cepuri
bătute găurilor, frunţi întunecate furate somnului merg
pe tăcute, în frunte Amin, sufletul apelor. Se grăbesc să repare
lănteţii, parii gardurilor de bălţi, capcanele peştilor.
La prinzătoare rămâne Amin. Aproape nu doarme niciodată,
se culcă gol, aproape nu mănâncă, se satură din sărătura frunţii, din ocolul dat
bălţii, simte intrarea obleţilor, ştie oglinzile solzilor crapilor,
dinţii ştiucilor, simte jivina adâncului, somnul după unda lăsată şi firul
mustăţii, intră-n nisip, se afundă şi iar se ridică. Amin înotând se lungeşte,
seamănă acum a om, acum a peşte. Pe trup părul nu-i creşte, e tuns
scurt să nu-şi lase laţele, barba, pradă spinilor rădăcinilor, e înalt,
are piept larg şi abdomen supt, picioare înotătoare alungite, oţelite
în lupta cu apele, cu lotcile şi grindurile. Zic unii că s-ar trage din peşti.
Unii zic că e doar priceput, că e născut lângă apă, hrănit din apă şi se trage
din spiţă strămoşească dumnezeiască apelor. În el se-ncurcă zodii de ape
din hora universului, prin el trec străbunii şi legendele, leviatanii ce
cârmuiau sorţile pescuitului, monştrii apelor, ascunşii, uitaţii de ani, prin
el curg biruitorii potopului, oamenii - întemeietorii naţiilor. E punctul de
legătură al Universului, al regnurilor cu stelele cerului. Doarme pe podeţe,
aşteaptă. Dimineaţa-i aduce pe val lotca femeii, nevestei. N-o priveşte, nu mâncă,
devine păstrugă uscată de Dunăre. Carnea femeii murmură, îl cheamă, Amin se pleacă
apelor, nevăzând-o. O lovitură puternică-n scândură îi vesteşte-o primejdie.
Un crap uriaş, un somn? Un domn printre peşti. Amin îşi coboară în suflet, citeşte
şi vede, şi ştie. E un morun uriaş care pierduse drumul din mare spre Dunăre, unde
de regulă-şi depune icrele, întorcându-se. – Să-l prindem cu odgoanele, să-l
dinamităm, luăm, pe puţin juma' de tonă de carne, aşa captură apare o dată la
zece ani, să ne unim, să-l stârpim! În piept, inima lui Amin tremură. Să-mi fac
flamură dintr-un bătrân morun pierzător din cauza vremii, de drum? Între peşti
şi pescari ţesute-s fire, legi nescrise, înţelegeri neînţelese de lume.
Aş săvârşi un păcat, ştiu, pentru el mi se-ntunecă cerul, îmi desfac cugetul, îi dau
drumul pe ape şi-i dau drumul morunului, până-mi scufund sufletul. Îmi scot inima
şi-mi văduvesc femeia, mă pătrund, mă inund în propria-mi fiere. Nu poate fi
pe lume durere mai mare decât alegerea dintre fiinţă şi nefiinţă, mă încuviinţez,
cutez să m-arunc în străfunduri, decât să îmi calc faţă de suflet jurământul.
…………………………………………………………………………………..
Pe Dunăre, înspre mare, printre grinduri, printre bătălii dintre maluri şi ape,
ca într-o legendă pe care-o citim,
pluteşte-n destin, singur înecat, pescarul Amin……

3 Iluminare

S-PC, Victorie, lemn, 1989

Femeia zefir se aşterne pe valea dintre creste tocite,
se-nchide, se spală în stropii izvorului goniţi de munte,
se-acoperă, nu poate s-adoarmă parcă de frica visului,
se-ntoarce, perna îşi mută în bătăile gongului, ecoului,
murmură rugăciuni în gând, cu voce tare
numărând miei deveniţi peste noapte mioare, trece timpul,
deodată trâmbiţe amuţesc, raze ţâşnesc, apoi fac cercuri-cercuri,
vin zorile în culorile macului, ale sângelui, aţipeşte.
Nume i-apar incrustate-n molizi… nu le cunoaşte, citeşte:
Lagradora, Caliopi, Pantera, Popa Fulga şi Popa Gioarsă,
Paraipan, Boieru, Mita, Costea, Suzana, Giugiucu şi Gagiu.
Se sperie, se trezeşte, asemenea nume… nici în poveste,
readoarme visându-se grăunte de praf, de sare, la picioarele
unui vitruviu. Încet se-nvârteşte acesta ca roza vântului, e un om,
un gigant cu fire prelungi peste spate, ochi legaţi într-un giulgiu
ce-i cade negru văl, descoperindu-l. Doamne! Femeii
îi apare-un bărbat din alte timpuri
şi din alte meleaguri, un om tare ca piatra, ca fiara,
un uriaş ce nu încape în zdrenţe. În mişcare
acu' e-n picioare, acu' e pe pat de spital,
acu' e pe jos! Musculos, absent, tăcut, un orb cu ochii
deschişi spre tavan, căutând geana luminii în van.
O, sărman om, sărmană lumină, cum şi prin ce să îţi vină,
când calea vederii e doar o ruină făcută de rană?
În jur forfotă, voci, exclamări, întrebări.
Lacrimi nevăzute fac cărări din izvoare ţâşnite-n femeia zefir.
Coviltir din palme la faţă îşi duce, rugându-se.
El întru totul pierdut, înţepenit gânditor în mişcare, spectator
în spectacolul lumii necunoscute, nevăzute, scrâşneşte.
Femeia zefir muntele-l urcă abur, apoi se coboară pe creastă,
pe casă, pe masă, pe cartea de rugăciuni.
Se roagă pentru el şi ascultă, aşteaptă.
E doar un vis. Visează că-i este maică.
Omul de piatră, orbul, se cheamă Zahei,
a fost otrăvit de-un hangiu cu spirt, iar el
vrea răzbunare. După o ghicitoare, la întoarcere
de la schitul Dervent, prin rugăciune, va primi îndurare.
Cine este, ce-a fost, de unde vine? Cu greu răspunde.
A fost pescar. N-are părinţi, nevastă, copii, ibovnice,
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Doar în moarte!
În mărire este domn
Omul... cu blazon.
A.P: - Nu ţi se pare că jucăm pe partituri strâmbe în
țara noastră?

Pe acas să n-avem niciun rost
S-o ţinem pururi într-un post!
A.P: - Am văzut, de asemenea, că ne mişcăm în jurul
cozii şi nu prea dăm înainte...

M.S: - Câte s(T)ate atâtea obiceiuri! La noi, o spune
D.Drăghicescu, prevalează... năravurile, unele fără
leac.

M.S: - Se vede din avion că pământul e rotund şi că
ne ameţesc politicienii cu utopia-terapia de adormit...
copiii neînţărcaţi. Cercul vicios e evident şi că electoratul e adormit ne-o confirmă imnul naţional!

Modelul vieţii, în această ţară
Cu morţii-morţi, cerând să moară
Cu rataţii-n clasa-ntâi primară
Cu milioanele fugiţilor afară

Promisă e marea cu sarea
Apoi alţii o promit din nou
Utopia cuprinde zarea
Mintea docilului de bou.

Încă-o dată, iar şi iară
Blestemul, bântuie, omoară!

A.P: - Îşi propun definiţia punctului: Suntem, vai,/ o
ţară mică/Pe care n-o nimereşte/ nici glonţul

A.P: - Ce ne facem cu cei care se fac preţ şi complotează împotriva celor firesc rânduite?

M.S: - Dulce ca mierea e glonţul patriei... De diabet
se salvează dacă se ratează ţinta, dar nici viaţă dulce
nu aduce... Să nu rămân dator îşi propun o definiţie
pentru virgulă.

M.S: - S-a mai spus! Strigoii sunt dintre neamuri, sunt
locuitorii cetăţii ce trebuie distrusă!
Tu le-ai zis „Cămilele de serviciu”! Pentru... îndoirea
verticalei ai nedreptăţit nişte animale de-o credinţă şi
o putere de sacrificiu, remarcabile.
Sunt cocoşaţi şi-acuma pe la înalte porţi
Din neamul nost, meru hulpavi strigoi
Parte îşi fac prin iarmaroc cu hoţi
Năravuri vechi, la vremuri noi.
A.P: - S-a tot vorbit despre generaţiile de sacrificiu...
Cum s-o împărţit norocu... în lume?
S.M: - Se vorbeşte despre frumoasa... vreme de apoi,
despre promisiunea împlinirii, după! Cum şi vedem
amăgirile celor ce vor să trăiască raiul aici şi ne
promit că mâine va fi bine, dacă lor le facem, acum,
binele! Norocul este starea de bine care depinde de
castă, rang social, şansa educaţiei, înzestrarea cu talent, disponibilitatea pentru muncă şi câte alte darururi,
scoase din potenţă prin angajarea cu rost, evident
moral, a voinţei. Nu este hazard, decât prin... hazard!
Gene-raţia fără noroc, cum îi spui, este urmarea unei
generaţii cu mari păcate, ca ispăşire a unei pedepse
dată de zestre la urmaşi. Dar, să nu dăm aici sentinţe!
Se-ntâmplă socoteala zdrobitoare
Şi nimeni nu o numără în ring
Lumea bolnavă moare în picioare
Şi în mormânt comun o şi împing.
A.P: - Am constatat o Criză deprimăvară! Lipsa metalului pentru pluguri, deşi cu ceva timp în urmă prisosea.
M.S: - Sunt surprins de ceea ce-mi spui. Ai fost în
marele partid, în marele parlament când s-a schimbat
macazul şi dezindustrializarea cu ... necazul. Ce pot
eu să spun este că va trebui să o luăm de la capăt, după
ce am făcut, la comandă, mormanul de fier vechi şi
ne-am apucat de îndeletnicirile de culegători agricoli,
pe la alţii. Aşa că adaug şi eu cântecul de petrecanie,
cum ar fi spus George Ţărnea, pentru dezindustrializarea românească.
Fără speranţă, fără ţel
S-a renunţat la fontă şi oţel
Acum găseşti la orice poartă
Urzica! Dar, urzica moartă.
A.P: - Totuşi am constatat că E ordine în ţară!
M.S: - Şi-am observat constatarea amară pe care şi-o
rezum aici: E foarte multă ordine în ţară/.../Guvernele
de ani şi ani, repară/.../ţărani şi muncitori nu mai există/.../şi-şi plâng dezastrul vieţii în batistă...Eu aş
răstălmăci cumva, spunând că E Ordin!
În ţară să o ducem prost
Să crească-n nori preţul de cost

I-am pus punctului sedilă
Să încetinim elanul
Nu-i piedică inutilă
Dacă ea respectă... planul
A.P: - Pe răposat îl punem pe năsălie iar „ţara pe traverse”: O, ţara mea, zidită-ntre traverse/.../Te umilesc
poreclele inverse/.../Eşti veşnic nerentabilă în
toate/.../Ai libertate îşi doreşti dreptate.
M.S: - Aş completa ceva din pricina pentru care s-a
mai făcut o dată răstignirea ţării.
Imperii te-au brăzdat de-a lungul şi de-a latul
Porunca îşi venea de la...prea nalte porţi
Daco-roman îşi este portul, s(t)atul
Rromilor stigmatul... li-l cam porţi
A.P: - Le-am lăsat un testament urmaşilor, gândindumă la un recurent viitor doi, te rog să-l deschizi la
sorocul întrbării, când poate fi ascultată, acceptată şi
să-i dai o... recitire!
M.S: - Porunca nu se discută! Pentru siguranţă fac aici
un nod la batistă.
Urmaşii mei în stare pură
Vă las când plec, iar în natură
Conştiinţa mea de tată şi strămoş
Taină, în română, şi nepoţi frumoşi.
A.P: - Am fost într-o seară în piaţa mare a oraşului şi
luminile împodobeau un brad uriaş. Era şi primarul
acolo şi părea, el însuşi, Moş Crăciun...
M.S - Era într-un Crăciun prin 2001 şi îşi adusesei
aminte de cel din 1989. Şi se păruse totul un mare
lampadar-candelă... Da! Un Irod, înnoit de vremuri,
vărsase sângele tânăr şi sacrificase... Ţapul ispăşitor,
bomboană pe coliva unui eveniment controversat. Eu
adaug doar... afacerea noilor, pe seama prilejului.
Aici, în Piaţa Mare cu brad şi cu primar
Crăciun, Revelion, verde-amar
E zarva-larva-n lampadar, la unison
Amar, otravă, gălăgie şi... comision.
A.P: - Ai sesizat bine. De altfel de ziua ţării, prin
2002, anul următor, m-am rostit, din nou despre...
Minciuna de Crăciun. Spuneam atunci, pe scurt
acum, desigur: Sunt multe lucruri care nu se
spun/.../Să fug de mine însumi în afară/.../Se
pregăteşte ţara de Crăciun/.../ Să minţi , cu Sfânta
Naştere, o ţară!
M.S: - Aş adapta un pic vorba ta...
Sunt multe lucruri care nu se spun
Să fugi de tine însuşi ca din ţară
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are putere să se hrănească, să vieţuiască orb prin Brăila.
Maica-l priveşte, îl vede pe baltă prinzând peşte, tristă gândeşte.
„E ca un diamant neşlefuit căzut din munte,
dus de izvoare, rostogolit de nisip printre pietre.
O biată arătare ascunsă lumii,
un grăunte de viaţă într-o mare de gheaţă,
o indiferenţă, ca atâtea altele.” Dar cerule! Boala lui n-are leac!
Panteră îl ia şi îl duce la groapa gunoaielor, îl îmbracă telalii,
acum e cerşetor pus să stea aşa, pe scara bisericii.
Îl duce de mână, plimbă cu el scări de biserici, cartiere, bani să capete!
Zahei îl urmează tăcut, nu-ntinde mâna, nu cere,
nu vrea nimic, un singur gând are, să treacă Dunărea
în Silistra, să găsească schitul, să se roage şi să se vindece.
Apoi, să ucidă. Gândurile toate i se-ndreaptă spre cap făcând planuri.
S-ar zice, gândeşte maica din vis, că-i răsare o fărâmă de inimă
când se încrede-n Panteră, când începe să refuze tutunul, tăria, femeia.
Începe să vază prin degete, prin piele, prin urechi, prin fire de păr,
de parcă lăstari mici, noi, ca iarba grâului îi răsar perie, din
noroiul trecutului, în noaptea Crăciunului.
Treptat gânduri bune strânge, îi umplu fruntea, dispar cele rele,
îşi înmoaie inima spre cerşetori străini, spre biete, căzute suflete.
Dar ce se-ntâmplă, ce este? Cu totul femeia se trezeşte, haine-şi priveşte.
După maramă e mamă îndurerată, plecată la drum după fiu,
în juru-i pustiu de amintiri, vederi noi i se oglindesc, gândeşte….
Prin multe-a trecut Zahei, prin multe trece şi treptat se-omeneşte!
Mirărilor lui de-nceput de ocnă, căci primise osândă nemeritată
pentru moartea Caliopei, grecoaica, femeia ce i s-a strecurat în pat
în timpul somnului, trezind bănuieli zbirului, aprigului Lagradora,
i se adaugă mirările asupra vieţilor ocnaşilor. Se ştia că sarea purifică,
nu modifică rânduieli, învoieli, fapte şi şoapte. În noapte auzea gemete,
frânturi de cuvinte de dragoste, jurăminte, ocnaşii îşi schimbau numele,
obiceiurile, cel mai păcătos, cel mai crud dintre ei era starostele, mâna
dreaptă a comenduirii, puterea,
cel mai milos, cel mai omenos devenea prada. Curtea
răului era ca haremul sultanului. Văzându-l mai marele începu a se teme
pentru poziţie, ierarhie. I se repartiză o femeie, l-au coborât în primele zile
cu căruţul de urcat drobii de sare,
Zahei le-a cerut daltă, şpiţ, şi-a încrustat
drumul urcând şi coborând pe cărarea-nsemnată,
nu s-a plâns de nimic niciodată, muncea cât zece, înţelegea cât o sută şi,
simţea ocna ca locul în care nimeni nu are-ndreptare, ci capătă strâmbăciune,
pecingine. Şi primii lui muguri lăstăriţi deja, au început să crească.
În suflet, ca în copacul bătrân i-au apărut mereu ramuri,
aceştia ca-n pădurea virgină s-au întins, s-au împletit cu alţii,
s-au ţesut între ei şi-au pătruns în ocnaşi odată cu
amintirile din casele, satele, oamenii dintre care-au plecat căzând
în păcat. Îi cuprinse o sfială, o primeneală ca la spălat, deveniră mai elastici,
se mulară încet spre bine, brutele îşi piliră singure colţurile, sticlele cu rachiu
se goliră mai greu, vorbele începură să le treacă prin inimă, se ajutară.
Ei capătă milă, se schimbă. La prima ocazie Zahei încearcă evadarea.
Urmarea a fost
ispăşirea păcatelor unora, s-a prăbuşit peste parte din ocnă, muntele de sare
înecându-le. A murit atunci Boieru, starostele ocnaşilor, alţii asemenea lui, s-a
schimbat comenduirea, legea ocnei, iar în Zahei, după cincisprezece ani crescu
la loc lintiţa, nămolul îi acoperi sufletul, pierdu dinţii, muşchii, obiceiul
spălării,
devenind fiinţa începutului, omul cavernei sau uitata fiinţă din grind, pescuind.
S-au deschis porţile ocnei să-şi găsească drum în lume rămăşiţa de om.
Îi urmăresc umbra paşilor printre nisipuri, peşti, porturi pescăreşti,
o găsesc paznic de tractir, cimitir de lăstari în om încă viu,
petrecem împreună timpi, case căzute, cruci putrezite…
Îl încredinţez ultimei lui speranţe, Derventul. Vechiul schit e înghiţit de
pădure.
Printre rugii de mur, de măceş şi goruniş, cu popa Fulga pocăit, iertat
după multe păcate,
betegit de picioare, cu el legat de spate, cutreieră Zahei pădurea, satul nou
ce se lăsase la vale. Ascultă rugăciuni. Se luminează, se întunecă, i se
arată zorii,
apoi pier toate în groapa orbirii începutului. Ispăşesc amândoi.
Şi ultimul păcat al preotului rămas fără har din păcate săvârşite,
ultima undă de vanitate săvârşită prin vărsarea împărtăşaniei copilului
aproape fără suflare, învierea acestuia, curmă viaţa celui cu harul pierdut.
„ – Spune rugăciunea cea mare, părinte, gemu el…
- Nu mai ştiu, nu mai pot, bolborosi bătrânul. Nu mai sunt vrednic.
Roagă-te tu, Zahei. Pe mine m-a pălmuit Dumnezeu. M-am semeţit peste
măsură.
Am râvnit să fac voia mea, nu pe a Lui.
– Încotro s-o apuc?
– Spre o casă, bâigui popa… Şi rămase acolo încremenit într-o metanie
năruită,
aşteptând să se scoale amândoi la trâmbiţa judecăţii de apoi.”
Bibliografie: Prefaţă, Roxana Sorescu, V. Voiculescu: „Lostriţa”Antologie de proză fantastică, „Zahei orbul”, „Poezii”
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Când n-ai acasă de Crăciun
Copiii, colindând pe alţii-afară!
A.P: - Să nu plângi în toate zilele ca un orfan de cele mai
dragi ţie?
M.S: - Da! Aici ai găsit formula cu simbolistica Tricolorului.
...Tricolorul izbucnise-n plâns
Plânsul cu-al ţării se unea
Plânge ca-n temniţi poporul ascuns
Şi lumea întreagă... plângea.

A.P: - Între înăuntru şi afară, că vorbeai de a fi, sau a nu
fi, precum dilematicul Shakespeare se pune uneori câte-o
lumânare... Ce vrea să însemne? Lumina din ceara florilor
care nu mai sunt?, ori topirea aurului, în eterul fără formă?
M.S: - I-ai spus Revanşa de ceară! Cred că printr-o
metaforă poţi spune mai uşor decât să perorezi savant cu
explicaţii greu digerabile...
E-aşa urâtă lumea şi murdară
Părinţii şi copiii se omoară
Albinele ţin lumânările mai vii
Şi flăcări ard pentru-a mai fi.
A.P: - Dar oamenii nu pot fi chiar ei înşişi intermediari?

A.P: - Te-a cuprins vreodată Senzaţii de intimitate... majoră? Te întreb pentru că într-un întâi decembrie am avut
această senzație. Un amestec de mândrie şi de tristeţe...
S.M: - Da! Te gândeai la marea izbândă a unităţii din 1918
şi observai un prezent în uşoară derută, ca să o spun mai
blând.
Destinul României reparat
Ţară din imperii-afară.
Pustiu de vlaga ce-a plecat
Peron trist, pustie gară.
A.P: - Măcar de-a nu ne risipi ţara,cu atâtea bejenii! Crezi
că sunt soluţii la... disoluţii? Că există un liant miraculos?
M.S: - Ai dat singur soluţia, ca o parolă a regăsirii de sine:
Zicând Eminescu! Ne aminteşti şi... Doina,
alături de alte curgeri emblematice prin firea românilor.
Pe Mureş, pe Olt, pe Prut şi pe Jiu
Zicând Eminescu pe noi ne numim
Istoria, geografia, mutate-n cod viu
Firea şi rostul trăirii... să fim!
A.P: - De ce mă întorc acum atât de des în copilărie? De
ce-mi revin atât de des imaginile acelea ale începutului?
M.S: - Într-un fel, mă provoci la un răspuns pe care-l
cunoşti. Ai şi dat o cronică a unui... fenomen, după cum ai
văzut tu copilăria.
Copilăria mea fenomenală
Către aceeaşi ponosită şcoală
În zilele culesului de vie şi de poame
Mi-ai dat o viaţă, să Te caut, Doamne!
A.P: - Basarabia mă doare încă, o simt rană adâncă. Pentru
ea , ca o poruncă, să ne rugăm...
M.S: - Nimic nou pe ... frontul de est! Unde-i front este şi
luptă. Între pro-vest şi pro-est, lupta-i cu sânge, cu vorbe,
cu protest.
Ba sar, abia, când cu noi, când pe la ruşi
Multe griji şi suferinţ- amară
Să vie acasă, pe-ale ţări uşi
Cât de tărziu, chiar mai spre seară!
După cele spuse aici n-am cum să nu mă rog, cu tine, să le
dea Dumnezeu gândul cel bun fraţilor noştri basarabeni,
să vină... acasă!
A.P: - La vorba noastră de taină, din afara timpului curgător, totuşi peste un pârleaz al stărilor noastre, ar fi cazul să
ne împărtăţim cu un vin ipotetic... Ce părere ai?
M.S: - Am vorbit mai înainte de Basarabia. Mi-ai dat o
idee... Cred că în cramele ei subterane există vin de împărtăşanie şi de transfuzii dumnezeieşti, pentru tot neamul
nostru de acasă şi de departe, dar şi pentru parastasul tuturor celor plecaţi pe coclaurii lumii, apoi, să aibă parte şi
duhurile de dincolo de pârleazul dintre acum şi timpul fără
cronometru.
De dorul strugurelui tresare
Îi este dor de-o gură secetoasă
Se varsă brusc, ieşind la drumul mare
Împărtăşania cu... El, vinul de masă!

M.S: - Ba da! Dar mai încurcă lucrurile câte un popa prostul, mai mult funcţionar de instituţie publică, decât purtător
de har şi misiune divină.
Ce e în Rai, musai!, să fie şi aici!
Ca Dumnezeu în cer şi-un popă chici,
Unul cu chip de-al nostru, mult iubit
Cel-lalt cu mască, un... închipuit!
Ce mai tura vura! Chiciura... chici!, ura!/Care-mpodobeşte
natura/ imatura!
A.P: - Între atâtea minciuni, prefăcătorii, nepriceperi, falsuri şi măsluiri, nu crezi că ar fi nevoie de-un detector de
minciuni?
S.M: - N-ai cum să ştii tu! Societatea românescă încearcă
să-şi facă, autentic în anii din urmă: Detectorul de minciuni, dar are ceva de lucru cu materia primă din care să ţi-l
facă. S-au dat la iveală, chiar şi cei chemaţi să fie drepţi...
foarte strâmbi. Detectorul de... adevărul omeneşte posibil
este realizabil. Detectorul absolut ţine doar de perfecţiunea
Lui Dumnezeu!
De-atâta noapte ni se face dor de-o amiază
Adevărul a devenit un pericol, minciuna-i vitează
Dictator ireductibil asupra acestei paragini,
Făţărnicia cu mască tronează, fals, în imagini.
A.P: - Care este deosebirea între noi? Care poate fi bariera?
M.S: - Eu te pot căuta, în duhul tău existent şi pus la dispoziţie, tu doar poţi spera să nu fii uitat. Da! Există bariera
uitării, dar şi şansa pomenirii, dacă ţi-ai lăsat un nume bun,
o faptă bună... În ce te priveşte să n-ai temeri. În cenaclul
meu virtual eşti invitat permanent!
Uitare, amară uitare
Ca-n marea distilare
A fructului din floare
În marea livadă... numele moare
Înainte de-o nouă-nflorire
Fără sorbire şi ... pomenire!
A.P: - Fără să vrem numărăm vârsta, facem istorii şi
coborâm în poveste, apoi în legenda cu mituri, să ne jucăm
de-a nemurirea în rituri... Mă simt, cu tine aici, ca un Crăciun din ce în ce mai puţin convingător. Nu-i un semn că
lumea nu se mai copilăreşte şi că este prea bătrână?
M.S: - Ai dreptate! Te privesc ca printr-o oglindă şi-n sfătoşenia ta îmi pari un Crăciun, uneori tandru, de mult ori
revoltat. Vreau să-ţi mulţumesc că ai stat de vorbă cu mine,
ca într-un cenaclu virtual. Înainte de încheiere, mă voi ţine
de promisiune şi te voi mai chema, pe numele tău, Adrian
Păunescu, să nu te ascunzi în tihna uitării.
Acum, când anii tot mai mulţi i-adun
Copiii care-am fost au expirat
În noaptea minunată de Crăciun
Reci sunt hornurile din sat.
Moş Crăciun se stinse în oglindă
Sub cer tăcut, ecoul de colindă.
În cenaclul virtual, Mihai Sporiş a stat de vorbă cu
duhul lui Adrian Păunescu.
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ION PREDESCU: „STIL, SCRIITURĂ, SENTIMENT LIVRESC”
Cuvinte înainte...
O întâlnire cu poezia critică a lui Ion Predescu, prilej de desfătare a inimii şi minţii.
Arta criticii lui Ion Predescu, versus ipocrita hermeneutică a
contemporanilor.
Un titlu care spune totul: stilul, abstract şi simbolic, arabesc;
scriitura: poetică critică-literar ştiinţifică-ţesătură lingvistică; sentimentul livresc: din prea multă dragoste pentru carte şi pentru cei
ce-o construiesc.
Cartea a apărut la „Scrisul Românesc Fundaţia-Editura”, 2014,
autor Ion Predescu, editor: Florea Firan; prefaţă: Constantin
Zărnescu. Redactor: Carmen Miloicovici, iar tehnoredactarea,
Giorgiana Oprescu. O carte, care, din când în când, ne trebuie! O
carte în care ştiinţa criticii litarare devine artă, poezie. O carte pentru cititorii culţi sau care vor să se cultive. O carte care se citeşte
oricând: şi când plouă, şi când nu plouă şi este soare, şi dacă eşti
la munte sau la mare, dar care are nevoie de dicţionarul miraculos
al Internetului, fiindcă dicţionarele cunoscute sunt depăşite. O carte
filosofică şi literară, care, în general, se dezbate sau se reclamă de
la Dilema veche, avându-l ca mentor pe Andrei Pleşu...formată din
tablete literare artistice şi filosofice, poetice lingvistic, şi care nu
depăşesc, în general, o mie de cuvinte...O carte în care scriitorul
îşi respectă cititorul, mai mult, în care autorul îşi etalează calităţi
altruiste, un fan al paideii greceşti (la baza instrucţiei, dintotdeauna, stau filosofia şi ştiinţa)!...

„Show must go on” ...
Spectacolul continuă!
Acest univers românesc (iată, mai sus, de câtăva vreme, minorul
„Scrisul Românesc”), pătat de contemporani aşa cum nu a fost
murdărit niciodată, dar cu precădere după anul de graţie 2000
(când babele vesteau sfârşitul Craiului de la Apus, şi începutul
Craiului de la Răsărit-poate chiar al Extremului Orient), înadins
fals colorat şi ca să nu se vadă realitatea atât de mârşavă, corupţia
generalizată, de la cei mai bogaţi până la cei mai săraci, fiind, astfel, toţi pasibili de pedeapsă (puşcărie aleasă), vinovat şi nevinovat!
devenită, şi redevenită ca la comuniştii din perioada interbelică,
prilej de mândrie, elevată cutumă...Acum o mândrie postcomunistă! aceea de a face fără ruşine, puşcărie! Îmi sună şi acum în
cap spusele copilului unui tată inapt să conducă în afara spectrului
coruţiei şi pupăturii de dosuri: „Tată intră şi tu în politică, să o
ducem şi noi mai bine! chiar dacă faci câţiva ani de puşcărie...”
Desigur, acesta-i momentul în care scriem, şi ne crem scuze, autorului, pentru acest preambul destul de trist, probabil vom încheia
cu unul şi mai trist, dar nu putem să ne referim altfel la o carte
scrisă în epoca postcomunistă şi liberală, complet falimentară şi
trădătoare de ţară, a anului 2014... Această carte are o prefaţă compusă de marele nostru Constantin Zărnescu, vâlcean, scriitor de
marcă din oraşul de pe Someş, a doua capitală a României, dacă
nu, uneori, prima!...cel puţin capitală spirituală. Constantin
Zărnescu a scris opera lirică „Dracula în Carpaţi” pe care „guvernul” local vâlcean, de nimeni înduplecat, nu a primit-o pentru
punere în scenă pe esplanada de la Mănăstirea Cozia, fiindcă aceşti
„guvernatori” vâlceni şi râmniceni, nu pot pricepe că actul artistic
cultural trebuie să se manifeste liber, concurenţial, trebuie sădit
precum o floare rară, dar trebuie şi îngrijită cu bani de la toţi şi
pentru toţi...O operă lirică cu Vlad Ţepeş, aici pe malurile Oltului,
la trecătorile pe care numai el şi cu Basarab I le-ar fi putut trece ca
să înspăimânte Europa Centrală condusă de un rege al Ungariei,
Matei Corvin, văr cu Ştefan cel Mare şi cu el!Vlad al Dracului...
Constantin Zărnescu îi compune în această prefaţă un „rechizitoriu” tehnico-artistic, magnific, omului de ştiinţă, lingvist şi critic
literar cu doctorat luat cu „Magna cum laude”, dar şi al artistului,
criticului cu limbaj poetic-în “sensuri”, preocupat de rostul harului
în „privire” şi în consemnul semnului şi însemnului. Îl defineşte
Zărnescu, îl numeşte, „iubitor de carte” şi, îi mai şi relevă, specificul din înscrisuri: „concurenţa dintre cuvânt şi imagine, dintre
arhetipurile scriiturii şi audiovizualul contemporan”. Îi recunoaşte,
criticului Ion Predescu, Constantin Zărnescu, conceptul de „psihologia cogitans” iniţiat împreună cu „regretatul Dumitru Marius,
doctorand, în aceeaşi vreme la Universităţile din Sorbona şi Oxford
... care s-a sinucis-în faţa unui sistem politic care nu l-a valorizat,
dimpotrivă, l-a devorat-o societate bazată pe oralitate şi fals in-

telectual, respingând, visceral, orice cod cultural, instituind, în mod
barbar, proprietatea asupra minţii elevilor şi sufletului lor-structua
haitei, gaşca!” Mai intuieşte prefaţatorul de la Cluj: „...criticul şi
istoricul Ion Predescu a reluat şi (reînnoit) concepte clasice, cum
este şi cel al lui Max Plank: oricare dintre ştiinţe începe printr-o
metaforă, spre a se termina printr-o algebră”...adăugăm şi noi, o
„algebră”, care, până nu de mult, era chiar ea însăşi o metaforă!
pănă ca vechea matematică să fie invadată de noua matematică,
una a hieroglifelor în care semnele arabe sunt tot mai mult înlocuite
cu simboluri şi specifice semne...desigur, nu îşi însemne! Şi, ca să
încheiem, referindu-ne la prefaţa lui C. Zărnescu, repetăm, atât de
definitorie, cităm chiar din aceasta: „Ion Predescu vizualizează
două direcţii profund seducătoare a soteriologiei-aletheei, oferite
de gândirea şi realizările lui Constantin Brâncuşi, L. Blaga (cu
transcedentul coborând), C. Noica (cu rotirile şi rostirile limbii),
... şi o altă direcţie: aceea a mitologiei fiinţării; viziunile isihaste,
martirajul, nebunia spirituală şi starea estatică, reverberaţia tragicului, înrudirea scrisului cu moartea.”
*
Curios, nu înţelegeam în primele momente ce anume atrage la
noua carte a lui Ion Predescu, în cazul nostru, după mai multe
încercări de lecturare!...simbolismul complet ermetizat sau arabescul de „lexeme” subtil îngemănate în metafore semantice, şi, care,
se reclamă dintr-o necesitate de comunicare, desigur, prin limbaj...
„Comunicarea se produce aici precum instituirea sensului constructele contextualizării, devenirea persuasiunii” se refră criticul
la poetul Giorgio Villa în „Morfologia interculturalităţii”, prima
sau a doua tabletă din carte...Ori poate starea
poetică în care-şi încadrează textul, stare poetică de netăgătuit, un abstract al compoziţiei
de lexeme în chiar textul transfigurat, poetic
şi inefabil...Abstractul inovativ şi simplificant (nu al modernismului de la începutul
neodecadent, secolul XX, al artei privitului
şi compoziţiei, prin formă şi culoare, picturale şi sculpturale) venit din preistoria artei
văzului, din semne şi însemne, chiar totemice
(şi nici din cel decadent, romantic, simbolizat
prin boală, al secolulului XIX), ...ci mai degrabă un abstract, ca şi în cifra arabică, prin
numeraţie, al cunoscutelor structuri arabe,
fără corespondent în lumea obiectivă, naturale, armonioase şi bine compactate, cu linii
melodice, armonioase prezente în arabescurile frontispiciilor palatelor din lumea
arabă; semne fără însemne, dar într-o tainică alcătuire, vizibilă oriunde şi oricum ca o reţea arhitecturală de preţiozitate estetică. Frumos nedefinit, concept de unitate fără posibilitate de diseminare a
neantului. Da, precum poezia mileniului arab, a celor trei poeţi
„emiri”, imposibil de tradus acum în spaţiul nostru cazon, atât de
instabil...spaţiu poetic în care am trăit până acum o mie de ani!
Arabescuri cu linii şerpuitoare, infinite, precum sclipirile infinite
ale fiinţelor trecătoare; arabescuri, care, dezmembrate, într-o altă
matematică, relativă, au trezit pasiunile abstracte ale unor Paul
Klee şi Vassily Kandinsky...Abstract de clasă! Dar am aflat, s-a
aflat, precum prin gest divin a aflat şi Elisabeta, şi Feciara Maria,
că Dumnezeu le-A dăruit Fiu! din cartea pe care celebrul anticariat
din Bucureşti, strada Nicolae Bălcescu (încă), nr. 21, ne-a trimiso chiar când începusem să citim cartea lui Ion Predescu, „Miniaturi
româneşti” de Gheorghe Popescu Vâlcea, cu numai douăzeci de
lei...Din ea am aflat, s-a aflat, am descoperit arabescul din
miniatura celui mai mare tipogaf, prim artist plastic, caligraf, desenator uluitor, abstract, Gavril Uric, Mănăstirea Neamţ, anul
1429....Da, lumina a venit din Orient, Orientul Mijlociu, mileniul
I; nu a venit nici de la Răsărit, şi nici de la Apus!... Moldova şi
Muntenia, şi Oltenia, au luat lumina din Mileniul I de la Betleem,
de la luminătorii arabi: Saadi, Khayyam şi Hafiz, de la soarele
matematic, arab, care i-a dat pe 0 şi 1; cei doi în tandem, şi informatic-numeric, transformând întreaga lume planetară a informaţiei
şi comunicaţiei în şiruri compacte de nouă cifre compuse din doar
aceşti 0 şi 1 (A=010101000, 5=100111011şi tot aşa...). După ce
am făcut diferenţa dintre Gavril Uric şi Dionisie Eclesiarhul, am
făcut diferenţa dintre abstractul critic şi poetic, ca stil, al ilustrului
savant al cuvântului, vâlcean, scriitura sa, dovedind ştiinţă lingvistică; sentimentul livresc, iconografic, iubitor de carte precum de
icoană ... şi abstractul artiştilor plastici, artiştilor de orice fel şi de
oriunde, criticilor, cu toţii, dar mai ales ultimii, analfabeţi care ascund abstractul în dezordine de cuvânt, linie şi culoare... Frontispiciul cărţii lui Gavril Uric, din 1429, şi care ţine de alura
arabescului, semnului şi însemnului lumii arabe, ne arată că or-

dinea, numeraţia, geometria universului, muzica şi arhitectura sunt
de natură abstractă, şi, nu foarte des, de natură simbolică simplăprin semn-şi natură simbolică complexă-prin însemn; ca şi acest
pachet de înscrisuri (cartea prezentată), sucesiune în acelaşi ritm
şi stil, amândouă critice, realizată de Ion Predescu.
*
Observăm în „Esenţializarea sintezei” (titlurile spun totul despre
subiect, ca şi în precedentul eseu, „Morfologia interculturalităţii”)
că „prof.dr. Gheorghe Deaconu este un argument pentru existenţa
axiologică a tradiţiei creatoare în spaţiul vâlcean.”...Atât de „axiologică”, încât de-a lugul timpului, autorul „Patrimoniului documentar...” nu oferă nici o informaţie despre actele colosale de
cultură, unele răzvrătite, „în polemică cu sistemul” (nota autorului
Ion Predescu, şi preluată şi de noi) pe o motivaţie orală, a lui Gh.
Deaconu, simplistă şi fără rezonanţă, că evenimentele de patrimoniu, ale lucrării, nu sunt decât cele care au fost avizate şi realizate
exclusiv (prin docomente) de Centrul direct coordonator sau prin
interpuşi...Aşa se explică de ce „cuvântelnicul exclusivist” pe care
şi-l aroga domnişorul Poe, Constantin Poenaru, într-o revistă
samizdat, „Balenele”, necunoscută la Centru, dar cunoscută la Securitate şi de toţi elevii, nu se regăseşte în documentele de Patrimoniu...lipsind Râmnicul de adevărate valori, în conştiinţa sa, ale
anilor 70... Hai că revistele „Balenele”, mai treacă meargă; volumul nostru „Transfigurări” în Editura fantomă „Sus Arta” (dar Ce?
Jos!, suntem în 1969!)...aşişderea, cenaclurile elevilor, asemenea,
dar stagiunile muzicale, alternative, lună de lună, susţinute de Filarmonicele din Craiova şi Sibiu, cu ele ce-au avut vajnicii oameni
de cultură, activişti, numai oameni de ştiinţă şi
arhivişti, nu! cum se vor ei acum... Acolo, măcar o
anexă, prin care, doar să le amintească, să aducă
onoare Râmnicului, care-şi cheltuia banii pe stagiuni
alternative! nu pe cărţi scrise ştiinţific de autori despre ei înşişi!... “Esenţializarea esenţei”! care este
prima în pondere, şi, care este a doua? dragă domnule
Ion Predescu. Esenţa, formă fără fond întreg sau cu
unul doar parţial, politic, şi esenţializarea, metodă de
lucru axiologică, axiologică în manieră de ascundere
a adevărului, axă! „axis mundi”! comunistă, direcţieaxă deturnată şi falsă? De ce să folosim poezia critică, inefabilă, dar plină de substanţă artistică, în asfel
de cazuri?...axă a unei lumi false!? Aţi propus şi dvs
„didascalii” pe unele eseuri cinematografice, dar, nu
ne spuneţi dacă apăreţi în cartea inteligentă, de „cultură verticală”, compoziţie a unor bătrâne structuri în
date, înşiruite pe verticală, din care, şi câte, nu se ştie
ce va rămâne în memoria locului, dacă vezi bine se va aplica şi deviza prietenului Zărnescu: „Acolo unde istoricul nu poate, apare
şi poate poetul” sau ce va consemna magistrul scriitor, domn, Doru
Moţoc, când va reveni pe scenă, la Vâlcea 1, şi va trebui să decidă,
e anume din actuala cultură, „va rămâne”? Şi mai sunt, mai sunt,
forme frumoase, şi fără fond, care fac să fie lucrurile şi mai frumoase! să nu existe supărare în Târg! în Târgul nostru, nu de Floci,
ci „latrină literară” cum i-au spus colegii dvs scriitori şefi, cu ştaif
şi cavou la cimitir de lux, instituţie de vârf pentru cultura scrisă,
pe care tocmai acum, mai mult ca oricând, pe săraca noastră cultură
scrisă (sic!) nu o mai apără şi respectă nimeni! Instituţii de vârf,
uniunile de creaţie, pe care nu le mai respectă nimeni, mai ales de
când domnii critici, samsari de literaţi şi de poeţi, aflaţi numai ei
la poarta raiului din Uniune, împart pensii fără acoperire, jumătăţi
de pensii din cele ale foştilor muncitori intelectuali din fabrici şi
din uzine!...
*
Mulţi numeau, de-a lungul timpului, poziţia strategică a
României, ingrată! fiind la intersecţia intereselor marilor imperii.
Iată, Ioan Barbu scoate o perlă din gură, culeasă imediat de Ion
Predescu în eseul „Civilizaţia ochiului” , spunând: „Ţară mijlocie,
România, sunt convins, că va şti să joace, din poziţia strategică
ideală în care se află, rolul emitent care-i revine şi pe care hazardul
i l-a răpit.”...Da, daragă domnule Ion Predescu, ăsta e eseul care
trebuia să se cheme „Esenţializarea esenţei”. Mă rog, şi “civilizaţia
ochiului” merge, o civilizaţie despre care noi şi ilustrul prefaţator
tot vorbim de vreo patrusprezece ani!... Dar să răstălmăcim şi noi
vorbele, sensurile, şi să amintim că din poziţia ingrată a României
s-au născut marii eroi ai neamului: Burebista, Decebal, Basarab I,
Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Al. Ioan Cuza,
Regii României, Mareşalul Ioan Antonescu...în timp ce, din „poziţia strategică ideală” au ieşit... pupincuriştii! mă rog, aşa spun
politicienii! în a căror epocă de aur trăim de câteva bune decenii...
Cu Ioan Barbu, una dintre cele mai puternice
personalităţi alături de Doru Moţoc, ne întâl-
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neam prin 1993 la UZR (inclusiv celelalte grupări), atunci, când
şi noi, şi domnia sa, omologam editurile, viitoarele publicaţii.
Atunci, noi (împreună cu Aspru Cezar) tipăream zece titluri de
carte pentru SRI, Justiţie, Universitatea Brâncoveanu, Al Popescu
Mihăeşti...puneam bazele revistei „Magazin vâlcean”, care, însă,
nu a apărut niciodată (cu titlu informativ, în 2001, apare „Vâlcea
magazin, de la A la Z” ca produs al Ed. Conphys şi Tv. „ Vâlcea
1”). Apoi am creat şase publicaţii, şapte; cinci, continuând şi astăzi,
am tipărit mai multe cărţi, inclusiv am instituit romanul publicistic
(carte de publicistică, cu o temă principală, subiect... aderarea
României la UE-văzută de pe podul lui Hozoc... „Secolul XXI. Un
cetăţean între milenii”). Putem spune, ne lăuda, că din 1993 şi până
în prezent, şi noi, şi Ioan Barbu am tot crescut în ochii cetăţenilor,
confraţilor, mai ales al mentorilor, produsele noastre la fel, că treipatru am făcut în acelaşi timp cerere de intrare în USR, la Craiova
şi Sibiu, numai că noi am tot fost refuzaţi, domnia sa, Ioan Barbu,
nu! a fost primit în 2007 la Sibiu; deşi noi am promis că vom plăti
cotizaţie mai mare! vom face şi vom drege..şi nu ca în America,

(urmare din pag.1)

cum ne-a povestit Florea Firan, că se plăteşte doar cinci dolari, şi
trebuie să ai o carte...Asta vroiam să vă spunem dragă domnule
critic literar artist: după două mii de ani, civilizaţia cuvântului a
cedat locul său prioritar, conform strigătului de neputinţă al
proorocului Ioan, civilizaţiei ochiului... „privirii”! Dar câţi înţeleg
asta, mai ales din USR, Filiala Craiova, deşi tocmai de la ei s-a
ridicat un Marin Sorescu, care scria la fel de bine, precum
picta!...Vă daţi seama, în plus, noi, mai şi sculptăm, şi cum dracu
(Doamne Iartă-ne) să ne primească la sânul lor, dacă noi ne declarăm: scriitori, pictori, sculptori! Păi nu era mai bine până în
1949, când comuniştii au inventat uniunile de creaţie, şi până când
toate artele, ca şi şcolile lor înalte, erau la acelaşi sindicat...regal?
Doar nu vreţi să spuneţi că taberele şi uniunile erau dintodeauna!...Şi uite aşa, ca la orice carte foarte bună, o frază, numai
una, provoacă pe alţii, care citesc, să scrie zece-douăzeci, o sută...
*
Ion Predescu intuieşte în „Excelenţa interpretului” faza superioară
de cunoaştere a lui Petru Pistol, „scriitor creştin şi umanist

CONCEPŢIA LUI OVIDIU VASILE...

Porţilor impunătoare. (…)/ I-am cunoscut pe Gheo’ şi Vasâlii/ Voinici feciori/ Crescuţi cu la’ şi mămăli’/ Sub Porţile-nălţate pân’ la
Cer!...” (Din Acele maramureşene porţi).
Cine se apropie prea mult de politic poate să „ia foc”, susţine
ca un nou vizionar, poetul nostru. Alăturând poezia unor dogme,
„strigând-o în stradă”, în secolul tocmai trecut, „al Revoluţiilor”,
confundată cu propaganda „dictaturii proletariatului” – interrelaţionaristşi fratricid, i s-a perceput uzura, versatilitatea şi caducitatea!...
I s-a pregătit o „catastrofică prăbuşire” – „apocalipsă” – „moartea
Poeziei!” Chiar şi în acest „context istoric”, Pater spiritualis de
Ovidius Publius Nasso avea dreptate, spre ruşinea contemporanilor, în speţă cei ce şi-au spus „profeţiile”, în anii ’80; şi, azimâine, împlinesc… 80 de ani, cu puţinele lor „producţii” literare,
cât să le uneşti într-un volum! Iată ce spunea Ovidiu, acum 2000
de ani, „la modă” chiar şi astăzi:
„Pier, prin timpuri, şi stâncile, dar şi-ale plugului
fiare!...
Dar poezia trăieşte, în veac!...
Să placă mulţumilor
Toate scornirile, înşelăciunile şi minciunile,
Pe mine Apollo mă adapă, continuu,
Cu apele fântânii Castalia!...”
(Din Metamorfoze; cartea IX, Elegia I)
Cel ce a crezut în patrie şi a căzut, la datorie, a devenit, a fost
numit erou, sau martir, ne sugerează, firesc, poetul Ovidiu Vasile.
Ce se întâmplă, însă, cu cei „ce-l pierd pe Dumnezeu/ Familia/ Şi
Ţara?...”; anarhiştii, apatrizii, ateii?... Purificarea prin reîntoarcerea
la începuturi, „la origini”, a adus-o, în cazul nostru, după decenii
de comunism şi ateism, Revoluţia din 1989, mai numită prin pierderea unor vieţi – a Tineretului. Este un chip ales al poetului de a
spune că românii şi-au recuperat, şi-au recăpătat „patria înstrăi-

nată”. Poemul se intitulează: În veci sângerează Decembre: „În
prag de sărbătoare aleasă/ Eroi, pe străzi, au adormit/ Iar pentru
cei rămaşi acasă/ Crăciunul nu a mai venit./ Azi numai plumbul
recunoaşte/ Dar tace-n glonţul rătăcit/ Cum tace mielul cel Paşti/
Vărsându-şi sângele-n cuţit!...”.
Un alt poem, antologic, Rugă la pământul patriei, reia un simbol (şi precept) din Evul de mijloc: cine e vinovat, în faţa austerităţii, a „privirii, de sus, a stăpânului”, a „nedreptelor judecăţi” –
se întreba Machavelli, prin gura Principelui? În genere „laşitatea
politică învinovăţeşte numai Poporul”. Sunt naţiunile încete, ori
leneşe?... „Nicidecum, a întărit scriitorul florentin. DE VINĂ
SUNT CÂRMUIRILE RELE!...”.
Iată ce spune poetul nostru, de azi:
„Pământul nostru sfânt ierta-ne-vei vreodată?...
Te-am părăsit, răbdând, nedreaptă judecată (…)
Că ne-am pierdut, cu firea, pământule ne iartă!
Sămânţa e divină, da-i stăpânirea stearpă!...”
*
Volumul CU PATRIA PE TAVĂ trebuie citit şi recitit, cu mare
atenţie, pentru profunzimea şi sensurile sale. În acelaşi timp, trebuie să te-ntrebi: ce este aur pur?... Ce este imperfecţiune, redundanţă, cantitate, nisip?... Sintagma: „România – grădina Maicii
Domnului”, „Grădina Maicii Sfinte”, folosită şi de Papa Ioan Paul
al II-lea, vizitându-ne Ţara, în anul 2000, se reia, în acest volum,
de nenumărate ori; iată, spre ilustrare, poemul România, capul sus!,
în care formula artistică, apropiată Glossei eminesciene, o face profundă şi cu totul memorabilă: „Am avut, avem şi-acum, şi n-am
fost, nicicând, săraci/ Am trăit, lucrând Grădina Adormitei Sfinte
Maici (…) Capul sus şi strigi, tăcând!.../ Toate sunt deşertăciune/

paideic”, trezind în noi confirmări şi nu numai, noi evaluări. La
lansarea din 2004 de la Biblioteca Judeţeană a cărţii „Inscripţii divine” de Lactantius, în traducerea lui Petru Pistol, noi am creat
decorul cu o expoziţie de pictură pe sticlă a Carminei Burana, în
variantă muzicală, de Karl Orff...Iată, din nou, prioritatea cuvântului, atât de bine subliniat prin filosofie şi ştiinţă, pusă sub semnul
pericolului detronării de către prioritatea văzului şi auzului, iarăşi
(că am mai spus)!...atât de specifice secolului XX, dar în continuă
ascensiune, astăzi! şi batjocorite de profesioniştii fără profesie, căci
nu am auzit vreo dată ca cineva să ia salariu fără profesie...Încă o
replică dată civilizaţiei cuvântului de către civilizaţia ochiului, mai
nou, şi cea a sunetului, ambele, interferate. Interferenţa Artelor a
fost numele cenaclului de la Societatea Culturală „Anton Pann”,
începând din 2006, până în 2012, şi, care, parcă, a continuat acea
seară, memorabilă, cu Lactantius, alias Petru Pistol!

P.CICHIRDAN
Toate-n timp/ Vor fi pământ./ Numai omul se disipă/ În Lumină şin Cuvânt!...”
Cu toate că Ovidiu Vasile cultivă genuri ale vechii poezii (elegia, oda etc.), nu vom găsi, în vol. CU PATRIA PE TAVĂ numai
versuri în dulcele stil clasic. Poetul critică o tranziţie „fără sfârşit”,
derizorie; şi un timp prezent manelizat –tulburat continuu şi cenuşiu: „Termopan cu geamuri fine/ Lanţ de aur cât mai gros/ Braţ
la braţ, tot neamul nostru/ Ăla negru si, frumos,/ Ne-a furat norocul
lumii/ Şi ne-a-ntors lumea pe dos./ Ritm de cântece balcane/ Ne
răsună prin Carpaţi! (…)/ Plânge doina cea uitată,/ Şi chimirul,
cuşma, ia…/ Puşca şi cureaua lată/ Năuceşte România!...” (Din
Norocul lumii).
Ovidiu Vasile reia şi o temă „biblică”, din sec. XIX, a unui
poet, din Ardeal, mai puţin citit, Fabian – Lumea pe dos: „s-a întors
maşina Lumii/ S-a întors cu capu-n jos!”, dezavuând decăderea
morală, confuzia şi negustoria, pe treptele Templului; ca şi „sărutul
ghetsimanic”:„Voi care pierdeţi vremea şi iernile şi vara,/ Voi care
vă vreţi idoli cu rol de Dumnezei,/ Voi ce vă vindeţi ieftin şi numele şi ţara/ Şi vă rugaţi fierbinte, deşi sunteţi atei.// S-a mânuit şi
veacul, a mai trecut o eră,/ Acum, că ne cunoaştem şi sunteţi voi şi
eu,/ S-o faceţi mai degrabă, istoria disperă,/ E timpul să mai puneţi
pe cruce un evreu.”
Ultimul stih e suficient să circule în lume, ca un proverb, rostit
adică pe de rost, încât să facă faimă de vizionar unui contemporan
al nostru. „Mai există speranţă, credinţă şi iubire”, strigă Ovidiu,
în această epocă, în care alţi autori (fabricanţi de versuri), îi văd
pe îngeri „coborând în crâşme”; şi ascultând şi aplaudând „manele
colorate”.
PATRIA (prin paradox latin) este Mama – Maica cea bătrână,
privindu-ne cum ne lucrăm grădina divină. Iar POETUL nostru
este, prin viziune creştină şi limbă – creaţie a acestei mame!...
Cluj-Napoca, la 14-15 oct. 2015

CĂLIMĂNEŞTI - CĂCIULATA - ASPECTE
BALNEARE DIN PERIOADA 1850-1900
Dr. Gheorghe Mămularu
Dr. George Mămularu

Î

n a doua jumătate a secolului al XIX -lea (1850-1900) au existat mai multe evenimente care au influenţat şi activitatea
balneară din localitatea noastră. În ziua de 27 mai 1855 doctorul
Carol Davila, şeful Spitalului Militar din Bucureşti, însoţit de
Costache Zugrăvescu, delegat din partea ocârmuirii judeţului
Vâlcea, a vizitat Călimăneştiul şi a fost plăcut impresionat de
aşezarea geografică frumoasă a localităţii, de izvoarele minerale
şi de monumentele istorice. În vara aceluiaşi an, 1855, Carol
Davila a venit din nou la Călimăneşti împreună cu patru specialişti
şi a studiat izvoarele minerale. La sfârşitul cercetărilor a întocmit
un raport în care, printre altele, a făcut şi recomandarea următoare:
„să fie construit la Cozia un hotel şi un aşezământ (stabiliment) de
băi minerale cu cincizeci de încăperi”. Recomandarea însă nu a
putut fi realizată în vremea aceea. Mult mai târziu, în perioada
1972-1979, a fost construit Complexul Balnear de la Cozia compus
din trei hoteluri şi o bază de tratament.
Peste trei ani, în primăvara anului 1858, la Schitul lui Neagoie
Basarab din Ostrov a venit omul politic Ion C. Brătianu, în vizită
la sora sa Maria, care se călugărise şi purta numele de Maximilia.
Aceasta, datorită calităţilor sale organizatorice şi de gospodărire,
a fost numită stareţă a Schitului de călugăriţe

Pagina 14

de la Ostrov. Ion C. Brătianu o roagă pe sora sa, stareţa Maximilia,
să-i recomande o fată cu care să se căsătorească. Stareţa Maximilia
i-a recomandat-o pe Caliopia Pleşoianu, rămasă orfană de ambii
părinţi. Stareţa i-a cunoscut familia, cu care era în relaţii de prietenie. Pe Caliopia Pleşoianu o cunoştea destul de bine; era o fată
drăguţă, gospodină şi de caracter. Ion C. Brătianu a fost de acord
cu propunerea stareţei şi în ziua de 8 iulie 1858 s-a căsătorit la
Schitul Ostrov cu Caliopia Pleşoianu. După căsătorie aceasta s-a
numit Pia Brătianu. Această doamnă, Pia Brătianu, mai târziu, după
23 de ani, va pune piatra de temelie a Hotelului din Călimăneşti.
În anul 1860, într-unul din ziarele vremii, se publica o reclamă care
recomanda apa de Căciulata în bolile de rinichi. Pe vremea aceea
exista în comerţ apa de Căciulata îmbuteliată în sticle. Se construise în apropiere de izvorul Căciulata o staţie care îmbutelia, la sticle, apa acestui izvor. Aproape în fiecare an numărul sticlelor
îmbuteliate cu apa de Căciulata creştea încât în anul 1900 s-a ajuns
la aproape 30.000 de sticle îmbuteliate cu apa acestui izvor. La 13
decembrie 1863 s-a votat Legea Secularizării averilor mănăstireşti.
Mănăstirea Cozia a pierdut atunci 1235 hectare care au trecut în
proprietatea statului. În anul următor, 1864, s-a votat şi Legea Rurală prin care au fost înproprietăriţi, la Călimăneşti, 389 de
locuitori. A fost împropritărit şi Vasile Poteraş (Ţăruş) care a primit
terenul unde se află azi Hotelul Central, stabilimentul de băi şi parcul din jur. În anii 60 ai secolului al XIX lea s-a îmbolnăvit de pi-

atră la rinichi Napoleon al III lea împăratul Franţei. A fost consultat
de mai mulţi medici, printre care şi de doctorul Carol Davila.
Acesta i-a recomandat să bea apă de Căciulata. La Paris i s-a trimis
cu diligenţa sticle îmbuteliate cu apa izvorului Căciulata. După
tratament suferinţele renale ale bolnavului s-au ameliorat. În 1869,
văzând bunele rezultate obţinute după acest tratament, împăratul
s-a hotărât să viziteze acest izvor miraculos. S-au făcut pregătiri
la Mănastirea Cozia pentru primirea şi găzduirea înaltului oaspete.
Napoleon chiar a plecat din Paris spre Căciulata dar când a ajuns
la Sibiu a primit vestea că a început războiul franco-prusac şi a fost
nevoit să se întoarcă în ţară. Tot în anii 60 ai acestui secol au venit,
vara, la Călimăneşti omul politic Mihail Kogălniceanu şi inginerul
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Alexandru C. Golescu-Albu, unul dintre revoluţionarii de la 1848.
Sufereau amândoi de „piatră la rinichi” şi se tratau cu apa izvorului
Căciulata; aproape în fiecare vară eliminau câte un calcul renal. În
vara şi toamna anului 1868 la Izvorul Căciulata inginerul
Alexandru C. Golescu -Albu a făcut unele lucrări de captare şi
ziduri de apărare împotriva inundaţiilor Oltului. În ziua de 10 octombrie 1868 el trimite din Căciulata mamei sale Zoe Golescu o
scrisoare în care îi scrie, printre altele, următoarele: „avem la
Căciulata o comoară, un izvor unic care mi-a alinat suferinţele renale”. După terminarea lucrărilor, în memoria inginerului binefăcător, locuitorii din Călimăneşti, izvorului din Căciulata i-au mai
dat şi denumirea de „Izvorul lui Golescu”, denumire, care s-a
menţinut până la sfârşitul secolului al XIX lea. În anul 1873, la
Expoziţia Internaţională de la Paris, doctorul Carol Davila a trimis
mostre din apele minerale de la Călimăneşti, care au fost medaliate.
Peste două decenii în 1893 la Expoziţia Internaţionalăî de la Bruxelles, apa Izvorului Căciulata a fost apreciată de o comisie de specialişti şi i s-a acordat Marele Premiu şi medalia de aur!

După 1860 s-au construit la Călimăneşti şi Căciulata case cu
mai multe camere, pentru a fi închiriate vara celor veniţi în localitatea noastră pentru tratament balnear şi o cură cu apă de
Căciulata. În acelaşi scop Primăria comunei Călimăneşti a intenţionat să construiască un hotel, dar nu a avut bani.
În ziua de 9 iunie 1881 Ion C. Brătianu a fost numit prim-ministru al Guvernului. La câteva zile de la numirea sa în înalta
funcţie, a fost rugat de către Nicolae Dabija, ministrul Lucrărilor
Publice, să aprobe finanţarea de la bugetul statului pentru construirea unui hotel şi a unui stabiliment la Călimăneşti. Când a auzit
Ion C. Brăteanu de Călimăneşti şi-a amintit că în urmă cu 23 de
ani s-a căsătorit la Schitul Ostrov cu Caliopia Pleşoianu. Copleşit
de amintiri a aprobat finanţarea de la bugetul Statului pentru construirea edificiului balnear la Călimăneşti.
Locul unde urma să fie construit hotelul şi stabilimentul de băi
s-a stabilit să fie la terenul pe care-l stăpânea Vasile Poteraş
(Ţăruş), adică unde se află azi Hotelul Central, stabilimentul de
băi şi parcul din jur. Un delegat al Ministerului Lucrărilor Publice

a discutat cu Vasile Poteraş schimbul de terenuri, Vasile Poteraş a
fost de acord; a cedat terenul Ministerului Lucrărilor Publice şi a
primit în schimb locul unde se află azi biserica catedrală cu hramul
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Călimăneşti.
În ziua de 25 august 1881 a fost pusă piatra de temelie a hotelului de către doamna Pia Brătianu, soţia primului ministru! În ziua
aceea a fost o mare sărbătoare în localitatea noastră; a început construirea unui mare edificiu balnear în judeţul Vâlcea. Hotelul a fost
construit după proiectul arhitectului Nicolae Cerkez şi avea 120
de locuri pentru cazare. Inaugurarea hotelului şi stabilimentului de
băi a avut loc în ziua de 12 iulie 1886 în prezenţa domnului
Anastasie Stolojan, ministrul Domeniilor.
Hotelul Statului, aşa i s-a dat numele, împreună cu stabilimentul de băi, au avut o mare influenţă în dezvoltarea localităţii noastre. Către sfârşitul secolului al XIX lea staţiunea balneară
Călimăneşti- Căciulata era recunoscuta în ţara şi peste hotare pentru valoarea terapeutică a izvoarelor sale minerale.

EVENIMENTELE ECOLOGICE
UN BUN PRILEJ PENTRU EDUCAREA POPULAŢIEI
„Orice daună adusă mediului este o daună
adusă întregii omeniri”. (Papa Francisc)

U

rmărind calendarul principalelor evenimente ecologice am remarcat că prima
lună a primăverii este cea mai bogată din acest
punct de vedere. Pe 19 martie 2016, oameni din
lumea întreagă au sărbătorit Ora Pământului (
Earth Hour ), considerată cea mai mare mişcare de mediu din toate
timpurile, care a avut ca mesaj „Dăruieşte naturii din energia ta”.
România s-a alăturat celor 160 de ţări şi 7000 de oraşe participante.
S-a adresat îndemnul ca timp de o oră, între 20,30 şi 21,30 lumina
să rămână stinsă, acasă şi în instituţiile publice. Prin această acţiune
se urmăreşte dezvoltarea responsabilităţii cetăţenilor faţă de mediul
înconjurător, economisirea energiei electrice, utilizarea resurselor
regenerabile de energie, diminuarea poluării şi încălzirii globale.
Printre cei care s-au ataşat iniţiatorilor campaniei ”Ora Pământului”, apreciată ca fiind unica în istorie, s-a numărat şi Jandarmeria
Vâlcea. Se ştie că un rol important în păstrarea echilibrului ecologic are pădurea, care reprezintă „plămânul” de oxigen al planetei.
Din păcate în România se defrişează masiv ceea ce constituie o
adevărată tragedie. Conform unor statistici, în fiecare oră dispar 3
ha de pădure. În luna martie, la nivel naţional s-a desfăşurat „Luna
plantării arborilor”. În cadrul acestei campanii, la apelul „plantăm,
îngrijim, împădurim”, adresat de Asociaţia Eco Assist au răspuns
Primăria Municipiului Râmnicu Vălcea, Direcţia Silvică Vâlcea,
Asociaţia Zâmbete Colorate Râmnicu Vâlcea, Fundaţia Judeţeană
pentru Tineret Vâlcea şi 150 de voluntari, care au plantat la Feţeni
peste 2000 de puieţi de gorun şi frasin. Acţiuni similare au fost organizate şi la Perişani, şi în alte locuri ameninţate de procese
erozionale şi alunecări de teren. În viitor, aceste acţiuni lăudabile
trebuie să se multiplice, la nivelul întregii ţări, pentru ca în
România suprafaţa împădurită să crească de la 26% la 32% cât

ION MICUŢ
Epigrame
Destin
În lanuri, grâul se revarsă
Curat şi auriu ca luna
Dar şi acum ca-n totdeauna,
Ţăranii, turtă au pe masă.
Tradiţii
Sunt pe masa românească :
Pâine, cozonaci şi pască,
Cornuleţe aromate,
Toate-n China fabricate.
Promisiuni onorate
De acum, săteni-s bucuroşi,
C-alesul lor la primărie,
A mai deschis o brutărie
Şi fabrică de zor... gogoşi.

Cupola
democraţiei
Să fie cvorum
la votare,
Cum scrie în cuprinsul legii,
Senatul cheama şi colegii,
Aflaţi acum la închisoare.
Cu cocarda-n furculiţă
De ziua ţării la paradă,
Sărind şi garduri şi rigole,
Românii au ieşit să vadă,
Cazanele fierbând fasole.
Radiatorul
Iarnă grea şi frig în casă,
Soţ febril, temperatură,
Însă ea e bucuroasă,

reprezintă cerinţa şi media europeană. Să nu uităm că ţara noastră
are 2000 de hectare de terenuri degradabile, iar în ritmul acesta near trebui pentru împădurire 1000 de ani. De aceea considerăm că
luna plantării arborilor trebuie să devină lunile plantării arborilor,
cu două etape, primăvara şi toamna. Pe 21 martie a.c., în ziua
echinocţiului de primăvară a fost marcată „Ziua Internaţională a
Pădurii”. Cu acest prilej, Direcţia Silvică Vâlcea a organizat simpozionul interdisciplinar „Pădurea şi Apa”, la care au participat şi
elevi. De-a lungul secolelor, apa a constituit un element important
al dezvoltării societăţii, un izvor al vieţii. În ciuda unor realizări
importante care au fost obţinute în ultimul deceniu, aproape 750
de milioane de persoane de pe Terra încă nu au acces la surse sigure
de apă potabilă şi 2,5 miliarde nu beneficiază de facilităţi privind
salubritatea. Şi în România sunt multe probleme, mai ales în
mediul rural, care trebuie rezolvate, printre care se află lupta împotriva poluării apelor curgătoare şi subterane, protejarea calităţii
resurselor de apă, alimentarea cu apă potabilă a tuturor satelor, extinderea reţelelor de canalizare, etc. În acest context, pe 22 martie
2016, sub egida ONU s-a sărbătorit Ziua Mondială a Apei, care a
avut ca temă centrală „Apa şi activităţile umane”. Această festivitate a constituit un bun prilej de a se reaminti cât de gravă este absenţa sau poluarea apei, de unde rezultă importanţa economisirii
acestei resurse vitale. În judeţul nostru evenimentul a fost marcat
de Administraţia Bazinală de Apă Olt, Apavil, copii şi tineri, cercetaşi ai Centrului local „Mircea cel Bătrân” şi din alte unităţi de
învăţământ. Pe 23 martie a.c. a fost celebrată Ziua Mondială a Meteorologiei, în condiţiile în care se înregistrează o tendinţă ascendentă a temperaturii medii pe planeta noastră, ca urmare a încălzirii
globale. Ca un argument, anul 2015 a fost cel mai cald la nivel
global, din istoria măsurătorilor meteorologice. Principala cauză a
încălzirii globale sunt emisiile de gaze cu efect de seră. În acest
sens trebuie dusă o luptă permanentă ca temeperatura medie globală să nu crească cu mai mult de 2 grade Celsius, care ar avea
efecte devastatoare şi nicio ţară nu poate scăpa de ravagiile schimbărilor climatice. Grav este că majoritatea populaţiei României nu
Că emană el căldură.
Fiului meu
L-am însurat ş-am dat poruncă:
-Eşti tânăr, sănătos şi poţi
Să te apuci de-acum de muncă!
Şi de atunci cresc trei nepoţi.
Torpila
Cu kilogramele de şuncă,
O doamnă-n mare când se-aruncă,
Provoacă-un val atât de mare,
Încât scufundă trei vapoare.
Ghinionista ?!
Vecina e în doliu iară,
Că soţul i-a murit aseară,
Moment de tristă întâmplare,
Cu-al patrulea bătrân ce-i moare.
La Înaltul Tribunal

realizează importanţa prevenirii acestora. Între calitatea mediului
înconjurător şi starea de sănătate a locuitorilor există o strânsă legătură; nu poţi fi sănătos dacă trăieşti într-un mediu poluat. Ziua de
24 martie a fost declarată Ziua Mondială a Luptei împotriva Tuberculozei, o boală care se transmite în principal pe calea aeriană.
Se cunoaşte că în municipiul Râmnicu Vâlcea există o frumoasă
tradiţie în direcţia protejării mediului înconjurător. În acest context
trebuie apreciată şi iniţiativa organizării de către Primărie a concursului „Împreună pentru un oraş mai curat”, care se desfăşoară
în perioada 10-24 aprilie 2014 şi se adresează asociaţiilor de proprietari. Sugerăm ca acţiunea să se întindă pe o perioadă mai mare,
atât primăvara, între 1 aprilie şi 20 mai, când se celebrează Ziua
Râmnicului, cât şi toamna, în perioada 1 octombrie - 15 noiembrie.
Apreciem de asemenea acţiunea „Vâlcea curată” declanşată de Instituţia Prefectului Vâlcea, în luna martie a. c. Această succintă
prezentare evidenţiază că în România şi în judeţul nostru există
preocupări mai insistente pe linia protejării mediului înconjurător.
În opinia noastră trebuie acţionat permanent, sistematic, pentru
formarea unei conştiinţe ecologice avansate, a unei conduite ecologice moderne, pentru dezvoltarea responsabilităţii civice, la care
să contribuie în mod substanţial familia, şcoala, biserica, întreaga
societate. Activităţile trebuie să îmbrace caracter de masă, să influenţeze atitudinea fiecărui cetăţean al ţării, şi să se îmbine în mod
armonios cele teoretice cu cele practice. Totodată Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, trebuie să propună unele modificări ale
legislaţiei în domeniu, care să pedepsească mai aspru orice tentativă de distrugere a mediului înconjurător, care este un bun
naţional. Este foarte important ca Guvernul, factorii care au responsabilităţi în domeniu să asigure materializarea în cele mai
bune condiţii a prevederilor Acordului Interguvernamental încheiat
la Conferinţa privind schimbările climatice, care a avut loc în luna
decembrie 2015, la Paris, sub egida ONU. Fiindcă aşa cum sublinia
preşedintele SUA, Barack Obama, „pactul este cea mai bună şansă
pentru salvarea planetei”.

Un magistrat imparţial,
Aplică legea ca la carte,
Nu protejază nicio parte,
Ia de la toţi în mod egal.
Zicală desuetă
De n-ai o diplomă măcar,
Nu poţi fi doctor sau strungar,
Şofer sau paznic de hangar,
Ci doar un biet parlamentar.
Reforma agrară
Ţăranul cu genunchii goi,
Pocnea din bici pe lângă boi;
Şi azi ţăranu-i tot aici,
Dar fără boi şi fără bici.
Îndemnul mamei
Tu să faci Zootehnia,
Că sunt azi în România,
Foarte multe animale,

S-PC, Golgota, lemn, ulei 2003, 28 x 40cm

Gheorghe PANTELIMON
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CATRENE INSPIRATE DE MARIA MONA VÂLCEANU

B

achert sau Albumul fără nume (Editura
Zodia Fecioarei, Piteşti, 2014) m-a prins
în mreje şi am încercat, cunoscând numele autoarei, să aflu ce respiră prin poezie... Albumul.
Multă culoare albastră, de Număuita, cerinţă evidentă în dedicaţia pentru, Maria Ilinca, nepoata.
Apoi pastelul cu anotimpuri cu toate culorile.
Prefaţatorul, Valeriu Pantazi, desconspiră
dragostea de culoare, amintindu-ne de întâlnirea
cu poeta într-o galerie de artă, în vremea mai
tinereţilor. Peste vreme, observă tonul grav, înclinarea spre melopee şi romanţarea unui sentiment al nostalgiei. Observă printr-un citat
relevant înseninarea acelui albastru, născut la
orele mici ale dimineţii. Ceea ce m-a luat de
mână din albumul fără nume a fost tema iubirii
în manifestarea ei diversă. Atunci mi-am spus că
merită să intru într-un dialog virtual cu poemul
expus. Să-mi spun în vorbe puţine ce-am înţeles,
ori să reformulez un posibil sens, să comentez
spusa, interpelând poeta. Adică să „catrenez”
câteva poeme...
Catrenăm, catrene/ ca tren cu patru vagoane/
pline cu vocale solemne/ şi nişte consoane...
Acrostihului pentru Iaia îi dedicăm poetei un
altul, Prezicătoarea:
Mi-a scris ce-a prezis, bunăoară
O clipă cu valuri, strălucind primăvară
Noapte-albastră în taina balans
Apoi cifrele magice-n vals.
Pe Râul Doamnei se află şi Nucşoara Doamnei Maria Mona Vâlceanu. Îi dedicăm catrenul
Doamna şi... râul:
Sclipiri de nea cu blană albă
Mielul fătat învaţă mersul
Pe Râul Doamnei Mona-n salbă
Trăind aievea potriveşte versul.

Cântecul Evei către Adam s-ar arăta, ca o
Cântare a cântărilor, pe care îndrăznim să o
numim Eva încântă pe Adam:
De n-ai fi tu nu te-aş vibra în coasta-ţi ruptă
Viaţă n-aş fi-n pământ şi starea-ne de luptă
Inel, soare fluid, şi noapte-o plină luna
Ochii-ne-n ochi şi braţele cununa.
Rugămintea Anei lui Manole... ar deveni
Ruga Anei:
Din închidere-cuprindere
De-mi iei zborul-dorul
Dă-mi din lacrimi-patimi
Susurul-suspin:izvorul.
Despre Laed aş comenta Ruginesc:
Tristeţea, dragostea ca frunze de-aramă
în vânt
O vreme parfumuri şi floare de crin
În palmele două aspru veşmânt
În ochii cu visul, trec anii ce vin.
Mi-e Doamne gând, nouă ne sugerează...
Apoi Duhul:
Mai ales acum
Pe drum
Frunze moarte
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În zbor toate.

Chipului vechi un alt apare.

O Autumnală şi încă una în rezumat:

Locuit de un înger... cu două aripe:

Potop de frunze, pastel
Şi păsări în V-uri ce pier
Cora-i zăvorâtă-n castel
Petrece, visând a prier.

Căzut din cer un înger îmi pune
Pe umărul drept aripa de lumină
Umbrire pe stângul, noptare-minune
Roteşte vremea şi lumea-mi senină.

Pentru Popas şi Noapte de vară la Nesebar,
un nou catren în dar:
La Nesebar am înnoptat
Pe-aici trecut-a călare un trac
Şi am visat pe sub smochini albaştrii
Isolde, tristuind... sub aştrii.

Scrisoare primind, datorăm un răspuns:
Când timpul va cădea ninsoare
Cuvinte-fugi s-or aşeza scrisoare
Să ningă bune veşti, fiorul
Să ţină vie, dragostea şi dorul.
Binecuvântare, ... amintindu-ne de Ana:

De Mirare... Mă mir:
Mult mă miră
Fiorul de zefir
Cum se topeşte fir
Şi apoi... inspiră!

Iubesc în tăcerea albastră
Şi chiui, revărsând prea-plinul
inimi umplute de sărutările noastre
tăceau cu tăcere... marinul.
Starea... de bine:
Iubirea tace
Şi pianul îmi picură
prea aproape
luminile tale.
Uimire... de mereu albastru:
Ce seară albastră!uimit sunt, uimit
Spunem poveşti sub aspre zăvoare
Ce seară în locul acesta sfinţit
Albastă-i şi taina ca... marea.

Rostim cu iubire sfinte-cuvinte
Tăcerea adâncă de tihnă
Inima Anei bate cuminte
Ascunsă-n sămânţă: odihnă!

Mihai SPORIŞ

Sarea pământului... sarea vieţii:
Cântec, ne bântuie...
clipele:
Tic-tac...
Fior interior
Fâlf!, fâlf!
Noaptea-n fereastră.
Dorinţa, mi-a amintit de Eminescu şi
Hemingway:
Poetul nostru cu singuru-i dor
Eternitate marină, linişte zenitului
Hemingway, ilustru scriitor
Îşi va fi scris singur sfârşitul.
Plouă?, plouă mănos!
Plouă gându-mi de tine
Plouă mănos a-nsoţire
Apoi de mână ochii-ne lumină
Vor ploua fecund peste fire.
Trecere...? fără petrecere!
Am numărat cast, anii
n-am rostit vorba de rut
treceam în zbor precum zăganii
păcat! Mare păcat, fără sărut!
Baudelairiană, cu discreţie
Tinereţea ameţea uşoară
În cântecul sălbatic de vioară
Atâtea toate nu s-au scris
Poeţii le vor lua... din vis.
Muntele vrăjit, amintindu-ne de poezia lui
Lucian Blaga, ne-a dus cu gândul la Poarta
Raiului şi Valea Frumoasei, pe unde au trecut
mari Greuceni: Ionel Pop, Mihai Sadoveanu,
Dorin Pavel şi amintitul filosof :
Trecea prin Poarta Raiului, sub Ţurianu
Pe la Oaşa cu valea-i frumoasă
Să fure soare şi lună Greuceanu
Prigoana în vrajă i-a fost casă!
Ultimul chip... anunţă un altul:
Petale-n corole zâmbitoare
Albinele nuntesc grădina
Şi în tăcerea creatoare

Te-am crezut că suntem sare
Pe pământ, topiţi în mare...
N-am să cred însă niciodată,
Că lumea s-ar sfârţi vreodată.
Sălbatica înserare...
Pădure de stele ochii fiarelor clipesc
Umbre cu solzi îşi târă-nserarea
Ceaţă-n priviri noptarea n-o-mpaci
Pierdut e inelul de aur, printre copaci.
E timpul... fără rime
Clipe tăcute
Poeme-inimi
Roşu nisip
Dune de lume.
Estivală ... când ne căutam prin flori
perechea:
În tăcerea de lumină
Margaretelor le număr petalele
Dintre stamine din corola de lună
Seamănă cu El? Cu soarele?
Aşteptare ... să vină zburătorul!
Între-ne
Golul
Deasupra-ne
Dorul.
Dor..., pentru noi Dorinţă:
Să ne dansăm gândurile
Să ne cântăm atingerile
Iar în cerurile-albastre
Zbura-vor inimile noastre!
Încheiem cu Nostalgie în albastrul, ca o obsesie a limpezirilor şi a serenităţii:
Nu mă mir că noaptea e albastră
În gând lumina din fereastra noastră
Păstrează agonia unor clipe rare
Parfumul şi castani-n floare.
Thalassa... dinspre marea albastră, tânjind limanuri:
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