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MEMORIILE UNUI CĂPITAN VÂLCEAN
DESPRE RĂZBOIUL DIN RĂSĂRIT ŞI
SPAŢIUL CONCENTRAŢIONAR SOVIETIC
Dumitru VLĂDUŢ

M

ărturiile unor români participanţi la
războiul împotriva Uniunii Sovietice, prizonieri mai mult sau mai puţin timp în cumplitele
lagăre de acolo au putut apărea din motivele cunoscute abia după 1990. S-au putut spune cu sinceritate
neîngrădită, împotriva unei literaturi oficiale deformatoare de până atunci, fapte incredibile din tragedia
participării lor la cea mai mare conflagraţie din istorie şi la cele mai mari bătălii ale acesteia, cele de
la Stalingrad şi Cotul Donului, cu urmări incalculabile pentru destinul
ţării noastre şi al unei bune părţi din Europa, participare urmată de captivitatea unora în spaţiul concentraţionar din Răsărit. Printre cele mai
tulburătoare relatări ale acestor evenimente este cartea Memoriile căpitanului Dumitru Păsat. 1941-1945, apărută în cursul anului 2015 la Editura Humanitas din Bucureşti, editată cu toate exigenţele unei astfel
de întreprinderi şi prefaţată de Eugen Negrici, căruia autorul scrierii
i-a încredinţat manuscrisul în 1990, cu câţiva ani înainte de moarte.
Alături de cele semnate de Radu Mărculescu, Pătimiri şi iluminări din
captivitatea sovietică (Editura Humanitas, 2010), de Vasile Gh. Baghiu,
Prizonier în Uniunea Sovietică (Fundaţia Academia Civică, 2012), de
gorjeanul Alexandru Constantinescu, Spirala (Timişoara, Editura
Eurostampa, 2008), ea este una dintre acele cărţi menite să dea mărturie
despre un fragment de istorie foarte învolburat la care şi românii au fost
părtaşi deloc norocoşi. Dumitru Păsat, născut în satul Călina din comuna vâlceană Prundeni, crescut cu mari greutăţi de o văduvă de
război, cunoaşte bine aceste fapte în calitatea lui de căpitan în linia I în
luptele de la Cotul Donului unde cădea prizonier în perioada 20-22
noiembrie 1942, apoi ca victimă a captivităţii pentru scurtă vreme în
lagărul de la Libidiansk pe Don şi în cele din urmă în lagărul 74 Oranki
la 300 km nord de Moscova, de unde se întorcea în iulie 1945 în ţară
cu Divizia „Horia, Cloşca şi Crişan”, după terminarea războiului. El nu
scrie deloc cu intenţia de a face literatură, ci de a spune adevăruri radicale despre acea istorie, de a mărturisi nestingherit asupra unor „momente pe care le-am trăit cu durere şi suferinţe, considerate de multe
ori ca imposibile şi suprarealiste şi din care urmaşii „vor trage poate
ceva învăţăminte din tot ce am scris”, cum spunea în scrisorile de donaţie din 1990. De aceea cartea interesează în primul rând prin întâmplările extraordinare care îi marchează existenţa, uneori la hotarul între
viaţă şi moarte, pe care autorul le consemnează şi le raportează cu grijă
pentru detalii şi probitate, fără patetisme şi preocupări pentru efecte retorice şi emoţionale. Acestea se referă la câteva etape delimitabile: cea
de la Ploieşti din timpul rebeliunii legionare din ianuarie 1941 şi câteva
luni după decretarea războiului când era asesor la Tribunalul Militar,
cea a scurtei perioade de căpitan la Centrul Militar de Instrucţie de la
Sărata din Basarabia şi a plecării prin pusta rusească spre linia I a frontului, cea a luptelor din linia I la Cotul Donului, cea a prizonieratului
din momentul predării până la plecarea din lagărul 74 Oranki şi apoi
eliberarea prin înrolarea în Divizia „Horia, Cloşca şi Crişan”, urmată
de călătoria şi plecarea acasă în localitatea vâlceană natală.
Faptele relatate sunt tensionate, provocatoare de interes acut încă
din faza ploieşteană: ciocnirile cu legionarii la a căror pacificare ia
parte, judecarea multora din ei în special preoţi de către Tribunalul Militar, cu momente hazlii de umilire a acestora, decretarea intrării în
război, bombardamentele avioanelor sovietice asupra rafinăriilor, măsurile militare extraordinare instituite, precum camuflajul nocturn şi
pedepsele a căror nerespectare poate costa şi vieţi omeneşti nevinovate
ş.a. sunt evenimente ce se precipită, ieşite din matca firească a istoriei.
Dumitru Păsat este un judecător nemilos al unor realităţi ale acelei etape
istorice. Antilegionar, crede că atât timp cât au fost la putere „legionarii
dezorganizaseră şi sărăciseră ţara. Cizmarii legionari au cerut să fie şefi
de farmacii, croitorii să conducă magazine de îmbrăcăminte” (p.19),
membrii Gărzii de Fier, promovaţi în funcţii de conducere pe criterii
politice, fiind calificaţi „aceşti ticăloşi, derbedei şi asasini ordinari”

(p.20) sau „regim de teroare şi jaf” (p.44). Un atac al aviaţiei sovietice
care se vopsise în culorile celei româneşti şi-a datorat reuşita „numai
şi numai încălcării flagrante a dreptului internaţional, prin aceea că inamicul a îmbrăcat, să spunem aşa, uniforma aviaţiei noastre” (p.41),
cum scrie indignat în altă parte.
Individualizată, dar fără mari tensiuni este etapa următoare, cea de
căpitan la Centrul de Instrucţie Sărata din Basarabia, cu o lume rebelă
a infractorilor, a legionarilor trimişi pe front pentru reabilitare ce opune
rezistenţă la regulamentele militare, pe care căpitanul vâlcean o îmblânzeşte, reuşind să-i cucerească stima.
Drumul spre front, mai întâi cu trenul spre Mariupol, apoi pe jos
peste o mie de kilometri prin pusta rusească, este sursa notării unor stări
de lucruri complet neprietenoase, semnificative pentru ostilitatea unor
locuri ce se vor dovedi groparul unor armate întregi de ocupaţie. Căpitanul Dumitru Păsat înregistrează marile dificultăţi ale înaintării prin
câmpia rusească din cauza stării jalnice a drumurilor de aici, sărăcirea
populaţiei de către armatele de ocupaţie, care îi trezeşte compasiunea:
„Pe câmp vedeam femei şi copii care adunau spice de grâu pentru casă.
În curţi, nici un fel de animal sau pasăre. Venea, rar de tot, câte un stol
de porumbei pe miriştile de unde se aduna grâul şi pe care-l luaseră
nemţii, lăsând celor ce l-au muncit atât de puţin că de-abia îşi ţineau
zilele” (p.73). Locuitorii satelor unde trupele române cantonează sunt
de aceea mereu neîncrezători şi ostili, căci „Aveau dreptate toţi
locuitorii să se teamă de ofiţerii şi trupele cantonate. Se speriaseră de
jafurile trupelor germane şi italiene şi chiar de cele române. Suferiseră
sărmanii locuitori destule de pe urma lor şi nu trebuiau să ne primească
doar cu pâine şi sare, ne primeau, pe bună dreptate, cu duşmănie”
(p.82).
Sunt şi soldaţi români din unitatea sa de comandă care jefuiesc, acte
care îi produc îngrijorare şi pe care le pedepseşte cu asprime, în urma
reclamaţiilor de la ruşii deposedaţi. Constată însă că unii români precum
plutonierul Pencia fură chiar şi de la aliaţii lor germani diverse bunuri
precum „echipament, bocanci, cizme, ciorapi, obiele, săpun, talpă de
bovine, cafea naturală” (p.87) şi chiar patru cai.
Multe întâmplări, evenimente extraordinare sunt relatate de pe
front, din linia I a marii încleştări. Ofiţerul vâlcean este un critic al
strategiei lamentabile a comandamentului român, al incompetenţei
acestuia, al aroganţei unor ofiţeri superiori de aici, dar mai ales al
decăderii morale a unor ofiţeri, fapte care au dus la înfrângerea usturătoare din zilele de 19-22 noiembrie 1942. Comandamentul român nu a
distrus întâi de toate, atunci când avea superioritate în oameni şi armament, capul de pod făcut de inamic, ceea ce a dus la consolidarea acestuia şi la rezistenţa ulterioară de la Stalingrad. El a lăsat astfel inamicul
să ia iniţiativa, trupele române rămânând mereu în defensivă. Un pod
de vase peste fluviu ascuns sub apă a rămas nedistrus căci serviciul
român de informaţii şi contrainformaţii nu a ştiut de construirea lui şi,
în plus, toate ordinele de luptă transmise erau interceptate de inamic
care se conectase la firele telefonice ale românilor întinse pe pământ.
Ofiţeri superiori precum generalul Mazarini ignoră complet realităţile
din linia I, pe ofiţerii şi soldaţii cunoscători ai unor fapte grave, distrându-se în schimb într-o decădere ce sfida nepermis gravitatea situaţiei: „Aceşti oameni de felul generalului Mazarini au fost complet rupţi
de soldat şi de ofiţerul din linia I. Au mâncat şi au băut mai abitir ca în
ţară, au petrecut şi s-au distrat ca în timp de pace, cu muzică militară,
cu tarafuri de lăutari. Şampania curgea în valuri, iar femeile dansau
aproape goale în faţa lor (…). Noi, cei din linia 1, strânşi de focul inamicului şi de ger, raportam situaţia de pe linia 1, iar ei dormeau cu femeile cu care chefuiseră. Nu scriu despre ei cu ură sau cu patimă, ci
scriu doar adevărul. Cred că este suficient pentru cititor dacă dau numai
două exemple din atâtea câte s-au petrecut. Inamicul făcuse primul cerc,
îl încheiase, iar ofiţerii din comandamentul corpului de armată habar
nu aveau. Se petrecuse până la ziuă, în frunte cu generalul Sion, care a
scăpat, ca prin minune, cu un avion, îmbrăcat numai în cămaşă şi
izmene. Căpitanul Mihăilescu a fost luat prizonier din patul unei femei.
Am dat numai aceste două exemple din atâtea câte au fost, ca cititorul
să se convingă de putreziciunea morală a ofiţerilor
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de stat-major, din comandamente şi a mulţi comandanţi” (p. 100-101).
Există şi ofiţeri afacerişti, precum maiorul Apostol care are ca sarcină
aprovizionarea, dar practică frecventele delegaţii în ţară spre a duce
acasă „ceea ce strângea de prin satele părăsite sau de pe la colhozuri”
(p.90).
Unii ofiţeri precum colonelul Cernăianu sau căpitanul Costescu ordonă acţiuni riscante, inutile, trimiţând la moarte zadarnică mulţi soldaţi.
O ipostază a incompetenţei este locotenent-colonelul Nicolae Dimitriu, tipul perfect al ofiţerului de birou ce putea concepe infailibile planuri pe hârtie şi ordine scrise, dar ale cărui cunoştinţe pe câmpul de
luptă nu au avut nicio valoare practică.
Revoltătoare este pentru căpitanul Dumitru Păsat laşitatea unor
ofiţeri sau preoţi care fug din încercuire părăsindu-şi soldaţii pe câmpul
de luptă la inamic ori se automutilează, sunt evacuaţi în ţară, primiţi ca
eroi şi decoraţi. Memorialistul scrie de aceea vituperator: „Aşa se scrie
istoria, ce să-i faci? Boii ară, caii mănâncă” (p.111) sau: „Iată dreptatea
acelor timpuri!” (p.134). Este o viziune, să recunoaştem, dezeroizată
asupra comandamentului român de acolo şi un rechizitoriu fără drept
de apel. Ofiţeri superiori precum generalul Mihail Lascăr care a refuzat
să iasă din încercuire cu un avion părăsindu-şi soldaţii, atunci când i sa propus, sunt o raritate.
Ofiţerul vâlcean evocă duios figuri de luptători simpli din linia 1:
pe caporalul Străoanu, şeful agenţilor de transmisiuni care face incursiuni extrem de riscante la inamic, aducând bunuri utile, rămânând în
cele din urmă fără ambele picioare, pe soldatul centralist Găină care
restabileşte firul telefonic rupt şi ia doi prizonieri cu pistoale-mitralieră,
folosindu-se de o tabacheră ca pistol, căci nu avea armă şi nici nu ştia
să mânuiască pistolul-mitralieră, pe un extraordinar ochitor la secţia de
branduri poreclit „căpitanul”, trimis în linia I pentru reabilitare pentru
că, deghizat în căpitan, însoţit de un student la medicină înscena false
rechiziţii de cai, renunţând la ele în urma unor şpăgi şi ieşea acum din
încercuire prevăzând înfrângerea ş.a.
Cu neobişnuită răbdare şi grijă pentru detalii Dumitru Păsat reface
luptele teribile prin care erau înfrânte divizii ale armatei române la
Cotul Donului în zilele de 19-23 noiembrie 1942, scene grozave ale
suferinţelor răniţilor şi muribunzilor, zdrobirea luptătorilor români redată prin comparaţii simple, animaliere pregnante pentru cititorul obişnuit: „De scăpat, nu scăpa nimeni. Aruncătoarele de flăcări, mânuite ca
la manevră, de tanchişti, nu greşeau niciodată. Când flacăra ajungea
din urmă pe fugar, îl vedeai cum cade jos şi se zbate cuprins de flăcări,
până ce tancul îl zdrobea cu şenilele lui grele şi nu se mai alegea nimic
din ei, semănau cu un câine sau o pisică peste care a trecut o maşină
grea. Dumneata, cititorule, nu ştiu dacă ai avut ocazia să stai, într-o
seară de vară, lângă un foc la margine de pădure sau de drum şi să vezi
cum un vierme sau un fluture cade pe jeratecul din faţă. Dacă ai avut
ocazia, ai văzut cum se zvârcoleşte în jar, fluturele sau viermişorul. Ei,
tot aşa se zvârcolea câteva clipe şi apoi era strivit cu şenilele soldatul
român care a fost trimis pe front împotriva voinţei lui” (p. 142-143).
Autorul acestor memorii este un judecător aspru al angajării totale
în acest tăvălug al istoriei. A fost unul din ofiţerii care au găsit ca justificată participarea armatei române în război până la Nistru pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei, dar complet nejustificată continuarea
acesteia: „Dacă am avut un motiv să trecem Prutul, ca să aducem la Patria Mamă Basarabia şi Bucovina, luate pe nedrept, că se ştie că au fost
ale noastre, moştenire de la Ştefan Vodă, apoi nu trebuia să trecem
Nistrul, nu aveam ce căuta acolo” (p.133). Are de aceea de multe ori
indignări antirăzboinice: „Ce avea acest soldat sau ofiţer chiar, cu politica lui Hitler, Mussolini şi Antonescu să-şi lase oasele în pustiurile
ruseşti în chinuri îngrozitoare” (p.143).
Din perspectiva timpului găseşte complet nedreaptă discriminarea
ce s-a făcut ulterior între cei ce au luptat în Răsărit şi cei ce au luptat în
Vest.
Războiul i se pare nepregătit inclusiv propagandistic, căci soldaţii
români nu ştiu pentru ce luptă dincolo de Nistru. Motivul cel mai la îndemână aflat este unul religios: zdrobirea duşmanilor credinţei, iar pentru înrădăcinarea acestei idei au fost mobilizaţi preoţi în rang de căpitan,
bine remuneraţi.
Descrierea predării şi apoi a marşului în coloană spre lagăr este un
monument al reprezentării umilirii şi degradării omeneşti. Ceea ce
urmează de acum încolo e tratarea captivilor după dictonul Vae Victis!.
Dumitru Păsat redă gradat momentele capturării, cu ceremonia de
predare din care nu lipsesc scene de laşitate din partea unor ofiţeri
români, precum discursul colonelului Cernăianu care îl felicită pe locotenentul rus ce organizase capturarea şi îl vede fericit pe Stalin pentru
că are asemenea ofiţeri şi ostaşi, dorindu-le victorie şi succes în a
stăpâni lumea pentru că merită. Rămân întipărite în memorie jafurile
soldaţilor Armatei Roşii care iau îndeosebi încălţăminte, inclusiv
cizmele colonelului Cernăianu care îi felicitase, îmbrăcăminte, brichete,
„ceasornice şi stilouri (boala lor)” (p. 163). Revoltător este acest comportament pentru că prin el sunt încălcate legi internaţionale elementare
ale războiului: „Mă întreb şi m-am întrebat şi atunci, de ce am fost deposedaţi de soldaţii Armatei Roşii de strictul necesar de pe noi?. De ce
nu s-au ţinut şi nu au respectat legile internaţionale ale războiului?”
(p.154).Mersul greu al imensei coloane prin viscol spre necunoscut,
când se doarme mergând („Nu aş fi crezut niciodată pe nimeni că un
om poate dormi mergând. Şi totuşi se doarme în timp ce picioarele se
mişcă automat, dacă te sprijină cineva”, p. 156), împuşcarea celor rămaşi în urmă, foamea teribilă care face morţi în
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încăierarea pentru o pâine sau îi determină pe prizonieri să smulgă
coceni de varză îngheţaţi, setea teribilă potolită uneori prin topirea
zăpezii în gură, simpla făină distribuită ca hrană, consumul de boabe
de grâu şi mei din cenuşa rămasă după incendierea unei magazii,
degradarea fizică, urcarea în vagoanele cu băligarul rămas de la vitele
transportate anterior ş.a. sunt aspecte ale infernului captivităţii oferit
de ruşi. În câteva locuri sunt izbucniri împotriva acestui comportament
al gazdelor: „În felul acesta s-au purtat cu noi pravoslavnicii de ruşi”
(p.171) sau „Ce să ceri unor oameni de felul ruşilor?” (p. 179).
Descrierile căpitanului vâlcean evidenţiază cu atenţie degradarea
fizică şi sufletească atât în marşul spre lagăr, cât şi în timpul şederii în
acesta. Teribilă este reprezentarea sosirii la baia lagărului, a cărei
responsabilitate o avea autorul memoriilor, a unui convoi de prizonieri
italieni şi unguri: „Nu am darul şi nici nu ştiu cine l-ar putea avea, să
descriu şi să arăt cititorului starea acestor oameni care, în sfârşit,
ajunseseră în lagăr, unde aveau un adăpost şi o apă caldă. Erau încolonaţi pe trei rânduri, şi cei din rândul de mijloc erau susţinuţi de cei de
pe margini. Cei din mijloc de-abia se ţineau pe picioare. Aveau capetele
înfăşurate în fel de fel de lucruri, fulare, cămăşi, izmene şi alte lucruri
personale. De-abia îşi ţineau picioarele. Picioarele erau învelite cu paie
şi cu fel de fel de trenţe (…). Când s-au apropiat de baie şi i-am văzut
la doi paşi, m-am îngrozit. Pe mantalele lor erau atâţia păduchi, încât
semănau cu rochiile sau basmalele cu buline ale femeilor. Când am scos
primele haine de sub etuvă, mirosea a grăsime prăjită şi de sub gulerul
unei mantale şi de la rever se putea strânge, cu lingura, un pahar de ¼
cu păduchi prăjiţi. Coborâse iadul pe pământ” (p.222). Momentul este
iarăşi un prilej de diatribe antirăzboinice
faţă de conducătorii popoarelor.
Demoralizantă este constatarea dispariţiei spiritului de solidaritate, probată
în multe ocazii, între altele în momentele
în care tânărul locotenent Dumitrescu
cade părăsit de puteri, nedorind nimeni,
în ciuda invitaţiei, să-l ajute. Concluziile
în faţa acestor situaţii limită sunt de o
nesfârşită tristeţe: „În captivitate dispare,
la o bună parte din oameni, omenia şi
toate celelalte însuşiri frumoase ale omului, dispare bunul-simţ, dispar regulamentele militare, dispar toate legile şi se
aplică legea junglei, legea celui mai tare
şi mai puternic” (p. 186). Soldaţii devin
în aceste împrejurări „o turmă de răufăcători, lipsiţi de cel mai elementar bun-simţ”
(p. 217), denunţându-şi la ruşi pe foştii
comandanţi, căci „Foamea şi teama de necunoscut, precum şi propaganda dărâmă
şi sfărâmă, zdrobeşte de multe ori caractere frumoase (…). Nimic nu degradează
mai mult ca foamea şi teama de necunoscut” (p. 217-218). Este o situaţie diferită
de cele relatate de gorjeanul Alexandru
Constantinescu care, în cartea amintită,
Spirala, vorbea de înalta disciplină a românilor în lagăre, de rezistenţa
la trădare, asigurându-ne că „Singurii care ne-au fost superiori în privinţa disciplinei au fost japonezii. Un popor în faţa căruia îmi scot
pălăria” (p. 165).
Dumitru Păsat oferă detalii despre traiul cotidian al celor captivi în
lagăr proveniţi din rândul a şapte naţiuni, vorbeşte despre îmbolnăviri
şi decese, povesteşte întâmplări şi evocă figuri umane ce se reţin. E
vorba între alţii de maiorul Popescu, comandantul lagărului din partea
tuturor prizonierilor care „Era un foarte bun gospodar, asculta
doleanţele tuturor ofiţerilor, indiferent de ce naţiune erau (…). Era iubit
de toţi ofiţerii care se încadrau, de bunăvoie, în regulamentul lagărului”
(p. 219), de căpitanul Ionescu, bucureştean de viţă boierească, cu multe
vicii în tinereţe, fumător înrăit care îşi schimbă raţia de pâine pe ţigări
şi moare de inaniţie, de sublocotenentul de cavalerie Creţu care îl
înşeală pe căpitanul vâlcean dându-i în schimbul pâinii ficat de om, îi
vinde o pereche de pantaloni încredinţaţi în timpul internării pentru
tifos fiind de aceea „una dintre cele mai mari lichele pe care le-am întâlnit în viaţă” (p. 214), căci „înşela pe cine putea şi se preta la cele mai
josnice lucruri” (p.216).
Din rândul prizonierilor străini stăruie puternic în memorie
revenirea miraculoasă la viaţă a unui italian după ce fusese aşezat între
cei morţi şi stătuse 24 de ore într-un frig de minus 35 de grade, revenire
datorată credinţei în portretul cu Maica Domnului şi fiul aflat într-un
lănţişor dăruit de mama sa, pe care nu trebuie să-l piardă.
Sunt şi de la ruşi câteva fizionomii legate de viaţa de lagăr pe care
memoria le reţine: „litinanta” Nina, tânără româncă originară din
Bucovina, însărcinată cu probleme sanitare ale lagărului care stârneşte
hazul tuturor prin confuzia unor cuvinte româneşti, dar mai ales comisarii evrei Cotler şi Birman, cu trecut comunist în România puşi în slujba sovieticilor prin munca propagandistică desfăşurată. Există chiar
relatări interesante în legătură cu înfiinţarea cu aportul direct al Anei
Pauker a Diviziei „Tudor Vladimirescu” menită a lupta alături de ruşi.
La una din şedinţele de înfiinţare se înregistrează şi un incident neplăcut: unul din ofiţeri, înscris la cuvânt, cere celor prezenţi să refuze propunerea Anei Pauker, ca una străină de neamul românesc . Un fapt
identic este povestit şi de gorjeanul Alexandru Constantinescu, cel care

se angajează în curajoase dispute ideologice cu interlocutorii săi ruşi
cărora le demonstrează şubrezenia de gândire. Adeziunea la propaganda
prosovietică este redusă, un număr mic înrolându-se în amintita divizie,
din care nu lipsesc oportuniştii.
Şederea în lagăr înregistrează totuşi pentru autorul cărţii şi pentru
un grup restrâns şi perioade mai senine, precum ieşirea la cules urzici
şi alte verdeţuri care îmbunătăţesc calitatea ciorbelor sau participarea
la cosit, prilej de completare a hranei şi de vizibilă tonifiere. Există
chiar un episod mai luminos, şi anume schimbul de daruri cu ţăranca
Lenuşca, ieşită la păscut caprele, oferindu-i vâlceanului pe ascuns mici
şi preţioase pachete alimentare.
În lagăr prizonierii suportă şi urmările nerespectării de către ruşi a
Convenţiei de la Geneva şi a angajamentelor lor de aderare la Crucea
Roşie Internaţională prin care cei din captivitate să poată primi scrisorile şi pachetele de acasă ori ca numele lor să fie comunicate la Crucea
Roşie pentru ca acestea să fie transmise familiilor. În marşul spre lagăr
sunt insultaţi cu apelativul de „Ţiganii lui Antonescu”, iar localnicii,
îndeosebi infirmii în urma războiului, îi întâmpină cu multă ură.
Ultima parte a memoriilor este aceea a plecării spre ţară, cu opriri
mai întâi la Iaşi, apoi la Ploieşti, Târgovişte, Curtea de Argeş, Piteşti,
Rm. Vâlcea şi, „în fine, acasă în localitatea natală, Călina. Ceea ce constată la Iaşi ofiţerul vâlcean este inexistenţa populaţiei spre a-i întâmpina, pustietatea gării, explicaţia oferită fiind aceea că „Eram şi noi
privinţi, ca şi cei din Divizia «Tudor Vladimirescu» că suntem comunişti şi lumea se ferea de noi” (p. 262). De altfel, ţara intra sub zodia
comunismului, prezenţa rusească se vedea peste tot, Armata Roşie avea
prioritate, maşinile acesteia circulau pe şoselele ţării
şi chiar drumul de la Rm. Vâlcea la Călina este parcurs cu un camion militar sovietic de ocazie.
Imediat după întoarcerea armelor împotriva
Germaniei, contrar normelor internaţionale, Rusia
Sovietică îşi va arăta deliberat perfidia, luând prizoniere prin înşelăciune 80% din unităţile româneşti
de pe frontul de la Iaşi: „După 23 August 1944, deci
după armistiţiu, ruşii au făcut prizonieri 80% din
unităţile ce luptaseră contra lor, la Iaşi. Când i-au
strâns şi i-au îndrumat în spatele lor (rusesc) le-au
spus că-i strâng pentru reorganizarea unităţilor, înarmarea şi plecarea pe front contra nemţilor. Toţi iau crezut pe cuvânt, nu ştiau sărmanii că vor ajunge
la mii de kilometri în fundul Rusiei, soldaţii pentru
muncă, ofiţerii pentru reeducare” (p. 255). Această
manieră rusească este amintită cu indignare şi de
Vasile V. Baghiu în cartea amintită şi a constituit
motivul unui memoriu de protest energic al regelui
Mihai I al României adresat în 24 ianuarie 1945
preşedintelui SUA, Franklin D. Roosvelt.
Memoriile lui Dumitru Păsat sunt, cum se vede,
mărturii cutremurătoare despre războiul din Răsărit
şi spaţiul concentraţionar din prima ţară constructoare a socialismului. În credinţa că însemnările sale
vor ajunge cândva să fie cunoscute de un public cititor, el a vrut să şi instruiască, oferind unele norme
morale şi de viaţă. Orfan de tată de la zece ani, crescut în sărăcie şi lipsuri, a fost educat de mama sa, femeie simplă, în respectul pentru adevăr, cinste şi cuminţenie, pentru respingerea decisă a minciunii şi
furtului. A avut de aceea în cariera sa curajul răspunderii pentru propriile fapte, chiar dacă a suportat consecinţele acestui comportament.
Dorindu-se şi un educator al propriilor soldaţi, s-a străduit mereu să le
insufle cinstea şi curajul răspunderii. Sever cu ei, dar mereu drept, i-a
preţuit şi i-a iubit, a luptat mereu pentru drepturile lor la superiori, indignându-se când nu le erau date. Şi-a atras de aceea „de la o bună
parte din ei, nu numai respect, dar şi dragoste” (p. 55).
Crezând în adevăr şi dreptate, apără la începutul războiului, la
Ploieşti, o evreică grav bolnavă din camera căreia se aprinseseră de
către un provocator lumini semnalizatoare noaptea. El îl previne de
aceea curajos pe severul judecător militar: „Domnule colonel, este păcat
să condamnaţi un nevinovat. Sunteţi pus aici să fiţi un judecător drept
şi am crezut că, dacă vă spun adevărul, vă ajut în darea unei sentinţe
drepte” (p. 46).
În drumul spre front este afectat de tâlhăriile unor soldaţi români,
pe care le pedepseşte cu asprime, văzând în ele „fapta nedemnă de un
soldat român a acestor soldaţi români certaţi cu legile şi lipsiţi de cele
mai elementare sentimente omeneşti” (p.69).
Are compasiune pentru locuitorii spoliaţi de armatele principale de
ocupaţie şi intervine în forţă atunci când nemţii („fiarele fasciste”) interzic accesul unor prizonieri ruşi la pâinea şi ţigările aruncate de
români.
Purtându-se mereu omeneşte faţă de locuitori, faţă de prizonieri,
botează şi mulţi copiii ruşi nou-născuţi.
Vrea să fie un exemplu pentru oamenii trupei, mergând el însuşi pe
jos, nu călare, ajutând pe cei părăsiţi de forţe.
Gestul său cel mai demn, unul eroic chiar, rămâne refuzul de a fugi
din încercuire cu un tanc sovietic capturat atunci când i se oferă ocazia,
preferând să împartă cu soldaţii pe care îi comanda dezastrele captivităţii. Căpitanul vâlcean are de aceea prin ce instrui.
Eugen Negrici a realizat un minunat gest editorial recuperator
oferind publicului aceste memorii.
Timişoara, 16 iunie 2016
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REVISTĂ DE CULTURĂ

COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU LAHOVARI”, RÂMNICU VÂLCEA
-125 de ani de existenţă (1891-2016)Emil DIACONESCU
MOTTO:
„Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici
părinţi buni, nici fii buni, şi prin urmare nici stat
bine organizat şi bine cârmit şi păstorit.” (Ion
Heliade Rădulescu -1802-1972)
„Buna creştere a TINERETULUI este
garanţia cea mai sigură a fericirii unui popor.” (Axel Gustafsson
Oxenstierna – om politic suedez – 1583-1654)
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MAI 2016, orele 10.00. Sala de festivităţi (Filarmonică)
din cadrul localului Colegiului Naţional „Alexandru
Lahovari”, Râmnicu-Vâlcea este neîncăpătoare. La aniversarea împlinirii a 125 de ani de existenţă a Colegiului… participă profesori,
elevi, numeroşi invitaţi – foşti profesori, părinţi, foşti elevi,
reprezentanţi ai organelor locale. O fericită ocazie o constituie
prezenţa a trei generaţii de absolvenţi strânşi pentru întâlnirea de
60 de ani de la absolvire (generaţia 1956); 30 de ani de la absolvire
(generaţia 1986); 20 de ani de la absolvire (generaţia 1996). S-au
întâlnit în curtea şcolii cu profesorii lor aproape 200 de absolvenţi,
foarte mulţi sosiţi din diferite ţări, unde trăiesc şi lucrează în
prezent: Anglia, Franţa, Germania, Spania, Elveţia, Turcia,
Canada, Statele Unite … Pe toţi i-au întâmpinat foştii diriginţi şi
profesori: Marinela Capşa, Emil Diaconescu, Eleonora Ciucioiu,
Gheorghe Puiu, Mihai Voiculescu, Marioara Dobrinescu, Elena
Popovici, Ioana Stoica, Tudoriţa Cârneanu, Iuliana Pencea,
Gheorghe Dumitraşcu, Adolf Bausmert. Nu mai erau printre noi,
din păcate, profesorii diriginţi Grigore Afteni, Mihai Vişinescu,
Ion Tudose …
Au fost întâlniri emoţionante, prin care noi profesorii ne-am
convins încă odată: Ca oameni, trecem în copiii, în nepoţii noştri,
iar ca DASCĂLI, se întâmplă să trecem câte puţin şi în elevii noştri
– şi uneori, acest lucru ne face să dăinuim…
În sala Filarmonicii, sunt invitaţi la prezidiu, pe lângă reprezentanţi ai forurilor locale, Paul Angelescu – decan de vârstă al absolvenţilor (95 de ani), Ioan Laurenţiu Ploscaru – elev de frunte al
şcolii, Constantin Herşu – preşedinte al Comitetului de părinţi pe
şcoală.
Un moment solemn – se intonează Imnul României.
Domnul profesor Constantin Toma Drugan, directorul Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari”, deschide adunarea, întâmpinând ceremonios pe cei prezenţi: „În numele elevilor, profesorilor
şi al Consiliului de Administraţie al Colegiului Naţional
„Alexandru Lahovari” din Râmnicu-Vâlcea, vă urez bun venit la
activităţile prilejuite de împlinirea a 125 de ani de la întemeierea
acestui prestigios aşezământ de cultură şi educaţie. Mulţumesc în
primul rând tuturor celor pe care întotdeauna îi considerăm ca
având un rol esenţial în formarea noastră: - profesorii – celor de
ieri şi de azi. Şi un semn de amintire şi de omagiu pentru cei care
nu mai sunt, dar ne veghează spiritual, căci prin ei şi prin elevii
lor Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” şi-a păstrat numele în
catalogul elitelor româneşti.”
Să amintim şi noi, înainte de toate că, în istoria de 125 de ani
ai Colegiului… se înscriu şi cei 22 de ani de când domnul profesor
Constantin Drugan conduce în calitate de director această prestigioasă instituţie şcolară, dovedindu-se un manager neîntrecut - delicat, corect şi exigent cu colegii profesori şi, cel mai important
lucru, un profesor de matematică de mare valoare – elevii domniei
sale obţinând, an de an, premii la concursurile naţionale şi internaţionale, ajungând apoi specialişti importanţi în domenii legate
de ştiinţele matematice. Pare o excepţie – în ciuda succesiunilor la
putere în stat, n-a putut fi clintit din funcţie o aşa valoroasă personalitate. Ar fi şi un exemplu – orice funcţie importantă să fie
ocupată pe baza valorii sale, o garanţie a progresului nostru în afara
oricăror criterii subiective, minate de nonvaloare.
În continuare, domnul director Constantin Toma Drugan a
prezentat o succintă istorie a acestei şcoli vâlcene, subliniind că,
pentru valoarea muncii şi a rezultatelor remarcabile ale cadrelor
didactice şi ale elevilor, prin Ordinul 3040 din 6 ianuarie 1988,
Ministerul Educaţiei Naţionale (ministru fiind Andrei Marga) a
hotărât că Liceul Teoretic „Alexandru Lahovari” devine Colegiul
Naţional „Alexandru Lahovari”.
Din documentele vremii aflăm că Ministerul Instrucţiunii Publice aprobă în anul 1891 înfiinţarea unui gimnaziu clasic, primul
din judeţul Vâlcea. Şcoala îşi deschide porţile la 7 septembrie în

casele Angelescu din strada Mihai Bravu nr. 49, cu o singură clasă
care număra 42 de elevi. Până în 1911 gimnaziul este adăpostit în
diferite case din oraş. Din acest an el capătă un spaţiu propriu. Aşa
cum arată astăzi, localul Colegiului a trecut prin patru etape de
dezvoltare: - prima etapă, 1909-1911, s-a construit aripa dinspre
strada General Praporgescu (fostă Dorobanţi); - a doua etapă,
1919-1921, gimnaziul primeşte numele marelui politician vâlcean
„Alexandru Lahovari” şi devine liceu la 1 septembrie 1919, cu 9
săli de clasă, prin construcţia aripii de nord (actualul bulevard
Nicolae Bălcescu); - a treia etapă, 1932-1937, când se construieşte
aripa de vest (Calea lui Traian) - cu sala de sport şi actuala sală a
Filarmonicii „Ion Dumitrescu”; - a patra etapă, 1974-1976, are loc
extinderea pe strada General Praporgescu şi construcţia corpului
B pentru atelierele şcolare.
Baza materială s-a îmbogăţit prin construcţia noii săli de sport
între 2002-2004, cu fondurile Primăriei municipiului RâmnicuVâlcea (primar Traian Sabău). După o sută de ani, clădirea trebuia
reabilitată şi, în perioada 2011-2015, cu sprijinul autorităţilor locale, s-a terminat reabilitarea şi modernizarea localului şcolii,
proiectul fiind în valoare de 4,3 milioane de euro. Reabilitarea a
cuprins fundaţia, zidăria, acoperişul, instalaţiile electrice, sanitare,
termoizolaţia şi utilităţile. Laboratoarele şi cabinetele au fost dotate
cu tehnologie de ultimă generaţie, s-au amenajat: două cabinete
medicale (medicină generală şi stomatologie), terenul de sport,
curtea şcolii. Astăzi, la cea de-a 125 aniversare Colegiul Naţional
„Alexandru Lahovari” are o haină nouă şi este pregătit să continue
şi să obţină performanţe în educaţia şi formarea noilor generaţii de
lahovarişti, să rămână „nava amiral” a învăţământului vâlcean.
Şcoala a beneficiat de-a lungul timpului de profesori de excepţie, personalităţi ce au dat o notă distinctă muncii didactice, activităţii ştiinţifice, culturale şi artistice, devenind modele greu de
egalat: Eliodor Constantinescu, Enache de la Olt, Petre Drăgoescu,
Lucian Bădescu, Constantin Mihăilescu, Nicu Angelescu, Dumitru
Guşeţoiu, Traian Cantemir, Lucian Mănescu, Florea Dădulescu,
Constantin Gibescu, Petre Darie, Nicolae Păun.
Şcoala noastră este recunoscută pentru formarea unor personalităţi, generaţii de valoare care au contribuit la afirmarea europeană a României, la integrarea în circuitul valorilor mondiale.
Aceştia sunt: academicienii chimişti Eugen Angelescu, Dumitru
Moţoc, Gheorghe Marcu; academicienii medici Constantin

1891- 2001, 110 ani, Emil Diaconescu,
Radu Dusceag, Mihai Vişinescu

Anastasatu, Gheorghe Olănescu, profesorii universitari Virgil Ene,
Cicerone Postelnicu, Nicolae Calomfirescu, Corneliu Zeană;
matematicienii profesori universitari Dan Burghelea, Dorel
Homencovski, Nicolae David; scriitorii academicieni prof. universitar dr. Nicolae Manolescu, prof. universitar dr. Eugen Negrici,
Dinu Săraru, Cornel Moraru, Gib Mihăescu, Constantin Mateescu,
Virgil Ierunca, Doru Moţoc; muzicienii Ion Dumitrescu, Ionel
Geantă, Mircea Buciu: actorii Ion Iancovescu, Dem Rădulescu,
Cornel Vulpe, Cristina Bloos; inginerii Constantin Roibu, Sorin
Zamfirescu, Nicolae Jivan, Dumitru Şteflea.
Astăzi, în Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” învaţă peste
1000 de elevi sub îndrumarea competentă a peste 70 de profesori,
în 30 de săli de clasă, cabinete şi laboratoare dotate corespunzător.
Colegiul cuprinde specializările: matematică-informatică, ştiinţele
naturii în profil real, filologie şi ştiinţe socio-umane în profil umanist. În anul şcolar 2014-2015 s-au obţinu rezultate foarte bune la
învăţătură; toţi elevii claselor a XII-a au promovat examenul de
bacalaureat; la olimpiadele naţionale pe obiecte au participat 42
de elevi, obţinând 15 premii şi menţiuni.
Elevii lahovarişti s-au impus şi pe plan internaţional. Spre exemplu, Răzvan Iagăr, absolvent în 2001, a obţinut medalia de bronz
la olimpiada internaţională la Washington, iar după absolvirea facultăţii de matematică la Universitatea Bucureşti (2005), şi-a continuat studiile în Spania, iar în 2010 a obţinut titlu de doctor în

matematică „Magna cum laude” la Universitatea Autonomă din
Madrid, unde lucrează în prezent. Răzvan Iagăr are urmaş de nădejde în elevul de azi al şcolii, Ioan Laurenţiu Ploscaru, care în perioada 2013-2016 a obţinut medalia de aur la olimpiada naţională
de matematică, medalia de aur la Balcaniada de matematică în
2013 şi 2014 și medalia de argint la olimpiada internaţională de
matematică în 2014. În prezent face parte din echipa României
pentru olimpiada internaţională de matematică ce se va desfăşura
în iulie în Hong Kong, unde vor participa peste o sută de ţări.
Laurenţiu Ploscaru este deja admis la cinci universităţi din Marea
Britanie. Va urma, conform preferinţelor, cursurile facultăţii la
Oxford.
Să menţionăm noi că Răzvan Iagăr şi Ioan Laurenţiu Ploscaru
sunt elevii distinsului profesor de matematică Constantin Drugan,
directorul Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari”.
Şi alţi elevi ai Colegiului au obţinut medalii la olimpiade internaţionale. Printre aceştia: Cătălina Jugrăvescu – medalie de
argint în anul 2009 în Polonia, medalie de aur în anul 2010 în
Taiwan la olimpiada internaţională de geografie; Ileana Gabriela
Popescu – premiul III la olimpiada internaţională de limba şi literatura latină (Italia).
Mulţi dintre elevii Colegiului îşi continuă studiile superioare
la universităţi de prestigiu precum Princeton, Stanford, Harvard şi
altele.
Elevii Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari” s-au remarcat
şi în planul activităţilor sportive şi cultural-artistice, obţinând
aprecieri, premii, diplome în condiţiile unor concursuri naţionale.
S-au impus în diverse competiţii sportive de grup şi individuale.
Au căpătat notorietate trupele de teatru, formaţiile de dansuri,
grupul naiştilor, corul şcolii. Un loc special l-a ocupat Cenaclul
literar „Nichita Stănescu” care a impus adevăraţi poeţi: Ştefan
Manasia (în prezent redactor la revista clujeană „Tribuna”), Viorel
Moţoc (acum la „Caţavencu”), Alina Greere, Cristian Cocea,
Florin Davidescu, Adela Onete.
Cenacliştii s-au bucurat de prezenţa în mijlocul lor a unor scriitori şi critici literari de mare valoare: Constantin Mateescu, Eugen
Simion, Eugen Negrici, Doru Moţoc, Alexandru Mironov, Viorel
Dianu, Gheorghe Smeoreanu.
Revista Colegiului are o istorie interesantă: primul număr s-a
aflat sub formă de manuscris în 1970, redactor fiind Gheorghe
Smeoreanu, pe atunci elev (exemplarul se află în custodia bibliotecii şcolii). Reluată în 1986, revista a păstrat titlul începutului
„Ramuri vâlcene”, continuând astfel o serie de numere. Începând
cu nr.1/1996 (anul XXVI), membrii Cenaclului i-au schimbat numele (crezându-l epigonic, după cel al revistei craioveme „Ramuri”) în „Prezent!”, serie nouă, dorind-o „… o oglindă în care să
ne privim noi toţi sau măcar cât mai mulţi dintre noi”, cum o prezintă Anamaria Udrescu – preşedinta de atunci a grupării cenacliste. „Prezent!” a primit „Premiu special” pentru numărul din
1996 la Tabăra Naţională cu redactorii revistelor şcolare (Iaşi).
Numărul dublu din 1998 a primit Premiul I la Concursul revistelor
şcolare, iar revista „Prezent” (iarăşi număr dublu) din anul 2000
este elogiată în „Limba şi literatura română”, 3/2000 (pag. 52), de
către criticul literar George Şovu.
Revista continuă şi astăzi, fiecare număr evidenţiind diversitatea şi valoarea prestaţiei literar-ştiinţifice a elevilor şi profesionalismul profesorilor coordonatori. O dovedeşte minunatul număr
al revistei „PREZENT” sub genericul – Colegiul Naţional
„Alexandru Lahovari” 125 de ani, 1891-2016, Anul XLVI, MAI
2016, intrat în posesia tuturor invitaţilor.
Recenta revistă „PREZENT” (Anul XLVI, mai 2016) se deschide cu „Prolegomene”, semnat de profesor-director Constantin
Drugan. Urmează pagini datorate unor foşti elevi de marcă: un interviu luat lui Nicolae Manolescu de eleva Miruna Bărbulescu;
„Lahovari 125”, semnat Andrei Rădulescu din Marea Britanie; „Un
început” al lui Marian Andrei Rizoiu, tocmai din Australia;
„Despre informatica de liceu”, datorat studentului la UPB, Secţia
Calculatoare, Alexandru Ionuţ Hogea şi „Un moft al unui necunoscut”, semnat Ioan Laurenţiu Ploscaru, elevul matematician, elevul
directorului şcolii. Ioan Laurenţiu s-a remarcat şi prin modestia
înţeleaptă şi frumuseţea expresiei în care, adresându-se profesorilor
lui, le-a mulţumit pentru drumul cunoaşterii parcurs alături de ei.
Impresionant, urmează trei pagini cu numele elevilor calificaţi la
fazele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi premiile obţinute în anul şcolar 2015-2016 şi rezultatele obţinute la
fazele internaţionale şi naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor
şcolare în anul şcolar 2014-2015.
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Cele 62 de pagini ale revistei „Prezent”, aşa cum sublinia domnul director al Colegiului Naţional… , „realizează un echilibru
între ştiinţele exacte şi cele umaniste, între dorinţa de a exprima şi
cea de a alege …”. Nu este locul prezentării acesteia, aşa cum s-ar
cuveni, dar, cu siguranţă, numele unor elevi ce se regăsesc în
paginile ei se vor întâlni în viitor în reviste, cărţi, legate de inovaţii
– aşa cum ne-au obişnuit şi numerele revistei din anii trecuţi.
Remarcăm şi grafica realizată de elevi, de un nivel artistic înalt,
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cu semnificaţii simbolice pertinente – fiecare pagină, prin conţinut
şi grafică fiind o adevărată provocare şi un mod de existenţă în
spiritualitate.
Generaţia de azi a Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari”,
asigură domnul director, va fi aceea care va face un exerciţiu profund de învăţare, fundamentat pe încredere, onestitate, performanţă, impunând competitivitate intelectuală, dar şi o schimbare
de comportament şi gândire, în concordanţă cu cerinţele şi valorile

timpului prezent şi viitor. Ne bucurăm să credem că suntem un loc
unde emanăm lumina ştiinţei, că deţinem cheile succesului elevilor
noştri şi ne bucurăm profund că nimic din strălucirea de odinioară
a acestui liceu nu a dispărut. Şi o vrem, această lumină, cât mai intensă, cât mai profundă.
Totul s-a încheiat în aplauzele asistenţei, cei prezenţi, urând
succes deplin slujitorilor şcolii şi viaţă lungă lor şi Colegiului
Naţional „Alexandru Lahovari”.

APARIŢIE EDITORIALĂ

IONUŢ CARAGEA: „UMBRĂ LUCIDĂ”
ED. FIDES, 2016
Maria-Ana TUPAN

E

ditura Fides din Iaşi a publicat în
aprilie 2016 volumul de poeme
“Umbră lucidă”, semnat de Ionuţ Caragea.
Cartea conţine 47 de poeme scrise de autor în
anul 2016. Prefaţa volumului îi aparţine criticului literar Maria-Ana Tupan, tehnoredactor a
fost Dumitru Scorţanu (directorul editurii
Fides), iar ilustraţia copertei a fost realizată de
Ionuţ Caragea. Cu ocazia împlinirii vârstei de 41 de ani (pe 12
aprilie), Ionuţ Caragea îi invită pe cititori să citească poeme şi extrase din volum pe situl său personal:
http://www.ionutcaragea.ro/poezie_files/umbra%20lucida.htm
O nestemată barocă, se poate spune despre cel mai recent
volum de versuri al lui Ionuţ Caragea, umbra – ca metaforă – fiind
tema ale cărei variaţiuni o desfac precum un evantai, sau aşa cum
pulverizează atmosfera vaporoasă lumina sinteză în curcubeu. E o
poezie a deducerii lumii din absenţă, un exerciţiu amintind de
Heraclit, care încerca să gândească soarele ascunzându-l vederii.
Lumina înţelegerii este extrasă din contrariul ei, deşi farmecul
baroc al universului imaginar e dat, nu de pozitivul epifaniei, ca
în poezia incarnaţionistă, ci de implozia, de infinita scindare interioară sau punere în abis a unei imagini ambivalente. Umbra lucidă
alătură întunericul unei lumini divizate (lux + idus, de la iduare, a
diviza). Fiinţa ce se desprinde din haos, sau materia ce parvine la
conştiinţă pot fi corelative simbolice ale acestei metafore distribuite metonimic în cuprinsul unui volum de patruzeci şi şapte
de poeme, o cifră care, din nou, alătură numărul asociat mitopoetic
Creaţiunii numărului crucificării sau aneantizării trupului ei manifest. Supunând această metaforă revelatoare, cum i-a spus Blaga,
sau cognitivă, cum îi spun acum retoricienii, unei variaţiuni fenomenologice, poetul îşi demonstrează forţa imaginaţiei ce poate face
un alai de lucruri să se ridice din neant, ca în prima zi a creaţiunii.
El recurge la un tropism biblic, ţesând în jurul unor obiecte sau
imagini umile parabole ale condiţiei umane. Umbra este noaptea,

complement al zilei, moartea, dublul optic
al trupului ca şi dublu socratic, demonic,
sau angelic, este haosul originar, absenţa,
moartea, lipsa de sens sau existenţa în
afara valorilor spirituale, dar şi simbolul
transcendenţei la care spiritul are acces
evadând din hazard şi caducitate. Concentrarea fiecărui poem pe o temă şi folosirea
unui limbaj remarcabil de unitar şi de economic prin înlăturarea oricărui cuvânt redundant fac aceste poeme greu, dacă nu
imposibil de parafrazat. Ele au ceva din
concentrarea sonetului englez, care se termină cu o idee sumativă în distihul final.
Criticul se vede silit să renunţe la încercarea de a lua un text în stăpânire,
deoarece, asemeni unei parabole biblice, poemul nu poate fi disecat, anatomizat, sensul său degajându-se din întreg. Alteori, poemul construieşte o singură metaforă, care, asemeni unui atractor,
cosmicizează elementele unei mici drame existenţiale, deopotrivă
familiare şi înstrăinate... (...) Metaliteratura e un loc geometric al
postmodernităţii, dar Ionuţ Caragea nu pare interesat de afiliere
stilistică, ci de modul analogic, al complementarităţii, în care prelucrează metafora centrală. Dedicând poemul Eu simt şi presimt
Dumnezeirea Anei Blandiana, el îl construieşte astfel încât să fie
o superpoziţie de stare contrară. Foarte populara Rugăciune a Anei
Blandiana – în care poeta zugrăveşte creaţia lumii empirice, epifania (incluzându-l şi pe Isus, care a ales şi a dat doar binele) –
primeşte o replică în cheie cuantică: nu o ipostaziere a divinităţii
în om se urmăreşte, ci dematerializarea sa într-un univers paralel
de stări matriceale, virtuale. În „Cuvinte nepotrivite”, perfecţiunea
căutată de modernişti precum Arghezi e dedusă din contrariul ei
în versuri care dansează pe frânghia subţire dintre abstract şi concret, dintre un scenariu intuitiv şi o fugă muzicală a metaforelor,
în căutarea unor corelative obiective cum numea T.S. Eliot tropii
săi favoriţi. Chipul poetului în poem este „ridat” ori de câte ori
greşeşte meşteşugul potrivirii cuvintelor... (...) Tradiţia imnică este

rescrisă într-un poem despre întâlnirea de gradul trei, cu transcendentul întrupat în Isus, în dulcele stil nichitastănescian, holismul
necuvintelor acestuia fiind însă înlocuit de o
ipostaziere interioară, a poetului în dubletul propriei conştiinţe de sine... (...) Această artă poetică
în negativ, definind creaţia prin afirmarea contrariului ei, conferă gândirii poetice profunzime,
relief, sugestivitate. Poezia e în esenţă joc,
reprezentare, de unde dificultatea de a stabiliza
lunecarea limbajului în diferite structuri de sens.
Poemul din debutul volumului defineşte misterioasa existenţă a poetului ca sursă de perplexitate. Ca logophoros, purtător al cuvântului
apocaliptic, el aduce sabia cu tăiş dublu a sensului literal/figurat: e „biciul de flori” al pământului
şi „praful de puşcă al stelelor”. Călcând pe covorul roşu al propriului sânge, la braţ cu
„Doamna moarte”, poetul se inserează într-un
scenariu al reprezentării care îl smulge din existenţa unică, asigurându-i „multe vieţi” sub tot
atâtea măşti retorice. El pare să înainteze printre
scene reale, prezente sau istorice, cărora le descoperă un posibil sens figurat. (...) Cu studiată simetrie, poetul invocă, în poemul final, Fluture cu aripi de cuvinte, un complex
imagistic, cu o superpoziţie de metafore, care alcătuiesc o matrice
de stări: o râmă ce înghite verdele edenic al pământului, precum
şarpele biblic distrugător, devine semnificant pentru viermele de
mătase pe care poetul îl vrea transformat în fluture cu aripi de cuvinte, ce devine la rândul său semnificant pentru zborul lui Icar,
asociat deopotrivă artei (labirintul ce îngrădeşte natura bestială) şi
soarelui, luminii, în ipostaza sa potenţial thanatică. Ucigaşe cu adevărat sunt însă superficialitatea contemporanilor, lipsa nevoilor
spirituale, cărţile necitite semănând unor morminte. Ionuţ Caragea
ne deschide ochii asupra lumii prin care trecem şi pe care o descoperim abia citind, de exemplu, despre umbră ca unic martor al
întregii noastre vieţi reduse la câteva amintiri, şi ca unică predicţie
sigură. Este un comentariu ironic asupra fragilităţii noastre identitare, asupra me-moriei limitate ce ne condamnă la un prezent perpetuu sau nici atât. Imaginarul umbrei nu este totuşi, la Ionuţ
Caragea, un simptom al nihilismului, ci, dimpotrivă, o poetică în
sensul în care Immanuel Kant (Critica puterii de judecată) asocia
lucrului în sine, ca matrice infinită de posibilităţi, doar arta.

CHINA ŞI VALORILE EI ÎN VIZIUNEA LUI EMINESCU
„China, cea mai instruită ţară de pe pământ”
Tudor NEDELCEA

O

ricât ar părea de paradoxal, informaţiile despre îndepărtata Chină au
trezit de timpuriu curiozitatea românilor, mai
ales după invenţia europeană a tiparului, prin
germanul Gutenberg, la 1455. Chinezii deţin
şi în acest domeniu o prioritate de necontestat:
prima scriere chineză datează de peste cinci
milenii, Dang Chieh tipăreşte, în anul 868,
prima carte, iar Pi Sheng inventează, la 1045,
primul aparat mobil de tipărire. La întoarcerea
sa din Extremul Orient la Veneţia, Marco Polo lăuda arta tipografilor
chinezi, precum şi folosirea hârtiei în procesul tipăririi1.
În excelenta şi necesara sa enciclopedie, Virgil Cândea înregistrează câteva documente privind relaţiile româno-chineze. Astfel,
în scrisoarea ţarului Rusiei, Alexei Mihailovici, către împăratul Chinei,
Kang-Xi, din 28 mai 1675, îl recomandă ca sol pe românul Nicolae
Spătaru Milescu. Conform uzanţelor diplomatice ale timpului, marele
prinţ Yu Fuquan întocmeşte pentru împăratul chinez la 27 iunie 1876,
un raport privind discuţiile avute cu Spătarul
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Milescu. Un raport „secret” scrie la 7 august 1676, şi Amuhuran, ministrul Curţii pentru Afacerile coloniale privitor la aceleaşi convorbiri
avute cu românul Milescu, trimis al ţarului rus. Negocierile spătarului
Milescu cu oficialii chinezi au fost îndelungate, din moment ce marele
prinţ Yu Fuquan elaborează, la 3 septembrie 1677, un memoriu către
tron. Toate documentele sunt în limba manciuriană2.
În Cronica împăratului, elaborată tot în manciuriană, în epoca dinastiei Qing (1644-1911) se menţionează că, la „a 15-a zi a celei dea 5-a luni a celui de-al 15-lea an de domniei a împăratului Kang-Xi”,
adică în 1676, este primit la Curtea Imperială, Sala Armoniei Supreme,
spătarul Milescu, împăratul oferindu-i o masă solului rus şi suitei sale3.
Se ştie că scriitorul şi diplomatul român Nicolae Milescu Spătaru
(1636-1708) este angajat de ţarul Rusiei la Departamentul Solilor în
1671 şi-l va trimite în China, în primăvara lui 1675, unde va sta până
la 5 ianuarie 1678. Şederea cărturarului român în China, ca ambasador,
a fost fructuoasă, fiind materializată într-un jurnal de călătorie, Cartea
în care este descrisă călătoria prin ţinutul Siberiei de la oraşul Tobolsk până la hotarul împărăţiei Kitaiei, anul 7183, luna mai, ziua 3,
precum şi Descrierea Chinei (1685), o carte foarte citită (dovadă cele
28 de copii) atât în Rusia, cât şi în Occident.
Am făcut această prolegomenă, oferind doar un exemplu, spre a

înlesni abordarea unui subiect oarecum insolit: China şi valorile ei
spirituale în viziunea lui Eminescu (1850-1889), „omul deplin al culturii române”, cum l-a numit Constantin Noica. Este firesc ca cea
veche, renumită şi perpetuă civilizaţie umană, civilizaţia chineză, să
fie obiect de studiu (chiar şi ca autodidact) pentru poetul naţional al
românilor. Eminescu era interesat de filosofia şi religiile din Orientul
Îndepărtat, de Kalidasa, Zoroastru, Brahma, dar şi de Confucius.
Într-o splendidă evocare a Paştelui anului 1881, a „biografiei fiului
lui Dumnezeu”, adică a Bibliei considerată, „cartea după care se creşte
omenirea”, Eminescu face o comparaţie cu alte scrieri ale culturii universale: „Învăţăturile lui Buddha, viaţa lui Socrat şi principiile stoicilor, cărarea spre virtute a chinezului La-o-tse (sublinierea
noastră, T.N.), deşi asemănătoare cu învăţămintele creştinismului, nau avut atâta influenţă, n-au ridicat atâta pe om ca Evanghelia, această
simplă şi populară biografie a blândului nazarinean a cărui inimă a
fost străpunsă de cele mai mari dureri morale şi fizice, şi nu pentru el,
ci pentru binele şi mântuirea altora”4.
Din acelaşi mare gânditor chinez, Lao-Tzi, Eminescu preia ideea
protecţionismului economic, pe care o va folosi în studiile sale economice (Poetul voia să tipărească un dicţionar economic şi un manual
de economie politică!). El comentează, cu acest prilej, vol. Chine mod-
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pe care-l are China şi Japonia şi orice altă putere de pe glob”1.
O problemă serioasă a acelui timp ( a doua jumătate a sec. Al XIXlea) privea imigraţia imundă, România urmând să devină o „suburbie”
a Imperiului Otoman, cu „oraşe parazitare”, problemă socială deosebit
de gravă. „Românii nu mai sunt o naţiune, ci o adunătură de naţionalităţi. Negoţ, funcţii publice, proprietate financiară – toate foiesc de
numiri străine, cărora li-i de România, cum ni-i nouă de China”1.
Aceeaşi comparaţie pentru aceeaşi situaţie social-demografică este
folosită şi în alte articole: „adevărat că nu le pasă lor de ţară, cum nu
ne pasă nouă de China”1 sau: „Le pasă acestor cumularzi, acestor samsari politici, acestor ignoranţi, de ţară, cum ne pasă nouă de China”1.
Acelaşi „element internaţional, fără patrie proprie, fără naţionalitate, fără limbă” face obiectul celebrei sale prelegeri publice ţinută la
Iaşi şi publicată sub titlul Influenţa austriacă asupra românilor din
Principate, conferinţă care a mâniat consulul austriac de la Iaşi. Cosmopolitismul cultivat de acest „element internaţional” este doar pretextul de a nu face nimic concret pentru ţara care-l găzduieşte şi care
„va privi cu un sinţământ de superioritate religia creştină ce i se va
părea o palidă exegeză a moralei lui Lao-tse sau a eticii Vedelor”1.
Alte trimiteri la măreaţa ţară le găsim în alte articole cu subiecte
diverse. Scriind despre sinuciderea unui ofiţer şi jurat din „lumea
aleasă a Rusiei”, stabilit la Iaşi, Petru Kuzminski, pe care-l cunoscuse
personal, Eminescu îi întocmeşte necrologul: „Servind şi el tot în acel
regiment [de ulani de Volhynia] şi având în urma sa o carieră militară
creată prin vitejie personală în războiul cu China, se bucura de-o deosebită afecţie la Curte”2.
Elaborând cronica anului 1881, Eminescu consemnează, între altele: „În februarie, marchizul Ţzeng iscăli la Petersburg un tratat de
pace cu Rusia, în virtutea căruia China va plăti 9 milioane de ruble şi
cedează Rusiei o bucată de teritoriu în Ili apusean; Rusia are dreptul
de-a avea în China consulate numeroase, poate avea negoţ nevămuit
cu mongolii”2.
Criticând politica guvernului liberal, „şovăitoare, nehotărâtă, lipsită de energie”, Eminescu îşi exprimă teama de a acorda Rusiei – fără
clauze concrete – trecerea pe teritoriul României („cunoscând deja cu
cine avem a face”), pentru a participa la războiul ruso-turc din Balcani
(1877-1878), „astfel din rău în mai rău, până ce vom ajunge în starea
Chinei”2.Nu ştim la ce perioadă sau situaţie din istoria Chinei face
Eminescu referire.
Preocupat de soarta ţării sale, după cucerirea Independenţei statale,
de viitorul ei, Eminescu denunţă falsa şi incorecta aplicare a legilor
străine în România: „Astfel, fără a discuta sau gândi, s-au introdus cu
toptanul legi străine în toată puterea cuvântului, cari substituie pretutindenea şi pururea în locul noţiunilor naţie, ţară, român, noţiunea
om, cetăţean al universului, fie din Berber, din Nigritania, din China
sau, în fine estract de Galiţia”2.
În alte articole, Eminescu se dovedeşte un fin cunoscător al istoriei
Chinei, pe care o prezintă ca un demn model de urmat. Vorbind despre
activitatea clubului studenţesc din Iaşi, fondat în martie 1875, preocupat de istoria, limba şi cultura poporului român, de progresul învăţământului, de „salvarea omenirii prin instrucţiune”, Eminescu face
din nou trimitere elogioasă la China: „Dovedirea contrariului acestei
teze o avem în câteva zeci de milioane de indivizi în China, cea mai
instruită ţară de pe pământ [sublinierea noastră, T.N.] , dacă-i vorba
de cât ştiu; cestiunea principală este cum ştiu şi la acest «cum»,
încetează rolul instrucţiei şi începe acela al educaţiei”2.
Implicându-se în conflictul diplomatic româno-rus privind retrocedarea ilegală a Basarabiei către Rusia („Statele, ca personalităţi
politice sunt egale de «jure» şi deosebirea «de facto» stă numai în puterea pe care o dezvoltă într-ostare nejuridică şi anormală de lucruri,
adică în război”), Eminescu respinge cu argumente temeinice, dar şi
cu exemplificări, pretenţiile Rusiei, care consideră că armata sa „ar fi
plătit 10-20 milioane mai mult decât se cădea pentru trebuinţele ei”
află în trecere prin România spre a participa la războiul ruso-turc
(1877-1878). Argumentele lui Eminescu sunt pur economice şi de bun
gust: „E o lege economică, în China, Rusia, Anglia, ca şi-n România,
că, înmulţindu-se cererea unor obiecte, se urcă preţul lor”2.
Pe acelaşi tărâm, cel economic, Eminescu critică reforma financiară a guvernului liberal. „Unde-s banii?” se întreabă el şi face o
„analogie istorică, trimiţând la mandarinul Ma-twan-lin, vestit economist al Chinei”. Vom lăsa să curgă comentariul lui Eminescu, spre
a dovedi că poetul nostru naţional este interesat şi bun cunoscător al
economiei politice şi chiar a politicii financiare: „În anul 1000 înainte
de naşterea lui Hristos, sub dinastia Tseu, a început a se bate monetele
chinezeşti numite Tsien, dintr-un aliaj de metale nenobile, c-o gaură
în patru colţuri la mijloc fiecare, pentru a se putea înşira capitalul pe
aţă, monetă care circulează până azi de trei mii de ani.
Sunt însă o mie de ani şi mai bine de când China a trecut şi prin
faza hârtiei monetă. Într-adevăr, la a. 800 după naşterea lui Hristos,
adecă acum o mie de ani, se făcuse obicei în China ca cine mergea la
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erne au Discription historique, géographique et littéraire de ce vaste
empire, de Guillaume Pauthier şi Antoine Louis Bojin (Paris, 1853)5.
În cele circa 15.000 de pagini de publicistică eminesciană, referirile la China, la personalităţile şi mentalitatea orientală, comentarea
şi citarea unor lucrări româneşti sau străine privitoare la această ţarăcontinent, oacupă o pondere însemnată. Astfel, amiralul Jurien de la
Gravière, membru al Academiei Franceze, publică memoriile sale de
călătorie în China: Voyage en Chine pendant les années 1847, 1848,
1849, 1850 (Paris, 1854) şi Voyage de la Bayonnaise dans les mers
de la Chine (Paris, 1872). Eminescu comentează cartea acestuia, La
situation du Levant (Paris, 1877), combătând-o chiar, reproşându-i autorului francez necunoaşterea întocmai a lumii balcanice, grecii nefiind o stavilă în calea expansiunii panslavismului. Din această carte,
Eminescu preia afirmaţia acestuia, conform căruia grecii „vor avea
soarta rasei Mandgiu, cari au biruit China, iar pământul Mandgiuirei
a trebuit să-l cedeze chinejilor”6.
Nici studiul compatriotului său, T.G. Giuvara, care pretindea că a
descoperit la Paris Două manuscripte române ale Bibliotecii Naţionale
din Paris, ca fiind inedite nu scapă controlului său ştiinţific, mai ales
că era vorba de o lucrare a Spătarului Nicolae Milescu pe care
Eminescu dovedeşte că o cunoştea: „Acolo unde s-a ivit o adevărată
greutate s-a încurcat şi d. Giuvara şi anume la Descrierea Chinei (sublinierea T.N.), scrisă slavoneşte de spătarul Nicolae Milescu, pe care
d. Giuvara îl numeşte, c-o consecuenţă demnă de o cauză mai bună,
Miclescu, deşi vestitul spătar nu pare a fi fost rudă cu liberalul Sandu
Miclescu, supranumit Păgânul, din ţinutul Vasluiului”7. Neadevărul
ştiinţific trezeşte ironia autorului Luceafărul.
Incultura unor demnitari este aspru sancţionată de Eminescu, uneori cu un sarcasm necruţător. Lipsa cunoştinţelor geografice ale
reprezentanţilor Ministerului român de Război sunt amendate: aceştia
sunt în stare „să caute Persia în China”8.
Privitor la o eventuală demisie a primului ministru liberal, I.C.
Brătianu, aflat într-o situaţie critică, nevoit să accepte orice alianţă,
Eminescu se pronunţă: „credem că d. Brătianu ar primi alianţa nu a
unei puteri serioase europene, dar şi a Împărăţiei Chinei numai pentru
a se mănţinea şi mai departe”9.
Eminescu persiflează modalitatea şi exagerările ziarului „Presa”,
condus de Vasile Boerescu, care publică notoficarea guvernului român
privind Independenţa României trimisă ţărilor de pe „ambele emisfere
ale globului”, „în fine însuşi Fiul Soarelui, Împăratul Chinei, toţi puternicii pământului ştiu acum că România e independentă”1. Nu notificarea în sine e condamnată, ci absenţa unei politici interne şi externe
româneşti consecventă şi în pas cu noul statut al statului român în context european.
Pe primul ministru român al vremii sale, I.C. Brătianu, îl apreciază
în numeroase studii şi articole, dar nu scapă vigilenţei ziaristului
Eminescu atunci când acesta se arată şovăielnic într-un domeniu, cum
ar fi cel privind revizuirea Constituţiei: „ne fericeşte [I.C. Brătianu,
n.n.] cu cele mai curioase teorii asupra istoriei române sau a dreptului
român vechi, pe cari le cunoaşte atât de bine ca şi pe-ale Chinei”1. De
fapt, acesta este rostul şi rolul unui ziarist de un ziar de opoziţie, de a
ţine guvernanţii sub lupa observaţiei.
O posibilă necunoaştere întocmai a istoriei Chinei este folosită în
condamnarea organizării serbării guvernamentale de la Iaşi, prilejuită
de dezvelirea statuii lui Ştefan cel Mare din 5/17 iunie 1883, la care
societatea ieşeană şi alţi cărturari n-au fost invitaţi. La ce să vină? Se
întreabă Eminescu. „S-audă pe d-nii Cariagdi, Grădişteanu şi C.A.
Rosetti vorbind despre Ştefan Vodă, a cărui istorie o cunosc tustrei la
un loc atât precât cunoaştem noi istoria Chinei?”1. Dezamăgit de atmosfera poliţienească, revoltat că oficialităţile „s-au adunat împrejurul
bronzului ce reprezintă pe marele domn, nu spre a-l glorifica pe El, ci
spre a lustrui nulităţile lor sub razele numelui său”, Eminescu definitivează Doina, pe care o citeşte la cenaclul literar „Junimea”, poezie
deranjantă pentru unele imperii vecine, motiv pentru care a fost interzisă în regimul comunist1.
Persiflarea neştiinţei de carte, a incompetenţei decidenţilor politici
români continuă, China fiind o modalitate artistică de comparaţie. Operând o analiză pertinentă a situaţiei naţionalităţilor din Imperiul Austro-Ungar, unde constată că „grupurile organice” de aici au fiecare
„rădăcinile sale în pământ şi propriul său principiu de existenţă”.
Oportunismul unor etnii sau profesii sunt aspru sancţionate: „Dacă
China ar cuceri Ungaria, cei dintâi cari s-ar pretinde chinezi ar fi evreii
şi advocaţii, credem”1.
Privitor la acelaşi Imperiu, austro-ungar, care stăpânea
Transilvania (unde românii, deşi majoritari, n-aveau drepturi civile şi
politice), Eminescu critica imixtiunea administraţiei imperiale de la
Viena şi Budapesta în chestiunea apelor Dunării, o problemă strict internă a României. „Austro-Ungaria nu are în apele Dunării de Jos
niciun drept (sublinierea lui Eminescu), absolut niciunul decât acela

drum să-şi depună tot ce avea în bani sau alte valori la o bancă, care
elibera depunătorului certificate de ale statului pe cari acesta le putea
cheltui drept bani.«Bani zburători» se numeau aceste adeverinţe de
depunere. La a. 1200 după Hristos, sub dinastia Sung statul a început
[a emite] bani de hârtie, deocamdată improprii. Aceşti bani erau un
fel de mandate – Tsgin-ti – ai căror purtători aveau drept la diferite
mărfuri, precum ceai, sare, alumin ş.a., mandate eliberate pe numele
purtătorului, însă cari se putea transmite asupra unui al treilea. Dar
guvernul, văzând lesniciunea cu care publicul primea asemenea bani,
se folosi de starea aceasta de lucruri şi, în contra oricărei reguli de
economie politică, începu să emită mase atât de mari de asemenea
mandate fără nicio fondaţiune, încât pieri cu totul încrederea în banii
cei noi şi o deplină ruină financiară cuprinse ţara. Catastrofa veni,
statul dete un faliment însoţit de sărăcirea, nevoia şi mizeria ţării întregi; ba chiar dinastia Sung căzu.
S-au mai făcut conversiuni în urmă, unele mai rele decât altele,
dar destul că de atunci încoace Imperiul mijlocului a renunţat pe de-a
pururea de la expedientul banilor de hârtie şi a revenit la înşirarea pe
aţă a capitalului”2.
Similitudinile etnologice între români şi chinezi sunt de asemenea
comentate de Eminescu, prilejul oferindu-i măsura guvernului de a
acorda recompense din bugetul statului şi care apăsau contribuabilii.
„Există mai în toate ţările din lume, în Turcia republicană ca şi-n
China, un privilegiu de-o natură specială. Acest privilegiu consistă în
dreptul pentru câţiva cetăţeni de a purta pe persoana lor un semn exterior prin care se deosebesc de ceilalţi muritori; în China, de exemplu,
o pană de păun sau un nasture de sticlă; la noi o panglicuţă roşie sau
albastră. Mare privilegiu într-adevăr! Violaţiune a principiurilor de
egalitate! Cum? Cutare chinez să aibă la căciulă o pană de păun şi altul
numai de cocoş? Aceasta a recoltat sentimentele democratice ale dlui Rosetti”2.
Un comentariu elogios priveşte „cartea cea mai mare din lume”,
cum îşi intitulează el articolul, informându-şi cititorii că revista engleză „Athenaeum” vrea să cumpere o astfel de carte. Iată povestea
cărţii, istorisită de Eminescu: „Pe la capătul veacului al 17-lea, împăratul de atunci al Chinei au instituit o comisie însărcinată a retipări
într-o singură colecţie toate scrierile însemnate sau interesante din
toate ramurile literaturei. Pe la începutul veacului al 18-lea, comisia
şi-au fost mântuit lucrarea şi au fost în stare să supuie împăratului o
compilaţie cuprinzând 6107 tomuri sub titlul de «Kin ting kin too
show tsech ching» adică «Colecţie imperială ilustrată din literatura
veche şi modernă». Mai întâi s-a făcut o ediţie restrânsă a acestei opere
colosale, dar peste câteva vreme amploiaţi neoneşti au înstrăinat partea
cea mai mare a caracterelor de aramă turnate anume pentru tipărirea
cărţii; iar rămăşiţa caracterelor au fost topită şi s-au bătut bani din metalul lor.
Focul şi răpirile au redus foarte numărul copiilor esistente a ediţiei
imperiale tipărite pe atunci şi se crede că puţine mai există astăzi. Curatorii muzeului brittic, aflând că unele din ele se află de vânzare, au
început tratările pentru a cumpăra”2.
Eminescu este, după cum am încercat să-l acredităm prin aceste
simple consideraţii, folosind proza sa politică, nu numai cel mai mare
poet român, dar un om universal, preocupat de toate domeniile cunoaşterii umane. El este „expresia integrală a sufletului românesc” (N.
Iorga), „creatorul doctrinei sale naţionaliste” , „este constelaţia care
ne-a adoptat şi care ne-a arătat cum suntem şi ce suntem, transfigurându-ne şi pe noi” (Edgar Papu), „universalitatea Poetului începe
de aici şi ajunge dincolo şi se termină pe partea cealaltă a globului, de
unde iarăşi vine acasă” (Marin Sorescu), „un homo eminescianus”
(Mihai Cimpoi), „proza politică a lui Eminescu este eminantă creatoare (în sens literar) în cel mai înalt grad”(Eugen Simion). Sunt
laidare comentarii ale unor mari spirite umane despre cel care a aşezat
literatura română în contextul marilor literaturi universale.
Enciclopedistul Mihai Eminescu este liantul, necesar şi valoros,
dintre cele două ţări, popoare şi culturi.
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ESPERANTISTUL IONEL ONEŢ – 60
Constantin ZĂRNESCU

Î

n anul 2015 s-au sărbătorit în România (şi
pregătirile au început încă din 2012)
CENTENARUL limbii ESPERANTO, a cărei
studiere a fost iniţiată de regina Elisabeta – Carmen Sylva, magnatul Fischer – Galaţi, profesorii Georgeta şi Henry Harabagiu (Bucureşti),
Mişu Beraru (primul Dicţionar EsperantoRomân, Cluj, 1932), ţara noastră fiind, astfel,
după Polonia şi Germania, printre întâile în Europa care a îmbrăţişat originala invenţie lingvistică a dr. Ludovic Lazar
Zamenhof.
Un nou Dicţionar Esperanto-Român şi Român-Esperanto, mai
amplu şi întocmit ştiinţific, a apărut, în 2012, la Editura DACIA,
sub semnătura reputatului esperantist american, originar din
România, Ionel Oneţ (născut în 29 mai 1956, la Călăţele, în Munţii
Apuseni), tipărit în Seria „Educaţional” – Dicţionar, 38.
Dl Ionel Oneţ a emigrat în SUA în anul 1988, stabilindu-se la
Berkeley-California şi devenind încă de atunci unul din secretarii
Societăţii Internaţionale de Esperanto şi director al editurii de profil, „Eldoneho Bero”, publicând opere importante ale literaturii
române, în limbile esperanto şi în engleză: “Scrieri” de Carmen
Sylva, “Patru volume de poezie românească”, “Aforismele şi textele lui Brâncuşi”, “Paginile bizare” (ale lui Urmuz); “Manifestele

DADA” ale lui Tristan Tzara; o “Antologie”
din operele ultimului suprarealist european:
Gellu Naum; cinci volume de “Documente esperanto-române” etc. Din 2008, dl Ionel Oneţ
a fost detaşat la Rotterdam (Olanda), unde
funcţionează sediul mondial al Universala
Esperanto Asocio, revenindu-i (şi) datoria de a
concepe şi realiza, după ultimele metode ştiinţifice, cel mai amplu Dicţionar EsperantoRomân şi Român-Esperanto, ce s-a realizat
până astăzi (şi) în condiţii de lux!
Întreaga „taină” a limbii esperanto, ca operă
şi creaţie de civilizaţie (europeană), constă în
simplificările geniale ale unui savant evreu,
polono-rus (L.L. Zamenhof), care, „născând”
o „limbă internaţională artificială”, a făcut posibil ca ea să poată
fi învăţată intensiv, în nu mai mult de... 16 zile! Cunoscător a 12
limbi, Zamenhof a preluat „de peste tot” – „din toate limbile”: expresii şi cuvinte, chiar elemente de logică a... gramaticii, ce au produs „universalismul” limbii sale! Peste 80% sunt din fondul
greco-latin; 13% din cel anglo-saxon; şi 7% din cel al limbilor
slave.
Încă din “ABC de Esperanto” (California, 1994, reeditată în
1997), dl Ionel Oneţ a publicat principiile şi elementele de bază
ale limbii esperanto (şi) în română. Elasticitatea acestei limbi face
ca, din „rădăcinile oficiale”, chiar din „arhaisme”, utilizate odi-

nioară de inovator, să se dezvolte, să se nască cuvinte noi şi
rădăcini noi, căpătând caracterul unei limbi vii, aflată în evoluţie.
Idealul acestei limbi, afirmă documentele Societăţii Universale de Esperanto (cu sediul la Rotterdam, Olanda) este
de a servi, în viitor, pe măsură ce este însuşită, învăţată,
asimilată de cei tineri – în administraţia Uniunii Europene
şi în sistemele cele mai rapide de translaţie oficială, publică.
O ilustraţie este administraţia (translaţia) rapidă, în
afacerile de Turism. Ionel Oneţ a fost şi organizatorul, prin
parteneriat cu personalităţi mondiale, din turism şi sport, a
unor congrese, anuale ESPERANTO, între care şi două la
Braşov-Iaşi (2007), Sofia (2008), Zagreb (2009), Belgrad
(I.B. Tito a fost vorbitor şi susţinător al Mişcării Esperanto
Insternaţionale) ş.a.
Dl Ionel Oneţ a tradus, atât din limba română (dinlăuntrul României), cât şi din scriitorii români (din Exilul
Românesc): “MAYTREI” (de Mircea Eliade, cu o doctăeuropean, prefaţă de Constantin Cubleşan); tragedia politică
“REGINA IOCASTA” (Ed. Fonto, Rio de Janeiro, Brasil, 2004);
romanul “CIULEANDRA”, de Liviu Rebreanu (lăsând titlul în
română, în original, graţie notorietăţii acestui cântec, „de dragoste
şi de moarte” (Al. Piru). De asemenea, Oneţ a tradus, în esperanto,
4 volume de poezii (De la Dosoftei, la Sorin Grecu, Dinu Virgil
Ureche şi Ioan Pavel Azap), în anul 2013.
LA MULŢI ANI – JEANEL ONETZ! O onoare şi o bucurie a
spiritului românesc şi a spiritului esperandist, cunoscut, conservat,
în toate librăriile şi bibliotecile – aparţinând acestei creaţii a lui
Zamenhof, din toată Lumea.

TABĂRA DE ARTE VIZUALE „CULOARE ŞI LUMINĂ
ÎN ARTA PLASTICĂ GORJEANĂ” DIN THASSOS (GRECIA)
Sorin Lory BULIGA

Î

n perioada 09 – 16.05.2016 a avut loc
în Grecia ediţia a III-a a Taberei de
Arte Vizuale „Culoare şi Lumină în Arta
Plastică Gorjeană”, a Filialei Târgu-Jiu a
UAP din România, de această dată în insula
Thassos, localitatea Potos(proiectul a demarat acum trei ani, locurile de desfăşurare
anterioare fiind la Paralia Katerini şi la
Paleokastritsa (insula Corfu). Au participat
următorii artişti: Florin Gheorghiu, Iliana Gheorghiu, Valer Neag,
Gheorghe Plăveţi, Vasile Fuiorea, Dan Adrian Bândea (toţi membri
ai Filialei Tg Jiu a U.A.P. din România), Tina Popa (U.A.P.
Râmnicu Vâlcea), Iolanda Boban (licenșiată în arte vizuale, studentă masterandă a Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti)
şi Florin Mocanu (licenșiat în Arte Vizuale al Facultăţii de Arte
din Iaşi, licenţiat al Universităţii de Arte din Edinburgh, care actualmente trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea artistică în Scoţia).
Evenimentul, coordonat de lect. univ. dr. Vasile Fuiorea
(preşedintele U.A.P. Tg.-Jiu) şi de prof. Florin Gheorghiu (vicepreşedinte), a fost destinat artiştilor plastici membri ai U.A.P.,
absolvenţilor universităţilor de arte vizuale şi colaboratorilor din
zona culturii, în vederea stimulării şi creşterii interesului pentru
artă şi susţinerii participării artelor la dialogul cultural pe plan local
şi european. Mai aplicat, organizatorii şi-au propus parcurgerea şi
înţelegerea spaţiului cultural elen, ţinând cont şi de evoluţia în timp
a acestei culturi prestigioase (din secolul IV Î.Chr. şi până astăzi),
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care a stat la baza formării culturii şi civilizaţiei europene (fundamentul civilizaţiei noastre este constituit şi cu aportul Romei antice
şi creştinismului, dar cultura greacă a constituit prima forma de
clasicism european). Un obiectiv important în acest sens a fost observarea vechilor tradiţii populare greceşti şi a particularităţilor
acestora din insula Thassos.
Itinerarul de documentare plastică a artiştilor a cuprins vizite
la edificii religioase (mai multe biserici şi Mănăstirea Theologos), muzee, case vechi din localităţi pitoreşti (cum ar fi Limenaria, al doilea
oraș ca marime din insulă, orientat cu faţa spre
Muntele Athos, cu o promenadă presărată cu
taverne, cafenele şi magazine de suveniruri),
zone marine şi montane. Muntele Athos, care se
profilează în depărtare, creează o stare particulară de spirit, de serenitate, pace şi spiritualitate,
ce se regăseşte şi în unele din lucrările artiştilor.
Ca o „ierarhie a impresiilor”, s-ar putea
spune că artiştii au fost marcaţi de: Muntele Athos, sălbăticia
peisajelor montane din insula Thassos, Marea Egee (mai ales de
nuanţa ei verde smarald), rusticul caselor şi tavernelor, apusurile
şi răsăriturile de soare, ca şi de prezenţa arhaicului din satul
tradiţional elen. Toate acestea la un loc colaborează în a crea atmosfera de un pitoresc particular al insulei Thassos şi o stare de
spirit specifică, pe care artiştii au surprins-o şi transfigurat-o în lucrările lor. Aspectele multiple ale frumuseţii insulei, ce dau impresia unor opere de artă naturale, au fost surse de puternică inspiraţie.
În procesul lor de creaţie, datorită unei sensibilităţi aparte (cu mult

peste medie), artiştii au rezonat cu natura înconjurătoare, căreia au
vrut să-i scoată în evidenţă estetica, prin formă şi culoare. În acelaşi
timp, ei au folosit şi toate noţiunile temelor de documentare anterioare, de-a lungul carierei lor artistice. Astfel, artiştii au fost şi
ambasadorii culturii române, creând o punte între spaţiul carpatodanubian şi cel egeean.
Documentarea nu s-a rezumat doar la picturile realizate, ci ea
a cuprins o acumulare importantă de informaţii
artistice (imagini mai ales), care vor fi incluse
în lucrări ulterioare. Cele mai importante teme
ale lucrărilor realizate au fost: peisajele (montane şi marine), vegetaţia (măslinul), edificiile
de cult ortodox, portretele, sistemele rustice de
îmbinări, casele şi decoraţiunile lor. Tehnica
de lucru a fost laviul (pictura în tehnica
acuarelă pe hârtie), o specie a graficii de şevalet, care permite notaţii rapide ale motivelor
şi impresiilor.
Acest proiect de arte vizuale se va desfăşura şi în anii următori în Grecia, de fiecare dată în altă locaţie, din dorinţa de a se
înţelege cât mai cuprinzător arta, cultura şi civilizaţia greacă.
Vernisajul expoziţiei Taberei de Arte Vizuale „Culoare şi Lumină în Arta Plastică Gorjeană” din Thassos a avut loc în data de
20 Mai 2016, la Galeriile Municipale de Artă din Târgu-Jiu în
parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu-Jiu, Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” şi Universitatea „Constantin Brâncuşi”, în cadrul manifestărilor
socio-culturale „Zilele Municipiului Târgu-Jiu”.
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Honor et Patria
Constantin MĂNESCU - HUREZI

Z

iua de 9 mai are o triplă semnificaţie în istoria poporului român: Ziua Independenţei de
Stat a României (9 Mai 1877), Ziua Victoriei în
Europa a Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al
Doilea Război Mondial (9 Mai 1945) şi Ziua Europei
– sărbătoare anuală a păcii şi unităţii în Europa, sărbătorită începând cu 9 Mai 1950. În această zi am
participat la un moment înălţător şi de aleasă trăire
patriotică, şi anume dezvelirea şi sfinţirea „Monumentului Armatei Române din toate timpurile”, operă
de arhitectură şi artă plastică realizată de Filiala Judeţeană „Matei
Basarab” Vâlcea a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, la
iniţiativa şi prin contribuţia financiară a domnului colonel în retragere
Gheorghe Giurcă, membru de onoare al asociaţiei noastre şi membru
fondator (16 mai 1991) al Filialei Judeţene „General Gheorghe Magheru”
Vâlcea a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”. Acest monument a fost realizat după o
idee a domnului Eugen Petrescu, preşedinte al filialei şi coordonator al
proiectului, de către Ion Truşcă din Râmnicu Vâlcea (arhitect), Traian Duţă
din Curtea de Argeş (artist plastic), SC Marmosim SA –
Simeria, SC Dumbrafox SRL şi SC Montindus SRL din Râmnicu Vâlcea (constructori), cu sprijinul, privind autorizaţia de
construire emisă de Ministerul Apărării Naţionale – proprietarul terenului, acordat de către domnul colonel Dan Marin –
comandantul Garnizoanei Râmnicu Vâlcea şi de către domnul
locotenent-colonel Dumitru Copăceanu – şeful Comenduirii
Garnizoanei Râmnicu Vâlcea.
Monumentul, înalt de 4,80 metri, este un obelisc ce are ca
bază o structură de rezistenţă construită din beton-armat, placată cu travertin de Geoagiu. El este prevăzut cu două plăci

din marmură de Ruşchiţa. Pe una este dăltuit textul „Honor et Patria”
(Onoare şi Patrie), iar pe cealaltă este dăltuit textul ce conţine denumirea
operei şi numele celor implicaţi în realizarea ei. Ca simbolistică, monumentul are la partea superioară acvila de munte, pasăre cu prezenţă impozantă, în care se oglindeşte curajul, dârzenia şi frumuseţea şi care ne-a
însoţit prin istorie din vremea Basarabilor până astăzi, ea fiind prezentă
pe stema statului român, veghindu-ne drumul şi destinul ca popor. Acvila
are în cioc o cruce, simbol al credinţei noastre ortodoxe, şi o sabie în
gheare, simbol al forţei militare, toate scoţând în evidenţă frumuseţea sufletească a poporului român, vechimea sa ca popor creştin, dârzenia şi
rezistenţa sa de-a lungul veacurilor, în această străveche vatră traco-getodacă, valahă şi românească de mai târziu.
Acest monument a fost construit în urma unei donaţii făcute de către
un distins şi venerabil ofiţer vâlcean, în vârstă de 91 de ani, şi nu din bani
publici. Este vorba despre colonelul în retragere Gheorghe Giurcă, născut
la 26 martie 1925, în satul Pietrarii de Sus, comuna Pietrari, judeţul
Vâlcea, într-o veche familie de ţărani moşneni, în care a fost crescut în
frica de Dumnezeu şi în iubirea de neam şi de patrie. A urmat cariera militară, pe care a îndrăgit-o de mic copil, urcând treptele ierarhiei militare
de la gradul de locotenent până la cel de colonel şi îndeplinind o serie de
funcţii de-a lungul carierei sale. În semn de apreciere pentru activitatea

MARINELA BELU CAPŞA

LIDIA LAZU

DOAR O UMBRĂ

O SIMPLĂ POEZIE
Într-un sătuc
De lângă Pădurea
Nebună
Cu doar una sută suflete
Biserica este un fel de palat
Îi ziua în care am păşit prima dată
înăuntrul ei
O repet ori de câte ori vreau
Cu fiecare amănunt
Al sfinţilor pictaţi
Cu privirea dincolo de ceruri
A unui Crist
Căruia nu pot să-i spun nimic
Pentru că nu seamănă deloc
Cu Alesul meu
Căruia îi vorbesc mereu
Ca Celui mai bun şi tainic
Prieten
Înăuntrul acelei biserici
În acea unică zi
Era cortegiul funerar
Al colegului nostru
Măndică

Înecat
Pe când se juca la stăvilar
Cu jerba clasei noastre
Rupându-mi mâinile
Nu înţelegeam nimic
Din ce spunea ori cânta
Preotul îmbrăcat în odăjdii
Care pentru mine erau caraghioase
Pentru că la orice mişcare
Sclipeau la fel ca rochia
Vecinii noastre
De la nuntă
Un pic chiar mai mult
Dar simţeam că îi pregăteşte
Plecarea sufletului
Celui care stătea aplecat
Pe umărul maicii lui
Şi ne privea de parcă
Voia să nu mai creştem
Nici noi
Să rămânem un tablou
În care oricine
Să se poată recunoaşte
Şi să se liniştească
Oricâte zile se vor repeta
Ori nu

Ziua înnorată plânge saharian
peste inima mea.
Ecouri hulpave de gânduri
ucigaşe
îmi lovesc nemilos timpanele,
un punct negru mi s-a înfipt
în creier,
nisipuri ţipătoare se scurg
în amfora timpului,
trupul e golit de viaţă.
Simt cum mă preling
în hăul umbrei care sunt.
Chiar şi speranţa a murit!
Doamne, luminează-mi calea,
adu-mi gândul cel bun
Şi iertător,
povăţuieşte-mă în clipa asta
de grea cumpănă!
Ce să fac să pot scăpa
din ghearele neputinţei?
Pe tine te mai am, Doamne,
în rest – deşertăciune-i!
Trupul meu alunecă tot
mai mult
în păcat,
din disperare greşeşte,
nu mă ascultă.
Simt că se pierde jucându-se
cu propria-i viaţă.
Te rog în genunchi, Doamne,
arată-mi calea cea dreaptă,

(Personaje biblice)
Din Set născutu-s-a Enos, ce-nseamnă : "mortul, cel murit"
Din el Cainan, care-i "fierarul", sau fiul cel "dobândit".
"Lauda lui DUMNEZEU" , fu al său fiu Mahalael
Apoi veni şi "coborârea": Iared cel născut din el,
Care născut-a pe Enoh, ce înseamnă "dedicat"
Un mare "Învăţător" , spre DUMNEZEU , "Iniţiat !"
365 de ani, Enoh cu DOMNU' a umblat
Şi de viu fu luat la Ceruri, lângă Cerescul Împărat !

LA VÂRSTA MEA
La vârsta mea cu plete blonde
Vopsite, ca să-mi schimb aliura,
Timpul tot se dă de-a dura
Lovind rinichiul meu cu sonde.

UN STRELICI DE MIERE
Un strelici de miere aşezat
pe pânza albastră
a zbuciumatelor valuri
care se izbesc de maluri înalte,
ascunzând tainice grote de calcar,
cu balauri
Şi cu vrăjitoarele nimfe
care-l iubiră pe Ulise călătorul ,
aci naufragiat,
cu amor îmbătat,
îşi prelinge dulceaţa pe faţa mării
încărcată cu corăbii
cu sultani, cu mauri sau arabi…
Doamnă adormită, zeiţa mamă
ocroteşte turcoazele ape
cu ochi de şoim,
trimite-mi un semn
de profundă îndreptare,
deschide-mi întunecaţii ochi,
înecaţi în lacrimile disperării!
Nu mă uita, Tată atotputernic!

PAULIAN BUICESCU
DE LA SET LA ISAAC

desfăşurată, i-au fost decernate mai multe medalii şi ordine militare, care
reflectă seriozitatea şi competenţa cu care şi-a îndeplinit misiunile încredinţate. Se ştie că armata este frumoasă dacă o priveşti din exterior, dar
este greu de îndeplinit serviciul militar. Sunt însă oameni născuţi pentru a
fi cadre militare, şi aceştia fac totul din plăcere, nu li se pare ceva greu,
deoarece au calităţi pentru aceasta: minte lucidă, ordonată, seriozitate, disciplinare a propriei voinţe, trăsături de caracter pozitive.
Unul dintre aceştia este şi venerabilul ofiţer Gheorghe Giurcă, un adevărat ctitor de monumente dedicate eroilor neamului şi bravei Armate
Române, pe care a slujit-o cu cinste. Numele său este întâlnit nu numai în
Râmnicu Vâlcea, ci şi în satul natal, fiind restaurator sau ctitor al multor
edificii religioase sau cu caracter civil, opere izvorâte dintr-un suflet de
creştin şi de bun român. Dumnezeu l-a răsplătit cu 91 de ani de viaţă
pământească, împliniţi la 26 martie 2016. Gândul său se îndreaptă către
noi acte de cinstire a eroilor şi martirilor neamului, către noi acte
creştineşti prin care să Îl slăvească pe Dumnezeu pentru tot ce i-a oferit
de-a lungul vieţii.
Monumentul dedicat Armatei Române a fost sfinţit de Arhiepiscopul
Râmnicului, Înaltpreasfinţitul Varsanufie, în cadrul unei ceremonii religioase la care au participat mai mulţi preoţi din Râmnicu Vâlcea. Aceasta
dovedeşte încă o dată legătura strânsă dintre cele două instituţii, Biserica
şi Armata, care au realizat opere măreţe în istoria ţării noastre, pentru că
ostaşul român din toate locurile şi timpurile a luptat pentru a-şi apăra glia
strămoşească pe care i-a dat-o Dumnezeu în stăpânire.

Enoh născu pe Metusala, ce "suliţaş" se tâlcuieşte
Din care a ieşit Lameh, ce "viguros, puternic" , este !
Din Lameh venit-a Noe : de "mângâiere" revărsare
Care prin corabie, s-aduc-A DOMNULUI Salvare,
Făpturilor de sub Soare găsite nevinovate
Care să-şi ducă soiul, rasa, pe Pământ fără păcate !
Din Noe, s-a născut Sem, ce-nseamnă : "faimă, ales nume"
Pentr-un popor ales de DOMNUL, să fie pildă vie-n lume !
Apoi Ham, al doilea fiu, ce înseamnă : "cald, fierbinte"
De la care cei aleşi, dacă vor, pot lua aminte !
Apoi s-a născut Iafet, ce e "extindere, lărgire" ,
A Cuvântului de Sus, peste Pământ şi peste fire !
În semiţi, veni Nahor : cel ce "stăpunge, sforăit"

În ziua asta înnorată
nu mai aştept decât
mâna Ta vindecătoare,
singura mea speranţă,

ochi aşezaţi pe bărcile temerarilor
pescari,
plecaţi în larg din viul nopţii
prin fereastra porţii
cu ape albastre,
scăldând promisele doruri neîmplinite
ale cavalerilor ionici
porniţi să apere
de pe metereze,
- temple megalitice,
domuri, catedrale,
oraşe cetăţi de duşmani înverşunaţi,
piraţi or lacomi încoronaţi.
Aceasta-i Malta,
o ţară cum nu-i alta.

lumina fiinţei mele
care-i doar o umbră pe
pământ…

Care l-a născut pe Terah : "loc de rămas, de zăbovit !"
El născu pe Avraam, ce-i "tatăl mulţimilor,
Al poporului ales şi al naţiunilor !"
Lot a fost al său nepot...înseamnă : "acoperitoare"
Fu Salvat de cei 2 Îngeri, din a Sodomei dogoare !
Sara, Sarai sau Sarah "Prinţesă"-nseamnă tâlcuit
Nevastă a lui Avraam, ce pe Isaac i-a zămislit !
Agar, o slujnică a Sarei, ce-nseamnă : "fugă" , a fugit
Cu Ismael (de frica Sarei ), dar Îngerul i-a ocrotit !
Ismael : "DOMNUL aude" şi mereu "va auzi !"
De fiul roabei Hagar, ce Adam i-l zămisli...
Iar Regele Melchisedec, peste Salem, un "Drept" sub Soare
Când întâlnit-a pe Avraam, i-a dat Binecuvântare !
Isaac, fiul lui Avraam, de DOMNUL fu dăruit
Şi-nseamnă că : "el va râde" (ca mama lui când s-a-ndoit...).
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REVISTĂ DE CULTURĂ

VICTORIŢA DUŢU ŞI FILOSOFIA CREDINŢEI
Eliza ROHA

V

olumul de poeme ”Există un Tu”,
publicat la Editura Betta, Bucureşti,
2016, al tinerei prof. Victoriţa Duţu, o situează
pe autoare într-o altă sferă a creaţiei poetice,
de esenţă filosofică şi religioasă. Victoriţa
Duţu, profesor de matematică la un liceu din
Bucureşti, cunoscută, deopotrivă, ca pictoriţă,
poetă, prozatoare, eseistă, realizator de emisiuni TV, implicată în diferite activităţi culturale
şi membră ale unor organisme internaţionale, este o figură
reprezentativă pentru noua generaţie de intelectuali-artişti, prin
originalitatea creaţiilor sale artistice, cu tematică filosofică şi religioasă şi îngemănează în complexitatea personalităţii sale mai
multe coordonate, potrivit cu studiile urmate, în principal: facultatea de matematică, facultatea de filozofie, studii de artă plastică,
masterate, diferite alte cursuri din sfera umanistă. Toate acestea
sunt alăturate, îmbinate pe un fond de adânc sentiment religios datorat educaţiei primite în familie. Fiică de profesor şi învăţătoare,
Victoriţa Duţu a manifestat de copil înclinaţii deosebite către literatură şi pictură, către studiu şi ortodoxie, reflectate mai apoi în
creaţiile sale plastice şi literare. A obţinut premii la concursuri literare din ţară şi străinătate, are numeroase tablouri expuse în
muzee şi galerii de pictură din ţară şi străinătate. Iată deci o personalitate complexă, tonică, uşor rebelă, deosebit de harnică şi aplicată întrutotul pe activităţile cărora i s-a consacrat cu avântul
nedisimulat al tinereţii.
Consider noul volum editat un poem interesant prin tematica
aleasă, originală, o configurare poetică de esenţă filosofică şi religioasă, cu o încărcătură specială de iubire, tandreţe şi smerenie
închinată Divinităţii, totodată o geneză inedită a simbolurilor
creaţiei spirituale divine, chiar o invocare a binecuvântării.
Deşi structurat pe categorii de idei, poemul, o continuă rugă,
este unitar şi coerent prin înlănţuirea firească a simbolurilor spiri-

tual-divine care-l compun, a relaţiilor dintre acestea, totul trecut
printr-o gândire personală despre viaţă şi univers. Ca într-o simfonie a naturalităţii poetice, poemul începe direct, mărturisind
credinţa în puterea tutelară asupra existenţei materiale : ”Există un
Tu”, adică există Dumnezeu care „(…) păşeşte tăcut/către fiecare
privire/către fiecare pas/şi drumul lăsat/în urmă/devine lumină”;
apoi ne poartă în ideea Infinitului ca ”(…) o gândire/o stare a
minţii/ (…) Făcând loc/ Luminii/ Can ziua dintâi.”, mai apoi atenţia o focalizează asupra Omului ”(…) cu
sufletul Infinit/ În infinitul/ Tău”, urmând Lumina, Cosmosul, Cuvântul”sămânţă” ”Înfăşat în lumină” sau
”Într-o taină/ ascunsă/ Ce se rosteşte/
În interiorul/ Trăirii/ Făcând cu
putinţă/ Naşterea/ Unui nou început.”
Urmează Ideea, Locul – „vâsla/
Care mă poartă/ Pe valuri”, timpul, sufletul ”Doar călător/ Entitate ascunsă/
Cu înveliş/ Uimitor al materiei vii”,
Gândul, Existenţa, Cerul – ”etern în
lume” ca ”Drum de infinit” pentru că, aşa după cum spune poeta,
”Mintea e cerul/ Sufletului/ În mersul său/Către cel ce a/ Construit
cerurile/ Ca trepte de foc/ Către El”, Piatra ”în temelie/ Ca o oprire/
De infinit”, Cunoaşterea, Crezul ”lumii/Înfăşurat/În idei”, zidirea
”În paşii/Făcuţi ieri/ şi pasul de mâine transformă/ Lumea de azi/
(…)În toate/ Spre casă/ Cuvânt”, Casa-cuvânt ”…de/ Astăzi/ E
pământul/ Întreg/ Călător/ În drumul/ Neştiut/ Al infinitului”, Casa
eternă ”(…) Înfăşurată-n/ Lumina/ Celui fără/ De început”, Casa
tatălui, Casa din cer, Noua casă, Înţelesurile ”Ca nişte porţi/ Rotitoare spre cer”, entităţi spirituale dăruite lumii de absolutul superior – Dumnezeu – ”Tu cel ce eşti/ Din toate în tot/ Marele Tu al
ei.”
Nu eludează nici importanţa materiei „Concretul de aici/ (…)
Căutător de/ Sens în lumina/ Născută din/ Lumina pură” şi a dez-

voltării neîntrerupte pentru că ”Fiecare/ Treaptă/ E o facere/ La fel
ca/ Facerea/ Dintru început.”
Ideea Dumnezeirii – ”Puterea de-a privi/ În cele ce sunt/ Şi-n
tăria de-a fi/ Ca la început/În lume”, a toate născute din vrerea şi
puterea sa – ”Lumea toată/ E biserica Ta./ Sufletul dănţuieşte/ În
cele create/ De Tine”, se repetă obsesiv, ca într-o litanie, ca o pioasă
rugă înălţată şi cuvânt de mulţumire adresat Divinităţii – ”ziditorul/
Copacului” care ne-a creat şi a creat
spiritul însufleţitor al materiei.
Copertele întâi şi a patra sunt illustrate cu reproduceri după tablourile poetei. La o privire atentă vom descoperi
concordanţa dintre conceptual pictural
şi cel poetic.
Victoriţa Dutu este o altfel de
poetă, o altfel de prozatoare, o altfel de
pictoriţă, de parcă ar veni dintr-o altă
sferă a creaţiei artistice, profund
evlavioasă, dăruindu-ne lumina purităţii sufleteşti şi a credinţei de nestrămutat în Dumnezeu şi puterea sa
atotcreatoare.
Poemul se dovedeşte a fi un veritabil concept, un mănunchi
de meditaţii filosofico-religioase exprimate direct, sobru şi reverenţios - metafora fiind expresia poetică a gândului, un drum subtil al autocunoaşterii - pornind de la ideea că omul este sămânţă
divină, creat după chipul şi asemănarea creatorului. Poeta se înalţă
deasupra suferinţei şi bucuriei omeneşti, deasupra trăirii materiale
ce-a fost şi care va să fie, cu toate valenţele puterii sale de
înţelegere, aducând un omagiu, un cuvânt de mulţumire, mărturisitor dar şi rugă de suflet, sinceră, adevărată, confirmând condiţia
superioară a intelectualului din toate timpurile, indiferent de ”vremuri”, care nu-şi vede locul în afara cre-dinţei creştine, urmând
tradiţia de nestrămutat a neamului său.

GEORGE ACHIM ŞI ALE SALE “BLESTEME”
Marian PĂTRAŞCU

V

olumele de poezie tematică sunt
destul de rare şi de dificil de realizat, ţinând seama de faptul că toate poemele pe care le cuprind trebuie să se
substituie tematic titlului. Au făcut-o cu succes Bacovia (“Plumb”), Sorescu (“La
lilieci”) şi Baudelaire (“Le fleurs du mal”),
pentru a da doar câteva exemple. George
Achim face parte din aceeaşi categorie,
obişnuidu-ne ca volumele sale de poezie să fie alcătuite pe principii
tematice.
Cel mai recent volum de poezii, sau – mai degrabă – poeme,
intitulat “Blesteme”, reuşeşte poate cea mai potrivită corespondenţă între titlu şi conţinut, absosut toate titlurile pieselor conţinute
fiind…, aţi ghicit – blesteme. Volumul are două părţi intitulate
“Blestemele durerii” şi, respectiv - “Blesteme la zi”. Prima parte
conţine 20 de “blesteme” ale unor pesonalităţi culturale şi/sau istorice, care, într-un fel sau altul, în viziunea lui George Achim, au
fost nedreptăţite de societăţile în care au existat. Menţionăm câteva
nume doar: M. Eminescu, I. L. Caragiale, V. Voiculescu, P. Ţuţea,
M. Sadoveanu, P. Ţuţea, R. Gyr, dar şi N. Bălcescu, Avram Iancu,
Ana Ipătescu şi N. Ceauşescu. Tot în prima parte au fost incluse
alte 9 “blesteme”, “proferate”, de astă data, nu de diferite personalităţi, ci de alte “categorii”, cum ar fi România, limba, românul,
libertatea, Oltul, “Mioriţa” etc.
Cea de-a doua parte a volumului conţine “blesteme” puse în

“gura” unor instituţii (şcoala), categorii profesionale (artişti, soldaţi, învăţători, traducători etc.), trăsături caracterologice (onoare,
demnitate, talent, glorie) şi chiar a unor lucruri comune (fabrica,
ia românească, opinca, munca, cula, neamul, plugul, crucea, costumul popular). La acestea se mai adaugă “blestemele” mamei,
tatălui, patriotului, porumbeilor, cetăţeanului turmentat şi… raiului.
Uneori “belestemul” este rostit de cel pomenit în
titlu, alteori – de poet în numele său: “Şi v-am scris
ca să se ştie, / Peste ani să constataţi / Că-n politică
sunt mulţi rataţi / Îmbolnăviţi de bogăţie. / Şi c-au
făcut cu dracii pact / Ca să mintă şi să fure, / Să parvină şi să-njure, / Nicidecum să dea un sfat”
(“Blestemul lui Mihai Eminescu”), repectiv – “Nimic
de zis, la vremea lui / Se părea că totu-i greu! / Azi
nicio diferenţă nu-i / şi îl pomenim mereu… / În societate este / La tot pasul întâlnit / Cu năravul de
poveste, / Ba, mai mult, şi altoit… (“Belestemul lui
Ion Luca Caragiale”). şi într-un caz şi în altul, poetul
are grijă să ne atragă atenţia asupra faptului că la noi,
la români, istoria se repetă întotdeauna, în fapt – că
noi nu învăţăm nimic din ea din moment ce, ceea ce ni se întâmplă
azi se aseamănă până la detaliu cu ceea ce ni s-a întâmplat în vremea celor ce “blesteamă”, exemplele de mai sus fiind, credem concludente.
Citindu-i blestemele, am realizat că George Achim a purces la
realizarea acestui volum după o serioasă documentare istorică şi
chiar sociologică, fiecare poem relevând fapte şi adevăruri greu
de contestat, chiar dacă ele, inevitabil, poartă amprenta mai mult

sau mai puţin subiectivă a autorului. Aluziile, mai mult sau mai
puţin transparente, invită cititorul mai puţin avizat să procedeze la
rându-i la documentare, fiindcă George Achim are abilitatea de al face curios şi deci – de a-l determina să-şi îmbogăţi cunoştinţele,
într-un cuvânt – de a creşte cultural, ceea ce, să recunoaştem, nu
este puţin lucru, mai ales în vremurile de astăzi
când cultura este domeniul cel mai vitregit alături de educaţie/învăţământ şi sănătate de nişte
autorităţi inconştiente, corupte şi, de cele mai
multe ori, cu o cultură cel puţin precară. Spre deosebire însă de cultură şi educaţie/învăţământ,
domenii în care, după cei care ne conduc, nu
merită să investeşti ele nefiind direct profitabile,
sănătatea este domeniul din care s-a furat cel mai
mult, fiindcă acolo s-au adunat sume uriaşe din
asigurările de sănătate, sume prăduite de tot felul
de lichele şi de secături, care n-au ezitat să facă
din extincţia populaţiei României un mijloc de
spoliere a sumelor menţionate.
Revenind la volumul lui George Achim, el
merită lecturat cu atenţie, fiindcă, după părerea subsemnatului, el
este şi un manifest menit să trezească, atât cât este posibil, conştiiţa
cititorului şi, prin aceasta, să contribuie la apariţia şi creşterea unui
curent de opinie de la care să înceapă, în sfârşit, însănătoşirea societăţii româneşti actuale; şi asta până nu este prea târziu, fiindcă
pericolul dispariţiei noastre ca naţie este astăzi mai prezent ca
oricând!

UN PREMIU U.Z.P.R. PE 2015 A AJUNS LA RÂMNICU VÂLCEA
„Intelectual de valoare incontestabilă, apărător al istoriei
şi valorilor româneşti, Petre Cichirdan, editorul revistelor
culturale ale Râmnicului serveşte o singură cauză, pe cea a
culturii şi literaturii. Evidenţa este probată şi de semnăturile
prestigioase ale unor jurnalişti...”
(Benone Neagoe, fragment din prezentarea acordării premiului UZPR pe 2015, 16.03.16, Sala ARCUB din
Bucureşti)
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„ARTA SCULPTURII ÎN LEMN ÎN COSTEŞTII VÂLCII...”
UN DAR PENTRU IZVORUL TĂMĂDUIRII
Mihai SPORIŞ

D

ouă calendare simultane şi-au dat intersecţie în 6 Mai, 2016, la CosteştiVâlcea cu ocazia zilei consacrată localităţii şi
oamenilor ei, dar şi sfinţirii apelor tămăduitoare
de Izvorul Tămăduirii. Autoritatea laică desemnase această zi drept sărbătoare oamenilor trăitori ai unei localităţi cu istorie milenară, iar
calendarul tradiţional al anului bisericesc consemna ziua în care apa izvoarelor devenea aghiasmă tămăduitoare.
După vremea amiazei când sfinţirea apei se săvârşise deja, în sala
Căminului Cultural ne vom fi adunat la un eveniment cultural special, să ne tămăduim de uitare printr-o nouă carte făcută cu trudă
de monografistul de serviciu, ing. Dumitru Bondoc : „Arta sculpturii în lemn în Costeştii Vâlcii – Tâmplarii sculptori Dumitru şi
Jean Dumitrescu” realizată la Editura Bibliostar, Râmnicu Vâlcea,
2016. Darul proaspăt văzuse lumina tiparului doar cu câteva zeci
de ore înainte. Un album-studiu realizat cu trudă şi cu sprijin financiar public şi privat venea să întregească un capitol special la
marea Monografie a Costeştilor, căreia autorul îi mai dedicase şi
alte cărţi frumoase. Cunoşteam textul şi văzusem ilustraţia cu
câteva zile înainte de tipărire şi ne-am bucurat de invitaţia primită
pentru un eveniment intrat în tradiţie, pentru că şi în anii anteriori
acestei zile însemnate autorul mai lansase câte-o lucrare despre, şi
pentru, localitate şi oamenii ei minunaţi. Evenimentul lansării, întro încărcată agendă a zilei, cu de toate, a fost onorat de intelectualii
localităţii şi de mulţi oaspeţi sosiţi de la Râmnic, Sibiu, Piteşti,
Horezu şi de la mijloacele media ale Vâlcii. Vom da seama aici despre cartea lansată şi despre cele spuse despre ea în prefeţe şi în
intervenţiile martorilor cu ocazia prezentării.
Prefaţatorii cărţii sunt doi reputaţi oameni de cultură: I.St.
Lazăr şi Petre Simion Cichirdan, venind fiecare cu o perspectivă
de eva-luare a lucrării dată de punctul întâlnirii personale cu arta
lemnului despre care se face vorbire, şi din orizontul de cuprindere
al fenomenului, unul diferit esenţialmente, prin apartenenţa la sfere
existenţiale cu experienţe acumulate, diferit revelatorii şi plecând
de la metode de cercetare diferite.
Ioan Şt. Lazăr, constatând meritele deosebite ale lui Dumitru
Bondoc, autorul cărţii, pentru cercetarea sa, pleacă de la un fapt
de viaţă personal, prilejuit de munca la instituţia slujită şi evaluează
perioada modernă trăită, în raport cu poziţionarea faţă de tradiţie.
Tratarea ştiinţifică, conform cu principiul structuralismului levistraussian, şi cu metodele şcolii de etnografie românească, în plin
avânt ( vezi dialogul evocat, cu Paul Petrescu, privind curăţarea
autenticului ţărănesc de zgura... istoriei!) ne plasează într-o perspectivă a devenirii istorice şi ne pune în gardă cu două abordări
posibile ale temei: în sincronismul abordării moderne şi în diacronismul tradiţiei. Observă în arta sculpturii în lemn a meşterilor tâmplari Dumitru şi Jean Dumitrescu orizontul post-brâncovenesc,
unul al înnobilării meşteşugului cu princiar (lucru subliniat şi Aurelian Stoican în intervenţia sa!). Noi susţinem aici că s-a adăugat
doar un rafinament la o artă a lemnului cu ingredientele sale simbolice preexistente. Simbolurile fiind bătrâne, deodată cuvintelor
date de dumnezeire. La vremea lui Matei Basarab şi Constantin
Brâncoveanu s-a dat un imbold doar, şi o faţă nouă vechiului, cu
chipul său iconic. Considerăm de asemenea că modelul continuităţii nu constă în suprapunerea stratificată a „nivelelelor de sincronie” simultane în care relevant ar fi doar cel cu ... crema la
vedere şi susţinut, ca temă principală de nutrirea oficială.
Sugerăm că modelul, găsit în vechime, pentru continuitatea şi
sincronizarea planurilor, este funia cu multe toroane, dând în vileag
şi curgerea sinusoidală – deci circulară!- a timpului cu întoarcere
continuă, după cum se lămuriseră: M.Eliade, O. Spengler, R.
Guenon. Funia acesta închide un orizont circular, larg şi imanent,
unde se poate vedea sincronia cu timpul marcat eră, ev. Prin centrul
lui trece axis mundi, care poate suprapune planurile curgerii fără
sfârşit, pe o transcendenţă care nu mai dă socoteală sincroniei, aici
timpul fiind anulat şi lumile se petrec fără istorie, într-un prezent

continuu al trăirii, în dumnezeirea fără început şi fără sfârşit, pe o
cale cuprinzătoare a vieţii eterne. O lume închisă în timpul cu tribut
se eliberează, se înnalţă la vremea mântuirii vremii, dar într-o lume
cât un punct „ca boaba spumii”se pogoară duh nou, după o vestire
specială, să genereze timpul cel nou ca o nouă îmbrăţişare a imanenţei. O lume, ca o societate deschisă (o modă a zilelor noastre!)
cu toroanele de cuprindere zdrenţuite de revoluţii şi revolte poate
subţia funia, până la rupere, spulberând aceea axis mundi, osie a
lumii şi a Cosmosului instituit. Dispărând cercul de cuprindere,
centrul îşi pierde sensul, iar razele nu mai leagă timpul de netimp.
Perioada atee, pregnant după 1949, pentru români a însemnat
tocmai interzicerea toroanelor esenţiale, de rezistenţă, ale funiei
bi-sericii- împuţinată de sacerdoţi şi de de duhul slujirii adevărului.
Cercul devenit lagăr se supunea voinţei omului-dumnezeu, ţarului
roşu pământean, cel care va fi descentralizt pe Dumnezeul-Om,
trimis cu adepţii Lui la periferia lumii prin Siberii, canale, temniţe,
ori direct pe lumea cealaltă. Despre această perioadă, cu ajutorul
unei povestiri private, ne vorbeşte şi prefaţatorul, cunoscut activist
cultural şi specializat în cercetarea etnografică. Titlul prefeţei vorbeşte prin sine: „Meşteri populari în orizontul post brâncovenesc
şi cercetătorul lor devotat”, amintitul autor de monografii, Dumitru
Bondoc. Sintagma „meşter popular” ţine de un vocabular instituit
şi acoperă doar doctrina înnobilării omului, unul nou, al unui ţărănesc („curăţat de zgura istoriei!”) şi primită sarcină pentru o instituţie bugetată. Procedeul nu era unul nou. El ţinea de
sincronizarea socio-politică a tuturor abordărilor moderne, din interiorul unui realism... ştiinţific, cu metode de cercetare acreditate.
În toată ţara, din care şi Vâlcea făcea parte, instituţiile înfinţate se
subordonau sincron, centrului coordonator naţional, îndeplinind
sarcinile pri-mite de la comandamentul politic. Se va fi exersat poetul-ţăran şi ţăranul-rapsod, scoşi în public la marile chermeze de
pe stadioane să preamărească omul-zeu, de acasă, şi socialismul
care biruise la oraşe şi sate. Nu blamăm aici, Doamne fereşte! respectarea fişei postului, strategiile aprobate şi date planuri de acţiune, ori pe
Gheorghiţa Măleanu, Ilie Zugrăvescu, alături de
multe alte talente remarcabile. Era prea puternic magnetul care ordona linile de forţă şi prea mare armata oamenilor răspunzători de sincronizare la comandă şi
dependentă de o sursă existenţială. Trebuie remarcat însă, fără a se supăra supravieţuitorii
fenomenului, că forţa sistemului în care militau
era colosală. Cine nu mai era întru, descoperit
partizan advers nu mai... conta. Aceste lucruri
acum ne sunt clare şi probate de multele condamnări date celor ce s-au opus. Dumnezeu era
incompatibil cu cercetarea ştiinţifică, iar casa lui
pământeană, biserica, damnată explicit, iar
frecventarea ilegală, reprezenta un gest conspirativ şi era un păcat de neiertat. Se aştepta ca acest
fir de rezistenţă al funiei continuităţii crezului
profund să se rupă. În atare condiţii meştrerul
popular nu putea fi observat ca un artist autentic.
I se putea accepta statutul de artizan – ce cuvânt
interesant : artizanatul! – iubitor al frumosului,
cântăreţ şi el prin limbajul său al aerului timpului
ce trebuia să fremete de ode... Meşterul, slujind
artizanatul, părea un imitator (imitatio, nu Cristi!, ferit-a sfântul!)
mecanic, a ceea ce a văzut în natura cu muzele şi ele reciclate, să
se lupte demiurgic. Nimic mai fals! Plasarea într-un orizont istoric
determinat (chiar cel brâncovenesc este limitativ! Dar acceptăm
înnobilarea, ca pe o primenire a prezentului, considerând şi această
perioadă, doar o verigă a unei continuităţi cu multe verigi preexistente!). Meşterii lemnari ai Costeştiului (din Monografia lui Dumitru Bondoc!) erau artişti autentici care îşi însuşiseră, nu doar o
profesie a sculptatului lemnului, ci şi limbajul subtil al simbolurilor
venit pe căi subtile de la începutul veacurilor. Calea de transmitere,
fiind sfânta tradiţie şi consecvenţa perpetuării meşteşugului (cu
amprentare nu doar genetică, ci şi în numele care dau socoteală de
ştafetă!). Limbajul meşterilor tâmplari este unul al simbolurilor
pentru că cele de dincolo de tâmpla, catapeteasmă altarului, sunt
lucruri ale intuiţiei despre o alte lume cu taine în care sunt iniţiaţi

numai sacerdoţii. Informarea vizuală (şi arta sculpturii lemnului
se adresează ochilor!) despre o lume a lui Dumnezeu, Cel cu chipul
nevăzut, cere acest simbolism, încărcat cu multe chei accesibile
profanilor, adică a celor din faţa altarelor unde artele îşi dau întâlnire să predice sufletelor căile mântuirii. Acolo cântările stranelor,
zugrăveala cu sfinţii de pe pereţi, chipurile icoanelor cu nimburi
de aur, predicile cu pilde alese, veşmintele împărăteşti ale preoţilor,
haina de sărbătoare a enoriaşilor sunt alături de lucrarea frumoasă
a meşterilor în lemn, la fel vorbitoare. Cum să poţi vorbi despre
sculptura în lemn a unor meşteri populari din perspectivă pur laică,
într-un exces al demonstraţiei carteziene? În demersul ştiinţific al
unei metode acreditate, fără ingredientul revelaţiei iraţionale (cea
cu simbolistica şi limbajul propriu!) ne aflăm în zona gri. Asta este!
Remarcăm aici un fel de critică obiectivă, la nivel academic, pe
care ne-o propune regretatul Alexandru Nancu în lucrarea sa de
doctorat: „Simbolica Fundamentală Tradiţională – Perspective,
mentalităţi, evoluţii” Editura ARS DOCENDI a Universităţii din
Bucureşti, 2013. Autorul, prieten al Vâlcii (conducătorul Fundaţiei
„Habitat şi Artă în România”/plecat în eternitate în 2013!). Îl amintim pe artistul plastic şi creştin autentic, pentru că ne oferă o cale
de interpretare a artei cu simbolistică religioasă.
Din noul capitol adăugat marii monografii a Costeştilor, primit
în dar anul acesta se desprinde, clar, o dinastie a meşterilor tâmplari, cu mult înainte de încoronarea lui Constantin Brâncoveanu
domn (1688-1714) şi înainte de a pune piatra de temelie a mănăstirii lui de la Hurezi (cca.1700). Cioplintea trebuie să fi fost constatarea semenilor din Mărginimea Sibiului, cu mult înainte de
(1663-1664), şi nu doar a lor, renumele ajungând la „Arhiepiscopul şi Mitropo-litul chir Ştefan” al Ţării Româneşti. Să nu fi constatat marele ierarh că acest Cioplintea era mai mult decât un
meşter oarecare în prelucrarea lemnului? Să nu uităm că sculptura
catapetesmei, a porţilor cereşti şi diaconeşti ale altarului trebuia să
respecte limbajul consacrat icoanelor, cu o simbolistică specială,
apriori cunoscută de meşter. Apoi cei veniţi Ciolpintea îşi vor fi
reconfirmat faima şi numele dovedindu-şi arta prin fapte: Ciopleală. Aşa se va fi aşezat arta lemnului, împământenindu-se cu
acest nume printre pietrari, pietreni, olari,
zugravi, ţesătoare şi câte alte meşteşuguri
trebuitoare vieţii prin Oltenia de sub Munte,
unei lumii iubitoare de viaţă şi de-o potrivă
de sfinţi, prin multele lăcaşuri creştine din
arealul de cuprindere. Această lume trăitoare cu intensitate a cosmosului ei, impregnat de sacralitatea tradiţiei şi catehizată de-o
biserică luptătoare - cu sfinte moaşte prin
preajmă, şi cu un spirit al eroismului evident, ştie să contemple, să iasă din curgere
şi să se adâncească în izvorul începutului,
să-l redea altui timp, cu toată forţa lui sincronizantă. Vechimea de dincolo de un orizont temporar nu trebuie demonstrată
fiindcă istoria este cu flux şi reflux în timpul
circular! (monografia localităţii a mers spre
izvoare „doar” vreo patru milenii şi jumătate! De aici, oare, 44 de izvoare?, Câte unul
nou fiecărui veac de sincronism şi cu aer
propriu!) Simbolul şi cuvântul, ne spune Alexandru Nancu (în op.
cit) sunt dincolo de orice reper temporar şi chiar spaţial. Pomul
vieţii, simbolul centrului, crucea, soarele etc. sunt în limbajul sacru
al tuturor religiilor şi pe artefactele păgâne găsite de arheologie pe
întreg pământul. Folosirea simbolurilor, într-un context dat ţine de
(curgerea cere sincronismul prin timpul oamenilor care îşi
marchează prezenţa!) un anume fel de construcţie cu cerinţe semanice/semiotice speciale ale mesajului, de arta celui care scrie
(purtător de cuvânt!) o scriptură revelată de la o muză/dumnezeire
disponibilă. Dinastia Cioplintea/Ciopleală dumitrizată (vezi
fenomenul dumitrizării... Demetrei!) este una a toronului artei
sacre în împodobirea lemnului (hyle... materie cu viaţă în sine, spre
deosebire de piatră, de exemplu!) pentru a supravieţui firul de
rezistenţă ascuns în simbol, element primordial şi nemuritor. În lucrările răspândite prin lăcaşele de cult, cule,
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case cu oameni iubitori de frumos, limbajul artei ne arată pe meşterii po-pulari (ai unei alte arte, nu minore, cum acre-ditează o
anume folclorizare dogmatică!), artişti autentici, reprezentativi,
neobservaţi în dimensiunea lor cultă, adică nescoţi din ascundere
de orgoliul unei pseudo-elite aliniate, să invocăm aici scoaterea
din ascundere heideggeriană ca nevoie de-a intra într-un anume
domeniu de definiţie. Sigur aici poate interveni şi ignoranţa noastră, metodele canonice de evaluare impuse, cât şi autoritatea unor
„senatori de drept” impusă de vremea cu sincronizare.
În prefaţa sa, „Arta sculpturii în Vâlcea”, Petre Simion
Cichirdan, depăşeşte eticheta „meşterului popular”. Remarcă în
studiul-album al lui Dumitru Bondoc o excelentă monografie recuperatoare într-un spaţiu viran al unor arte de avangardă (din perspectiva apariţiei...) cea a lemnului, premergătoare pietrei.
Descoperă în tehnica meşterilor de artă, Dumitru Dumitrescu şi
Jean Dumitrescu „tăietura directă” – după cum a numit-o Constantin Brâncuşi cândva! – ca pe un „rococo autohton”. Sesizează necesitatea unui album recuperator (pentru arta plastică vâlceană!),
după smintirea generală impusă artelor, după anul 1949, prin subordonarea mesajului artei, propagandei. Atunci „uniunile de
creaţie” au devenit vectori de propagandă doctrinară. Mesajul
prefeţei a fost reafirmat şi completat cu ocazia lansării de la
Costeşti. Va fi observat că orizonturile temporare, mărginite la doar
150-200 de ani nu pot să-şi revendice simbolurile cu vechime multimilenară, dar prezente în lucrările artiştilor, cu sensul lor primar,
intuit în chip fericit. Trăirea (intensitatea fiind dată de puterea unui
crez!) pusă în lucrul făptuit se transferă viaţă operei de artă. Cu cât
este mai intensă, cu atât durabilitatea lucrului făptuit îşi capătă
durabilitatea. Limbajul universal al artei distinge tabloul banal, de
iconicul cu viaţă în sine. Simbolurile consacrate şi exersate de
umanitate au puterea să ne vorbească despre cele nemuritoare, aici
puterea tradiţiei de-a păstra semnele, fiind determinantă. Ne va mai

CERŞETORUL FILOZOF
Despre ce vorbim aici?
Lecţii necesare
(scenetă)
Elena AGIU-NEACŞU
Decor:
În fundal, etajul unui bloc. În dreapta, învelit
între două plăpumi vechi un bătrân, de bună
seamă un cerşetor pripăşit în acel loc datorită necazurilor ce l-au adus la această
condiţie mizeră de om al străzii şi al
nimănui.
Personaje: Jurnalistul, 35 de ani; Cerşetorul,
60 de ani.
Jurnalistul: Bună dimineaţa! V-aţi făcut un culcuş pe cinste!
Cerşetorul: Dacă ziceţi dumneavoastră, aşa o fi! Mai sunt şi oameni cu inimă.
Jurnalistul: Ba chiar cred că este cald între astea două plăpumi...
Cerşetorul (chiteşte plăpumile şi se aşază pe ele): Ei, se învaţă
omul cu multe. Habar nu are cât poate duce. Doar în momentele
critice îşi cunoaşte puterile. O femeie cu inimă mare s-a zbătut şi
mi-a făcut rost. Una dintre plăpumi este chiar a ei. Mai sunt şi oameni cu suflet. Rar, dar sunt.
Jurnalistul: Da, sunt.
Cerşetorul: Stai să le pun la locul lor! (intră cu plăpumile în
scară)
Jurnalistul: Cum ştiţi...
Cerşetorul: Aci le păstrez să nu-mi fie furate. Oamenii sunt
înţelegători, ba chiar m-au rugat să dorm înăuntru lângă caloriferul
de sub scară.
Jurnalistul: Foarte frumos din partea lor! Şi de ce nu aţi acceptat?
Ar fi o idee bună.
Cerşetorul: De când a luat foc parterul blocului de vis a vis îmi
este teamă.
Jurnalistul: Înţeleg.
Cerşetorul: Poţi să ştii cine pune focul şi pic eu vinovat!?
Jurnalistul: Ei, uite la asta nu m-am gândit.
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fi spus şi alte lucruri interesante omul polivalent şi prins el însuşi
în mrejele faptului artistic: pictor, sculptor, poet, eseist, publicist,
făcător de reviste venind, dinspre o profesie în care a făurit unelte,
idei, planuri.

marcând şi angajamentul special al autorului pentru recuperări istorice incomode, cu referire la editarea cărţii „Partizanii din
muntele Arnota” (partizanilor din Arnota, slujind „cultul eroilor”
Asociaţia le-a ridicat o troiţă, să se ducă în simbol o realitate uşor
perisabilă, sub presiunea unei istorii care vrea să se ascundă de
sine, uneori legiuind strâmb!) şi confirmând că între scriitori asociaţiei naţionale – peste 500!- , autorul ocupă un loc de frunte. Violeta Scrociob, vicepreşedinte la Societatea culturală, artist plastic
şi publicist, ne va fi arătat lungul drum al ghindei, către opera de
artă a meşterilor lemnari, manifestă în iconostase, porţi împărăteşti,
jeţuri arhiereşti. Ne-a expus pe înţelesul comun, prin parabolă,
perenitatea într-o continuitate a generaţiilor răbdătoare şi responsabile de ştafeta tradiţiei.

Cu ocazia evenimentului de la Costeşti, primarul în exerciţiu
îşi va fi arătat disponibilitatea susţinerii şi altor viitoare „capitole”
Monografiei Costeştilor, remarcând în fiul localităţii (nepot al meşterilor evocaţi!) un iscusit cronicar de... serviciu. Profesorul
costeştean, Aurelian Stoican cunoscător al autorului, al eroilor
meşteri evocaţi, ne va fi împărtăţit bucuria de-a fi fost acolo „elita
culturii vâlcene”, alături de autor şi de localitatea natală în plină
sărbătoare, să dea cinstire spiritului locului şi să omagieze pe harnicul autor : Dumitru Bondoc, un om ales între foarte mulţii oameni de ispravă ai localităţii. Preoţii Ion Marin şi Constantin
Mănescu au subliniat, în scurte alocuţiuni, meritele autorului şi bucuria că darurile meşterilor împodobesc şi azi multe lăcaşe de cult
, bucurând comunităţile cu creştini... militanţi în zilele alese ale
contemplaţiei. Din partea unor instituţii au vorbit aici, inspirat şi
cu convingere, moderatorul evenimentului, Florin Epure (Direcţia
pentru Cultură şi Patrimoniu a Judeţului Vâlcea) Zenovia Zamfir
(reprezentanta Bibliotecii Judeșene „Antim Ivireanul” Vâlcea).
Nicolae Dinescu din partea Academiei Olimpice a Sportului, filiala
Vâlcea, ne-a vorbit despre ... bobul olimpic vâlcean realizat de Dumitru Dumitrescu, dar şi despre nişte bile pentru... popicărie. Dumitru Bondoc a intervenit cu precizări, când adevărul intra în
derapaj, ori necesita clarificări. A mulţumit celor din vecinătatea
realizării cărţii, nu puţini, între care editorul George Rotaru,
prezent la lansare ne va fi adus lămuriri speciale şi promisiunea
unei suplimentări calitative a acestei ediţii şi a tirajului. A mulţumit
asociaţiilor prezente, între care Asociaţia Naţională Cultul Eroilor
„Regina Maria” şi Societatea Culturală „Anton Pann”. În numele
lor (autorul fiind membru marcant!) a vorbit Eugen Petrescu, re-

De Izvorul Tămăduirii sărbătorindu-li ziua, Costeltiul a primit
un dar ales, de la fiul său, Dumitru Bondoc, sprijinit material şi de
alţi costeşteni de acasă, ori plecaţi prin cercul mai larg de
cuprindere al pământului. Un semn despre cei plecaţi mai demult
dincolo de tâmple, şi despre urmele faptelor lor, să poată dăinui
prin îndatorata pomenire în conştiinţa trăitorilor şi în spiritul locului, ca un pomelnic la zi mare. Aşa am fost în timpul nostru, cu al
lor deopotrivă, într-un moment al contemplaţiei care anulase timpul într-un sărbătoresc de-a împreună, ca într-un arbore nemuritor
crescut precum cel al Ebuseu dintr-o ghindă a începutului
veacurilor, cu ceea ce va fi pus Dumnezeu de zestre fiilor săi, întro curgere neîntreruptă şi curată prin purificările permanente la
izvorul tămăduirilor. La mulţi ani Costeşti! Înc-o dată iar şi iară
ni s-a spus: Hristos a înviat! Iar noi, cei mântuiţi de uitare şi tămăduiţi, vom fi fost martorii unui fapt adeverind sfânta tradiţie : Adevărat-a înviat! Am intrat în ritualul agapei şi chiar am ciocnit ouăle
roşii într-un loc amintind de numele unui sfânt darnic şi cu nimbul
mai vechi al victoriei, în pământul nostru cu amazoane : Nicoleta
.

Cerşetorul: Trăim într-o lume în care totul este posibil. Ba de
multe ori viaţa...
Jurnalistul: Bate filmul.
Cerşetorul: Vedeţi că ştiţi!? Am ajuns să nu mă mai mire nimic.
Dar haideţi să facem câţiva paşi ca să nu îngheţăm! Mişcarea este
pentru mine secretul sănătăţii. Ea mă ajută şi să nu îngheţ pe vremea asta câinească.
(Pe fundal se derulează imagini ale blocurilor şi ale unui parc
dând impresia de mişcare a celor doi protagonişti. Aceştia merg
la pas până la un capăt al scenei, oprindu-se în dreptul parcului,
unde se află o bancă)
Cerşetorul: Parcul... Aici vin în fiecare zi. Chiar şi acum iarna are
farmecul lui.
Jurnalistul: Corect!
Cerşetorul: Mai ales că brazii predomină. Ar trebui să fim mândri
că trăim într-un oraş minunat.
Jurnalistul: Eu chiar sunt mândru.
Cerşetorul: Nu despre noi este vorba aici. Eu mă refer la cei cu
putere de decizie, la aleşii noştri care nu fac ceea ce trebuie pentru
urbe şi pentru cetăţenii ei.
Jurnalistul: Să ne aşezăm pe bancă.
Cerşetorul: Bine ziceţi! Oricum, s-a mai înmuiat gerul.
(iau loc pe bancă)
Jurnalistul: Am înţeles unde dormiţi, pe unde vă petreceţi timpul.
Şi totuşi din ce trăiţi?
Cerşetorul: Eu nu cerşesc. Oamenii sunt aceia care doar privindumă înţeleg că am nevoie de ajutor. Nu sunt mulţi, dar îmi oferă îndeajuns încât să îmi pot duce traiul.
Jurnalistul: Interesant...
Cerşetorul: Nu mă plâng. Toate sunt lăsate cu un rost şi cred că
nu este o întâmplare încercarea prin care trec. Are ea un scop, nu
se poate altfel. E drept, nu îl văd deocamdată, dar cu timpul se
poate să mă dumiresc.
Jurnalistul: Dar sunteţi un veritabil filozof. Nu sunt mulţi aceia
care se pot lăuda cu un asemenea mod de gândire, cu un asemenea
fel de a privi viaţa, cât ar fi ei de trecuţi prin şcoli ...
Cerşetorul: Să ne înţelegem. Viaţa este o şcoală mult mai aspră.
Dacă ai rămas repetent, nu mai poţi repeta clasa, ai rămas corigent,
nu mai dai corigenţa. Viaţa este o şcoală mai presus decât orice învăţătură.
Jurnalistul: Din ce în ce mai interesant...
Cerşetorul: Nu poţi învăţa dintr-o mie de cărţi ceea ce înveţi din
propriile greşeli. De ce? Din simplul motiv că pentru greşeală
plăteşti. De aceea, zadarnic îi repeţi unui copil ce este bine şi ce

este rău. Până ce nu se loveşte el cu capul de pragul de sus, nu îl
vede pe cel de jos.
Jurnalistul: Asta cam aşa e...
Cerşetorul: Vedeţi!? Fiecărei generaţii i se pare că reinventează
roata, dar ea nu face decât să experimenteze pe propria piele, adică
să înveţe iar şi iar.
Jurnalistul: Mare dreptate aveţi! Dar cum de aţi ajuns în stradă
căci văd în faţa mea un om înţelept? Sunt minus 15 grade şi, cu
siguranţă, azi-noapte a fost şi mai frig. Pe gerul ăsta nemilos nu se
poate să...
Cerşetorul: Dacă nu am unde să mă duc?
Jurnalistul: Cum aşa?
Cerşetorul: Foarte bine! Soţia şi copiii au plecat în Spania, am
rămas fără serviciu, apoi fără casă...
Jurnalistul: S-o luăm încet, vă rog! Nu se poate ca viaţa unui om
să fie redată doar printr-o frază. Poftiţi! V-am adus un ceai cald!
Cerşetorul: Vă mulţumesc! Chiar îmi prinde bine!
Jurnalistul: S-o luăm cu începutul!
Cerşetorul: Cum doriţi!
Jurnalistul: Aşadar, aţi ajuns să trăiţi sub cerul liber. Concret, când
s-a întâmplat asta? Şi, mai ales, cum a fost posibil?
Cerşetorul: Foarte bine! Fabrica de cherestea unde lucram a intrat
în faliment, nu am mai putut plăti creditul la bancă şi am fost executat silit.
Jurnalistul: Nu se poate! Şi familia? Soţia, copiii ce au făcut în
acest timp? Căci din câte am înţeles, aţi avut o familie...
Cerşetorul: Bine spus, am avut. Soţia a rămas în Spania cu concubinul, iar copiii nu m-au ajutat fiindcă au şi ei greutăţile lor.
Jurnalistul: Dar ei cunosc situaţia dumneavoastră?
Cerşetorul: Nu ştiu exact, dar bănuiesc că au aflat de atâta timp.
Jurnalistul: Concret! Le-aţi scris?
Cerşetorul: Nu!
Jurnalistul: De ce?
Cerşetorul: Nu le ştiu adresa.
Jurnalistul: Şi atunci de ce credeţi că ar cunoaşte viaţa grea în
care vă zbateţi? Din punctul meu de vedere, mi se pare că porniţi
din start de la o premisă total greşită.
Cerşetorul: Nu se poate să nu fi aflat! Cuscra Ilonka sigur ştie şi,
cu siguranţă, şi-a anunţat fata.
Jurnalistul: Dar dacă atât cuscra, cât şi nora nu le-a spus copiilor!?
Nu v-aţi pus niciodată problema şi aşa!? Nu vi se pare o variantă
credibilă?
Cerşetorul: Tot ce se poate! În vremurile pe care le trăim nu mă
mai miră nimic. Dar chiar aşa de rele să fie!? Nu mi-am închipuit
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acest scenariu. Cum să ascunzi asemenea lucru!? Ce minte diabolică poate face una ca asta?
Jurnalistul: Şi dacă totuşi este aşa şi ele au tăinuit deliberat adevărul crud, tomai pentru ca băieţii să nu vă ajute?
Cerşetorul: Sincer să fiu, nu m-am gândit nicio clipă la asta. Chiar
aşa de rău să fie omul!? Să se înjosească într-atâta pentru bani!?
Jurnalistul: Încă nu v-aţi lămurit cum stau lucrurile atunci când e
vorba de ban? Chiar, vi se pare drept ca o bancă să poată pune
sechestru pe locuinţa unei familii care nu are, în fond, din ce plăti
ipoteca? Vi se pare un gest omenesc?
Cerşetorul: Bineînţeles că nu, dar omul şi-a asumat un risc când
a făcut acel credit şi, precum vedeţi, băncile sunt bănci.
Jurnalistul: Dar băncile nu fac oare parte din sistemul în care
trăim? Vi se pare corect să poată lăsa pe drumuri oameni, familii
cu copii, de vreme ce însuşi sistemul pune pe butuci fabrici şi uzine
lăsând oamenii fără locuri de muncă?
Cerşetorul: Şi dacă văd şi ştiu că nu e corect, ce pot face eu, un
om de rând, şi rămas pe drumuri pe deasupra!?
Jurnalistul: Puteţi! Dacă toţi am ieşi în stradă şi am lua atitudine
împotriva abuzurilor ce se comit, lucrurile s-ar schimba cu siguranţă. Nu ar mai face legea clanurile mafiote, baronii locali and
co.
Cerşetorul (retractil) : Dumneavoastră instigaţi la revoltă şi nu
cred că este cazul. Nu sunt eu acela care să pună piciorul în prag
şi să strige „Pân-aici!” Sunt atâţia oameni care ar putea s-o facă.
Jurnalistul: Vedeţi!? Aici e greşeala. Aşa gândeşte şi Gheo, şi
Ion, şi Mărie. Se mulţumesc să trăiască de pe o zi pe alta dintr-o
pensie amărâtă! De-aia nu dăm înainte!
Cerşetorul: Vreţi să spuneţi că eu aş avea puterea să!?...
Jurnalistul: Dacă aţi da voinţă, aţi primi şi putere, o putere nebănuită, dar fără intenţia de a vă jigni, trebuie să recunoaşteţi că nu
aveţi voinţa de a schimba ceva, de a schimba lumea asta putredă.
Pur şi simplu vă complaceţi în situaţia dată! Aşteptaţi, dacă se
poate, să pice para mălăiaţă.
Cerşetorul: Aici sunt de acord.
Jurnalistul: Ei, şi această atitudine nu vi se pare că ne face complici la tot ceea ce ni se întâmplă? Ce părere aveţi? Nu am dreptate?
Cerşetorul: Aveţi, cum nu, dar vedeţi că nu sunt tocmai eu omul
potrivit pentru a fi porta-vocea mulţimii. Nu mă văd în rolul ăsta...
Jurnalistul: Şi, mă rog, de ce nu? Ce aveţi de pierdut? Nu aveţi
casă, nu aveţi masă. La o adică, o noapte-două la secţie v-ar prinde
bine. Acolo este, oricum, mai cald decât afară, fie şi între două
plăpumi.
Cerşetorul: Asta chiar nu mi-a trecut prin cap, dar nu mi se pare

tocmai onorabil.
Jurnalistul: Asta-i bună!? Aţi fost călcat în picioare de o societate
nedreaptă, azvârlit ca o măsea stricată. Plătiţi-i cu aceeaşi monedă!
Cerşetorul: Ştiu eu ce să zic!? Dacă aş mai avea douăzeci de ani,
poate m-aş lăsa încântat, dar viaţa m-a făcut mult mai circumspect.
Nu mai înghit pe nemestecate toate gogoşile. Sunt conştient că de
multe ori aparenţele înşeală.
Jurnalistul: Adică gerul ăsta năprasnic vi se pare o gogoaşă, şi
încă fierbinte!?
Cerşetorul: Nu, departe de mine acest gând.
Jurnalistul: Sau faptul că sunteţi nevoit să dormiţi în stradă, sub
cerul liber în vreme ce alţii se lăfăie în palate poleite cu aur!?
Cerşetorul: Nicidecum.
Jurnalistul: Şi atunci? Despre ce vorbim aici?
Cerşetorul: V-am spus şi vă repet. Nu sunt eu omul care să-i
reprezinte pe cei mulţi!
Jurnalistul: Frumos ne şade! ’Mneata, nu, ăla, nu, ăla, nu...
Atunci aveţi soarta pe care o meritaţi.
Cerşetorul: V-am contrazis eu!?
Jurnalistul: Şi dacă nu mă contraziceţi, cu ce ne încălzeşte!? Sau
vă încălzeşte, poftim!?
Cerşetorul: Corect, dar v-am mai spus, nu mai sunt la vârsta la
care să mă aventurez în necunoscut. Dacă nu aş fi atât de hârşit,
poate m-aş lăsa păcălit.
Jurnalistul: Adică? Ce vreţi să spuneţi? Cei care au făcut revoluţii, cei care au schimbat lumea aducând progresul de-a lungul
timpului au fost nişte copii fără minte? Explicaţi-mi, că, zău, dacă
pricep...
Cerşetorul: Departe de mine de a face o asemenea afirmaţie, dar,
oricum, nu mai sunt la vârsta avântului revoluţionar.
Jurnalistul: Înţeleg! Vă mulţumiţi cu firimiturile de la masa împăratului, cu bucata de pâine de azi pe mâine. V-aţi împăcat cu
ideea că nu poate fi schimbat nimic în bine în această ţară, dar vo spun că vă înşelaţi amarnic. Şi la fel se înşeală şi toţi aceia care
asemenea dumitale acceptă o stare de lucruri de condamnat.
Cerşetorul: Să zicem că da! Aveţi dreptate. E condamnabilă situaţia în care am ajuns. Fără locuri de muncă, unii ca mine şi fără un
acoperiş deasupra capului, dar cui crezi că îi pasă!? Parlamentarilor
care îşi votează salarii şi pensii nesimţite, miniştrilor ajunşi în
funcţii prin diverse învârteli, clanurilor ce fac legea, baronilor locali? Să fim serioşi! Interesul ne poartă fesul... Aşa a fost şi aşa va
fi mereu, fie că vrem, fie că nu vrem...
Jurnalistul: Aici nu vă pot contrazice, dar să ştiţi că dacă ar exista
solidaritate, lucrurile s-ar putea schimba.

Gheorghe acordionistul
Puiu RĂDUCAN

G

heorghe-al lui Ciorap se sculă cu noaptea
pe umeri, când luna încă mai hoinărea
desculţă pe cer, negăsindu-şi ascunzişul. Strigă la
Măria, muieri-sa!
-Dă, fă, briciul să mă rad!
De frică să nu ia bătaie din nou, muierea veni
cu briciul şi tot harnaşamentul necesar: lighenuşul,
pămătuful, apă, săpun, spumă, scaun, oglindă şi
ştergar.
Cu ochii priponiţi în oglinda rotundă Gheorghe privea mirat mutrai obosită. Oftează, oftează! O gheară rece zburdalnică începe să-l
gâdile pe spinarea inimii.
Ochii i se împăienjenesc. Boii, Suran şi Murgan legaţi de stâlpii
pătulului priveau îngrijoraţi unul la celălalt. Cine-o să-i mai bată după
ce se bărbiereşte nea Gheorghe? Neliniştea lor, nemâncaţi, creştea
odată cu viteza de melc în care Gheorghe îşi dobora barba netunsă de
două miercuri şi-o zi.
Oftatul şi respiraţia grea pun stăpânire pe omul puternic precum
un stejar, odată. Până şi gândurile-i intră în atrofiere. Mâinile încep
să-i tremure, briceagul devine fricos…, barbă mai este de doborât. De
sub corlată, din cealaltă cameră unde Măria supraveghea coca pusă
pe spuză să nu se ardă, îi strigă vreo două vorbe. Nea Gheorghe, aude
un murmur, dar nu desluşeşte nimic din vorbele femeii. Barba aspră
deabia părăseşte pielea obrajilor cu riduri bătrâne şi multe. Mai are.
Mai are mult de muncă briceagul la cum se mişcă mâna moşului carei mai şi tremură. Vreo 3-4 şiroaie de sânge de pe obraji se scurg academic spre călcâiele-i obosite. Oglinda a devenit tot mai ceţoasă, tot
mai obosită, tot mai opacă. Bătrânul munceşte din greu să-şi cureţe
barba obosită. Reuşeşte în cele din urmă.
-Dă, fă, ceva de îmbrăcat!
-Ce-ai mă!
-Dă-mi, fă haina de dimie că n-o să plec în costum! E frig acolo!
-Ce vorbe sunt astea la tine, Gheorghe? Niciodată nu te-am auzit

vorbind aşa !
Femeia se uită la omul ei şi constată că privirea-i este dusă. Respiră
greu, transpiră. Gheara de pe bulevardul spinării îi strânge inima.
Cu mâinile întinse-n faţă, clătinându-se uşor, îşi trage greoi pantalonii peste izmene.
Încearcă să se îmbrace cu cămaşa înflorată cusută de Măria când
s-au căsătorit, dar nu poate.
Se-mpiedică, dă să cadă, dar Maria îl aşează pe pat, îl ajută să se
îmbrace.
-Dă, fă haina de dimie, rosteşte-ncet.
Printre lacrimi, Maria îl ajută, dar ia repede cutia cu chibrituri şi
o lumânare văzându-şi omul în agonie cu ochii închişi.
- Luaşi repede, lumânarea fir-ai a dracu!... Dă-mi tenişii de cauciuc!
-Oleleo! Ce-i cu tine Gheorghe! Unde te duci?
- În car, fă. În car mă duc! Pune în car ţoala aia bătrână ţesută de
mama, velinţa verde! Du-te, fă şi pune velinţa mamii-n car să te văd
io înceacă omul să strige ca odinioară…, dar vocea dă-n stins.
Iese Gheorghe-al Măriei în tindă şi cu păienjeni la ochi o zăreşte
ca printr-un fum dens cum aşează velinţa îndoită-n două între loitrele
carului.
Întoarce carul cu proţapul spre porţile mari a mai putut să spună
şi s-a întors în camera de din vale, în odaia bună.
Tot ca printr-o ceaţă densă vede icoana de deasupra plitei. Face
o cruce mare, înceată şi rară.
Lucrul ăsta cu închintul îl făcea foarte rar…, nu se închina decât
la Paşte şi la Crăciun. Termină în cele din urmă de făcut semnul crucii.
Pipăie cu mâna dreaptă patul cu salteaua de paie – n-o mai vede, iar
cu stânga inima unde gheara nenorocită revenise cu toată puterea şi
muşca cu toţi dinţii.
Respiraţia-i din ce in ce mai greoaie, parcă geme, parcă icneşte.
Se trânteşte pe pat, mai bine zis cade pe spate. Deschide ochii să vadă
lumina şi dealul unde se ducea să-nfigă deştu-n cer, doar o clipită, căci
gheara ucigaşă îi astupă gura inimii.
Venind din curte de la carul pe care tocmai îl întorsese cum or-

Cerşetorul: Solidaritatea cui? Despre ce vorbim aici? Că de 25 de
ani în fruntea Sindicatului, (al cui sindicat oare, de vreme ce
muncitorii au îngroşat numărul şomerilor, fabricile ajungând pe
butuci?), de 25 de ani, zic, în fruntea Sindicatului se află aceiaşi
oameni. Chiar aşa de naivi ne consideră încât să înghiţim găluşca
asta cu reprezentarea drepturilor de către un sistem, el însuşi putred!? Haide să nu ne mai facem sânge rău de pomană, zău aşa...
Jurnalistul: Mă rog... Cum doriţi! Dar măcar aveţi asigurată o
masă caldă pe zi? Ştiţi, voiam...
Cerşetorul: Da! Prin bunăvoinţa şi milostenia părintelui Gheorghe
de la Sfântul Spiridon.
Jurnalistul: Este foarte bine că în aceste vremuri grele biserica
îşi îndeplineşte rolul pe care îl are, în fond, de binefăcător şi proteguitor al omului.
Cerşetorul: Abia aştept să vină primăvara să merg la Medgidia la
tăiat de vie. Omul fără ocupaţie este bolnav. Nu are linişte, stare.
Jurnalistul: Haideţi că m-aţi dat gata.
Cerşetorul: Acum, iarna, pe timpul zilei nu stau o clipă locului şi
în felul ăsta nici nu îngheţ, nici nu mă las bântuit de gânduri.
Jurnalistul: I-auzi!?
Cerşetorul: Poate vă surprinde, dar de multe ori mă învinuiesc
că nu am făcut tot ce trebuie, că nu am luptat pentru ceea ce am
avut, dar în cele din urmă tot eu mă liniştesc şi mă las încrezător
în voia Domnului. De ce? Pentru că trăiesc cu convingerea că tot
ceea ce mi se întâmplă este o lecţie necesară pe care viaţa mi-o dă
şi că prin puterea lui Dumnezeu voi depăşi acest moment de criză.
Jurnalistul: Mă bucur că sunteţi optimist!
Cerşetorul: Şi totuşi aş vrea să ştiu cu cine am stat de vorbă, dacă
nu vă supăraţi? Oamenii, în general, nu îmi dau prea multă atenţie.
Nu ştiu, sunt atât de grăbiţi. Încotro se grăbesc, doar ei ştiu. Eu
m-am grăbit o viaţă şi la ce mi-a folosit!?
Jurnalistul: Sunt jurnalistul X de la televiziunea Y şi vă
mulţumesc pentru interviul acordat... Cameraman!
Cerşetorul (surprins, îşi pune mâinile la ochi): !?
Jurnalistul: Vă mulţumesc şi mă voi strădui să vă găsesc un
cămin! (îi strânge mâna)
Cerşetorul: Mulţumesc, dar nu trebuie să vă deranjaţi.
Jurnalistul: Nu e niciun deranj! Dimpotrivă, mă bucur că pot
ajuta un om aflat la nevoie.
Cerşetorul: Dacă ziceţi!? Vă mulţumesc! Din suflet vă
mulţumesc!
Jurnalistul: O zi bună!
Cerşetorul: Asemenea şi dumneavoastră! (îşi strâng mâinile încă
o dată)
CORTINA

donase nea Gheorghe, Măria intră în camera de la mijloc, în cea de la
şuşea să vadă ce mai lozeşte Gheorghe-al ei.
Se duce şi-n odaia bună şi-şi găseşte bărbatul întins pe pat cu faţan sus…. râzând.
Ziceai că râde, nea Gheorghe.
Îl strigă, Măria, îl mişcă uşor şi dintr-o dată o spaimă groaznică o
cuprinde şi începe să strige :
-Ce faci, Gheorgheeeeeee! Unde te duci, Gheorgheeeeee! Cui mă
laşi, Gheorgheeeee! Cine mai mă bate, Gheorgheeeee! Iese-n tindă şi
începe să strige spre vecini:
-Aoleu! Veniţi că muri Gheorghe-al meeeeeeeeu! Repeta asta inconştient în ţipete uriaş de dureroase şi stridente.
Au început şă vină vecinii, bărbaţii cu pălăriile sub braţ, femeile
cu câte-o lumânare-n mână şi cu câte-o floare.
Măria aprinsese lumina la capul omului ei. Câteva flinticuri de
fâșii de cârpă neagră s-au repezit sub streaşină, pe stâlpul porţii şi pe
coatele oamenilor din curtea Măriei.
Boii, Suran şi Murgan, s-au dezlegat, au veit în linişte, fiecare la
locul lui, unul la hăis, celălalt la cea. Cu coarnele au ridicat resteiele
jugului şi s-au aşezat în genunchi cu gâturile la locul lor, în ustensila
carului. Aşa au rămas două zile până câd l-au pregătit pe nea Gheorghe
de ultima plimbare.
Între timp, Ion al lui Noneci, omul de serviciu, bun la toate;
dezbracă morţi, îi spală, îi bărbiereşte, îi găteşte cu haine noi, le face
gropile, îi ascunde şi trage clopotul de limbă. Multe lucruri face Ion
ăsta, ba, este şi ieftin.
Acum s-a repezit în clopotniţă să trâmbiţeze –n sat pieirea lui
Gheorghe-al Măriei.
Între naveta dintre clopotniţă şi pregătirea lui ne-a Gheorghe cu
cele necesare; dezbrăcat, spălat, masat, îmbrăcat tuns, ras şi frezat –
problema lui Ion, Măria cu neamurile şi vecinii făceau pregătirile
celelalte, la fel ca la nuntă. A sosit şi timpul … plecării.
Ion terminase şi construcţia ”garsonierei” unde se va odihni nea
Gheorghe care este săltat şi pus pîn cutie de nişte vecini mai curajoşi,
dus uşor apoi în car, pe velinţa verde a mamei sale.
Măria a lovit uşor cu palmele, boii care aşteptau în genunchi,
nemâncaţi de două zile, de când dăduse mierleaua-n nea Gheorghe.

(continuare în pag.13)
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ISTORIA TIPARULUI
DIALOGURI
Arhim. Veniamin MICLE
Petre CICHIRDAN
IX
IDENTIFICAREA
IEROMONAHULUI
MACARIE TIPOGRAFUL
Petre CICHIRDAN: - Mulţi ieromonahi cu numele Macarie, dar
niciunul identificat cu Macarie al nostru, de la Bistriţa olteană...Cred
că a venit momentul să aflăm odiseea primei tipărituri executată în
Ţara Românească, la Mânăstirea Bistriţa, la Costeşti, unde un străbun
de-al dumneavoastră a cumpărat pământ, demonstrând că aceeaşi lume
exista şi în Maramureşul nordic, atunci, şi în Ungrovlahia marilor bani
olteni! Cred, cititorii vor să afle pe adevăratul ieromonah Macarie, tipograful!
Arhim. Veniamin MICLE: - După cum am constatat din convorbirea
anterioară, problema identificării tipografului Macarie ieromonahul,
care a desfăşurat o bogată activitate tipografică în Ţara Românească
între anii 1508–1512, a preocupat pe mulţi istorici, începând din anul
1860, când Alexandru Odobescu a descoperit unele exemplare din
cărţile sale în Biblioteca Mănăstirii Bistriţa din Oltenia. Majoritatea
cercetătorilor au încercat să-l identifice cu omonimii săi contemporani:
ieromonahul Macarie tipograful din Muntenegru; ieromonahul
Macarie, egumenul Mănăstirii Bistriţa; ieromonahul Macarie, egumenul Mănăstirii Govora; Macarie, mitropolitul Ţării Româneşti;
ieromonahul Macarie, egumenul Mănăstirii sârbeşti Hilandar din
Muntele Athos. Dar nici unul dintre aceşti omonimi, propuşi de istorici, nu este ieromonahul Macarie tipograful.
Petre CICHIRDAN: - Cred, străbunul dumneavoastră, baron Giula,
v-a „comunicat” că niciunul dintre aceşti tipografi, nu este Macarie
bistriţeanul! Sunteţi deasupra istoricilor contemporani, peste Vlahuţă,
cu intuiţia dumneavoastră ascuţită, cred eu, care vine dintr-un complex
studiu, experienţă, analiză! Din câte vă cunosc eu, la dumneavoastră
se aplică foarte bine „punct ochit, punct lovit”! Mai spuneam cândva,
şi toată lumea era de acord cu această observaţie, de fapt, care aparţine
unui istoric de la Târgovişte: „Pe Micle, încă, nu l-a contrazis nimeni”!
Şi, totuşi, era foarte uşor să acceptaţi opinia acestor istorici! De ce naţi făcut-o?
Arhim. Veniamin MICLE: - Bogdan Petriceicu Haşdeu, cu finul
său simţ istoric, afirma într-un studiu, privind vechea noastră xilogravură, că „românii avuseseră în toate nişte începuturi proprii ale lor,
pe urmele cărora trebuia să păşească, dezvoltându-se, fiii şi nepoţii,
în loc de a uita vocea sângelui pentru momeala străinului”. Această
înţeleaptă constatare se cuvine aplicată şi cu privire la apariţia primului
tipograf din Ţara Românească. În acest sens, există o ipoteză emisă
de slavistul Vatroslav Jagič, membru corespondent al Academiei
Române, şi acceptată de reputatul cercetător în domeniul tiparului,
fostul mitropolit Tit Simedrea (1886–1971); ambii susţin că ieromonahul Macarie tipograful a fost român. Constatând documentar că, la
începuturile artei tipografice, istoria tiparului înregistrează mai multe
nume de meşteri tipografi transilvăneni – Transilvania fiind o adevărată pepinieră de tipografi români – am avut convingerea că acolo
trebuie căutată şi originea ieromonahului Macarie tipograful din Ţara
Românească. Atunci, m-am orientat spre Veneţia, căutându-l printre
tipografii români care activau acolo. Printre ei, în ultimul sfert din secolul al XV-lea, documentele atestă doi meşteri transilvăneni, menţionaţi în anul 1485: Andreas Corvus Burciensis de Corona, adică Andrei
Corbu Bârsanu din Braşov, şi Martinus Burciensis de Cseidino sau
Martin Bârsanu din Codlea; ei lucrau împreună cu Conradus Stachel,
operele lor fiind păstrate, ca mărturii ale memoriei, în biblioteci sau
înregistrate în repertoriile bibliografice; unele dintre ele se află în
cuprinzătoarea colecţie de incunabule a Bibliotecii Muzeului
Brukenthal din Sibiu.
Petre CICHIRDAN: - Extraordinar acest uluitor, mare gânditor,
Bogdan Petriceicu Haşdeu, născut în acelaşi loc cu tatăl meu, judeţul
Hotin. Tot acolo s-a născut Mihai Cimpoi, academicianul de la
Chişinău; acolo a învăţat poetul basarabenilor, Grigore Vieru, acolo a
ajuns Mihai Viteazul să „bată Hotinul cu tunurile” (până în 1812
Hotinul fiind raia turcească), acolo s-a refugiat mama lui Eminescu,
sau, în interbelic, a fost profesor Traian Cantemir până să-şi dea doctoratul cu Leca Morariu... „...Românii avuseseră în toate nişte începuturi proprii ale lor, pe urmele cărora trebuie să
păşească, dezvoltându-se, fiii şi nepoţii”! Câtă
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nevoie avem acum de aceste lucruri, de trebuinţă pentru prezent prin
prisma trecutului imediat şi blamat fără motiv, şi ingrat, pe care unii
îl numesc sechelă a comunismului!...Iată, xilogravura, un început al
artelor şi tehnologiei tiparului, la noi! prin producţia de carte, germen
de început al manufacturii, şi, ca maşină, al capitalismului în Ungrovlahia! Ne amintim, cei doi, sau unul dintre ei, Bârsanu, a lucrat
cu Schweipold Fiol în Cracovia şi apoi au coborât împreună în
Maramureş...Tipograful german Schweipoldt Fiol! Deja, tiparul face
treaba capitalismului şi adună primii muncitori indiferent de rasă, împreună...Vedeţi? nu degeaba Marx a emis sloganul „Proletari din toate
ţările uniţi-vă”! sau în alt plan, benefic pentru societatea umană, a unit
rasele-limbile, anunţând sau emiţând obiectivitatea globalului, al interferenţelor prin tehnologie!
Arhim. Veniamin MICLE: - Încă din anul 1902, Nerva Hodoş,
tratând despre începuturile tipografiei în Ţara Românească, scria că
„studierea împrejurărilor în care se dezvoltă tipografia slavonească în
Europa, în general, în secolul XV şi la începutul secolului XVI, precum şi examinarea mai de aproape a producţiunilor tipografice de
origine românească de la începutul secolului XVI, poate să ne conducă
la alte conclusiuni”. Într-adevăr, dacă întreaga istorie a primei tipografii din Ţara Românească ar fi fost citită prin prisma documentelor şi argumentelor pe care izvoarele româneşti şi străine le
oferă, s-ar fi ajuns la adevărata concluzie. Urmare atitudinilor exclusiviste ale veneţienilor faţă de străini, tipograful Martinus Burciensis
s-a refugiat în Boemia, unde funcţiona din anul 1486 o tipografia în
localitatea Brno; aici va activa el, după părăsirea Veneţiei.
Aflat la o distanţă nu prea mare de Cracovia, tipograful transilvănean a avut posibilitatea să intre în legătură cu germanul
Schweipoldt Fiol, tipograf de cărţi ortodoxe în limba slavonă. Horia
Matei, vorbind despre introducerea tiparului în Polonia, la 1474,
afirmă că, „după o perioadă de tipărituri, în limba latină, în anul 1491,
încep să apară în Polonia şi cărţi în limba slavă bisericească, tipărite
de Schweipoldt Fiol care apoi a lucrat o vreme în Transilvania, unde
a tipărit”. Deci, după închiderea tipografiei ortodoxe de către autorităţile catolice, cei doi tipografi s-au stabilit la Mănăstirea Peri, în
Maramureş. După încetarea activităţii tipografie de aici, înainte de
anul 1500, Martinus se va orienta spre Ţara Românească, unde lipsa
cărţilor bisericeşti era acută, convins că numai activitatea tiparului
poate remedia situaţia.
În sprijinul acestei ipoteze vin şi cercetările istoricului bulgar Peter
Atanasov, care descoperind un exemplar dintr-un text tipărit cu caractere chirilice la Cracovia, autorul publică în anul 1964 un studiu
privitor la relaţiile culturale bulgaro-române, unde evidenţiază
asemănarea dintre tipografia chirilică din Cracovia şi cea a lui Macarie
din Ţara Românească; el afirmă categoric continuitatea tradiţiei cracoviene în opera macariană, considerându-l un „discipol şi continuator
al tipografiei slave din Cracovia”. Într-adevăr, din opera macariană se
desprind trei elemente specifice care îl apropie de tipograful
Schweipoldt Fiol: Frontispiciul din Liturghier, Epilogul Liturghierului
şi litera „M cu poale”, caracteristică tuturor operelor sale. Este adevărat că Peter Atanasov consideră pe Macarie de origine bulgară,
provenind din cartierul Şcheii Braşovului, şi că ar fi învăţat arta tipografică la Cracovia, în tipografia lui Schweipoldt Fiol. Spre deosebire de istoricul bulgar, noi ne permitem să identificăm pe Macarie cu
Martinus Burciensis de Cseidino, român de origine.
Petre CICHIRDAN: - Clar este, că, niciodată, Dunărea nu a separat,
izolat, popoarele; din contră...Când Dunărea despărţea naţiile, le alipea
pe firul ei, făcând posibilă navigaţia, comerţul! Dar atunci, în secolele
V şi VI, şi mai apoi mereu, bulgarii mişunau mereu pe la noi, mai
puţin decât mişunam noi pe la ei! Eu iubesc mult Dunărea, iar TIRurile bulgăreşti, mereu se opreau, încă din anii 1960, la Frizeria lui
Chichi, în „Versail”, şi la Alimentara „Jiul” de unde şoferii cumpărau
celebrul parizer românesc şi măsline din butoi, sau vin de Drăgăşani,
vărsat, cu doi lei pe kilogram...Bulgarii de pe TIR şi nemţii turişti! De
ce nu sunteţi de acord cu ipoteza istoricului bulgar?
Arhim. Veniamin MICLE: - În primul rând, numele „Bârsan” este
specific românesc, iar tipograful provenea din localitatea Codlea, nu
din oraşul Braşov unde se afla cunoscuta comunitate bulgară. El va fi
venit în Ţara Românească spre sfârşitul secolului al XV-lea, după încetarea activităţii tipografice din Mănăstirea maramureşeană Peri. Mai
mult, Alexandru Odobescu, întemeindu-se pe Cronica anonimă, afirma
că meşterul tipograf, după ce se aşeză într-o mănăstire, „dobândi rangul de ieromonah”. Observaţia este foarte interesantă, întrucât relevă
faptul că el nu era preot când venise în Ţara Românească, fiind numai
monah, călugărit probabil în Mănăstirea Peri, cum procedaseră şi alţi
cărturari români, care şi-au desfăşurat activitatea în mănăstiri; după o
anumită perioadă deveneau călugări, schimbându-şi numele, dar

CARTEA SCRISĂ “LA ZIAR”
pornind totdeauna de la iniţiala celui primit la botez. În acest sens,
este cunoscut cazul lui Stroe copilul de la Bistriţa, devenit „Serafim
ieromonahul”, şi al lui Radu copilul de la Hurezi, ajuns „Rafael
ieromonahul”. Astfel, şi Martin Bârsanu, în viaţa călugărească a fost
numit „Macarie ieromonahul”.
Petre CICHIRDAN: - Cred că trebuie să le reamintim cititorilor
despe importanţa teritoriului ungrovlah, în secolele V şi VI; importanţa
Mânăstirii Bistriţa în relaţie cu Transilvania, principat, pe care eu şi
acum îl alătur Olteniei prin poarta Severinului; teritoriu, oltenesc, de
pază al Europei centrale şi regatului atotputernic al lui Sigismund şi
urmaşilor! Dar vorbiţi-ne dumneavoastră de aceste relaţii cu
Transilvania, care, înainte de acele vremuri era capitala Daciei! capitala regelui Decebal, dar şi Buridava, din Vâlcea, capitala lui Burebista
şi Deceneu!...aşa, ca să ne aducem aminte şi de Gh Petre Govora, preotul şi istoricul de la Govora şi Ocnele Mari! şi, care, acum ar fi împlinit
105 ani!
Arhim. Veniamin MICLE: - Cunoscuţii boieri Craioveşti întreţineau
relaţii trainice cu ţările vecine. Bunele relaţii de prietenie ale domnului
Radu cel Mare cu regele Vladislav al II-lea al Ungariei au favorizat
desfăşurarea intensă a comerţului cu oraşele Braşov şi Sibiu; solii sibieni veneau să primească informaţii despre planurile de expediţie ale
turcilor, despre care Craioveştii erau informaţi prin oamenii lor trimişi
în Imperiul otoman; în schimb, sibienii le mijloceau legături cu
Germania, comandând la Nürnberg importante obiecte de aur şi argint
pentru Mănăstirea Bistriţa şi palatele lor. Craioveştii căutau să imite
rafinamentul puternicelor familii nobile apusene. Relaţiile
Craioveştilor cu lumea occidentală erau politice, culturale şi artistice.
În aceste împrejurări, ecoul activităţii culturale şi spirituale, precum
şi al prestigiului economic, prin care se impusese Mănăstirea Bistriţa,
pătrunseseră în straturile cele mai diferite ale societăţii din Ardeal.
Apoi ambiţiile marelui ban Barbu Craiovescu erau pe măsura bogăţiei
şi a prestigiului său. În concepţia sa, Bistriţa trebuia să se ridice la
nivelul principalelor instituţii civile şi bisericeşti ale ţării: prin aducerea moaştelor Sfântului Grigorie, rivaliza cu Mitropolia; prin înfiinţarea instituţiilor culturale, le depăşea pe cele ale Statului. Logic era
să înfiinţeze aici şi o tipografie, mijlocul cel mai modern de răspândire
a culturii, afirmat cu putere în Europa medievală.
Petre CICHIRDAN: - Iată-ne ajunşi la un moment „zero”, esenţial,
nu de „nimic”, ci de centru al istoriei tiparului românesc, cel din Ţara
Românească (iată un centru de cerc, o circumferinţă, care cuprinde începuturile tehnologiei tiparului sau artei tiparului, sau începutul erei
intelectului „sapiens” prin „homo faber”). Martin Bârsanu ajunge la
Mânăstirea Bistriţa... Într-un fel, dumneavoastră îl vedeţi pe Macarie,
alias Bârsanul, ca pe un „mesia” menit să salveze România prin tipar,
prin carte, prin învăţătură, căci aici a învăţat Neagoe Basarab, principe
între principii lumii! Europa era „lumea”! Şi noi, toţi, am văzut că nu
v-a contrazis nimeni, suntem alături de dumneavoastră...Este foarte
frumos să trăieşti printre oamenii ca tine şi să crezi că izbânditorul,
salvatorul, trebuie să fie ales dintre fraţii tăi şi nu din altă parte. În
fond, Dumnezeu este acolo unde este vestit!
Arhim. Veniamin MICLE: - Venind în Ţara Românească, tipograful
Martin Bârsanu a căutat un mediu propice dezvoltării meşteşugului
său, un loc unde cultura să aibă o tradiţie îndelungată, iar cărturarii să
aibă deschidere spre nou. Se ştie că, în perioada apariţiei primelor
tipărituri, lupta dintre atelierul tipografic şi atelierele de copişti sau
scriptoriile mănăstireşti era înverşunată; după cum am văzut anterior,
presa tipografică era considerat unealtă a diavolului, iar tipografii erau
„trimişii lui Satan”. Centrul monahal spre care s-a orientat Martin
Bârsanu a fost Mănăstirea Bistriţa din Oltenia, cea mai renumită vatră
de cultură slavonă la începutul secolului al XVI-lea, unde funcţionau
o serie de instituţii culturale. Deci, se poate admite ideea că Martin
Bârsanu, auzind de renumele cultural al aşezământului bistriţean, solicită să fie primit în această vatră de cultură, întrucât mănăstirea avea
cea mai „mare rezonanţă în epocă”. Aici a descoperit ateliere pentru
meşteşuguri fine şi călugări capabili să-l ajute la munca manuală, dar
şi cărturari necesari pentru corectura matriţelor, care cerea ştiinţă de
carte slavonă şi cunoaşterea manuscriselor bisericeşti şi capacitatea
de a controla textul religios.
Petre CICHIRDAN: - Iată, ne apropiem de tehnologia vremii.
Tehnica sau tehnologia lucrului repetabil, esenţa lucrului cu maşina,
spaimă a timpului care rămâne, însă, impertubabil; fiindcă el există,
curge într-un singur sens, oricum! Este momentul să ne vorbiţi de
această tehnică folosită de ieromonahul Macarie, desigur, în tipăriturile sale...Mă gândesc acum, divaghez puţin, la ce înseamnă omul şi
obiectul care iasă din mâinile sale (căci spune psalmul „Cu mâinele
Lui a făcut Dumnezeu cerurile şi pământul”). Doar prin ceea ce face
şi se vede este omul cunoscut! prin ceea ce face pozitiv, pentru el şi
ceilalţi! Această tehnică, personală, tehnologie, este extrem de importantă dacă ea se şi poate transmite, dacă este practicată în limbaj uni-
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versal...aşa cum este scrierea şi desenul tehnic!
Arhim. Veniamin MICLE: - La Veneţia, Martin Bârsanu şi-a însuşit
întreaga tehnică tipo-grafică, practicată acolo, devenind maestrul celor
mai bune tradiţii ale meşteşugului, cu nimic mai prejos de colegii săi
din breslele Europei apusene. În activitatea desfăşurată pentru formarea tipografiei, ieromonahul Macarie aplică tehnica veneţiană, aşa
cum afirmă majoritatea cercetătorilor, care observă că operele sale au
la bază o muncă şi o tehnică originar veneţiană. Deşi tehnica aplicată
este veneţiană, totuşi se ştie că întreaga bibliografie a cărţii chirilice
vechi pentru cursul secolului al XV-lea şi primul deceniu al secolului
al XVI-lea, n-a semnalat, până în prezent, nici o carte chirilică, prin
care să se confirme incontestabil tipărirea ei la Veneţia. Astfel că,
Macarie nu avea un model de carte veneţiană tipărită cu literă chirilică.
Român, ieromonahul Macarie se va orienta spre modelul cărţii
româneşti, luând ca izvod manuscrisul, de preferinţă cel descoperit în
mănăstirea unde se stabilise, dorind să creeze o operă specific
românească. Trăsăturile sau ductus-ul literei macariene se modelează,
peste tot, cât mai apropiat de manuscris. El împrumută, atât cât permite
turnatul în metal, supleţea şi graţia originalului scris de mână. Chiar
şi unghiurile tind a fi rotunjite, deşi acul şi dăltiţa gravorului le face
câteodată mai colţuroase. Din textele caligrafiate în manuscrisele
mănăstireşti, se constată o atmosferă curat românească; fiecare trăsătură grafică sau literă exprimă dorinţa caligrafului de-a obţine expresii
proprii mediului creator. Pe această linie de orientare şi de inspiraţie
au mers realizatorii de caractere chirilice ale tipăriturilor macariene,
atribuindu-le o origine autohtonă, descoperind modelul chiar în mănăstirea unde se stabilise; monahii bistriţeni copiau manuscrisele în
maniera moldovenească, aşa cum adevereşte Tetraevanghelul postelnicului Marcea, terminat în anul 1512, caracterizat în grafie de acel
„M cu poale”, întâlnit în toate operele macariene, din care a făcut o
adevărat emblemă a tipăriturilor sale.
Caracterul specific românesc al literelor din cărţile ieromonahului
Macarie a fost observat prima dată de filologul V. Jagič. Cercetările
ulterioare au demonstrat că, tipograful a creat un singur corp de literă,
deşi, s-a afirmat greşit, în unele scrieri, că titlurile sunt culese cu litere
capitale; ele nu au fost desenate aparte, întrucât n-au caracteristica
literelor mobile turnate în plumb, ci reproduc fidel originalul manuscrisului, în care literele sunt grupate în ligaturi libere şi oarecum fanteziste, cu scopuri pur ornamentale, intercalându-se una în alta,
tehnicienii tiparniţei fiind seduşi de frumuseţea lor.
Este adevărat, grafia folosită de ieromonahul Macarie la tipărirea
celor trei cărţi diferă clar, atât de cea din tipăriturile lui Schweipoldt
Fiol de la Cracovia (1491), cât şi de a celor tipărite de ieromonahul
Macarie la Cetinje (1493–1496), mai ales în ceea ce priveşte frontispiciile, vinetele şi literele mari ornamentate. Însă trebuie avut în
vedere că tipograful nostru nu a copiat, ci a creat modele noi. La
Cracovia, litera a fost croită de germanul Rudolf Borsdorf din
Braunschweig, iar în Ţara Românească, de Macarie românul; sensibilitatea şi gustul artistic erau diferite la cei doi creatori de litere. De
asemenea, Macarie nu intenţiona să copieze nici litera de la Cetinje,

puternic influenţată de tiparniţele din Veneţia, ci să afirme arta
românească, în spiritul şi simţul artistic al poporului, promovate secole
de-a rândul prin cartea manuscris. Deci, cu tehnica veneţiană a creat
o admirabilă literă românească.
În privinţa ornamentării, se ştie că primele produse ale tiparului
erau înfrumuseţate stereotip, fiind preluate şabloane de origini diferite.
Ieromonahul Macarie nu aplică o asemenea metodă operelor sale din
Ţara Românească; el nu improvizează, înfrumuseţând la întâmplare
cu ornamente lipsite de personalitate, ci pregăteşte materialul ilustrativ
în spiritul artei promovate de manuscrisul românesc. Motiv pentru
care, literele comune, frontispiciile, vinetele şi literele mari ornamentate, conferă tipăriturilor sale o individualitate proprie, definind-o în
contextul tuturor tipografiilor chirilice din secolul al XVI-lea, ca un
fenomen specific.
Deci, arta tipografică a primelor cărţi din Ţara Românească trebuie
văzută ca o transpunere a manuscriselor autohtone în forma tiparului,
folosind acelaşi text, aceleaşi litere şi aceleaşi ornamente – frontispicii
şi litere iniţiale. Astfel, teoria originii cracoviene, muntenegrene şi
veneţiene a tipografiei lui Macarie Românul nu rezistă unei analize
comparate a tipografiilor chirilice.
Petre CICHIRDAN: - Iată, Macarie de la Bistriţa este numit şi
Macarie românul, desigur, ca să să se facă diferenţă faţă de ceilalţi,
străini, cu care istoricii l-au confundat. Este tot un act public, de mare
curaj, al dumneavoastră...de mare preţuire pentru poporul român. Ce
alte dovezi aveţi că el este, totuşi, român? Iată, vorbim într-o societate
în care, în copilăria noastră 1950, 1960 tatălui meu, Vasile, fiul lui Ilie
şi al Mariei, din Hotin, evacuat la Horezu, dar stabilit la Râmnicu Vâlcea, în spate, i se spunea refugiat!...o răutate de mahala, la fel cum era
şi aceea, tot aici, că preşedinţii României trebuie să se numească în
terminaţia „escu”... Cred că totuşi, asemenea apelative, cei care le fac
trebuie să aibă o anume educaţie! Desigur, dumneavoastră aveţi prea
multă, şi prea elevată, din moment ce va-ţi „transportat” în timp şi iaţi arătat străbunului locul pe care să-l cumpere la Costeşti! ...Cum săi spui lui Bela Caroly, ungur, când el s-a născut într-o ţară care se
cheamă România! El este român, ungur; ca şi un ţigan care este român
de etnie ţigănească...
Arhim. Veniamin MICLE: - Dovezi că ieromonahul Macarie a fost
român rezultă şi din Epilogul cărţilor sale; el întocmeşte un Epilog la
Liturghier (1508), dar între acesta şi Prefaţa Octoihului din 1494 nu
există nici un fel de asemănare, afară de numele ieromonahului, cum
afirmă Tit Simedrea. Dimpotrivă, Macarie românul va avea ca model
epilogurile redactate de Schweipoldt Fiol, la Cracovia. Mai mult,
potrivit obiceiului, tipografii care lucrau în afara graniţelor ţării adăugau, în colofoanele cărţilor, numele şi patria lor de origine. Astfel, în
colofonul lui Petrus de Albano, din incunabilul Conciliator differentiarum phylosophorum et principue medicorum, tipărit la Veneţia
(1472), apare numele tipografului transilvănean Thomas
Septencastrensis de civitate Hermani; iar în cel al incunabilului
Breviarum Olomucense din Veneţia (1484), alături de tipograful

Gheorghe acordionistul

(urmare din pag.11)
Le pune resteiele la gât.
-Hai, mamă ! Sculaţi-vă!
Atât de trişti erau boii că nici nu auzeau zumzetele cadelniţei
şugubăţului popă care venise tot beat şi la această … „ceremonie”.
Cânta din carte „material” de nuntă şi-o mai dregea cu… Aleluia şi
… Amin.
Fără nici o comandă, cu capetele-n pământ boii au urnit carul şi
cu copitele butucănoase triste şi grele îşi spărgeau lacrimile.
Au ieşit la poartă, au virat-o spre dreapta , s-au oprit să mai binecuvinteze părintele câte ceva, să-şi ia Gheorghe la revedere de la casă şi
să adune copii mărunţişul.
Înaintea boilor, popa cădelniţa uşor, iar ce-l de dinaintea lui, omul
cu drapelul, pomanagiul de copil al lui Sandu Drugan mergeau legănat.
Gheorghe sta ţanţoş în car cu picioarele-nainte mirosind flori la
rădăcină.
În spatele lui Măria era cea mai gureţe, o mai scăpa din când în
când : Cine mai mă bate, Gheorgheeeee! Chiar şi-ar mai fi dorit o bătaie de la Gheorghe-al ei !

Satul vorbea c-o băte cam des, pentru că era tare-n gură, dar şi în
cap. Ei îi dispăreau cucuiele-n două zile, pe când ne-a Gheorghe se
văita de boantele degetelor o săptămână.
Boii se mai opreau să mai respire popa şi ca cerşetorii şi copii să
termine de adunat banii din ţărână.
Al doilea popas, boii l-au făcut la monument. Acelaşi ritual, aceleaşi vorbe ale năstruşnicului de beţiv de popă care începuse să spună
bancuri la muieri.
Nea Gheorghe, la monument, după ce boii au citit lista eroilor inscripţionaţi pe piatra acestuia, le-a ordonat s-o i a pe drumul bisericii.
Odată s-au mai oprit până în faţa porţilor biserici, să mai ia popa cate-o gură de … aer.
Luaţi-o-n dreapta, bă şi opriţi-vă la intrare lea mai poruncit nea Gheorghe boilor care-i erau
foarte ascultători.
Ăi de l-au urcat în car, l-au dus acum în biserică să-l vadă sfinţii din icoane şi să-i ierte păcatele că toată viaţa lui, Nea Gheorghe, le-a făcut
inventarul.

Conradus Stachel din Blaubeurn apar şi tipografii transilvăneni
Andreas Corvus Burciensis de Corona şi Martinus Burciensis de
Cseidino. Şi la noi, în secolul al XVI-lea, doi tipografi români activau
în Transilvania, provincie românească din Regatul ungar: Philipus
Maler din Moldova şi diaconul Coresi din Târgovişte. Primul, în
Tetraevanghelul slavon, tipărit la Sibiu (1546), îşi arată, în Colofonul
cărţii, originea sa: „Eu, Filip Moldoveanul, m-am trudit la săvârşirea
acestei cărţi”; al doilea, tipărind un Tetraevanghel la Braşov (1561),
precizează, în Colofon, că este „diaconul Coresi ot Târgovişte”, în
timp ce, Colofonul Triod-Penticostarului apărut la Târgovişte (1558)
nu-i indică originea, întrucât lucra în patria sa. Practica aceasta o întâlnim şi în tipografiile sârbeşti de la Veneţia, din secolul al XVI-lea:
tipografii îşi menţionau locul de origine. În Colofonul Liturghiei
slavone, tipărită la Veneţia (1519), este menţionat „ieromonahul
Pahomie din Cerna Gora”, tipograf. Deci, se poate conchide că,
ieromo-nahul Macarie nu şi-a arătat originea în colofoanele celor trei
cărţi liturgice apărute în Ţara Românească (1508–1512), pentru că
tipărea în patria sa.
Petre CICHIRDAN: - Şi drepturile de autor, licenţiere, erau mai
drastice ca acum! Se foloseau tehnologii aflate sub licenţe la care doar
câteva tiparniţe din lume, Europa, aveau dreptul...Faptul că nu s-a
semnat pe cele trei cărţi, la ce concluzie aţi ajuns?
Arhim. Veniamin MICLE: - În concluzie, pe temeiul celor demonstrate mai sus, se poate conchide că ieromonahul Macarie tipograful
a fost român transilvănean, originar din oraşul Codlea, judeţul Braşov,
menţionat în documentele medievale sub numele de Martinus
Burciensis de Cseidino; a învăţat arta tipografică la Veneţia, a cunoscut
la Cracovia pe tipograful Schweipoldt Fiol, de a cărui operă tipografică a fost influenţat. După un timp, petrecut în Mănăstirea Peri
din Maramureş, unde tipăreşte câteva cărţi împreună cu Fiol, s-a stabilit la Mănăstirea Bistriţa din Oltenia, unde a devenit ieromonahul
Macarie şi a tipărit trei cărţi într-o perioadă de cinci ani (1508–1512).
Faptul că nici sârbii nu şi-l asumă pe tipograful Macarie din Ţara
Românească, însuşi V. Jagič îl numeşte: „der walachischer Macarius”,
ar fi o greşeală să nu-l recunoaştem ca român, transilvănean de origine,
din Codlea, identificat în persoana lui Martinus Burciensis de
Cseidino, devenit „Macarie ieromonahul”, prin adoptarea voturilor
monahale şi primirea harului preoţiei.
Având în vedere realităţile istorice, cu privire la noua tehnică de
multiplicare a cărţilor, experimentate în apusul Europei, nu ar fi exclus
ca Macarie să fi sugerat boierilor Craioveşti să supună întreprinderea
lor patronajului voievodal, pentru a preîntâmpina unele dificultăţi
asemănătoare, precum opoziţiile scriptoriilor mănăstireşti sau ale ierarhiei bisericeşti. În al doilea rând, credem că Mănăstirea Bistriţa a
declinat patronajul în favoarea domnului, pentru că era o lucrare destinată întregii ţări; manuscrisele copiate într-o mănăstire erau considerate de uz intern, dar o carte destinată altei circulaţii teritoriale
trebuia să aibă girul autorităţii supreme a statului.
Vorba multă, sărăcia omului ! Gata şi cu descântecul popii din faţa
altarului bisericii şi ne-a Gheorghe cărat de aceiaşi oameni se-ndreaptă
pe aleea pitită la umbra bisericii unde va fi predat lui Ion al lui Noneci
să rezolve … cazul, problema. Acum, acesta, trăgea de zor clopotul
de limbă făcându-i dorinţa celui ce se duce.
Ajuns pe marginea gropii cu nea Gheorghiţă, Ion, coborât din cocoaşa clopotniţei ordonă:
-Alo ! Lăsaţi totul în seama mea, că mă enervez repede! Îi face
schela, îl ascunde să nu-l bată soarele şi cu ajutorul câtorva oameni şi
frânghii, este coborât la subsol.
Popa cânta, femeile se-nchinau, bărbaţii beau şi Ion se repezea cu
lopata-n bolovanii de pământ care tropăiau pe cuşca lui nea Gigel. Se
netezea pământu-n jurul gropii şi creştea peste nea Gheorghiţă văzând
cu ochii.
Terminându-şi treaba, Ion primeşte onorariul şi cu sticla de ţuicăn buzunar fuge-n clopotniţă să se reazeme de sfoaara ce trage clopotul
de limbă.
Măria se tot vaită că nu are cine s-o mai bată, boii au întors carul
şi sfărmând lacrimile cu copitele se-ndreptă spre casa cu un om lipsă
la inventar.
Nea Gheorghe.

Comemorarea lui Vasile Militaru la Ocnele Mari, 2016, un mare succes! Vom reveni.
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REVISTĂ DE CULTURĂ

CU ELENA DICAN - LA INTRAREA ÎN
PEISAJUL PROZEI ROMÂNEŞTI
Felix SIMA

...P

roza este aşezarea, de la cap la cap,
la un moment dat, a tuturor gândurilor unui om, transcrierea lor pe un portativ
de carte.
Mă îndrept spre Adrian MARINO şi
citesc, în Dicţionar de idei literare, Editura
Eminescu, 1973, vol. I, la capitolul Actualitatea: Cea mai mare dificultate a ideii de actualitate literară constă în delimitarea corectă în interiorul vastei sale
sfere naţionale, dominată în mod inevitabil de numeroase implicaţii extraliterare, toate de esenţă social-politică. Fără a concepe
în niciun fel izolarea literaturii într-un spaţiu abstract, utopic, suntem cu atât mai îndreptăţi şi să încercăm definirea conţinutului specific literar al actualităţii, cu cât confuziile şi ambiguităţile o
copleşesc la tot pasul. Foarte actuală, noţiunea de actualitate este
departe de a fi şi foarte limpede. Cauza esenţială se dovedeşte, ca
peste tot, confuzia criteriilor şi abuzul lor jurnalistic, într-un fel
perfect explicabil: nu există jurnale numai de actualităţi, nu se
ocupă întreaga presă din lume numai de evenimentele actuale? Întrebarea care se pune este însă alta: ce legătură obiectivă există
între actualitate, artă şi opera literară? Pregătirea răspunsului implică o serie de disociaţii. Calitatea supremă a artei este limbajul
permanent inteligibil, posibilitatea mesajului său universal, integrarea şi îmbogăţirea continuă a unei tradiţii.
Arta are o întreagă capacitate de transfigurare, arta însăşi este
transfigurare... Aşadar... părăsim textul ştiinţific care ne duce, pe
ocolite, în alte încrengături logice şi teoretice şi ne oprim direct la
cartea doamnei Elena DICAN, unde proza este sigură, întâmplările
se rostogolesc cu seriozitate peste noi, prozele sunt „de actualitate”,
nimic nu este „pe dibuite”, totul se înşiruie raţional, într-un fir epic
distinct, cu personalitate expus.
În prima povestire, intitulată „Răspuns”, când sunase telefonul,
Veronica era pe balcon. Îl pusese pe masă şi lăsase uşa deschisă la
sufragerie, să fie sigură că-l aude, că nu ratează apelul. Îl aştepta
de câteva zile. Poate altcineva, în locul ei, ar fi uitat. Nu şi
Veronica. I se spusese, cu mai bine de un an în urmă, când urmează
să primească răspunsul şi reţinuse exact. Ca să fie sigură, programase mobilul să-i amintească lucrul ăsta la un anumit interval de
timp. Ultima oară îl programase acum trei luni pentru data
curentă... Cu telefonul ăsta trebuia să sosească răspunsul pentru
ea”. Chiar dacă Veronica nu avusese vreme să piardă timpul – in-

tersantă formulare - şi să dea strălucire întâmplărilor, venise vremea ca sacoşele umplute cu
detoate să refacă, în sens invers, drumul străbătut cândva de sacoşele pline ale Anicăi şi ale
lui Ionel, părinţii ei. (p. 34). şi ne amintim din
prima carte a autoarei, Între perfectul simplu şi
perfectul compus, Bucureşti, „eLiteratura”,
2014, cum în copilărie, după vacanţa de vară,
plecau copii-elevi cu părinţii spre oraş, la
şcoală, încărcaţi cu sacoşe peste sacoşe, valize
peste valize, într-un vacarm greu de descris,
prin gări şi autogări, cu merinde şi haine cât
pentru un întreg an...
În povestirea a doua, „Aşteptare”,
Gheorghiţa nu ştia nici ea de ce credea că, dacă
o să se-ntâmple, asta o să fie într-o sâmbătă sau
într-o duminică. Nu într-o altă zi a săptămânii.
I se părea că sărbătoarea n-ar fi fost atât de mare dacă ceea ce
aştepta ea să se petreacă ar fi fost luni, sau marţi, sau miercuri, sau
joi. Nici măcar vinerea nu socotea ea că era zi de întâmplări din
astea. Numai dacă ar fi fost vreo sărbătoare, ceva. O zi de mers la
biserică, cum ar fi fost Sfântul Ilie sau Sfânta Maria. Fie că ar fi
fost Sfânta Maria Mare, fie că ar fi fost Sfânta Maria Mică! In zile
din astea – da, ar fi avut şi lucrurile o noimă ! Totuşi, la început de
septembrie, când cădea Sfânta Maria Mică, era încă vară şi afară
era, de obicei, destul de cald. O zi de felul ăsta, cu lumea mergând
la biserică şi împărţind, pentru cei plecaţi de tot, din mâncarea
pregătită aproape numai pentru asta. O zi din asta în care, după ce
ar fi terminat treburile, toţi vecinii s-ar fi strâns la maidan! Da, în
privinţa asta Gheorghiţa era lămurită, o zi de sâmbătă sau o zi de
sărbătoare ar fi fost chiar minunată1 Ar fi justificat, în mintea femeii, orice eveniment frumos de pe lume. Astfel, soarta se află,
uneori, în mâinile omului.
Urmează „Alegerea”, unde personajul feminin se hotărâse pentru azi. N-ar fi ştiut să explice de ce, dacă cineva ar fi întrebat-o.
Dar decisese că azi va fi ziua şi nimic n-avea s-o abată de la
hotărârea ei. Va fi azi. Fără explicaţii. N-avea nevoie să şi le dea
nici măcar ei însăşi. Sau, nu mai avea nevoie. În „Dorinţă”, Aurica
n-ar fi renunţat să se lupte cu brazda nici pentru toate salariile din
lume. Credea că oraşul poate să te mintă şi să-şi ia ochii cu
sclipirea lui, dar pământul – nu ! Pământul nu minţea niciodată. Ei
să-i ajungă timpul să vadă de pământ, de brazdă, de livadă, de vie

SCULPTORI CU MUZEE ÎN AER LIBER
CONSTANTIN ŢANEA

P

e Constantin ŢANEA – muzeograf-sculptor restaurator, lam revăzut la Muzeul Satului – Bujoreni, acolo unde îi este
locul cel mai potrivit. Tocmai prezenta unei clase de elevi de la
Școala Gimnazială Vlădeşti, în frunte cu doamna învăţătoare Mihaela DOBRICĂ – o lecţie de sculptură. Îmbinând
întrebări teoretice cu îndemânarea practică, am fost martorul unei lecţii interactive foarte plăcută şi utilă. Astfel,
micii discipoli aflau că lemnul, adus din pădure, în atelier,
trebuie măsurat de şapte ori şi tăiat o dată. În timpul lucrului folosim ferăstrăul, burghiul, dălţile, cleştele, ciocanul,
avem creionul după ureche, tragem - pe lemn – linii paralele şi putem tăia un cărpător pe care tocăm morcovi şi pătrunjel, îi
facem şi un ornament – cu dinţi de lup, cu o floricică sau o frunză,
din câteva incrustaţii, simplu. Acesta este un meşteşug. Toate lemnele sunt la fel, dar niciunul nu seamănă. Folosim lemn de fag, lemn
de mesteacăn, lemn de tei, care este mai moale, mai alb, lemn de
stejar. Masa de lucru se numeşte tejghea. Lemnul vorbeşte? Nu! El
nu zice nimic. Tace ca lemnul. Lemnul este mut. Dar dacă se face
vioară din el? Lemnul de paltin și de brad bine uscat, câţiva ani, în
depozite, făcut vioară, atins cu un arcuş, scoate sunete melodioase.
Netezim lemnul pe muchii. Cu o raşpilă, cu o hârtie de glaspapir, o
hârtie cu dinţi. Ce facem înainte de a ne apuca de lucru? Facem o
cruce mare şi spunem şi o rugăciune şi-i spunem lemnului să ne ierte
că îl chinuim… și spunem: Doamne, ajută! Dacă suntem prieteni
buni între noi, ne putem lega „fraţi de cruce” şi „surate de cruce”.
Noi, fiindcă suntem mai mici, lucrăm cruciuliţe. Acestea vor fi pictate şi pe o parte şi pe
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alta. Dacă îi adăugăm cruciuliţei o talpă de
lemn pe care inscripţionăm I. S. H. S., se
cheamă că am făcut un pristolnic cu care
putem să ştampilăm colacii sau lipiile din
cocă şi apoi le punem la cuptor, să se
coacă. Putem face, din lemn, avioane,
păsărele, puişori, muzicanţi: acordeonist, ţambalagiu, clarinetist, violonist… precum și alte jucării din lemn. Nu e o joacă să faci jucării.
Sau, este o joacă foarte serioasă. După aceea, când lucrările vor fi
gata, le vom aşeza pe un panou şi vom face şi un vernisaj şi ne vom
fotografia lângă panoul cu lucrările noastre…Copiii au fost încântaţi
de lecţia predată, mai ales că la sfârşitul orei au fost plimbaţi şi cu
căruţa, pe drumurile „Satului bunicilor”.

BOGDAN DRĂGĂNEL
L-am revăzut pe părintele Bogdan Drăgănel la el acasă, la
Păuşeşti Măglaşi, înconjurat de obiectele strânse pentru muzeul în
aer liber, în iarba proaspăt cosită, cu familia aproape, doamna Elena
– preoteasa - şi Ruxandra – studentă-boboc la Universitatea Piteşti,
aşa cum i-am cunoscut acum mai mulţi ani. A doua zi era Înălţarea

! Cu serviciul de la oraş să se descurce alţii !
Cartea se încheie cu povestirea „O viaţa demnă”, unde personajul, Trică al lui Onică, nu se gândise de la început să plece, nui trecuse prin cap aşa ceva. Adică nu plecase „cu valul”, ci mult
mai târziu, după ce mulţi se întorseseră deja. Cel puţin aici, în satul
lui, aşa se întâmplase. Dar auzise că mai peste tot
se petrecuse întocmai. Ăia care plecaseră primii
sau printre primii se întorceau de tot. Aşa o să
procedeze şi el. O să stea câţiva ani şi o să se întoarcă. Va rămâne acolo doar cât va fi nevoie.
Nicio zi mai mult. Se gândea că e cam bătrân şi
nu ştia dacă o să facă faţă. Nu mai era aşa de uşor,
că se apropia de cincizeci de ani. Se cam termea,
cu toate că muncise toată viaţa lui.
Însă nu de muncă se temea neapărat, era obişnuit. Ii era să nu se facă, Doamne fereşte, de râs
! Faţă de ai lui şi faţă de străini. Şi nici nu ştia
prea bine cum o să fie cu adaptarea asta despre
care îi mai auzea pe unii vorbind. Înţelegea despre ce e vorba, nu era străin pe de-a-ntregul de
cuvintele astea mai pretenţioase. Nu citise el prea
multe cărţi, dar făcuse liceul. La timp şi la zi. Şi
nu putea să nu se gândească la toată viaţa lui de
până atunci. O viaţă de om. La care trebuia, deacu, să renunţe. Din păcate, în urma unui accident de muncă, nu sa mai putut face nimic. Doctorii au încercat tot ce le-a stat în
putinţă. Dar nicio minune nu s-a întâmplat. După încă două săptămâni l-au trimis acasă. Formalităţi nenumărate pentru un sicriu
închis. Apoi o mare de oameni l-a urmat, tăcută, până la cimitir.
Aproape tot satul. Scurt. Telegrafic. Pe înţeles.
Am dorit, prin acestea, să facem numai o scurtă prezentare a
volumului De m-aş fi numit Şeherezada care a fost bine mediatizat
la Ediţia a XI Bookfest, Salon internaţional de carte,1-5 iunie 2016.
Autoarea dovedeşte că îi cunoaşte foarte bine pe oamenii despre
care povesteşte în carte, îşi cunoaşte foarte bine şi uneltele pe care
le desfăşoară pe masa ei de scris, ţese bine în jurul personajelor
numai ceea ce este strict necesar, fără a lungi povestirile inutil.
Am dori şi puţină metafizică în povestirile pe care le vom citi
în viitor. Sau, povestirile se vor transforma în roman, se vor topi
într-un roman, după cum se poate prevedea a fi o evoluţie normală,
firească...
Rămâne de văzut încotro va evolua proza Elenei DICAN, autoare care şi-a făcut, prin două cărţi publicate, o bună intrare în
peisajul prozei româneşti. Până atunci, „mai e mult până departe”,
după cum se spune, prieteneşte, însă arzând şi parcurgând etape, îi
doresc ceea ce îmi doresc şi mie, adică: Nu drumul îl vreau – cu
capătul să nu-l mai ajung/ Ci – rezistenţa ca pentru un drum foarte
lung.

Domnului, iar preotul dădea zor să termine de turnat o placă de
beton în spatele atelierului de tâmplărie şi sculptură, devenit
neîncăpător, pentru a-l mai prelungi cu câţiva metri. Lucra cot la cot
cu un tânăr flăcău enoriaş şi l-a părăsit pentru mai multe clipe,
văzându-mă ajuns la poartă, să mă ferească de cei trei câini care se
repeziseră la mine şi să mă însoţească prin incinta curţii şi a grădinii,
acolo unde are amplasate chioşcurile ce adăpostesc diferite obiecte
ale unor războaie de ţesut, juguri de boi, roţi de căruţă şi de car,
stâlpi de porţi ciopliţi, zăvoare şi balamale vechi, troace de diferite
dimensiuni şi adâncimi, felinare şi lămpi cu gaz, fiare de călcat cu
jar, vătraie, foale din piele pentru o viitoare fierărie, lăzi de zeste,
butii, valize din scânduri pentru plecat în armată, furci de tors, fuse
şi vârtelniţe, măşti de irozi, cercuri de butii, butoaie şi butoiaşe, crucifixe, lampadare, sfeşnice, oale și ulcele, cârpătoare, suveici, seceri
și ciocane, baniţe şi coşuri împletite, ploşti şi damigene, lanţuri şi
potcoave, barde, halebarde şi resteie, ferăstraie şi rindele şi gealăuri,
coase şi topoare, rame sculptate pentru oglinzi, pietre încastrate în
lemn, vulturi cu cruce în plisc, Lucrări ale Sfântului Duh – spune
părintele – în lemn de tei, de prun, de măr, de păr, de plop și de
mesteacăn… ca într-o enciclopedie a artei populare autentice…
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SĂ DĂM O ŞANSĂ PĂMÂNTULUI!
Gheorghe PANTELIMON

P

e 2 iunie 2016, în sala de conferinţe a
Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”
Vâlcea s-a desfăşurat o dezbatere ştiinţifică interesantă şi utilă pe tema „Să dăm o şansă
Pământului!” dedicată Zilei Mediului, care este
celebrată în fiecare an, la scară planetară, pe 5
iunie. Ajunsă la ediţia a VII-a, manifestarea organizată de Forumul Cultural al Râmnicului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi Asociaţia
Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, în
parteneriat cu Biblioteca Judeţeană s-a adresat tuturor vârstelor. Pe
lângă membri ai celor două organizaţii neguvernamentale, la marcarea
acestui eveniment ecologic au participat profesori de geografie şi biologie, directori de şcoli şi un număr important de elevi de la Colegiul
de Silvicultură şi Protecţia Mediului, însoţiţi ca de obicei, de prof.
George Enescu, cercetaşi care activează în cadrul Centrului Local
„Mircea cel Bătrân” al Asociaţiei Naţionale „Cercetaşii României”, îndrumaţi de prof. Jany Lalu şi elevi de la Şcoala Gimnazială „Tache
Ionescu” Râmnicu Vâlcea, împreună cu prof. Iulia Diaconu şi directorul unităţii, prof. Vasile Burduază. Subliniem, cu satisfacţie, implicarea în acţiune a Inspectoratului Şcolar Judeţean, a inspectorului de
specialitate prof. Mihai Manda. În România sunt mai multe arii protejate: trei rezervaţii ale biosferei (Delta Dunării, Munţii Retezat şi
Munţii Rodnei), mai multe parcuri naţionale (13), rezervaţii ştiinţifice

de conservare a naturii şi monumentelor naturale. Fiindcă pe 24 mai a
fost Ziua Europeană a Parcurilor, activitatea s-a axat pe cunoaşterea
unor aspecte semnificative mai ales despre parcurile naţionale de pe
teritoriul judeţului Vâlcea. După cuvântul de deschidere al prof. dr.
Gheorghe Dumitraşcu, secretarul general al Forumului Cultural şi al
Asociaţiei Seniorilor care a accentuat importanţa vitală a protecţiei şi
conservării mediului natural, prof. Gheorghe Pantelimon, vicepreşedinte al Asociaţiei Seniorilor, care a moderat dezbaterea, a prezentat

principalele probleme abordate la Conferinţa privind schimbările climatice organizată în luna decembrie 2015, sub egida ONU, în capitala
Franţei. A fost subliniată legătura strânsă care există între poluare,
încălzirea globală şi schimbările climatice, care afectează viaţa celor
peste 7 miliarde de locuitori ai planetei. După 1890 s-a înregistrat o
tendinţă ascendentă a temperaturii medii, care a crescut cu aproape un
grad Celsius, faţă de nivelul din perioada preindustrială, iar previziunile
specialiştilor avertizează că, până la sfârşitul secolului XXI, planeta se
va încălzi cu 2,7 grade C. De aceea principalul obiectiv al summitului
de la Paris a fost încheierea unui acord interguvernamental, cu valoare
juridică, pentru menţinerea încălzirii globale sub nivelul de două grade
Celsius. În acest sens s-au adoptat măsuri pentru diminuarea progresivă
a emisiilor de gaze cu efect de seră, transformarea economiei care
funcţionează pe baza combustibililor fosili şi dezvoltarea surselor de
„energie verde”. Temele discutate au avut ca suport proiecţii video.
Prof. Anca Popescu de la Şcoala Gimnazială „Şerban Vodă
Cantacuzino” Călimăneşti s-a referit la „Forme de relief din Parcul
Naţional Cozia” şi locuri interesante pe care le-a explorat împreună cu
elevii săi. Acest areal protejat se întinde în partea de nord a judeţului
Vâlcea pe o suprafaţă de 17.100 hectare. Înfiinţat în 1990 este format
în principal din Masivul Cozia ( vârful
Cozia 1668 m), partea estică a Munţilor
Căpăţânii (M, Năruţu), masivul Doabra
din M. Lotrului, o parte din defileul Oltului şi din Depresiunea Loviştei (Tara
Loviştei). Zona centrală, a rezervaţiilor
ştiinţifice, de protecţie integrală, are o

suprafaţă de 7.300 de hectare, iar în cea care o înconjoară şi o protejează se pot desfăşura activităţi limitate. Relieful de bază s-a dezvoltat
pe gneise, roci dure, cristaline. Imagini impresionante au fost surprinse
pe defileul Oltului, pe văile Lotrului, Doabrei, Băiaşului: Parcul întruneşte condiţiile de participare la Reţeaua Ecologică Europeană
Natura 2000, de arii naturale protejate. Gheorghe Iorgulan, fost absolvent al Şcolii Gimnaziale Nr. 10 RâmnicuVâlcea, care răspunde de activitatea de educaţie ecologică, în cadrul administraţiei, a făcut o

CĂLIMĂNEŞTI - CĂCIULATA - ASPECTE
BALNEARE DIN PERIOADA 1850-1900
Gheorghe MĂMULARU
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 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 piatră 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 francoprusac 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 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

prezentare bine documentată a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa,
care a fost înfiinţat în 2004, în urma studiilor şi demersurilor realizate
de Asociaţia Kogayon, organizaţie non-guvernamentală de protecţie a
mediului, care are sediul în comuna Costeşti din judeţul Vâlcea. Este
administrat de Regia Naţională a Pădurilor din România, în parteneriat
cu asociaţia menţionată anterior şi are un director competent, receptiv,
în persoana d-lui inginer Ilie Ceuca. Are o suprafaţă de 4.500 hectare,
fiind cel mai mic din România şi se întinde pe teritoriul localităţilor
Costeşti, Bărbăteşti şi Băile Olăneşti, de la Cheile Bistriţei până la
Cheile Olăneşti.
Buila-Vânturăriţa este o culme calcaroasă impozantă a Munţilor
Căpăţânii. Acest masiv a fost declarat parc naţional pentru valoarea
peisagistică naturală deosebită şi pentru ecosistemele sale montane,
care nu au fost distruse de acţiunea antropică. Gheorghe Iorgulan
afirma că este probabil cel mai sălbatic parc din lume. Relieful carstic
format pe calcare jurasice, în urmă cu peste 150 de milioane de ani are
forme spectaculoase, căutate şi apreciate de turişti: chei şi peste 100
de peşteri. Adăposteşte numeroase specii de floră şi de faună protejate;
iar peisajul de o rară frumuseţe constituie o mare atracţie turistică. Se
adaugă monumente cultural-istorice de mare valoare. În zonă se află
Mănăstirea Horezu, inclusă în patrimoniul universal, UNESCO. Parcul
va face parte din Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000.
Prof. dr. Gheorghe Ploaie, ecologist cu notorietate, cu numeroase
contribuţii ştiinţifice, publicistice, la efortul de protejare şi conservare
a mediului natural a pledat, cu argumente, pentru includerea Munţilor
Parâng pe lista Parcurilor Naţionale ale României. Ca şi celelalte două
parcuri naţionale prezentate anterior sit-ul Parâng are o administraţie
proprie şi un consiliu ştiinţific. Supranumiţi „Reduta de piatră a
Carpaţilor”, Munţii Parâng sunt un veritabil nod muntos, care atinge o
altitudine de 2519 m în vârful Parângu Mare şi constituie nucleul unei
arii protejate de mare importanţă pentru România. S-au prezentat imagini superbe mai ales din Parângul vestic, o zonă mai puţin vizitată.
Predomină rocile dure, şisturile cristaline, dar apar şi cele calcaroase,
spre exemplu în Muntele Găuri, dezvoltându-se relieful carstic. Este
prezent şi relieful glaciar. Cele peste 40 de lacuri glaciare, „perlele
Parângului”, cel mai important fiind Gâlcescu, îi duc faima. Vegetaţia
este deosebit de bogată, bine reprezentată fiind flora de stâncării, iar
10 la sută sunt plante endemice; mari suprafeţe ocupă jnepenişurile,
care au o mare importanţă ecologică; printre alte animale, în peisaj apar
caprele negre. În zonă sunt şi unele intervenţii antropice nepermise.
La final, participanţii au primit din partea Administraţiei Parcului Naţional Buila-Vânturariţa materiale promoţionale, iar dl. Petre
Cichirdan, directorul Editurii Intol Press le-a oferit reviste „Cultura
Vâlceană”.
În concluzie, este necesar ca Guvernul României să-şi respecte
întegral angajamentele care decurg din protocolul de la Paris. Totodată
trebuie găsite soluţii adecvate pentru a ne adapta cât mai bine la schimbările climatice şi să trăim în armonie cu natura. Să lăsăm urmaşilor
noştri un mediu curat, sănătos, favorabil vieţii.
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.
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SIMPOZION INTERNAŢIONAL DE SCULPTURĂ LA CAIRO
CU PARTICIPARE ROMÂNEASCĂ
Î

n perioada 14.04-1.05.2016 s-a desfăşurat prima ediţie a Simpozionului Internaţional de Sculptură în Piatră şi Metal, organizat de Universitatea Badr din Cairo (BUC) în chiar campusul
acesteia. Organizatorii au selectat artişti din întreaga lume, consultând
site-urile şi forumurile de specialitate (de exemplu
Facebook Sculpture Symposium).
Au participat 13 sculptori din cinci ţări: Lara Steffe
(Italia), Paul Popescu (România), Irodion Gveleslani
(Georgia), Ayhan Kayapinar, Işil Şen (Turcia), Ola
Mousa, M. Mokhtar Elrefaey, Hany Elsayed, Khaled
Hamed, Moawia Helal, Taha Nasr, Ahmed Abd
Eltawab şi Omar Toussoun (Egipt). Sculptorul Paul
Popescu trăieşte şi profesează de mult timp în TârguJiu, este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din
România şi a participat la numeroase tabere de sculptură în ţară şi în străinătate (Franţa, Japonia,
Portugalia). Tema simpozionului a fost „Spiritul
Egiptului”, artiştii lucrând în diverse tipuri de materiale: travertin, marmură şi metal.
Organizatorii au avut două obiective majore: constituirea unei colecţii muzeale de sculpturi valoroase,
atât de artă monumentală, de for public, cât şi de plastică de simeză, ca şi punerea în contact a unor culturi,
stiluri şi abordări artistice diverse, reunind experienţele fiecărui participant. În general, s-a remarcat o abordare modernă a fenomenului
artistic sculptural, în care s-a păstrat însă specificul naţional, cultural

rosa cenúşii - delicatese florale prezente
flori de florii înflorite
tulipe-mbrăcate-n petale negre
bucuria nebunilor dintre mori
şi extazul firului inului
neînflorit, s-a ivit vălurit palei vântului,
mai târziu, florile roselor cenúşii ude,
praful antracitului de pe fruntea
minerului scoate exclamaţii din
graţii la fel vălurite, necoapte,
nestrunite sau poate crescute
în umbra copacilor prea bătrâni,
prea bogaţi, rapănaţi din urlaţi
două minute – atenţie la paporniţe!
surprinşi, boboci albi, boboci roşii
la sfat, constată că totul e zavistie, zarvă,
pană ruptă de gâscă leşească pe
leşul oltului, jiului, de la nistru la
prut, pe vremuri azimut prelungit,
în exitus, ce timpuri trecură ca
tremurătura pământului, fahrenheit
grade puţine, unde-i făptura din uşa
bojdeucii cu muşcate-n ferestre,
cu nalbele-n poartă, unde-i zâmbetul
omului bun pe zile rele, omului
bun pe zile tot bune, sufletul pită
caldă, aburindă pe masă, povestind
în alint, snoavă veselă, tristă, ascunsă-n
batistă cu râuri şi doruri prea multe?
plouă, pică prea des şi prea abundent,
tridentul valului e adus malului
de-un peşte mort, dronă-notând,
după atacul gâştelor nesătule,
pustule sparg, singura lumină
a soarelui negru, o melancolie
narvalică năvălitoare, larva pământului
încurcă şoapte şi verde pe continente,
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şi personal al fiecărui creator. Din punctul de vedere modern se pot
recunoaşte mai multe genuri: conceptualism (Ayhan Kayapinar), sintetism conceptual (cazul lucrării „Pasărea Ra” a lui Paul Popescu),
sintetism figurativ (Lara Steffe) şi instalaţii de artă (cazul tuturor
sculptorilor egipteni care au lucrat în metal). În
Paul Popescu cazul conceptualismului nu se pune accentul în
mod deosebit pe aspectul estetic, scopul principal
fiind concentrarea ideii, ermetizând astfel
mesajul. La sintetismul conceptual se reduce detaliul, prin geometrism, la o esenţă capabilă să
transmită mesajul şi emoţia. Sintetismul figurativ
abordează prin mijloace plastice figura umană deo manieră ce trimite spre naturalism.
În cazul instalaţiilor de artă (dezvoltate după
1970, dar inspirate de curentul dadaist, deoarece
la originea lor au stat, printre altele, lucrările
„ready-made” ale lui Marcel Duchamp) artiştii
egipteni au mers pe două filiere: unii au abordat
instalaţii de tip „ready-made” incluzând în compoziţie, ca elemente de detaliu, piese care anterior
aveau o altă folosinţă, dar acum au căpătat valoare
de simbol, iar alţii au folosit confecţia metalică
special debitată în vederea îndeplinirii funcţiei
plastice şi compoziţionale capabilă să transmită mesajul dorit de autor.
Sculptorii au fost influenţaţi de fondul cultural antic egiptean, pe
care însă l-au abordat modern, continuând astfel curentele artistice

mănâncă suflete, o, terente, terente,
tâlhar de sentimente,
lustruieşte maşina s-o plimbi
pe didina, cât mai ţine benzina
roselor cenúşii din capul căpuşii.

arome
în urma primilor paşi
miroseam a pământ reavăn
a doua zi după ploaie
îngheţul apoi
uimire umedă
bradului împodobit
îmi curgea nasul
lacrimilor mirărilor
urătorilor porţilor
repede înflorite
miroseam a narcise zambile
palmate frunze de smochin
primul spin îmi întinse
la mirosit trandafirul
gardul calomfirul
pălămida şi pirul
de sub grajdul
fugilor cailor
sprint.
miroseam
cum să spun
a pământ şi a flori.
depărtată imagine olfactivă
în alt loc şi noroc
o livadă cu pruni
o poiană cu flori
şi-un zăvoi
cu arini ferigi
ciuperci de rouă
în soare
margarete, sânziene

avangardiste din Parisul începutului de secol XX , la care şi-a adus
din plin aportul Constantin Brâncuşi, creatorul sculpturii moderne.
Vernisajul expoziţiei a avut loc în seara zilei de 30 aprilie pe esplanada campusului universitar. La gala de premiere, care s-a desfăşurat pe o scenă plutitoare, au participat sculptorii, oficialităţi din partea
Universităţii Badr, Primăriei oraşului Cairo şi Ministerului Culturii
din Egipt, studenţi şi alţi invitaţi. Toţi artiştii care au realizat lucrări
au primit (pe lângă suma de 1300 dolari) certificate de participare şi
trofeul simpozionului inscripţionat cu numele lor. A urmat apoi un
emoţionant spectacol de muzică tradiţională egipteană.
Sculptorul Paul Popescu, mulţumit de succesul manifestării, a declarat: „Am răspuns invitaţiei de a participa la simpozion cu un dublu
scop: îndeplinirea unui vis al copilăriei, de a cunoaşte Egiptul şi monumentele sale antice şi de a lăsa un « semn » pe tărâmul magnificei
culturi şi civilizaţii egiptene. Prin comparaţie cu celelalte evenimente
similare la care am fost prezent, acesta s-a dovedit ca fiind o reuşită
încă de la prima sa ediţie. Apreciez înaltul profesionalism al organizatorilor – unde aş menţiona în mod special contribuţia deosebită a
artistului Omar Toussoun – şi de asemenea al majorităţii participanţilor, care s-a reflectat în calitatea şi ţinuta de excepţie a lucrărilor
lor, în care oricine poate citi sensul, mesajul şi rigoarea capabile să
trezească emoţie şi bucurie în sufletele privitorilor”.

ADINA
DUMITRESCU
culori.
miroseam
a pământ verde şi a flori.
printre frunze verzi pagini ascunse
calde
tragice destine
eroi de legendă
tuşe groase
tuşe subţiri uneltiri
la furat de cuvinte de drumuri
personaje călătorii imaginate
miroseam a pământ verde a flori şi a
carte.
de departe veneau raze atingeri
din file de scrisori
trandafiri creşteau în obraji
degete împleteau anotimpuri
sistole extrasistole
râuri de lapte gângurite
miroseam a pământ verde
a flori a iubire a carte.
învolburare
de nori potop inundaţie catastrofală
mlaştină înşelătoare
îngropare de vie
urgie cădere
miroseam a pământ săpat proaspăt
a floare putredă
a carte cu pagini lipite
de mine înnămolite
morminte
….tăcere….

loc mutat în neloc
deviere de râu
fără scoc
lampă de gaz
fără fitil
util nul
jurebie încâlcită
miroseam
a pisică
moartă.
afară plug răstoarnă brazdă
jumătate de soare
întregesc
boltă dumnezeiască
urcă
miroseam a pământ verde
a flori colorate
a iubire a tăcere
a pisică moartă ştearsă
a veneraţie
de carte nezidită
mergând înapoi
mergând înainte
spiră ADN
ARN
respiraţie
geneză
miroseam a toate
miroseam plenitudine

NOTĂ: Întreaga responsabilitate a conţinutului articolelor revine autorilor.
Articolele, grafica, fotografiile nesemnate aparţin editorului. Revista apare sub incidenţa Legii 186/2003.

Sorin Lory BULIGA
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