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VÂLCENII LA HOTIN DUPĂ ŞAPTEZECI DE
ANI DE CÂND PREFECTURA HOTINULUI A
FUNCŢIONAT LA HOREZU ÎMPREUNĂ CU

ŞASE MII DE BUCOVINENI...

...Iată, la 27 de ani de la Revoluţie, noi cei din
judeţul Vâlcea (judeţ care merită atributul de

erou al celui de-al Doilea Război Mondial, ca şi oraşul
Horezu, pentru sacrificiul pe care l-au făcut populaţiile,
primind în casele lor aproape 60 000 de evacuaţi, în 1944,
din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, şi
Ardealul de nord) am depus o coroană de flori la monu-
mentul eroilor ruşi, ucrainieni şi români, în cadrul cere-
moniei de comemorare a eroilor ultimei conflagraţii mon-
diale care s-a ţinut în oraşul Hotin din Ucraina (fost ţinut
rumânesc-moldovenesc până în 1812 şi ţinut românesc
între 1918 şi 1944); război fraticid pentru românii din
Armata Roşie (mobilizaţi în 1940) şi cei din armata
României, care, în 1941, şi-au recuceritat pământul smuls
prin Tratatul Ribbentrop-Molotov!...Dovadă chiar numele
unchilor noştri de pe lespezile monumentului! Este vorba
de Cebotar Volodea şi Cebotar Teodoraş, fiii lui Ştefan
Cebotar şi Ana Cebotar, fostă Hâncu. Volodea (fără copii)
a murit pe front în 1945, născut în 1907, iar Teodoraş a
murit în 1960, la 47 de ani!...rămăsese fără un picior în
Armata Roşie, 1944, fiind lăsat la vatră în Hlina la
Lipcani, jud Hotin. Rămasă singură, Ana Cebotar s-a refu-
giat la Râmnicu Vâlcea în 1965, la fata ei, Paraschiva
Cichirdan. Din neamul Cebotar nu a rămas în Republica
Moldova decât cei trei copii ai lui Teodoraş născuţi cu
infirmiera rusoaică, care l-a îngrijit, şi, care, după 1944 i-
a devenit soţie: Tamara, Saşa şi Volodea. Întreaga familie
Cichirdan Vasile  (soţie şi trei copii), din Lipcani, Hotin, a
fost evacuată la 19 martie 1944 la Horezu, dar ea s-a sta-
bilit în Căzăneşti şi Valea Râii, pentru doi ani, 1944 -
1945, pentru ca mai apoi să se mute la Râmnicu Vâlcea...
Până în 1944 Cichirdan Vasile a fost antreprenor de
mobilier şi tâmplărie, având casă (construită între 1940 şi
1944) grădină, cai şi căruţă, şi două ateliere de tâmplărie

în Lipcani şi Hlina...Cechirdan Simion, fratele lui Vasile,
cu un copil şi două surori-domnişoare, croitor, a urmat
acelaşi drum în evacuarea din 1944. Ana Năuc, altă soră a
celor doi, cu doi copii, i-a urmat în această evacuare. La
Vâlcea, cei trei au mai născut patru copii...În documentele
de evacuare, înscrisuri ale Poliţiei Vâlcea, la destinaţie, nu
figurează nici un copil; trei maturi cu urmaşi, soţi şi soţii,
au venit în judeţul Vâlcea, şase pe liste, în realitate fiind
doispezece!

*
Cameniţa şi Hotinul sunt două bastioane de civilizaţie

de la începutul mileniului II,  când se întemeiază noile
state din nord-estul Europei la graniţele cu „Hoarda de
aur” a Asiei. Primarul de la Hotin, Golovlov Mykola, este
născut la Camenţa şi conduce Hotinul de astăzi; face, pri-
mind această vizită, o legătură esenţială între bastionul de
est al Poloniei, cetatea Cameniţa,  şi bastionul nordic al
fostei Moldove valahe, cetatea Hotinului. Iar când noi, cei
din nordul Olteniei, am ajuns la el, cu multă dragoste ne-a
îmbrăţişat şi a sărutat de câteva ori colacul cu sare adus de
Ligia Nicolescu din partea primaruluide la Horezu,
Nicolae Sărdărescu. Ligia Nicolescu-Zapraţan! tot
bucovineancă, din Pojorâta şi de mulţi ani trăitoare în
regiunea Horezului... Primarul Mykola ne-a arătat, după
ce am depus o coroană la eroii aliaţi din cel de-al Doilea
Război Mondial că noi cei din Vâlcea şi cei din Hotin
putem, şi dacă nu vrem, să fim fraţi! şi căile spre frăţie ne-
au fost deschise la Fântâna Albă, românii scăpaţi de sub
refalele mitralierelor găsind apărare în casele rutenilor
ucrainieni...Mai notăm aici un gând care ne frământă!...
Europa care are totul, avea, nu are nici o şansă în lupta
contra invaziei musulmane, care, la rândul ei, nu are nimic
(de pierdut, ci numai de câştigat). În Europa anilor 1990,
europenii, trebuiau să se gândească de mai multe ori, când
au schimbat ordinea economică, mondială, prin Rusia lui
Gorbaciov, când invers capetelor luminate au dispreţuit
religia, deşi la noi ea era interzisă de stat, dar nu şi de
oameni; când au dispreţuit şi desfiinţat comunismul liniştit
şi l-au înlocuit cu unul fals de sorginte necunoscută, nici

Petre CICHIRDAN

Golovlov Mykola, primarul
Hotinului, în mijlocul oaspeţilor
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ALBĂ FÂNTÂNĂ ÎN PLÂNS DE PĂDURE

31 martie- dimineaţă ora 7-spre Cernăuţi.

Ziua începe prost. Plecăm fără profesorul prieten al D-lui
Cichirdan din partea televiziunii VTV Vâlcea, care a

descoperit că nu avea paşaportul vizat. Plecăm şi fără Dl. Cătălin
Sâiulescu directorul Clubului Cpiilor Vâlcea pe care îl vom recu-
pera ulterior de undeva din Moldova. Deci, ”cei patru evanghe-
lişti au rămas doar trei, Luca şi Matei”. Plecăm doar doi.

Rău augur. Sper să fie doar atât fiindcă îmi doresc din tot
sufletul să ajung la Fântâna Albă, să pot onora chemarea lui Iura,
prietenul meu din Cernăuţi. Se cere smerenia celor liberi din ţară
în faţa mormintelor celor care au pierit mitraliaţi la doi kilometri
de graniţă, fugind către libertate. Către libertea românească.

Români ei, români noi. Între noi, moartea. Între noi şi ei şi
moarte o graniţă care nu era înainte. Şi mai mult, nu era o apă sau
un deal sau un munte sau ceva ce să poţi ţine minte, aşa cum se
obişnuia în vechi. Era doar o închipuire dintr-o minte de beţiv (
după cum povesteşte Iura). Era ceva, undeva, intr-o pădure.

Drum de vis printre munţi, dealuri, ape şi culori primăvăra-
tice. Maşina se strecoară agilă pe serpentine. Motor bun, şofer
bun, e bine! Încep să uit starea neplăcută de la plecare. 

Scurtă oprire pentru dezmorţire pe la amiază. Când deschid
portiera mă înveleşte repede, cald,blând, un aer parfumat, ozonat,
dens. Mă scald ca o vrabie în acest văzduh, fericită.Îmi miroase a
munte, a Acasă. Mă întreb de când n-am mai fost atăt de fericită,
de când n-am mai fost acasă. În soare se zbenguie gâze ameţite de
iubire, plutind buimace pe-un picior de zefir. 

E atâta linişte şi pace că mă cutremur înfiorată.
Şi eu care încerc să intru într-o stare neagră, într-un rol,

pregătindu-mă sufleteşte pentru istoria macabră către care ne
îndreptăm, către istorii de moarte, către durere. 

Şi, iată, nu pot! Pentru prima dată mi se întâmplă asta. Nu pot,
nu-mi pot îmagina acea zi albă la Fântâna Albă unde a muşcat
moartea neagră într-o noapte neagră,

Facând-o Fântână neagră.
Şi atunci era tot 1 aprilie, tot primăvară, tot flori, tot parfum

de muguri, tot gâze bete. Şi atunci cum? cum a fost posibil?
Maşina linge kilometru după kilometru alergând să ne ducă la

întâlnirea cu moartea „aceea”. Citisem mult despre „Fântâna
Albă”, eufemistic zis „mult”, deoarece la noi în ţară s-a scris
foarte puţin spre deloc. În esenţă informaţia este că la doi km de
graniţa cu România, de 76 de ani moartea dormea în gropile
comune a 3000 de români bucovineni care nimeriseră dincolo de
creionul lui Stalin în Rusia şi care au ales libertatea, fugind spre
graniţă ca să treacă în ţară, în ziua de 1 aprilie 1941. Ce zi de
păcăleală!

La câteva luni după aplicarea pactului Ribbentrop-Molotov,
românii prinşi în Bucovina de nord cedată Rusiei de regele Carol
al II-lea încercau mereu să fugă în ţară. În punctul numit «
Fântâna Albă » ruşii i-au aşteptat se pare cu gropile comune deja
săpate şi cu mitraliere. Se povesteşte că erau 3000 de oameni.
Erau 3000, nu erau 3000, nu mai contează. Contează că erau tot
atâţia bărbaţi, femei şi copii vii din care după câteva ore au rămas
doar patru stive de cadavre în tot atâtea gropi comune.

Poveşti, sau adunate din povestiri, se zice despre :
pământul pus peste cadravele îngropate, care a mai mişcat

câteva zile. Dedesupt, printre morţi fuseseră şi răniţi încă vii,
îngropaţi de vii.

Despre o femeie tânără cu prunc în braţe care a căzut secerată
de glonţ. Pruncul se agaţă de ea în cădere şi găseşte ţâţa. Nu de
foame, suge lacom de spaimă. Dumnezeu îi pune lacăt astfel plân-

sului care l-ar fi desconspirat şi l-ar fi dat morţii. Cineva îl vede
şi îl scapă pe furiş, printre copaci,pe coate, târâş. Se spune că
astăzi se ştie şi cum îl chema şi unde a trăit.

Despre bărbaţi tineri care se aruncă peste neveste în calea
gloanţelor, încercând să ocrotească cu trupurile lor firavele femei. 

Maşina gonea spre Moldova. În timpul ăsta eu bucovineancă
născută lângă aceeaşi graniţă, aproape la aceaşi distanţă dar de
parte cealaltă, mă scăldam în lumină şi iubire şi nu puteam
înţelege, nu puteam acum percepe moartea, „acea moarte”, de
atunci, nu moartea abişnuită, de zi cu zi, pe care ştii c-o vei întâl-
ni, şi cumva te împaci cu moartea această cotidiană. Faţă de
explozia violentă a acelei morţi, asta cotidiană pare chiar pri-
etenoasă,chiar omenoasă.

Azi lumină, bucurie, viaţă, iubire. Atunci lumină, speranţă,
iubire, moarte-cum? cum? Nu puteam accepta-simţi că a fost
aşa...Şi totuşi...

Îl recuperăm pe Sâiulescu la Suceava. Mai întâi eu reuşesc să
confund Fălticeniul!- cu Suceava. Ha, ha!. Veseli ca nişte cintezoi
o întindem spre graniţă. Am ajuns pe lumină la Siret, am trecut de
vama românească încă pe lumină şi am ieşit din vama ucrainiană
pe întuneric bine. Întuneric-întuneric, căci pe şosea nu era niciun
bec. Gropi în schimb erau din belşug. Ceva ne amintea de vre-
murile apuse la noi. Oare apuse? Oare istoria poate încremeni ca
la Cernăuţi sau şi mai îngrozitor, s-ar putea întoarce?

Doamne, acum şaptezeci optzeci de ani drumul acesta spre
Cernăuţi era unul din cele mai moderne din Europa, iar
Cernăuţiul era cea mai mare vatra de cultură europenă din Est. Şi
azi?...

După o noapte la hotel, dimineaţa plecăm spre centrul
Cernăuţiului şi apoi spre Fântâna Albă încropind o caravană de
maşini împreună cu ceilalţi. Ni se dă un ghid, uşor saşiu, puţin
confuz şi bâlbâit, altfel simpatic foc. După aproape o oră de aven-
turi pe drumuri prăfuite şi desfundate ajungem la Fântâna Albă,
unde comemorarea deja începuse.

Nu ştiu cum va fi fost în alţi ani, dar acum, ierte-mă
Dumnezeu, de cum am intrat în poiana unde „se petrecea”

comemorarea şi am aruncat o privire de ansamblu peste lumea
adunată mi s-a iscodit ideea bolnavă să mă uit după grătarele de
mici pe care le bănuiam pe undeva în mulţime. O empatie idioata
cu care m-a binecuvântat Cel de sus blestemându-mă să simt du-
rerea din lumea vie, mă târa prin mulţime către codru, mă
împingea dincolo de lumea adunată, spre pădure. Am rezistat
impulsului şi m-am amestecat printre  oameni.

Panoramă: în spatele poienii, drum de ţară, colbuit care cotea
peste câţiva metri drept în arături. Stânga dreapta-zeci de maşini
mici, microbuze, autobuze. În faţă câteva sute de oameni. La
monument copii, elevi răsăriti în adolescenţă, cu steaguri
românesti şi ucraniene şi prapuri. Din poianâ până la ei aleee
deschisă. Sobor de preoţi sobru, aliniaţi şi îngrămădiţi în dreapta
cărării. Înalte feţe bisericeşti şi de la ei şi de la noi. În stânga, un
ciorchine puţin mai colorat, de politicieni. Chiar dacă s-ar fi
deghizat, pe mulţi dintre ei îi puteai osebi dintre ceilalţi muritori,
după costumele negre impecabile şi , mai ales, după cefe şi guşi.
Le vedeai din spate late, groase şi transpirate. Erau şi doamnele
lor cu ei, care mai de care mai frumoase, mai preţioase.

Zeci de reporteri de toate culorile. De la toate posturile şi pu-
blicaţiil posibile. Zeci de microfoane, care mai de care mai cool,
sute de aparate foto, bliţuri care clipoceau neîntrerupt, foială
browniană, scanare cu ochi lacomi, fulgerător, după un unghi mai
bun, după un loc mai generos de ansamblu, după un personaj mai
pitoresc, după vreo personalitate mai importantă, după vreo
găselniţă de inspiraţie momentană de geniu. Îi simţeai că nu
făceau parte din lumea în care eram noi, că nu erau pentru ce eram
noi. Ei erau în lumea mass-media la primul etaj de căutare, de
informare, de capturare. Uneori, aproape izbindu-se unii de alţii,
se recunosteau. Atunci înviau, se salutau re-verenţios apoi plon-
jau iar în căutările lor. Acţiunile se desfăşurau clar pe două fron-
turi: unul politic, fiecare personaj ţinând un discurs ce urma ime-
diat tradus din română în ucrainiană şi invers şi, al doilea front cel
al reporterilor care îi vânau pe primii. 

Personaj de masă-mulţimea, neutră, venită sau adusă, aproape
mută în ascultare şi aşteptare, statică.

Ici colo, câte un reporter ochea un personaj vădit dornic de a
relata ceva. Îl vedeai cum atacă imediat secondat de cameraman.
Un moş bărbos de vreo şaptezeci optzeci de ani m-a oprit şi m-a
întrebat el pe mine, văzându-mă că fac poze, dacă ştiu româneşte
şi dacă nu vreau să-mi povestească ceva. Microbul vechi al
microfonului mi se trezeşte şi încep a-l trage de limbă. Brusc rea-
lizez că m-am integrat perfect în fosta activitate de reporter şi mă
îngheaţă o întrebare prelinsă din lipsa personajului colectiv pen-
tru care eram toţi aici:

-Şi morţii? Întreb.
-Care morţi? Îmi răspunde.
-Ăia, din pădure! Zic.
-Păi, ăia împuşcaţi aici, sunt în pădure, cum aţi spus.
-Aha! Mă dumiresc. Îmi venea să continui cu întrebările: -Tot

morţi, tot morţi?
N-am întrebat.
Cătălin e prin mulţime. El este istoric şi probabil ia pulsul

evenimentului. Domnul Cichirdan filmează. Domnia sa este
„Pressa”. Eu, nu sunt nimic, deci nimeni şi, beneficiind de ano-
nimat îmi deschid ca un cărăbuş antenele şi încep să simt, să
absorb sentimente, idei. Prietenul, dragul meu prieten Iura Levcic
aduce coroanele cumpărate de cu seară. Una noi, cei din Vâlcea,
una la fel pentru delegaţia de la Constanţa şi alta mai mare, a lor,
a Centrului Cultural al Bucovinenilor Români din Cernăuţi.
Coroanele sunt urâte, din flori de hârtie cu culori violente. Mi-aş

ideologic, nici politic... Spre exemplu Rusia şi România nu
au meritat tratamentul de ...înapoiaţi! Sau, după 2005, când
în ţara noastră a fost distrusă arta, sistemul de pensii, şi s-a
acceptat mojicia înlocuirii oricum a vârstei a doua şi a treia
cu ...tineretul! Constatăm că postcomunismul, acum euro-
pean, nici al lui Stalin, nici al lui Gorbaciov sau a „spar-
tachiştilor” germani, nici al lui Marx, a adus un mare rău
Europei...pensiile şi salariile fără muncă; justiţie la alegere
şi justiţiari pe toate drumurile. ...Noi, însă, la întâlnirea
noastră ne bazăm pe aceşti bătrâni aproape fără grai dar,
mai ales, şi, pe aceşti copii din soare parcă rupţi pe care-i
creşte Iuri Levcic! Să fim iarăşi precum popoarele din
Hotin şi Cameniţa medievale, care, deşi se băteau, totuşi
dacă nu se iubeau, nerămânând mărturie dragostei lor până
acum!... La Hotin am dus cu noi zefirul dimineţii de la
Bistriţa, de la Polovragi, de la Cozia şi Govora, şi l-am res-
pirat deasupra Nistrului...

(continuare în pag.14)

Ligia Eugenia ZAPRAŢAN NICOLESCU

Iuri Levcic şi Cătălin Sîiulescu
lângă Cetatea Hotinului

Desen de P.
Cichirdan, 1968
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LUPOAICA DE PE CAPITOLIU

Moto:
„O, tu, Lupă a zeului Marte!
Pentru Împărăţia Noastră ajunsă
Cea mai miraculoasă hrănitoare!...
Cum ai putut, oare, tu să ridici
Această magnifică cetate,
Dăruindu-ţi întreg laptele tău?...”

(PROPERTIUS, „ELEGIILE”)

(Urmare din numărul trecut)

Şi graţie Lupei Capitolinei, sculptorii, pictorii,
arhitecţii, contemplând-o, desenând-o şi studiind-o,

au descoperit „legile perspectivei”. Am contemplat, la
Roma, Lupoaice pe coloane (mai bine spus: în vârfuri de
coloane, precum darul făcut Timişoarei, în 1921, de Roma,
cu înaltă coloană, cu tot). Am văzut lupe pe pilaştri, ziduri
înalte; şi am avut un alt sentiment. Magnificienţa, alteţa,
aerul seren, revărsându-se peste călătorul privitor oferă
eternitatea Istoriei Romei.

Acest sentiment „revoluţionar” trebuie să-l fi avut arhi-
tectul Vitruvius, apoi Apolodor din Damasc, până la dis-
cipolii lor, din Renaştere. Fiindcă: aflată la 12 m, deasupra
(chiar a) turistului de azi, Lupa capitolina nu mai are
asprimea, severitatea, duritatea de odinioară! Glorioasă,
măreață, ne vorbeşte, acum, din ochi – cu alte priviri,
despre serenitate şi latinitate, romanitate şi unitate a
Europei. Despre aerul Romei eterne.

*
Şi în România, simbolul Lupei Capitoline, e vizualizat

în extrem de variate forme, pe monumente funerare, dea-
supra unor epitafuri (sugerând originea latină a dispărutu-
lui, soldat, negustor, mai ales după 101-106, când se fixează
administraţia traiană); o întâlnim pe monede, pietre
prețioase, pe inele, sigilii, pe frontoane, unelte de feronerie,
mozaicuri şi suprafețe murale, vase de lut, ulcioare, amfore
de ulei, altare votive; însă și pe pietre de mormânt,
aparţinând unor tineri din legiunile de la Apulum sau din
zona Tulcei şi Dobrogei; ori altora, din armatele auxiliare,
pe inscripţiile lor apărând numele, cauza morţii, nobleţea
familiei, mercenariatul ş.a. După cum apar şi morminte de
piatră, având imaginea Lupei, aparţinând unor veterani,
care îşi terminaseră stagiul şi rămăseseră în Dacia, pe lângă
femei mai tinere (E de menţionat că erau eliberaţi la... 40 de
ani!).

Un savant, arheolog de renume, Acad. D. Protase, care
s-a dedicat, toată viaţa sa, arheologiei romane şi din Europa
de Est, alături de I.I. Rusu şi Constantin Daicoviciu, vi-
zitând muzee de profil, a putut crea o statistică (ce se
apropie, cu excavările şi descoperirile de 2010, probabil);
sunt în discuţie descoperiri ale Lupei, în bronz, sau în pia-
tră: şapte, în Galia (Franţa), 5 în Norricum (Austria de azi);
9 în Panonia (Ungaria, Slovenia, Cehia); două în Anglia; 4,
în Dalmaţia (Serbia); 9 în Dacia (România), cu un detaliu
important: avem în Transilvania (şi)
lupe pe morminte de constructori,
mineri, veniţi la Alburnus Mayor
(Roşia Montana), din Italia, Iliria
(Croaţia de azi), nordul Greciei,
Tracia (dreapta Dunării – Bulgaria)
ş.a., unele conservate la cel mai mare
muzeu de arheologie antică al Țării:
Apulum (Alba Iulia).

S-a conservat, practic, mult, chiar
şi originale „anomalii”: o lupă cioplită
pe un opaiţ, reprezentând-o pe „alma
mater”, cu un singur pui, sub ea –
adusă pe cale negustorească tocmai
din Pompei, atunci în vechime. (Se
conservă la Cluj, în Transilvania). O
altă Lupă, la Cluj,  e un basorelief în
marmură, cu literele de sub ea dante-

late, şterse! În localitatea Cristeşti (Bistriţa-Năsăud) s-au
descoperit alte două lupe: sub una sug doi pui de lup; iar
sub lupa cealaltă, unul din pui suge, în şezut, iar celălalt în
genunchi! (Nu s-au făcut aluzii la Creştinism).

*
Am asistat, în 2016, în Piaţeta Muzeului dei

Conservatori, Roma, la fixarea unei „noi” lupe capitoline,
între Statuia ecvestră a lui Marcus Aurelius şi intrarea de-
putaţilor, senatorilor, delegaţiilor  europene şi turiştilor, în
Palat. Lupa, din bronz, a fost adusă din Depozitele rămase
de la EUR (Expozitione Universale di Roma). Coloana, cu
caneluri, de aproximativ 10 metri, şlefuită, albă, cu capitel
ionic (nu ni s-a spus de unde e adusă), a fost fixată lângă
zidul acelui edificiu, gândit, conceput de Michelangelo. Se
pătrundea, în acest fel, pe sub privirile Filosofului-Împărat,
din înălţimea statuii ecvestre şi privirea, acum serenă,
măreaţă şi eternă a Lupei Capitoline.

Mulţimile de turişti intrau în vârful picioarelor, abia
ţinându-şi răsuflarea. Această aureolare artistico-imperială
n-a produs nimănui senzaţia de versiune, replică, pastişă; n-
au apărut nici ironii critice. Era un „colaj” cu totul extraor-
dinar. Un colaj „postmodern”, structurat din fragmente de
artă – vechi!..

*

Întâlnim lupe romane prin întreg imperiul, vieţuind până
la venirea popoarelor migratoare, „barbare”. Din sec. IV
sunt descoperite, întâmplător, apoi, odată cu avântul arhe-
ologiilor naţionale, sunt scoase, decopertate, aduse în ve-
derea generaţiilor, din marea bibliotecă, arhivă şi depozit,
care este pământul. Din secolul IV încep să fie tolerate,
preţuite, „colecţionate” de viitorul Creştinism Catolic, de
Papi. În secolul al XIX-lea, al formării naţiunilor, lupe din
piatră, antice, sunt deshumate în Transilvania şi intră în
componenţa unor colecţii şi viitoare mari muzee, după
Primul război mondial: Alba-Iulia, Cluj, Zalău, Oradea,
Timişoara, Roşia Montana – Brad, Oradea, T. Severin ş.a.
Sunt descoperite la Gherla, Brâncoveneşti, Ilişua, Bucea,
Cristeşti; apoi Romula, Reşca – Olt, în sud, Ibida – Salva
Rusă, Tulcea (în Dobrogea) etc. Toate descoperite în oraşe,
foste castre, spaţii unde trăia nobilimea, foştii militari (ve-
terani) etc.

Graţie presiunii îndelungate, istorice, a unor imperii
învecinate şi mulţumită regăsirii, recâştigării unităţii latine

– ajutată de surorile ei latine, de câştigarea războiului, Noua
Românie Reîntregită a primit în dar, de la Primăria Romei,
cinci reproduceri, în bronz, ale Lupei Capitoline. În
Bucureşti, ea poate fi contemplată, vizualizată în Piaţa
Romană. Inaugurarea cea mai fastuoasă, faimoasă a avut
loc la Cluj, în 28 sept. 1921, cu cetăţeni sosiţi din tot
Ardealul, în jur de 25.000; şi amplasată, cu mult simţ al
echilibrului plastic, în faţa Monumentului lui Matias Rex. I
s-a adăugat şi un supra-soclu, pe care sculptorul mason ita-
lian Ettore Ferarri a fixat basorelieful poetului Ovidiu, le-
gendara personalitate a anticului Tomis. O altă versiune a
Lupei a fost amplasată la Tg. Mureş, în faţa Prefecturii, la
23 mai 1924. Aventura acesteia a fost dramatică: a trebuit să
fie, fără parlamentări, reamplasată, în 1940, la Turda, unde
a rămas pentru totdeauna. Cea de la Timişoara, din centrul
oraşului, tronând pe o înaltă coloană, nu a fost mişcată
niciodată de a locul ei. Destin minunat! O altă Lupă capi-
tolină a fost amplasată în parcul central din Chişinău; nici
ea nu a fost mişcată de la locul ei, nici în al doilea război,
nici sub regimurile sovietice. Totuşi, în aprilie 2005, deci
după toate revoluțiile europene, trecând, probabil, printr-o
iarnă grea, iarnă „a vrajbei”, sub pretextul unor „fisurări”
ale bronzului, Lupa a fost dusă la restaurat...

*
Lupa capitolină din Cluj-Napoca deţine istoria  şi „călă-

toriile” cele mai ciudate şi straşnice. După septembrie 1940,
odată cu venirea armatelor şi administraţiei horthyste, un
număr enorm de cetăţeni pleacă în refugiu: la Sibiu,
Timişoara, Lugoj, Deva, Bucureşti. Istoricul Constantin
Daicoviciu, împreună cu grupa lui de studenţi, pregătindu-
se să meargă la Sibiu, se duc să vadă, pentru ultima oară,
poate, Lupoaica. Unul din studenţi aduce, de acasă, un afiş,
cu o bentiţă colorată la un capăt – afiş pe care l-a atârnat de
gâtul „Almei Mater!”... Era acolo scris, cu litere mari, un
vers. Au râs, amar; iar unul din ei l-a citit, tare, în grai
bănăţean: „Duce! Duce!.. I-aţi Lupoaica!... Şi ţi-o ...uce!”
Un student de faţă, regretatul Ion Mare, român basarabean,
mi-a confirmat că nu istoricul care făcuse arheologia şi
studii la Roma ar fi spus poesioara, nefiind o persoană vul-
gară!..., ci un tânăr din Caraş-Severin.

Nu am găsit documente relevante că oficialii unguri l-ar
fi supărat, diplomatic, pe Benito Mussolini!... Lupoaica a
stat, alături de Matyas Rex, până după alegerile comuniste
din 1946!... Apoi a fost mutată de 6 ori. Abia în 2011 i-a fost
găsit locul definitiv, poate, în piațeta din fața Catedralei
Greco-catolice – „Schimbarea la faţă!”

Graţie unor dorinţe irepresibile, libertăţii de exprimare
(plastico-peisagistico-urbane, generozităţii sponsorilor), au
apărut, în oraşele româneşti, un număr impresionant de
monumente ale Lupei, ca simbol al latinităţii, unităţii noas-
tre şi romanităţii: la Tg. Mureş, Baia Mare, Brad,
Sighişoara, Târnăveni, Dumbrăveni, Luduş, Dej, Năsăud,
Leşu, Iernut, Galaţi, Brăila, Constanţa etc. Poate că ansam-
blul sculptural de bronz, cel mai sugestiv, pitoresc şi mem-
orabil este între Primăria şi Şcoala din Cristeşti (de Ciceu),

în drum spre Tihuţa, localitatea unde arhe-
ologii au descoperit două Lupe: Titlul
ansamblului este Strămoşii românilor –
Traian (Lupa Capitolina), Decebal
(amplasate la 1900 de ani, de la cucerirea
Daciei, în 2009 – sponsorizate de un strălu-
cit şi generos medic bistriţean, dl Traian
Dascăl).

Istoria Lupei Capitolina, mitică şi artis-
tică, nu se opreşte aici: De ce, oare,
împăratul Traian, începând din 2009, după
1900 de ani, aşadar, ţine în braţe Lupa
Capitolina, pe treptele Palatului de Istorie
şi Arheologie al României, precum ţine
Bunul Păstor mielul?

(Va urma)
(Fragment din vol. 

ROMA SORGINTEI NOASTRE)

Constantin ZĂRNESCU

Să aniversăm în 2018, 100 de ani de la Marea Unire amplasând Lupoaica
Capitolină în intersecţia „Podul lui Hozoc”...  în dreapta cartierul Traian, în

stânga bustul lui Traian, în spate noul „Versail”.

Compoziţie foto Petre Cichirdan

T
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Alla Cebotari, artistă complexă (actriţă, interpretă a mai
multor genuri muzicale: populară, uşoară, ţigănesc-

rusesc) ne încântă de această dată cu dramatizarea unor poveşti
populare ruseşti, puse pe scena Teatrului pentru copii şi Tineret
„Colibri”. Scenariul şi regia aparţin artistei Alla Cebotari,
reprezentând debutul în această direcţie. Spectacolul oferit a
fost expresia clară a rafinamentului estetic şi a viziunii origi-
nale, efervescente. Basarabeancă de origine, stabilită la
Craiova din anul 1990, Alla Cebotari este absolventă a
Academiei de Arte Frumoase „Gavril Muzicescu”, secţia
Regie-Actorie, Chişinău. Artista, născută şi crescută în
Moldova de peste Prut, stabilită la Craiova realizează uniunea
spirituală şi culturală a românilor de pretutindeni prin atât prin
intermediul artei teatrale, cât şi prin muzică. Pe scena Teatrului
„Colibri” din Craiova, Alla îşi manifestă iubirea nemărginită
pentru români, dăruind momente de neuitat şi o parte din
dragostea sa necondiţionată, atât copiilor, cât şi adulţilor.

„Gogoaşa” şi „Năzdrăvanul Petrişor” sunt poveşti populare
rusești, pe care artista le-a tradus şi adaptat pentru teatrul des-

tinat copiilor. Acest proces implică talent, bună stăpânire a ele-
mentelor de spectacol şi dramaturgie şi desigur, pasiune şi
devotament. Alla Cebotari se dovedeşte a fi un rafinat dra-
maturg, deoarece transformarea firului narativ în dialog specif-
ic dramaturgiei se face în mod dinamic, atractiv, tonifiant.
Epicul poveştii capătă dimensiuni interesante în varianta
teatrală, subiectul fiind concentrat, personajele devenind col-
orate, vii, energice. Poveştile captate în replici revigorează
spaţiul dintre emiţător şi receptor, vorbele devenind ele însele
purtătoare de înţelesuri multiple. Alla Cebotari păstrează
subiectul poveştilor populare ruseşti, nu modifică mesajul şi
nici substratul moralizator; ea transformă modalităţile de con-
strucţie ale expunerii, dialogul devenind în fond, un mijloc
care facilitează legătura cu ascultătorii/spectatorii. 

Cunoaşterea limbii ruse asigură textelor traduse şi adaptate,
calitate, relevanţă, acurateţe semantică. Traducerea nu s-a făcut
prin improvizaţii sau devieri semantice, nici ad litteram, ci s-a
realizat în mod firesc, natural, autoarea fiind ea însăşi vor-
bitoare nativă a limbii menţionate. Pentru o traducere reuşită e
nevoie atât de cunoaşterea întemeiată a limbii în care e scris
textul, dar şi de spirit, viziune, simţ şi vibraţie. Stăpânirea
dimensiunii narative a poveştilor aduce textelor traduse, va-
loare şi siguranţă semantică. Utilizarea unui registru lingvistic
familiar, transpunerea firească în limba română sunt aspecte
ale unei traduceri exemplare. Autoarea nu modifică sensul
cuvintelor, nu diluează metafora din subsidiarul textului, nu
goleşte de semnificaţii povestea, ci îi păstrează dimensiunea
fantezistă, spaţiul intim al derulării subiectului. Traducerea
celor două poveşti populare ruseşti sunt emblema vie a unui
spirit ce aduce la un numitor comun, două spaţii culturale
diferite. E un proces amplu cultural, un fenomen care pre-
supune pe de o parte cunoaşterea temeinică a limbii şi culturii
ruse, iar pe de altă parte, corelarea perfectă cu specificul spiri-
tualităţii autohtone.

Adaptarea textelor epice la scenariul dramatic presupune un
talent nativ, pe care autoarea îl posedă în grad înalt. Alla este o
mânuitoare iscusită a tehnicilor specifice dramaturgiei, perso-

najele devenind bine individualizate prin intermediul repli-
cilor, al dialogului. Ele pot fi uşor prinse în tipologii, asigurân-
du-se astfel, mesajul pedagogic cuprins în astfel de texte desti-
nate copiilor. Tâlcul poveştii se desprinde clar, autoarea
insistând pe efectul moralizator al pieselor. Didascaliile inser-
ate permit regizorului să pună textul în scenă cu uşurinţă,
indicându-se astfel, elementele decorative, gesturile, mimica.
Fiecare element dramatic e bine intuit, ceea ce relevă capaci-
tatea extraordinară a autoarei de a surprinde scenic, motivaţiile
şi trăirile personajelor. Indicaţiile scenice sunt clare, concise,
fiind expresia unui spirit care are experienţa scenei, autoarea
fiind una dintre actriţele de renume ale Craiovei. 

Cele două texte adaptate după poveşti populare ruseşti au
fost regizate de Alla Cebotari, pe scena teatrului Colibri,
reprezentând debutul în domeniul regiei şi al scenariului, un
debut care s-a bucurat de un succes răsunător. Spectacolul a
avut un impact uimitor asupra publicului, spectatorii fiind cap-
tivaţi de poveste, de personaje, de decor. 

Atmosfera specifică poveştilor ruseşti a fost asigurată de un
decor fabulos realizat de scenografa debutantă, Iulia Goanţă.
Costumele personajelor în care se reflectă lumea basmului ru-
sesc din care provin personajele au fost de asemenea, realizate
de aceasta. Vestimentaţia creată respectă specificul rusesc,
croiala, tiparul, culorile redând în mod uluitor, lumea vie şi
febrilă a spiritului poveştilor ruseşti. Elementele definitorii ale
caracterelor personajelor sunt reflectate în costumele realizate
cu o sensibilitate aparte, specifică artistului cu viziune com-
plexa, aşa cum dă dovadă scenografa craioveană. Decorul este
în deplină concordanţă cu firul narativ, fiecare element compo-
nent având un spaţiu al semnificaţiei bine determinat.
Scenografia realizată de Iulia Goanţă potenţează impactul
asupra publicului, funcţia emotivă împlinind astfel, scopul
intrinsec al textului.

Muzica realizată de Alin Macovei-Moraru este aleasă în
conformitate cu scenariul pieselor, cu subiectul şi cu nivelul
vârstei publicului căruia i se adresează textele. Muzica este
veselă, dinamică, energizantă, captivantă. Jovialitatea şi buna
dispoziţie sunt menţinute pe tot parcursul spectacolului, prin
intermediul muzicii. Alin Macovei-Moraru este un artist
remarcabil, transpunând spectatorii în minunata lume a
poveştilor prin prisma sunetului, al vibraţiilor sonore. Acest
complex dintre sunet şi imagine este dovada elocventă că regi-
zorul şi compozitorul nu sunt la prima colaborare. Rezonanţa
publicului cu actorii se realizează prin muzică, prin sunet, insti-
tuindu-se astfel, relaţii ce trec dincolo de cortină. 

Pe scenă, actorii s-au transpus în pielea personajelor, s-au
metamorfozat, au alunecat dincolo de cotidian, s-au integrat
imaginarului fantezist. Dedublându-se, ei au trăit alături de
spectatori rolurile poveştilor fantastice. Modul în care şi-au
asumat rolurile arată calităţile artistice de neegalat, căci
asistăm la o transfigurare totală a actorului, o transformare
uluitoare, care se prelungeşte în trăire unică, irepetabilă şi din-
colo de uşile teatrului.

Punerea în scenă a celor două naraţiuni epice a fost primită
de publicul spectator cu încântare, bucurie nedisimulată, cul-
minând cu entuziasm şi uimire. Pentru ca acest lucru să fie
posibil a fost nevoie de un colectiv închegat, de munca în
echipă, actorii devenind ei înşişi părţi indispensabile ale
poveştii. Teatrul „Colibri” din Craiova a avut un succes răsună-
tor prin prezentarea acestui spectacol destinat copiilor.
Scenariul şi regia asigurate de Alla Cebotari, scenografia Iuliei
Goanţă, compoziţia muzicală a lui Alin Macovei Moraru, dis-
tribuţia(actorii: Alla Cebotari, Emanuel Popescu, Daniel
Mirea) sunt coordonatele unui spectacol viu, colorat, puternic,
rodul muncii în echipă. E un proiect colectiv  care a dat naştere
unui act artistic complex. Acest spectacol este o reuşită, un
moment de referinţă atât pentru actriţa Alla Cebotari, cât şi
pentru spaţiul cultural craiovean, însumând valorile teatrului
Colibri, reflectând pasiunea şi devotamentul artiştilor care au
muncit cu dragoste nemărginită. Complexitatea şi valoarea
spectacolului sunt asigurate de atitudinea curajoasă a artiştilor
care fac parte din proiect, de spiritul muncii în grup, şi nu în
ultimul rând, de vibraţia iubirii pentru actul cultural-artistic. 

SCENĂ, SPECTACOL, VIAŢĂ…
Mihaela RĂDULESCU

JUDECATA
PĂMÂNTENILOR...

În fiecare primăvară calendarul lumii creştine ne aduce
în actualitate Paştele, marea sărbătoare despre răs-

cumpărarea păcatului adamic prin jertfa Mielului lui
Dumnezeu, Iisus Hristos. În tradiţia trăirii cotidiene, cu un
post premergător, cauţi împăcarea cu sinele şi cu ceilalţi, dar
şi acel remember al unor probleme demult prin preajmă şi
fără o lămurire anume. Cea mai controversată problemă şi
azi câmp deschis al dezbaterilor lumii, rămâne Procesul Lui
Iisus Hristos şi condamnarea lui la moarte prin crucificare,
urmat de minunea Învierii, pe care s-a întemeiat credinţa
planetară a creştinilor.

Anul acesta, 2017,  rememorarea Procesului, ne este aju-
tată de romanul lui Mihai Mihăiţă-Lovişte, « Halacha »?,
dăruit nouă înainte de tipărire. Prima întrebare pe care ne-am
pus-o se referă la ce ar putea să aducă nou autorul unei teme
care a umplut biblioteci şi a împărţit lumea în multe...
tabere? Sigur că un roman, cu ficţiunea declarată a speciei,
îşi poate pune imaginaţia la treabă și să ne restituie povestea
antichităţii, una care să se potrivească vremurilor noastre. Ce
a vrut autorul să ne spună, spre folosul nostru, ne-o spune
chiar el după ieşirea din... ficţiune, când ne oferă cheia citirii
romanului, în „Divina Tăcere” din finalul adăugat şi cu note
explicative. 

Autorul scrie despre bine şi rău, despre taberele parti-
zane, folosind eroii concreţi ai momentului istoric, de acum
două milenii: Iuda Iscarioteanul, Marii Preoţi: Caiafa şi Ana,
Pontius Pilat-procuratorul roman, Irod Antipa - regele,
Matusal, Caleb, Core (membrii ai Sinedriului), Ham - şeful
gărzii din slujba Templului ş.a., aflaţi în tabăra răului şi Iisus
Hristos, Claudia Procula (soţia lui Pilat), Nicodim, Iosif din
Arimateea, Soll, Publius Lentulus ş.a din tabăra binelui.
Conţinutul pe care se brodează discursul cărţii nu se poate
abate de la o cronologie a evenimentelor şi de la finalitatea
lor fixată scripturistic. Scenele însăilate pe un fir al cărţii
sunt : Iuda vânzătorul, în deşert, angajează trădarea lui Iisus,
primind punga vânzării, şi întărindu-şi jurământul cu „cămi-
la deşertului”; descriere a două sărbători din tradiţia evreilor:
Yom Kippur şi Sărbătoarea corturilor, unde se vădeşte adver-
sitatea dintre Iisus şi Marii Preoţi; După Cina cea de taină în
Grădina Ghesimani cu arestarea şi apoi noaptea judecăţilor,
pe traseul Anna-Caiafa-Pilat-Irod-Pilat; Disputa între
taberele sinedriului, dintre cărturarii, saduchei, farisei, în
jurul procedurilor şi argumentelor unui simulacru de proces,
ţinut noaptea (ca multe alte crime politice din istoria uman-
ităţii!); scenele din palatele lui Pilat şi al lui Irod; Caiafa şi
Anna se retrag în palatul din deşert al lui Caiafa, unde
primesc vestea Învierii şi unde cei doi uneltitori, aici duş-
mani de moarte se ucid unul pe celălalt, ieşind din scenă, ca
în tregediile greceşti; scena finală, ca un sfârşit fericit, se
petrece în Creta unde se refugiase Procula şi Soll, din calea
lui Pilat, cel care va fi ratificat condamnarea propusă de
Sinedriu, după biciuirea publică exemplară şi eliberarea lui
Barabas.

În textul romanului sunt reluate, contextual, minunile
făptuite de Iisus. În discursul, cu multe fapte ştiute apriori,
îşi fac loc informaţii istorice despre personaje, tradiţie, le-
gislaţie şi o foarte documentată descriere a Ierusalimului şi a
ritualurilor vechilor evrei. Descrierile locurilor şi filmul
evenimentelor ne arată un fin portretist al oamenilor şi al
stărilor dramatice prin care trec personajele. Poziţionat, evi-
dent partizan, creştinul din sine se dovedeşte, trăind afectiv,
lângă eroii pozitivi. Titlul cărţii, Halacha? (codul de con-
duită, legiferat din vechime, să dea calea de urmat a poporu-
lui ales!), ne ascunde ideea de Proces, al Lui Iisus, inspirat,
pentru că ai tentaţia să crezi că şti totul din multele ce s-au
spus deja. Ceea ce este o premisă, evident falsă. Semnul
întrebării din titlu este o concluzie apriorie a autorului,
privind respectarea căii acestui cod! Adică suntem avizaţi că
legea nu se respectă în spiritul ei originar! Titlul se justifică,
el fiind des invocat, alături de cuvântul cheie : calea şi de
întreaga familie de cuvinte a Banului (ochiul dracului!).
Despre codul de porunci de la Moise: Halacha, după care

Mihai SPORIŞ
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funcţiona Sinedriul (inclusiv cod de procedură,
invocat în timpul Procesului!) aflăm multe lucruri,
bine documentate. De reţinut şi simbolistica
„insulei” din Deşertul, înconjurat de ... sălbăticiu-
ni, locul rezervat Palatului, făcut prin corupţie –
unde începe şi se sfârşeşte firul povestirii perso-
najului Caiafa.

În legătură cu vânzarea omului, fapt curent, nu
doar în antichitate, autorul creştin insistă pe întreg
cuprinsul romanului (şi mereu trebuie spus că este
o ficţiune îmbinată cu informaţii din cele patru
evanghelii, pe care trebuie să le considerăm ade-
văruri absolute, creştini fiind!) la prezenţa banului
: punga cu arginţii lui Iuda; Dinarii cu care au fost
plătiţi martorii... în proces; Dublarea tributului
pentru Roma, pentru validarea soluţiei de către
Pilat; dublarea mitei, la doi dinari, pentru cei care
cereau eliberarea lui Barabas; plata suplimentară
pentru condamnarea la crucificare, după ce
pedeapsa  cu biciuirea şi judecata lui Pilat nu
găsea vreo vină.  La aceasta adăugăm târgul
intern, între taberele din Sinedriu, ca în orice par-
lament modern cu compromisuri pentru putere, ori
lichelism. 

Problema specială pe care ne-o pune în dez-
batere autorul este una cu tema ei enigmatică, şi ea
demult în preocuparea oamenilor, dar credem, cu
răspunsul alegoric demult formulat : tăcerea
Mielului (aici, declarându-se inspirat de eseul lui
George Uba!). De ce nu s-a apărat Iisus Hristos la
Proces şi a tăcut? Pentru cititori trebuie spus că
autorul este un exersat într-o astfel de tematică
inspirat din scriptură, dar și din mitologie. El ne va
fi dăruit, prin 2009, romanul Ucenicii Cuvântului,
căruia îi vom fi exprimat un punct de vedere şi
câteva aprecieri asupra autorului. Constatam atun-
ci că ucenicii, cu arma cuvântului primit învăţă-
tură de la Mântuitor, au cucerit lumea (vezi motoul
din Dostoievski, pus la începutul romanului, care
Îl identifică pe Iisus-cuvântul întrupat, cu ade-
vărul!). Iar acum tăcerea este tocmai lipsa apărării,
folosind o armă atât de eficace. De ce nu a folosi-
t-o?  Proorocii anunţaseră evenimentul şi ei ştiau
că nu se va apăra. Cei care îl numiseră Miel, ştiau
că destinul acestuia, era să fie sacrificat neprihănit.
Pentru Dumnezeu-prezent perpetuu, starea tranzi-
torie de întrupare în om, pentru mântuirea
omenirii, este una asumată, dată pildă oamenilor
din lumea lor, să le fie pe înţeles şi apoi nădejde
înstăpânită-credinţă.

În ceea ce priveşte judecata oamenilor, pentru
Cineva care nu este din lumea aceasta, ea stă sub
sorţii taberelor şi intereselor omeneşti care le
mână. Să ne amintim de un proces celebru, intrat
în mit : atenienii au ajuns la o mare dispută, în pro-

cesul lui Oreste, după ce îşi omorâse mama adul-
teră, Clitemnestra şi pe Egist. Voturile albe şi cele
negre erau la balotaj. Cel care va fi dat nevinovăţia
va fi fost însuși Zeus, adică instanţa din Olimp,
una nu din lumea oamenilor. Când grecii s-au pro-
nunţat, în alt proces celebru, cel al lui Socrate, vor
fi condamnat la... cucută, pe unul din mari gândi-
tori ai tuturor timpurilor, însă spiritul său a rămas
viu şi azi. În timpurile moderne, ca provocare a
temei justiţiei omeneşti invocăm „Procesul” lui
Frantz Kafka (evreu şi el!), în care ştim deja că
omul în căutarea mântuirii este vinovatul, fără
vină, până la judecata de apoi din... cer, unde se
acreditează judecata absolută. Concluzia acestui
„judecător” (şi autorul acestei cărţi, M.M Lovişte,
este un judecător cu sentinţă proprie, vădită în
concluzia mesajului său!) este că „legea este şi
rămâne inaccesibilă raţiunii!”, adică este din altă
sferă, de dincolo de omenescul rece, exact în
literă, care nu poate vedea în spirit.

Romanul de faţă îşi are şi judecata avizată a lui
Alexandru Popescu-Mihăeşti, ca punere în gardă
şi invitaţie la lectură ( pe care o repetăm şi noi
aici!). El constată că firea omenească este greu
schimbătoare în milenii experimentate şi ne incită
să privim în jur şi să observăm câţi fii ai omului nu
ispăşesc nedreptăţile unor justiţii omeneşti, în
temeiul propriilor proceduri şi al unor Halacha,
mereu costatată insuficientă evoluţiei omeneşti şi
în nevoinţă de schimbare a Constituţiilor. Sunt de
acord cu constatarea, privind forţa literar-artistică,
remarcată şi la celelalte apariţii editoriale.

Judecata oamenilor, după îndelungi aşteptări,
se arată sincronă spiritului vremii. Dacă s-ar
schimba codurile de legi, structura politică a
Sinedriilor, atitudinea societăţii – manifestată cu
putere în spaţiul public, geopoliticul – cu stăpâni şi
vasali, sentinţele judecăţilor omeneşti ar fi altele,
după interesele acestui sistem de cerinţe. Sentinţa
faţă de o astfel de judecată, relativizată la context,
va fi întotdeauna contestată, iar efectul ei va
deveni învăţătură de minte, experienţă trăită, adău-
gată la baza de date şi fapte a umanităţii. Autorul
ne aminteşte de rejudecarea Procesului, cerută
evreilor de vremurile moderne, odată cu apariţia
pe hartă a statului Israel, în 1948. Noua concluzie,
a lui Haim Cohn o ştim şi era previ-zibilă. Iudeu,
nu creştin (care să nu se abată de la adevărul imua-
bil al evanghelilor!) el a rămas pe poziţia căii,
poporului ales, care încă îl aşteaptă pe Mesia, asta
după două mii de ani. Dar aici să invocăm un alt
recurs celebru: procesul lui Socrate a fost rejude-
cat, în 2012, după 2400 de ani şi Grecii, între timp
creştinaţi, l-au reabilitat pe marele filosof,
recunoscându-i nevinovăţia. Judecăţiile în pripă,
pasionale, nu pot rezolva problema adevărului (Ce
este adevărul?, întrebăm şi noi şi constatăm că el
ţine de ceea ce este omenește posibil!), cum un
proces al Comunismului, teatralizat la noi, punea
o nouă cortină peste lucruri, să se poată aşeza
lumea într-o aşteptare cu altă decantare a luminii
de întuneric. 

Preocuparea pentru descifrarea marilor pro-
cese, din istoria umanităţii, este a fiecărei generaţii
şi a fiecărui loc. Amintim aici, pe lângă autorul
loviştean şi pe Pr. Dr. Leon Dură, vâlcean care ne
va fi dăruit o literatură întreagă, inspirată din sfân-
ta scriptură. În legătură cu poziţionarea în dez-
baterea, privind acest celebru Proces, amintim
cartea sa: Evreii au primit pe Hristos, editura
LOGOS, Rm. Vâlcea, 2006.  Iar în 1999, cu ocazia
Paştelui lansam la Rm. Vâlcea: Trecerea...
Paştelui, Editura ALMAROM.

În preajma Paştelui creştin, 2017, am recitit
rechizitoriul şi judecata unui Proces celebru, încă
în dispută, privind corectitudinea lui, şi constatăm
că numai o instanţă supremă, nu din lumea asta,
poate da verdictul ultim!

FRÂNTURI DE VIAŢĂ RECONDIŢIONATE

ISTORIA UNUI BĂNUŢ

Cineva îmi spunea că pentru a fi un bun părinte este important să te
raportezi la propria ta copilărie. Aserţiune nu ştiu cât de adevărată,

având în vedere că în epoca modernă copilăria celor trecuţi de o anumită vârstă
pare dintr-un alt film, în care doar îşi amintesc personajul copilăriei dar nu pot
rezona cu el. Posibil ca, mai mult decât în alte perioade istorice, progresul
tehnologic combinat cu schimbările de regim politic să fi căscat un hău cosmic
între generaţii, încât indivizii să nu se mai regăsească.

Câţiva colegi de şcoală din Râmnicu Vâlcea au încercat să-mi stimuleze
simţurile nostalgice. Găsindu-mă pe o anumită reţea de socializare, mi-au tri-
mis o fotografie de grup veche de peste 30 de ani, de la ceremonia intrării în
rândul pionierilor. Stăteam cu toţii ghemuiţi pe patru rânduri, aranjaţi ca să
intrăm în cadru, pe treptele din faţa şcolii. Noi, băieţii, că deh! fetele aveau pri-
oritate, abia ne vedeam scăfârliile de după umărul colegelor noastre mult mai
înalte. Eram cu toţii albi la chip şi cămaşă încât, dacă poza ar fi fost alb-negru,
s-ar fi văzut doar cravatele de pionier. De altfel, era tot ce conta în poza respec-
tivă iar noi eram făloşi nevoie mare de această bucată de pânză care, aşa cum
ni se spunea, avea culoarea roşie de la sângele eroilor. Ulterior a devenit un
accesoriu neprietenos, ca şi matricola de altfel, fără de care nu puteam intra în
şcoală. Dar să nu anticipăm. 

Una dintre cele mai mari trăsnăi ale mele, care a depăşit graniţele şcolii prin
repovestiri care de care mai înfloritoare, este legată tocmai de această matri-
colă. Periodic se făceau controale de ţinută la intrarea elevilor în şcoală, iar
matricola şi cravata erau punctele cele mai sensibile. Evident, când se întâmpla
acest lucru, coada la intrare se întindea pe mai multe sute de metri. Nu aveam
niciun chef să particip la acel imens cordon uman, dar pesemne că figuram şi
cu ceva probleme de ţinută, astfel că m-am gândit la un subterfugiu. Mă furişez
prin spatele şcolii unde ştiam că sunt geamurile clasei noastre de la parter.
Înăuntru, elevul de serviciu purta o cârpă roşie pe braţ, inscripţionată, de parcă
ar fi fost copil de trupă în gărzile patriotice. I-am făcut semn cu mâna şi l-am
rugat să deschidă geamul pentru că se îneca în praful ce se ridica dintre bănci.
Un ochi de geam lat cam cât un manual era singurul pe care-l putea deschide
dar suficient pentru mine să mă caţăr pe pervaz şi să mă trag înauntru. Nu mai
ţin minte dacă elevul de serviciu m-a turnat la învăţător sau m-am lăudat eu sin-
gur către colegii ce începuseră să sosească în clasă, după ce au îndurat supliciul
statului la coadă. Cert este că învăţătorul, domnul Ivănescu, a aflat la prima oră
de isprava mea, iar de aici până să afle părinţii nu mai era decât un pas. Din
fericire, tata a luat întâmplarea ca pe o glumă bună şi m-a ferit de pedeapsă.

Întâmplarea nu este lipsită de relevanţă. Dacă mi-a fost de ceva oroare pe
vremea lui Ceaşcă, au fost cozile interminabile. Şi, slavă Domnului, erau cozi
la orice. Însă nu prea am avut parte de ele. Alţi copii, colegi de-ai mei de joacă,
erau treziţi de părinţi cu noaptea în cap să ţină loc la carne sau lapte. Farmacista
de maică-mea când pleca la cumpărături lua în sacoşe şi două-trei pachete de
vată. Valută forte într-o perioadă în care femeile erau cele mai dispreţuite şi
înjosite făpturi ale regimului comunist. Erau bune doar să facă copii, cât mai
mulţi copii, fără să li se asigure măcar condiţiile minime de igienă personală.
Când se primea marfă în farmacie,
instantaneu se forma o coadă de sute de
persoane. Iar toată marfa erau vreo doi
saci de vată. Ca să nu se calce în
picioare femeile de la coadă, nici nu se
mai deschidea farmacia, afişîndu-se
doar placuţa cu "inventar". Iar vata şi-o
împărţeau angajatele între ele. Aşadar,
mama mergea la cumpărături cu două-
trei pachete din preţiosul bumbac şi se
întorcea cu sacoşele ticsite. Într-o epocă
în care promiscuitatea era la cote înalte,
fiecare se descurca cum putea. Cu alte
cuvinte, recunosc, am fost un benefi-
ciar al sistemului de pe urma plantei
mediteraneene. 

Dar să revenim la fotografia noas-
tră. Colegii care mi-au trimis-o, ca şi
când n-ar fi fost de ajuns (ca să mă
compromită!), au menţionat în dreptul
fiecărui personaj iniţialele numelui.
Recunosc că din străfundurile memo-
riei îmi soseau greoi jumătăţi de nume
pentru o bună parte dintre ei. Dar la

Marius CĂRBUNESCU
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MOZART: REQUIEM IN D MINOR
(K.626). FILARMONICA DIN

RÂMNICU VÂLCEA

10 aprilie 2017 la Filarmonica vâlceană, sala Lahovari, concert mult aşteptat, orchestra simfon-
ică şi corul dirijate de Mihail Ştefănescu au dat citire partiturii Recviemului mozartian, cel care
acum 27 de ani, imediat după revoluţie, a fost interpretat la Filarmonica George Enescu sub bagheta
lui Cristian Mandeal ca gest de vie amintire şi pentru eternitate a morţilor de la revoluţie, tineri şi
copii, şi maturi, căzuţi pentru libertate în perimetrul determinat de clădirile C.C.-ului, Palatului
Regal, Atenee Palace-lui şi Filarmonicii „George Enescu”...Alături de orchestra simfonică şi corul
Filarmonicii a evoluat un cvartet curajos alcătuit, valoros, format din  Monica Scurtu (soprană),
Claudia Codreanu (mezzosoprană), Codruţ - Dumitru Scurtu (tenor), Iustinian Zetea (bas)...
Curajos, pentru că, dirijorul Mihail Ştefănescu a avut curajul să rişte şi să meargă pe acest cuplu
deosebit de talentat, Monica şi Codruţ Scurtu, mai rar întâlniţi pe scena muzicii vocal simfonice,
dar des ascultaţi în muzica religioasă din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului unde cei doi fac ravagii
(aşteptate-dorite) de câţiva ani încoace...Cel puţin corul şi cvartetul de solişti şi-au îndeplinit cu brio
misiunea, noi, melomanii vâlceni răsplătindu-i cu meritate aplauze...Requiemul lui Wolfgang
Amadeus Mozart interpretat şi ascultat de milioane de ori pe orice suport auditiv, de fiecare dată cu
motivată emoţie şi înălţătoare plăcere, şi, care adevereşte cunoscuta sintagmă că „Mozart a ajuns la
Dumnezeu”!...în comparaţie fiind cei trei titani ai muzicii clasice: Bach, Haydn şi Beethoven, ultim-
ul, în afirmare! Acest recviem al titanului operei germane cu libret italian, Mozart, a fost scris în
1791 anul morţii sale şi a fost continuat de doi elevi ai săi. Prima parte „Introitus: Requiem aeter-
nam (cor şi soprano solo) a fost scrisă integral de Mozart. În celelalte părţi, „Kyrie” (cor), „Dies
irae” (cor), „Tuba mirum” (solo cvartet) liniile melodice sunt trasate de Mozart, mai departe, doc-
umentele vremii arătându-ne numai nişte schiţări muzicale. Credem că din această cauză orches-
traţia după aceste prime părţi nu reuşeşte să ţină pasul cu compoziţia vocală, corală şi solistică, din
care cauză marile orchestre ale lumii ştiu să stea în surdină şi să creeze un spaţiu sonor estompant
care dă senzaţia unei îngânări celeste pe care ori de câte ori am ascultat recviemul am apreciat-o şi
am pus-o în sarcina dirijorului...Recviemul lui Mozart este o operă angelică, mângâind sufletele
celor plecaţi dintre noi, dar mângâindu-le şi pe cele a celor care îl ascultă şi, care, constituie pentru
orice ansamblu muzical, vocal instrumental, o piatră de hotar, o rampă de afirmare în muzica inter-
pretativă universală...Este în acelaşi timp o operă muzicală artistică şi o operă ştiinţifică...

*

Soprana Monica Scurtu. Născută la Rm. Vâlcea, absolvă clasa de canto la Liceul de Artă din
municipiu, mai apoi Secţia Pedagogie Muzicală a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti.
Absolvă două mastere: 2009 în Stilistică Dirijorală – la clasa de dirijat a prof. M. Diaconescu şi P.
Andriesei, iar celălalt, în 2013, Interpretare Artă Vocală la clasa conf. univ. dr. Claudia Codreanu.
A activat ca solistă a Corului „Preludiu” din Bucureşti condus de Voicu Enăchescu. Activitatea sa
artistică – de solistă a numeroase concerte şi recitaluri se îmbină în mod armonios cu cea pedago-
gică, Monica Scurtu fiind în prezent profesor de canto la Liceul de Arte „Victor Giuleanu” din Rm.
Vâlcea. 

foarte puţini mai întrezăream în fotografiile de acum copilul de atunci. Fac şi
o destăinuire mai puţin elegantă. Am constatat ca avem o fostă colegă stabilită
în Statele Unite şi am intrat pe profilul ei. Am găsit câteva poze pe care le cre-
deam ale ei dar parcă nu semăna cu ce ştiam eu. Măi să fie, mi-am zis în gând,
chiar aşa de mult să te transforme America? Dar în scurt timp m-am lămurit,
ceea ce văzusem era fiica iar colega mea ... mama. Am avut un şoc, de parcă
uitasem ce vârstă am. 

Recunosc, dragi colegi, că ceea ce v-aţi propus aţi reusit. După atâtea gân-
duri navetiste între trecut şi prezent parcă am început să resimt un fior melan-
colic. Căutând prin cufărul cu amintiri mi-am propus să nu rămân dator şi am
găsit... un banuţ (foto). Un bănuţ primit în urmă cu 30 de ani de la fosta mea
colegă Claudia. Pe vremea aceea eram pasionat de colecţii numismatice cu
monezi de pe alte meleaguri, pasiune deloc uşoară având în vedere orizonturile
luminoase dar impenetrabile ale epocii de aur. Evident că prima zestre de mon-
ede a fost din fostele state comuniste, unde puteai călătorii mai uşor. Iar când
am aflat că tatăl Claudiei e plecat „afară” cu un contract de muncă, n-am ezitat
să-i cer o favoare. În fond ar fi fost piesa mea de rezistenţă. De curând am
povestit cu Claudia pe internet despre acel episod. Eram convins că o surprind,
că nu mai ţine minte contextul, întrucât ce era important pentru mine şi pasi-
unea mea reprezenta un fapt banal pentru ea la dimensiunile unei zile.
Darămite după atâţia ani! Nici eu nu mai ştiam dacă mai am acea ”piesă” rară
dar m-am dus la cutiuţa cu amintiri şi am găsit-o. O monedă de 20 centavos
emisă de Republica Ecuador în 1978. Pe vremea aceea, nu mulţi români călă-
toriseră prin ţările de unde ne veneau banane o dată pe an, în preajma sărbăto-
rilor de iarnă. Iar mândria mea era cu atât mai mare.

Ceea ce s-a dorit un „remember” vesel  prin această întâmplare, nu prea s-
a potrivit. Am aflat cu această ocazie o veste tristă. Banalul bănuţ a căpătat o
altă semnificaţie pentru că persoana care l-a adus în ţară, a trecut în altă lume.
Condoleante Claudia! Acestă monedă reprezintă acum simbolul unei legături
peste timp cu tine şi tatăl tău. Vei vedea când ne întâlnim că moneda a rămas
la fel, nu s-a schimbat deloc. Noi, însă, am mai ”ruginit” puţin.

Temerea lui Dumnezeu
Eu de Domnul mă rugai,
Să o ia pe soacra mea,
Însă Dânsul nu o vrea,
Că e linişte în rai.

Cugetare feminină
Toţi bărbaţii sunt măgari,
A spus ea, având dreptate,
Că doar i-au cărat de toate,
Haine, mobilă, dolari.

Transcendenţă
Apar prin Eva ca-n magie,
Pretenţii, fiţe, gălăgie;
Dar când s-a săturat cel Sfânt,
Ne-a dat-o nouă pe pământ.

La un colţ de mahala
E o femeie necajită,
Stă-ntr-o  baracă pricăjită,
Nu are soţ  s-o ocrotească,
Dar are cinci copii să-i crească.

Chestie de demnitate
Soţia m-a-nşelat din nou
Cu un coleg de la birou,
Dar nu-mi părea aşa de rău,
De mă-nşela cu şeful său.

Am o deficienţă
Afirmă mulţi că cei bogaţi
Au strâns avere prin hoţie,
Dar eu consider că-s dotaţi
C-o minte ce-mi lipseşte mie.

Căpşunarul
Din Franţa vine plin de fală,
De patru ani n-a fost acasă,
Copiii lui sunt mari, de şcoală,
Nevasta c-un copil borţoasă.

Biomagnetism
În căsnicie au noroc,
Se completează reciproc,
Nevasta cu paharul,
Bărbatul ei cu parul.

Preşedintele Ligii
Scriitorilor-Filiala Vâlcea
Cu lumânări şi cu prosoape,
El e Mănescu Constantin,
Un preot cult cu har divin,
Ce se pricepe să o-ngroape!

Impuls
Nevasta-i spune soţului
Să nu mai fie-aşa umil,
Că-n dragoste e mai viril
Decât toţi cunoscuţii lui.

Rudele din alianţă
Pe români, cu tot respectul
Îi aşteaptă occidentul,
Cu surâs şi bunătate,
Că au străzi nemăturate.

Privilegiu
Eu bucuria-mi manifest
Că ţara noastră e săracă,
Când imigranţii vor să treacă,
Se ingrozesc şi fug spre vest.

ION MICUŢ
EPIGRAME
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Mezzosoprana Claudia Codreanu. Mezzosoprana Claudia
Codreanu este absolventă a Academiei de Muzică din Bucureşti
(1991), la clasa profesor Georgeta Stoleriu. În perioada 1991-
1996 a urmat cursuri de specializare la Viena cu Ileana Cotrubaş
şi Margarita Lilova. De-a lungul anilor a obţinut premii la con-
cursuri naţionale şi internaţionale (Concursul de lied Ionel
Perlea - România, Concursul Luisa Todi - Portugalia, Concursul
Julian Gayarre - Spania, etc.). Repertoriul său cuprinde lucrări
vocal - simfonice, numeroase roluri de operă (Rosina,
Cenerentola, Cherubino, Dorabella, Carmen, Hänsel, Suzuki,
Fenena, etc.) şi lieduri. De la absolvirea facultăţii şi până în
prezent a susţinut cu mult succes concerte, recitaluri şi specta-
cole de operă în ţară, dar şi în străinătate: Austria, Belgia,
Danemarca, Germania, Japonia, Marea Britanie, Olanda, Rusia,
Spania, Ungaria. În 1995 a reprezentat România la Cardiff
Singer of the World şi a participat la realizarea operei - film “ La
Cenerentola” de Rossini, în colaborare cu Opera din Braşov,
Societatea Română de Radiodifuziune şi TVR. Cu rolul Cecilio
din opera “Lucio Silla “ de Mozart, regizat de Brigitte
Fassbaender, a susţinut reprezentaţii la Shaftesburry Theater -
Londra, Festival Theater - Edinburgh, Royal Opera House -
Copenhaga, Grand Opera House - Belfast. În prezent este lector
universitar doctor la Universitatea Naţională de Muzică
Bucureşti (secţia canto).

Tenorul Codruţ-Dumitru. Arhidiacon la catedrala
Arhiepiscopală a Râmnicului, prof. dr. Codruţ-Dumitru Scurtu
s-a născut la 08.08. 1983 la Curtea de Argeş fiind licenţiat
(2007) al Facultăţii de Pedagogie Muzicală secţia Muzică
Religioasă din cadrul U.N.M.B, unde, în 2013 obţine titlul doc-
tor în muzică. Profesor şi dirijor la catedra de Muzică Psaltică şi
Liniară din cadrul Seminarului Teologic din Curtea de Argeş
(2009-2015), apoi, din 2015, la Catedra de Muzică Psaltică şi
Liniară a Seminarului Teologic „Sf. Nicolae” din Rm. Vâlcea. A
condus grupul psaltic „Ioan Zmeu Protopsaltul” (din 2005),
Corala Seminarului Teologic din Curtea de Argeş (între 2009-
2015), Corul Seminarului Teologic „Sf. Nicolae” din Rm.
Vâlcea (din anul 2015) şi Corala Preoţilor din Rm. Vâlcea (tot
din anul 2015). Este fondator al Festivalului de Muzică
Bizantină din Piteşti (a organizat ediţiile din 2011 şi 2012),
vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale Corale din România din
2014 şi autor a numeroase studii şi articole muzicale în reviste
de specialitate, autor de piese de teatru. A susţinut numeroase
concerte în ţară şi în străinătate (Letonia, Lituania, Itlaia, Grecia,
Bulgaria, Macedonia şi Elveţia, în calitate de interpret şi dirijor
de cor. 

Basul Iustinian Zetea. Reprezentant al tinerei generaţii de cân-
tăreţi români de operă, basul Iustinian Zetea a absolvit
Facultatea de Interpretare - secţia canto, la clasa prof. univ. dr.
Ionel Voineag din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din
Bucureşti, unde în prezent urmează studii de doctorat, apro-
fundând în continuare studiul cântului alături de marele bariton
Vasile Martinoiu. Din stagiunea 2012-2013 este solist al Operei
Naţionale Bucureşti. Laureat al mai multor concursuri naţionale
şi internaţionale - Concursul Internaţional de Canto ,,Le Grand
Prix de l’Opéra”, Concursul Internaţional „Hariclea Darclée”,
Concursul Internaţional „Sabin V. Drăgoi”, Concursul
Internaţional „Vox Artis”, Concursul Internaţional „Alexandru
Fărcaş”, Concursul Naţional de Lied „Ionel Perlea”, Concursul
Naţional de Muzică Francofonă „Chante, Sons sur Scene” din
cadrul Festialului Internaţional de Francofonie, a obţinut
Trofeul „Ion Dacian” în cadrul concursului organizat în cadrul
Festivalului Internaţional al Artelor Spectacolului Muzicale
„Viaţa e Frumoasă”. Având un bogat repertoriu vocal-simfonic
şi de lieduri, cel din urmă prezentat în numeroasele recitaluri
susţinute până acum, Iustinian Zetea are un variat portofoliu de
roluri în titluri de referinţă ale genului operistic, precum Nunta
lui Figaro, Cosi fan tutte şi Don Giovanni de W. A. Mozart, Don
Pasquale de G. Donizetti, La Traviata, Rigoletto, Nabucco,
Falstaff şi Otello de G. Verdi, Tosca, Gianni Schicchi, Madama
Buterrfly de G. Puccini, Tannhauser de R. Wagner, O scrisoare
pierduta de D. Dediu,   ş. a. 

(Datele soliştilor sunt parţial prelucrate din programul de sală
din ziua concertului)

pcickirdan 

LANSARE DE CARTE LA BIBLIOTECA
ORĂŞENEASCĂ „A. E. BACONSKY” DIN

CĂLIMĂNEŞTI. 40 DE ANI DE LA
CUTREMURUL DIN 4 MARTIE 1977

Eveniment major la Călimăneşti, 03 martie 2017, la
Biblioteca orăşenească, în faţa unui public nume-

ros, şi select, Fenia Driva şi-a lansat cartea „A. E. Baconsky
la Călimăneşti” însoţită fiind în această acţiune de Georgeta
Tănăsoaica, directorul acestei biblioteci, de scriitorii Doru
Moţoc şi Petre Tănăsoaica şi, nu în ultimul rând, de pri-
marul în exerciţiu Florinel Constantinescu. Ne-am gândit,
dată fiind greutatea celor care au prezentat cartea şi profilul
literar al poetului A. E. Baconsky, dispărut dintre noi, fizic,
la cutremurul din martie 1977 să redăm cu aproximaţie
chiar prezentările făcute de cei trei, specialişti în domeniu,
Georgeta Tănăsoaica, Doru Moţoc şi Petre Tănăsoaica,

considerând, după audierea lor, că publicul iubitor de lite-
ratură şi artă prezent în sală şi cititor al gazetei noastre are
cu ce să rămână, imaginea destul de completă a acestui
important şi iubit scriitor român.

Georgeta Tănăsoaica: - Acum 40 de ani a avut loc deza-
strul provocat de cutremurul din 04 martie 1977...într-un
minut au dispărut sub moloz mii de oameni. Între aceşti mii
de oameni, fiecare cu importanţa lui,  s-a aflat şi scriitorul
A. E. Baconsky... Iată-ne astăzi la lansarea unei cărţi în
memoria lui A.E.Baconsky, „A.E. Baconsky la Căli-
măneşti” scrisă de Fenia Driva şi apărută în Ed. „Sfântul
Ierarh Nicolae, 2017, din Brăila...Aş vrea în continuare să
mulţumesc invitaţilor-oameni care au avut o contribuţie ca
numele A. E. Baconsky să rămână pe frontispiciul acestei
biblioteci, să dăinuie peste veacuri şi atunci când noi nu
vom mai fi. Începem cu domnul Doru Moţoc, îi mulţumim
din inimă că este prezent aici!...după care îl vom asculta pe
editorul şef Petre Tănăsoaica, care vor avea ceva de spus
despre carte şi prezenţa lui A.E. Baconsky în literatura
română... Înainte aş vrea să mai prezint câteva lucruri unele
cunoscute altele nu, repet, aici în sală sunt prezenţi mulţi
dintre cei care ştiu ce s-a întâmplat în decembrie 1991, când
biblioteca a dezvelit firma cu numele lui A.E.Baconsky. N-
am să dau date biografice despre marele poet, ci ce spunea
prietenul lui Petre Stoica, supărat că încă nu s-a reeditat
opera lui A.E. Baconsky, supărat că nu există o Antologie
cu texte literare dedicate lui A.E.Baconsky, citez, „care stă
pe masa noastră şi aşteaptă, încă”, şi mai citez, „la cutremur
una dintre cele mai exemplare conştiinţe ale scrisului nostru
contemporan a părăsit tărâmul
oamenilor, al cailor, al păsă-
rilor... Frumosul lui trup, de
sportiv, făurit parcă în arenele
Olimpului a fost dărâmat de
pumnul betoanelor. Pământul
acesta în faţa căruia ne închi-
năm zilnic, cerându-i pâinea şi
miresmele, a vrut să-l înghită.
Dar spiritul său din esenţe
nobile ivit din Constelaţia
Orionului a rămas printre noi,
călăuzindu-ne printr-o operă
neasemuită. A.E. Baconsky,
izolatul de odinioară, Sfântul
Don Juan, cel care credea că

singurătatea este o tărie de caracter avea duşmani cu duiu-
mul. Îi plăcea să fie incomod, nu se lăsa bătut pe umăr, evita
cluburile susţinerii reciproce şi ocolea totodată serile cu
şpriţ balcanic şi dimineţile cu ciorbă de burtă. Se voia doar
cărturar cu coiful de aur al spiritului. ..   

Doru Moţoc: - ...Este pentru mine un moment emoţio-
nant şi am să încerc să vă dezvălui câteva din explicaţiile
unei stări de suflet pe care încerc astăzi, provocat de buna
noastră prietenă Fenia Driva, un om admirabil care, iată, ne
mai face o surpriză...o minunată carte, după altele...Această
carte a Feniei m-a impresionat dintr-un motiv foarte sim-

plu...Mă aşteptam să văd un documentar, şi ştiţi, docu-
mentarele sunt seci, precise...dar cartea ce a rezultat,
datorită talentului ei, este de fapt un roman despre
Baconsky, Călimăneşti şi noi...foarte interesant, în care sunt
prezentate momente de biografie, momente de prezenţe ale
lui Baconsky aici, momente legate de bătălia pentru bi-
bliotecă şi pentru  numele ei, montate cu foarte mare abili-
tate; lectura ei îţi produce plăcerea pe care o ai când citeşti
o operă literară...Te felicit Fenia pentru treaba asta, îmi dau
seama că nu este uşor să faci aşa ceva. Revin acum la
Baconsky! Nu l-am mai apucat în liceul Lahovari, când am
venit eu, el terminase, dar era încă elev al liceului fratele
lui, Leon.  Leon purta o un fel de aură determinată  tocmai
de faptul că era fratele lui Tolea! El venea, în acelaşi timp,
cu o moştenire foarte importantă de la fratele lui dar şi cu o
obligaţie imensă...toată lumea se aştepta ca şi fratele mai
mic să fie la înălţimea celui mai mare! şi chiar aşa au stat
lucrurile... Mi-amintesc un episod hazliu... Leon era foarte
miop, purta ochelari cu dioptri multe, iar colegii îi mai
făceau farse. Pe vremea aceea noi liceeni aveam un obicei
cât se poate de ciudat. Obişnuiam să scriem cu cretă pe
spatele colegilor fie anumite porecle, fie diferite sloga-
nuri...Şi într-o zi l-am zărit într-un grup de colegi care se
amuzau în jurul lui că pe spatele său, pe palton, scria „Hoţ
de fete”...El era un bărbat drăguţ, ca şi Tolea, nuami că
Tolea era renumit, aş zice, pentru  ravagile pe care le făcea
printe admiratoare; pentru că era un bărbat foarte frumos...
A trebuit să treacă o vreme până lumea sa dumirit ce este cu
acest poet! O vreme el a fost absorbit de munca de redacţie

(continuare în pag.9)
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Dacă viaţa i-a fost canalizată în rău încă de copil, aşteptân-
du-ne ca la maturitate să avem de a face cu un răufăcător,

stilul literar-opera sa este atât de plină de sensibilitate, de bun
simţ, cu grijă mişcându-se în societate, să nu deranjeze, să nu fie
deranjat. Opera sa este îndelung elaborată, se autocamuflează,
apelează la un simbolism excesiv, la rândul său, el, simbolicul,
fiind iarăşi simbolizat... Ideal ascunziş, unul în estetic! Estetic
plimbat genial şi nederanjant între limbajul de argou şi-ntrunul
din parnas! ...Ne referim la romanul „Iubirea mea, floare
nomadă” scris de Vasile Gavrilescu în 1994 şi tipărit prin Editura
„Ex Ponto”, Constanţa, în 1999, având o copertă creată de Nuşa
Gavrilescu, soţia scriitorului... 

Denunţat fiind de un prieten din copilărie (a se vedea că
denunţurile pe timpuri, ca şi acum, se făceau de către cei apro-
piaţi) în timp ce era ascuns în casa acestuia, urmăritorii îl împuşcă
în umăr, dar personajul principal, eroul, mereu fără nume,
reuşeşte să scape şi leşină undeva într-o margine de oraş, târg, sat,
luncă, margine de apă în care este salvat de o şatră, rămânând ca
până să i se piardă urma să facă parte din şatră...Ţigan blond cu
ochi albaştri care, mai mult, va ţine locul voievodului bătrân, şi
care ca să-l asimileze şi protezeze mai bine i-o dă, fără plată
ţigănească, pe fiica sa Zora, lumină a ochilor din cap, de ne-
vastă... Desigur, cei doi se i-au din dragoste, căci textul care
descrie orice întâmplare cu Zora
conţine atâta poezie şi stare de înaltă
simţire, specifică parnasului, pe care,
,doar în scrierile altui poet contempo-
ran, şi în aceeaşi perioadă cu el afir-
mat, Ştefan Dumitrescu, l-am mai
întâlnit... Specific la Vasile Gavri-
lescu, text cu care şi-a dovedit deja
măiestria în vol. samizdat-manuscris
din 1976, şi tipărit în 1996, „Timpul
trecerii tale (I). Timpul scârbirii” este
tocmai această alternanţă între proza-
icul narativ şi starea poetică (desigur,
chiar în limbaj) sau, cum aminteam
mai sus, între argou şi parnas...
Vorbind despre stil se simte o iubire
romantică pentru cuvântul pe care îl
pronunţă, dictează, repetă, împerechează savant şi stăpânit fluvial
de imagine... „Fuga din pivniţa aia întunecoasă, prea plină de
mobile vechi, sparte, abandonate şi prăfuite de amintirile mele mi
se păruse o adevărată ieşire în lumină deşi era noapte iar stelele
se întreceau să mă însoţească, privind de acolo de sus.”
Personalitate magistrală, uluitoare, răsărită dintr-un copil de
trupă, cu educaţie de şcoală primară aleasă şi după aceea cu edu-
caţie numai din stradă!... O carte legată de viaţă, motiv pentru
care nu poate fi citită, decât, dacă, cât de cât se face efortul de a
se cunoaşte personajul-autorul...Se poate şi fără această indentifi-
care, cu efort de voinţă creativă, dar istoricii, ba!...nu pot să o
accepte fără atâtea şi atâtea repere care în romanul clasic sunt
necesare sau, mai ales, la lecţia de istorie...Nu, dacă nu ai trăit

stări similare, mai bine te laşi păgubaş! dar cine să nu
fi trăit, dacă a fost curat, aşa cum a fost Vasile
Gavrilescu acest nărăvaş al istoriei românilor postbe-
lică, care a scris trei volume pe acelaşi subiect al tim-
pului care trece, şi al individului care trebuie să
respire mereu alt timp, timpul scârbirii... Trecut,
prezent, viitor, alternanţa vis-realitate continuă, la fel
ca alternanţa prozaic-poetic funcţie de personaje...
Nefrica de cuvânt, de frază e tipică. „- Tu (Zora n.n)
dacă vrei vei fi drumul pe care voi merge în urma  ta
ca umbra câinelui însoţind depărtarea spre acolo
unde rătăcesc ţiganii tuturor timpurilor pierduţi în
zarea albastră plină de fum.” Ţiganii nomazi aleargă
permanent după anotimpul verii, vânzând, cui vrea să
cumpere, o iarnă pentru două veri!... „ - Care maică
te-a fătat mă spre ruşinea ei?...îl întrebase nea Pişta
căruia îi murise copilul în iarna trecută acolo în
apartamentul cu calorifere îngheţate, gazul oprit şi
lumina stinsă din motive economice dictate de sus. ... Şi el mem-
bru de partid o viaţă întreagă îi rupsese carnetul acolo de faţă toţi
ştergându-se cu el la cur după care l-a aruncat spre tribuna ofi-
cială.” Aşa ne-am regăsit, cât de cât... Până să ajung la Fabrica
444 din Craiova. În 1970 pe când mă instruiam, ucenicindu-l pe

Constantin Lucaci acesta mi-a
strălucit în faţă povestindu-mi cum
îşi depusese el carnetul de partid în
1959! În 1970, în familia mea-
părinţi şi fraţi, cinci-nu exista nici
un membru de partid. Iar „Pişta”
despre care povesteşte Gavrilescu
era miner sadea, maistru, în Vale,
când Nicolae Ceauşescu a ajuns să
vorbească în faţa greviştilor...Deci,
minerii, au fost primii în această ţară
care să ştergă ruşinea care s-a abătut
pe obrazul ei! Apoi a venit 1999,
când iarăşi, minerii au fost singurii
şi primii la sfârşit de secol şi început
de mileniu, care au semnat o pace cu
guvernarea! Pacea de la Cozia după

atacul de la Costeşti de Vâlcea, când minerii l-au bătut pe prefect,
Cozma l-a salvat, se spune, de linşaj, iar noi cei de la
semaforizarea drumurilor naţionale le-am trimis un camion de
pâine...Încă nu dispăruse solidaritatea! Clasa muncitoare şi bise-
rica au ştampilat mileniul III. Cum spuneam, cel fără nume dar
ascuns între mineri, după ce este depistat şi fuge, este rănit şi
ajunge şef de şatră.... Culmea, cartea este o reuniune de semne şi
însemne, de fraze poetice şi filosofice cele din afara argoului:
„Cel ce îngăduie se dăruieşte, cei  ce îl primesc se învoiesc de o
seamă cu el. De aceia, de vrei, tu poţi rămâne cu noi, iubindu-te
ca pe un frate al nostru care dintotdeauna să fii. ... Timpul trecând
te obişnuieşti cu toate câte sunt.” Ne trece prin gând „Ţiganiada”
lui Budai Deleanu, „Ţiganii” lui Puşkin, Bugul şi Transnistria lui

Petre Gheorghe!...ce frig dinspre Siberia coboară pe Nistru...Ce
apă ca nici o altă apă...sinistră! Om cal, om avânt, om liber ca un
cal fără ham cu coama în vânt... În agonia sa de turmă prin stepă
survin imagini din foste anchetări de la Miliţie-Securitate care,
toate, atestă inteligenţa „Dizidentului”, care nu lasă nici o
dovadă-urmă pe unde trece şi face; dar, şi omenia anchetatorului
plătit să asigure liniştea poporului! „ - Păi de ce să semnez eu ce
ai scris dumneata? Da este adevărat că am semnat articolul ăla
privitor la poeziile dizidentului dar a interpreta o critică literară ca
pe un  ajutor dat duşmanului de clasă mi se pare cu totul neade-
vărat.” Şi iată şi rostul textului, complexitatea, explicarea lui...:
„Poeziile publicate de ăsta de-i zici dumneata dizident nu sunt
politice. Aşa cum am mai spus: sunt meditaţii filosofice pe o temă
aleasă.” Ani extraordinari aduşi în context fără ai nominaliza dar
descriind anchetele la care era supus... Ani în care şi noi, la
Craiova fiind, în Uzina 444, asistam la denunţuri şi derarieri ale
autorităţilor. Dar ani de mândrie ai tinereţii noastre! Simţim şi în
carte noanţa, altfel nu ajungea la Paris învinuitul Dizident, Vasile
Gavrilescu, vom vedea mai târziu, zis „Liliacul”. Atunci am făcut
alegerea din care sorbim aer şi acum...În 1977 am ales să ne trăim
viaţa iubindu-ne fizic şi iubind meseria, în fond, ca şi Dizidentul,
singura în stare să ne aducă banii necesari iubirii de toate...Limbaj
cohelian!.. ca zăpada când cade toamna: „A plecat Tatăl nostru să-
şi plimbe caii  lui nărăvaşi în poienile cu soare ale somnului, iar
noi am rămas să-l plângem aici pe pământ...Aşa mi-a spus ea,
Zora privind departe spre înălţimea muntelui de parcă acolo
umbra aceia putea să se asemene cu un rege tăcut călător spre o
lume numai de el ştiută, aşteptând răbdător să ne revedem într-o
altă zi de la facerea vieţii.”  Nu ştim dacă Zora, fata voievodului
ursar este iubirea floare nomadă sau dacă nu tocmai viaţa, creaţia,
poezia proprie, starea poetică este floarea nomadă plină de-
alergătură de-o viaţă...dar cartea lui Vasile Gavrilescu surprinde
toate acestea, înscriindu-se pe linia celor mai valoroase creaţii ale
genului, poezie şi proză, roman poetic, adevăr, istorie şi politică,
filosofie de viaţă şi trăire diurnă... 

Csaky E POE

Scriitor de limbă franceză originar din România, mem-
bru al Academiei franceze, Eugen Ionesco (1909 –

1994) este protagonistul teatrului absurdului în dramaturgia
universală.

Teatrul lui Ionesco este un teatru-joc, un joc adevărat, deci
liber şi straniu, pur şi sincer, provocator. La el, comedia şi
tragedia se împletesc necontenit: drumul luminos de comedie
devine drumul întunecat, spre moarte.

Dramaturgul mărturisea într-un articol: „Numai harul poate
da certitudinea că lumea este adevărată.” În opera lui este
oglindită o lume golită de orice expresie, de orice conţinut. Un
gol în care ne zbatem căutând propria identitate, un scop care
să ne justifice viaţa. Căutare iluzorie. Pornind de la real,
Ionesco reconstituie starea tragicomică a cotidianului de ieri,
de azi, de mâine. 

Teatrul Municipal ARIEL a pus în scenă una dintre cunos-
cutele piese ale dramaturgului: „Scaunele”(1952), o farsă tra-

gică, cum o numeşte însuşi autorul.
Doi bătrâni îşi analizează cu melancolie viaţa. Vorbesc, se

agită şi aşteaptă, alintându-se cu amintiri ratate. Este o analiză
a ceea ce a fost fericirea şi nefericirea lor. Singurătatea în doi,
ratarea în cuplu şi moartea de unul singur, iată mesajul piesei. 

Remarcabilă punerea în scenă a acestei piese în care actorii 
Camelia Constantin şi Dan Constantin sunt excepţionali.

Merită urmărite cu multă atenţie gestica, mimica, tâlcul vorbe-
lor, nuanţele cu care ei reuşesc să aducă în faţa spectatorilor
disperarea singurătăţii, neputinţa de a găsi adevăratul leac la
boala vidului care îi macină. Personajele încearcă să-şi
depăşească condiţia, reiau lupta cu viaţa, dar înfrângerea îi
aşteaptă. Un optimism înfrânt, o speranţă de comunicare cu
lumea anulată. 

Scenografia simplă dar sugestivă: o cameră rece, neagră,
două oglinzi – simbol al oglindirii în sine şi cu lumea, şi
scaunele ce devin „personaje” în scena comunicării cu imagi-
narii vizitatori. Costumele din zilele noastre, jocul luminilor şi
textul autorului redat cu fidelitate (fără inserări de alte cuvinte,
cum se mai întâmplă în unele piese!), plăcerea cu care cei doi
talentaţi actori au jucat şi s-au jucat, toate acestea au contribuit
la realizarea unui spectacol de mare fineţe.

Felicitări actorilor Camelia şi Dan Constantin, regizorului
Alexandru Boureanu, scenografei Francesca Cioancă, echipei
tehnice a Teatrului Municipal ARIEL.

Marinela CAPŞA
Foto: Bogdan Sandu

EUGEN IONESCO LA TEATRUL MUNICIPAL ARIEL

VASILE GAVRILESCU: „IUBIREA
MEA FLOARE NOMADĂ”

23 august 1989 la Râmnicu Vâlcea
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la revista „Steaua”, la Cluj, şi au existat versuri care ar putea
fi încadrate în literatura proletcultistă! S-a bătut multă monedă
pe acele versuri pe care evident că le-a scris din obligaţie şi
fără nici o participare sufletească, aşa cum mulţi am făcut-o
mai târziu! Dar după ce climatul politic s-a mai schimbat el a
început să se exprime pe sine!...pe Baconsky cel adevărat!
Cititorii au putut descoperi atunci o poezie de mare profun-
zime, sensibilitate, de bătaie lungă dincolo de sensurile ime-
diate ale versurilor...

Poezie de nivel doi şi trei, unde cititorul poate avea acces,
dacă îl duce mintea...Dar nu pierde nimic dacă rămâne la
primul nivel că şi ăla este onorabil! L-am cunoscut puţin mai
târziu, când eram la Facultate, profesorul meu George Ivaşcu,
director la revista Contemporanul, ulterior a fost la România
Literară..., a avut o idee extraordinară; când noi eram în anul
trei şi trebuia să facem perioada strict contemporană, cu scri-
itori în viaţă, ne-a spus: „De ce să vă vorbesc eu despre aceşti
scriitori? mai bine îi invit aici şi voi îi întrebaţi ce
vreţi!”...Pentru noi, studenţii, a fost un lucru extraordinar, ne-
am întâlnit atunci cu Arghezi, cu Zaharia Stancu, cu Eugen
Barbu, cu Anatol Baconsky, cu Titus Popovici...Ştiam câte
ceva despre Anatul Baconsky, citisem câteva volume, ştiam că
familia lui se refugiase aici după răpirea Basarabiei (familia
fusese evacuată în Craiova-de aceea nu se găseşte în analele
Poliţiei Vâlcea din martie-august 1944 , se mută mai apoi în
Tomşani-Vâlcea, unde a fost primit în spaţiu de un localnic,
după care se stabileşte în Fedeleşoiu, unde părintele preot
Baconsky primeşte o parohie  n. red.) 

A fost întrebat, Anatol, la întâlnirea cu noi despre sursele
poeziei lui, despre lecturile sale, tocmai scosese „Panorama
poeziei universale contemporane”-o antologie uluitoare! Dar
eu citi-sem între altele o poezie de dragoste şi care se chema
„Tu care ai fost...” şi în care crezusem că pot detecta exact
componentele liricii baconskiene. 

O împletire măestrită de cerebral, de intelectual şi de afec-
tiv; şi atunci i-am pus această întrebare:  - Spuneţi-ne, care cre-
deţi că este viitorul poeziei? Va fi o poezie a intelectului sau o
poezie a afectului? A fost încântat de întrebare şi mi-a spus: „-
Îţi mulţumesc pentru această întrebare, aş fi vrut să discutăm
pe această temă, fiindcă, realmente, mă preocupă această prob-
lemă! Cred că va fi o sinteză...Poezia de afect nu se poate lipsi
de componenta ei intelectuală după cum poezia de sorginte int-
electuală nu poate fi una seacă, uscată, lipsită de afectivi-
tate”...Dar, cum suna acea poezie? „Tu care ai fost...”... „Tu,
care-ai fost odată, tu, care eşti tu, care/ Vei fi – adesea iarna,
plecând în taină ochii,/ Duioasă-ntrăzeri-vei, căzută la
picioare,/ Umbra-mi licăritoare ca solzii unei rochii./ Va fi
tăcere-n preajmă – şi dincolo de geam/ Ninsoarea de departe
venind ca o pădure/ Dusă de vânt – şi-al serii hotar ce-l
atingem/ De-atâtea ori cu-aripa, din nou va sta prin sure/
Închipuiri, în albul pierit şi întinat.../ Asemeni unui flutur câte-

un sărut va trece/ Caligrafiind profilul pe care-l vei fi dat/
Uitării. Şi-n oglinda netulburată, rece,/ Vor tresări petale dintr-
un sălbatec crin/ Ce şi-a lăsat amprenta pe sânii tăi odată – / Îţi
vei desface părul şi vei privi cum vin,/ Din negrul lui, răsfrân-
geri de noapte-ndepărtată/ Şi cum se-ntorc din ceaţă cărările-
napoi,/ Înfăşurând mumia unei iubiri ucise,/ Cum viscolul pe
stradă, prin arbori-nalţi şi goi,/ Deşteaptă sensul unor imagini,
unor vise.../ Şi-mi vei ierta păcatul de-a-mi fi uitat un gest/ În
gândul tău – sau poate în suflet, o durere/ Trecută-n timp. Din
toate va rămânea acest/ Destin al unor veşnic pierdute giu-
vaere,/ De nu-ţi aduci aminte nici tu când le-ai purtat./ Un ochi
imens te-absoarbe încet sub pleoapa-i neagră –/ De-abia te
vezi tu însăţi, pe-un orizont uitat,/ Plecând diminuată în timp
ca o tanagră./ Cine-ţi atinge pieptul la care-am stat să-ascult/
Vântul şi luna? Cine din nou îşi poartă sumbra/ Lui salcie? O,
poate voi fi plecat de mult.../ Sărută-mă-n absenţă şi-n somn.
Sărută-mi umbra.” (Din volumul "Fluxul memoriei", 1967) 

Trebuie să recunoaştem că expunerea liberă a lui Doru
Moţoc a fost şi este, constituie o lecţie despre poezia şi starea
poetică a lui A E Baconsky şi, de ce nu, şi de actorie!...O puteţi
urmări pe viu în www.culturaarsmundi.ro în Video Arhiva; un
film postat de Simion Petre Cichirdan după această întâlnire,
lansare de carte, de la Biblioteca orăşenească din Călimăneşti. 

Petre Tănăsoaica:  - În 4 martie eram într-o sală de cine-
matograf, când, brusc, sala a devenit cala unui vapor...Am ieşit
afară... Brusc, în noaptea aia au înflorit magnoliile. Dimineaţa
am cumpărat revista România Literară. Dacă vă amintiţi pe
prima pagină se publica o poezie dedicată Partidului, ştiţi dvs,
Tovarăşului...Ei bine în acel număr pe pagina 1 era o poezie
semnată de Ştefan Augustin Doinaş în care poetul vorbea
despre constructori, despre marii meşteri care ridică catedrale,
construcţii uriaşe! O poezie superbă. Toamna aveam să mă
întâlnesc cu personajul pe care l-am regăsit în amintiri şi
poveşti,  A E Baconsky,  într-o carte care cel puţin în acel mo-
ment m-a şocat, se numeşte „Cadavre în vid”, carte care a luat
în 1969 premiul USR, care vorbeşte de lucruri greu de admis
în existenţa cuiva, că, în spaţiul acesta al umanităţii, devi sus-
pendat dacă-ţi pierzi legăturile cu lumea de unde vii...îţi pierzi
în acelaşi timp şi substanţa gândirii spre viitor, dacă nu-ţi pui
amprenta peste lucrurile-acelea, iar alienarea, starea în care te
trimite consumul cotidian, mărunţişurile zilei, tot ceea ce îţi
poate risipi fiinţa, te transformă într-un cadavru viu. 

...Ceea ce vă spun acum este un reflex păstrat în memoria
mea pentru că eu nu am mai ieşit din cartea de atunci. Mi-e şi
frică să o recitesc pentru ca nu cumva emoţionalitatea de atun-
ci să fi fost cumva tulburată şi să nu mă mai pot bucura de
carte cum m-am bucurat atunci. Mai târziu după 1977, a apărut
„Corabia lui Sebastian”, o carte postumă. Asta vorbea de

Sebastian Brant, un mare artist, grafician, şi toată construcţia
cărţii poetice este făcută pe un fel de hermeneutică, pe un fel
de descifrare a traseului artistului respectiv. De ce se duce poe-
tul către zona asta de trecere către baroc în care scria, picta
Brant!? Pentru că deja se înfierbântase ideologia care pusese
capac peste pro-blemele estetice în care intraseră arta şi liter-
atura epocii respective. A găsit astfel această variantă de a-şi
transfera gândirea şi exprimarea emoţională în epoca respec-
tivă...Dar nu asta este mai important, el însuşi a făcut o cora-
bie. Corabia respectivă a fost la început revista „Steaua”.
Primele poezii publicate de Nichita Stănescu au fost în revista
„Steaua”!...unde era redactor şef, director, A E Baconsky! Iată,
se putea sub autoritatea personajului, căci despre asta vorbim,
se putea crea! Baconsky a creat o corabie, ia-şi zice de „aur”,
pentru că pe ea s-au îmbarcat mulţi scriitori din generaţia
aceasta, de aur, din deceniile cinci şi şase, de la Cluj! Mi-ar fi
plăcut ca doamna Fenia Driva să fi adus aici măcar un interviu
al unui urmaş, de la Cluj, paremi-se că Aurel Rău este unul
dintre ei sau altcineva...A scris, tot aşa, despre această
perioadă de la Cluj, un critic de la Cluj, Petre Poantă, despre
trecerea lui Baconsky prin oraş; era perioada de “dandy”, el se
îmbrăca foarte frumos, aducea stofe din afară, era un bărbat
foarte frumos. Era recunoscută eleganţa lui extraordinară. Atât
de extraordinară, că, atunci, când mergea în Germania revis-
tele din de acolo scriau despre cât de elegant este Baconsky
care vine din România!...  Mai este un lucru pentru care ar tre-
bui să-l venerez pe Baconsky şi anume acela că mi-a pus în
braţe o carte absolut memorabilă şi, care, cred, în subcon-
ştient a însemnat foarte mult pentru ceea ce am făcut ulterior;
o carte de călătorii „Memoriile lui ...”...O carte în care călă-
toriile subliniază-prezintă întâlnirile cu marii artişti ai
lumii...Scrie o carte, Baconsky, despre Botticelli...M-a impre-
sionat la Baconsky înclinaţia sa spre arta plastică de mare rafi-
nament... Este foarte bun prieten cu Paul Celan un personaj
fabulos!

La 4 martie 1977 sub moluzul casei poetei Veronica
Porumbacu, a doua zi, se găseau, pe lîngă cunoscuta poetă,
Mihail Petroveanu, Mihai Gafiţa cu soţia, A E Baconsky cu
soţia, aceştia, adăugându-se celorlalţi scriitor dispăruţi tot
atunci: Savin Bratu, Daniela Caurea, Virgil Gheorghiu,
Alexandru Ivasiuc şi Nicolae Ştefănescu. Multe, multe alte
nume grele ale culturii române şi-au aflat sfârşitul vieţii la
acest cumplit cutremur... În încheierea evenimentului, spre
amuzamentul întregii săli, întrunirea a luat sfârşit cu remarca
unuia dintre „actori” că totul ar fi fost altfel, mai bine, dacă în
consiliul local nu erau aleşi ingineri! Desigur, nu comentăm,
ştiind ce s-a întâmplat în România, în 27 de ani, de când, şi
când inginerii au fost înlocuiţi cu contabili şi artişti de toate
felurile, „câtă frunză, câtă iarbă”.

Bogdan CICHIRDAN

)urmare din pag.7) LANSARE DE CARTE...

Apărută în 2017 la Editura „Sfântul Ierarh Nicolae”,
Brăila, autor, tehnoredactor şi copertă Fenia Driva, în

redactarea Mirelei Voinea şi corectura Georgetei Tănăsoaica,
cartea de faţă este o apariţie necesară şi aşteptată dată fiind figura,
până acum, destul de enigmatică a unuia dintre marii poeţi ai
României, personalitate a culturii româneşti care a traversat una
dintre cele mai interesante perioade istorice a secolului XX,
despre care, la mijlocul ei, André Breton, întemeietorul suprarea-
lismului, afirma: „Centrul lumii (suprarealiste) s-a mutat la
Bucureşti”. Sigur, trebuie să vorbim despre această lume şi acest
timp european, românesc, al interbelicului, dar şi al perioadei
postbelice până în anul fatidic 1977, cutremurul din 4 martie,
fiindcă ea, lumea şi timpul respectiv, deceniile 6, 7 şi 8, au dat,
după umila noastră părere, cei mai valoroşi oameni, tineri şi
maturi ai societăţii româneşti pe toate planurile... Aşa s-a gândit
şi Fenia Driva să înceapă cartea cu datele biografice de început
ale ilustrului subiect: naşterea, şcoala, viaţa profesională, literară,
dar şi implicarea securităţii statului, amestecul ei, în această viaţă.
Se naşte astfel un prim capitol, „Din viaţa şi opera poetului, tra-

ducătorului, eseistului, istoricului li-
terar A. E. Baconsky” în care Fenia
Driva, în baza cunoştinţelor proprii,
dar şi ale unor Pavel Ţugui, Oana
Safta şi Eugen Simion (care semnează
introducerea la opera celor doi), „A.E.
Baconsky, Opere, I, Poezii”, dar şi
„A.E.Baconsky (I)”, Eugen Simion, în
Revista Cultura nr. 248 din 2009, par-
curge foarte concentrat biografic şi li-
terar viaţa lui A.E Baconsky. Noi
reţinem (dublaţi şi de documentele din
Arhivele Statului, Prefectura Vâlcea,
Dos. nr. 30 şi nr. 59 din anul 1944) că
Eftimie Baconschi, preot, a fost eva-
cuat din Basarabia de nord, judeţul
Hotin, că se trage dintr-un nobil
polonez pe care-l chema Baconsky
care înfiase un român, bunic dinspre

tată, din Lozova, şi căruia îi lasă averea, şi că acesta devine
Baconschi, după moartea polonezului...Anatol se naşte la Cofa,
Hotin, în 1923, este evacuat în 1944 împreună cu fratele Leon şi
familia, undeva în Oltenia, dar, regăsindu-l pe listele din 1944,

septembrie, numai Eftimie Baconschi, împreună cu
basarabenii şi bucovinenii din Foleşti, semnând că
refuză să se întoarcă în Basarabia. Menţionăm,
făcând puţină istorie, că Baconschi nu era refugiat,
era evacuat, şi din această calitate a rezultat liber-
tatea sa de a alege între ţara sa Regat sau
URSS...Desigur ştim ce a ales...În 1947, cu ocazia
debutului literar, un eseu despre Maiacovski şi
Puşkin, în Regat fiind, dar cu ruşii în spate, el îşi
grafiază, sfidând realităţile-ştiind că în România s-a
întronat comunismul‚ numele la fel cu cel al
străbunicului adoptiv, înlocuind „i” cu „y”... Şi noi
am procedat la fel când forumiştii radicalişti şi neo-
comunişti ne-au pocit numele şi-au scris în celebra
enciclopedie în trei volume şi şapte chile „chichi”
(frizerul din „Versail”) în loc de „cichi”!...ne-am
schimbat numele, grafiindu-l cu „cicki”...Fenia
Driva nu vorbeşte în capitolul ei despre poezia pro-
letcultistă a tânărului Baconsky, şi bine face, fiindcă
dând curs lecturării unor atari poezii, noi am
descoperit apropierea sa de Puşkin şi Maiacovski,
nicidecum, de proletariatul român! Poezia sa de

FENIA DRIVA: „A. E. BACONSKY 
LA CĂLIMĂNEŞTI”
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început anunţă poezia lui de mai târziu la un mod excesiv de
elegant!...Suntem în perioada când arta, încă, există prin mecenat (de data
aceasta poporul şi liderul său este mecena). Baconsky nu pupă dosul nimănui
(cum s-a exprimat recent „cotidianul.ro”) chiar dacă vorbeşte de Lenin sau
Stalin (pentru a înţelege mai bine această stare de la mijloc de secol, nu numai
din ţara noastră, ci din lume a se vedea „Caragiale se pupă cu Stalin” de
Ştefan Dumitrescu sau sintagma lui Pablo Neruda care suna cam aşa... „Lenin
este cea mai mare personalitate a secolului XX” pe care a spus-o când a luat
Premiul ”Lenin” pentru pace în 1953 şi pe care a întărit-o la decernarea
Premiului Nobel pentru Literatură în 1971... „Cuvântul tău în mine-l simt
suind tăcut/ Cum primăvara-n arbori puternic seva suie;/ Când soarele meu
tânăr în zori a apărut,/ Colindă peste câmpuri cu raza lui gălbuie./ Copaci
uscaţi de iarnă, cu trunchiul negru frânt,/ Mai stăruie, şi ceaţa în preajma lor
se-aţine./ Cuvântul tău în luptă e singurul cuvânt/ Al cărui fulger timpul l-a
împlântat în mine./ Privesc prin ani ca printre perdele verzi de ploi;/ Eroi de
altădată răsar în depărtare,/ Plecaţi odinioară. Acum se-ntorc la noi,/ Sub fal-
durile-acestor drapele-nvingătoare....(A.E. baconsky, „Cuvântul Partidului”,
fragment, Gazeta literară, 1955)... Iată şi un exemplu, al unui cirac de-al său,
care credea că poporul român nu are partid unic sau dacă avea nu avea nici o
treabă cu el... e drept, asta se întâmpla în 1977...„Mărul se poate spăla/ numai
de măr,/ de pomul mărului nu! De pom nu!/ Apără, Doamne, poporul român/
şi nu te spăla de el!/ Pe maica mea/ care m-a născut pe mine/ am dăruit-o
poporului român./ Dăruieşte-ţi, Doamne,/ pe maica Ta, care te-a născut pe
Tine,/ poporului român!...” (Nichita Stănescu, „Eu nu mă spăl de poporul
meu”) ...Urmează mai apoi „Autori şi cărţi despre scriitorul A. E. Baconsky”
în care Fenia Driva comentează diferitele raporturi între poet şi alte perso-
naltăţi... Petre Stoica („O pedeapsă postumă”),  Cuviosul Gamail de la
Mânăstirea Cozia (căruia poetul îi scrie eseul „Umbra lui Mircea”, Vascko
Popa („Refugiul poeţilor”), Duşan Petrovici (traducere poem Vasko
Popa)...Vedem cum interesul pentru Baconsky apare mai pregnant la românii
de pretutindeni, în special marii prieteni, sârbii, ai lui Dej şi Ceauşescu, aşa
cum s-a întâmplat şi cu Nichita Stănescu! „A.E Baconsky” scrie un eseu Al.
Raicu, Cezar Baltag scrie „Tragicul real” (formidabilă sintagmă, definitorie,
real fără tragic nu există), Mircea Iorgulescu, Aurel Rău, Ioanid Romanescu
şi Paul Emmanuel... Modest Morariu, Henri Zalis, M.N. Rusu, George
Corbu... Un element activ de memorie vie îl constituie întâlnirile frecvente
dintre Eftimie Baconschi, tatăl poetului şi Florica Driva, mama Feniei, direc-
toarea bibliotecii orăşeneşti, între anii 1965 şi 1985, când se stinge din viaţă
cel rămas să sufere după 1977... În 1991, 04 aprilie, se înfiinţează „Cenaclul
literar A.E. Baconsky”, iar Fenia Driva, director al bibliotecii începând din
1980, în noiembrie 1991 reuşeşte să dea numele poetului bibliotecii din
Călimăneşti!  ...Desigur, în paginile umătoare este prezentat şi „minicutremu-
rul” din 2003, când forţe obscure, ca peste tot atunci, au vrut să cuminţească
Convenţia Democrată şi s-au apucat, cum le era obiceiul să schimbe, să
inducă o altă realitate, proastă, arogantă, o realitate obsedantă prin majoritatea
dinainte ştiută la urna de vot...Cu alte cuvinte au vrut să-l dea jos pe Baconsky
de pe firmă şi să-l pună pe Tudor Dumitru Savu...Se ştie ce s-a întâmplat,
chiar Tudor Savu nu a fost de acord cu această schimbare şi forţele real
democrate au câştigat pentru a doua oară! Nu putem trece la final fără să cri-
ticăm tehnoredactarea cărţii, abundenţa de semne şi însemne care nu respectă
nici o regulă, meteahnă a prezentului vâlcean în care savanţii şi doctorii uni-
versitari au uitat că nu sunt la catedră şi au scris cărţi pe care iată, unii acum
le iau de exemplu...Într-o carte de beletristică şi în oricare alta nu poţi să
foloseşti oricum scrierea italică, s-o pui permanent între ghilimele, să boldeşti
italicul între ghilimele sau oriunde şi fără rost...Mi-am dat seama că cel care
a strigat în sală afară cu inginerii din consiliul local, căci au denaturat reali-
tatea, a vrut de fapt să spună afară cu culturnicii confrenţiari-universitari
făcuţi la facultăţile de pe maidan, care scriu cu litere de tipar şi deplâng mereu
soarta ţărişoarei lor, soarta doctorilor fără de arginţi, românismul, forumiştii,
dar care scriu în draci enciclopedii fără bani...de unde şi între noi, cei mărunţi
, credem că aşa trebuie să scriem, după exemplul lor...

*
Bijuteria Călimăneştiului, Biblioteca A.E.Baconsky, pe lângă alte bijuterii

arhitectonice, cine o caută o găseşte în această staţiune de pe malul drept al
Oltului, sflată între Mânăstirea Cozia şi Mânăstirea Ostrov, vis a vis de
Pavilionul Central, altă bijuterie, colosală...Acum, vara, pe lângă ea trec
vaporaşele care plutesc de la nord la sud şi invers pe lacul de acumulare!...O
bibliotecă tipică regimului de democraţie populară care a dăruit culturii
importantele clădiri ale trecutului nostru democrat parlamentar şi regal. ...O
bibliotecă care refuză să-şi părăsească alura de veche „biserică”-catedrală a
cărţii, cum mai nou vor să se intituleze vremelnicele citadele ale cărţii căutân-
du-şi lăcaşuri futuriste, tip puşcării americane...clădiri ale prezentului prost
fardat. Ce utopie ordinară, chiar posibilă la Râmnic, să scoţi biblioteca
judeţeană din Palatul Culturii, să o redai Tribunalului şi biblioteca să o trans-
formi în unitate nomadă şi să o pui în final într-o clădire din oţel şi sticlă, tip
puşcărie cu curte interioară! Păi nu mai bine le stătea juraţilor şi funcţionarilor
judecători cu salarii şi pensii în afara logicii de salarizare şi pensionare la eta-
jul trei de la Bibliotecă sub cupola plină de artă transormatoare spre bine,
încinsă de soare sau îngheţată de frig, şi când nu ar mai fi suportat nici frigul
şi nici căldura să se arunce sinucigându-se precum Urmuz în curtea inte-
rioară? Felicităm autorităţile călimăniştene de ieri şi de astăzi pentru această
existenţă vie de reală cultură, biblioteca orăşenească, menţinerea ei până
astăzi...

„MARTYRIA”, REVISTĂ DE
INTERES NAŢIONAL

„Martyria”, revista de teologie şi spirituali-
tate ortodoxă numărul 2, din 2016, iulie -

decembrie, bianuală, editată de Arhiepiscopie în toată
legalitatea, prin Editura “Praxis” îmi stă în faţă aici, şi
nu oriunde, la Fântâna Albă... Parcă ştiind unde voi
merge, pr. dr. Ştefan Zară, făcându-mi-o cadou înainte
de a pleca la Cernăuţi la Memorialul jertfelor masa-
rului de la Fântâna Albă! Acum o citesc şi am alţi ochi,
după ce am fost şi am văzut Siretul, şi pinii însămânţaţi
în ţărâna frumosului regat românesc în care au fost
băgaţi aproape de vii preoţii, mamele şi copii, bătrânii
şi tinerii, care nu au mai apucat să treacă Siretul spre
ţara mamă! Îmi stă această revistă în faţă în aceste
momente de relaxare înainte de a merge la Sfinţirea
Troiţei de la Mânăstirea din Băceni, care are biserica
centrală, Sf Treime, cu şapte altare-aurite şi cu pictură
magnifică, renascentistă, executată de şapte sute de
pictori din toată lumea...Martyria,
ce nume  inspirat a putut să dea
revistei ÎPS Varsanufie care este şi
preşedintele fondator, ce linie
directoare, ce sarcină va avea
şeful ei executiv, Ştefan Zară...
Revistă de cultură de prea-înaltă
cultură după chipul şi asemănarea
cu înaltul ei prelat şi ctitor de cul-
tură... Această nouă Cultură, şi
Artă, Adevăr de astăzi, singura
forţă creatoare economică şi spiri-
tuală, reală, europeană... ingenuu
martiraj! Produsă prin voluntariat
şi sacrificiu intelectual de artişti,
creatori de suflet în spaţiul literar
artistic în primul rând religios, şi
ludic, şi mai apoi ştiinţific, sa-
vant... Martiri au fost Decebal,
Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Antim
Ivireanul... Martiri au fost Mihai Eminescu, Nicolae
Iorga, Ion Antonescu, soţii Ceauşescu, cei la care mă
gândesc acum, când scriu, aici, lângă Fântâna Albă, în
Bucovina, la Cernăuţi, despre revista Martyria, ediţie
de lux, pentru că martirajul nu trebuie văzut decât prin
condiţia de lux estetic a cănii de lut şi aurei sfinţilor din
mănăstirile ortodoxe; excepţional ilustrată, sumar, pre-
cum galbenii de aur antici şi feudali ai domniilor creş-
tine şi vasele de lut strălucitoare şi înscrise de creatorul
horezean Laurenţiu Pietraru. Revistă cu un colegiu de
redacţie strălucitor prin  nume şi înscrisuri: ÎPS dr.
Vasanufie („Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul,
mărturisitor al dreptei credinţe şi reper al culturii
româneşti”), pr. conf. univ. dr. Constantin Necula
(„Iconologia Ethosului moral în opera Sfântului Ierarh
Martir Antim Ivireanul-despre profetism cultural”),
prof. univ. dr. Mihaela Palade („Sfântul Mitropolit
Antim Ivireanul-ctitor al Mănăstirii Tuturor Sfinţilor,
ctitor de artă românească”), Dan Zamfirescu („Sfântul
Antim Ivireanul şi Episcopia Râmnicului în apogeul
culturii române vechi şi în renaşterea naţională mod-
ernă”), Academician Dan Berindei („Domnitorii noştri
şi Credinţa”), Dinu Săraru („Un document antologic”),
Dan Ciachir („Nobleţea smereniei”), Oana Mădălina
Popescu („Aspecte din activitatea clerului râmnicean
în secolul al XVIII-lea; pastorala episcopului Climent
din 1743”), Nae Georgescu („Scrisoarea III. Tipare
arhaice ale conflictului (II)”), Sfântul Teodor Suditul
(„Cateheza a noua a Sfântului Părintelui nostru şi
Mărturisitorului Teodor, Streţul de la Studion, către
ucenicii lui”), Arhim. dr. Policarp Chiţulescu
(„Interviu cu Arhimandritul Nikodim, stareţulSfintei
Mănăstiri Filoteu din Muntele Athos”), Codruţ
Dumitru Scurtu („Antim, piesă de teatru în patru acte”).

Revista Martyria a Arhiepiscopiei Râmnicului, acest
număr, dar şi celelalte, reuşeşte să capteze atenţia şi
simţirea cititorului cu subiecte istorice mai mult sau
mai puţin îndepărtate şi care relaţionează cu prezentul;
sunt necesare pentru schiţarea viitorului. Ni se pare că
revista reuşeşte prin această prezenţă a istoriei în con-
temporaneitate, prin trecut, să se înscrie în postmo-
dernism, care, iată, din ce în ce mai actual, fixează spi-
ritul, religia ca elemente necesare mileniului care abia
a început...În decadenţa actuală, istoria fiind alături de
cultură singura sursă-resursă, la vedere, de instruire
personală...Rămâne ca racordarea la prezent să fie din
ce în ce mai evidentă.  Pe acestă latură a afilierii trecu-
tului la prezent se înscrie piesa de teatru a lui Codruţ
Dumitru Scurtu, „Antim”, pe care noi o cotăm ca o
contribuţie la creativitatea personală, literar publicis-
tică, de primă mână, în care Mitropolitul Antim din

timpul lui Brâncoveanu şi artistul
tipograf Antim, episcop al Râmni-
cului, tot atunci, devine acum pentru
râmniceni sfânt protector ....transfor-
mând pentru 250 de ani Râmnicul în
oraş capitală a tipografilor (acum
spre ruşinea contemporanilor, noi,
pierzând această nobilă însuşire
datorită nesimţirii politicului...De
asemenea inspirată introducerea
unor poeme aparţinând  Episcopului
Vartolomeu Stănescu, de la înce-
putul sec XX, perioadă de maxim
cultural atins prin ...religie! Fapt pe
care îl comentăm la valoarea acestor
poeme excepţionale, pentru toată
lumea locală şi naţională, valoare, în
acel moment, de înaltă modernitate!
Am fost şocaţi de aceste pagini de

literatură aparţinând lui Codruţ Scurtu şi Vartolomeu
Stănescu, căci şi acum vorbim despre un teatru al
Arhiepiscopiei, despre cultura elevată de orice gen pro-
movată de Arhiepiscopul Râmnicului...În numărul
următor din „Povestea vorbii 21”, închinat poeţilor
vâlceni, încercăm să postăm şi noi o serie lirică din
creaţia marelui ierarh, om de cultură, de la începutul
secolului trecut, Vartolomeu Stănescu. Credem, con-
tribuţia sa în cultura Vâlcii este una de cea mai mare
valoare, ifluenţând-o şi înzestrând-o cu capital artistic
de necomparat pe aceste locuri, cu nimeni! până în
deceniul şapte! când spre ruşinea noastră această cul-
tură decade, se prăvale, continuând şi după anul 2000,
mai ales, în această decădere... Iată de ce considerăm
acest număr din Martyria extrem, extrem de interesant
şi necesar! ... „Mistuitoare taine, făpturile frământă!.../
Dar n-au minţi să-nţeleagă; şi nici inimi n-au să simtă,
/ Deşi străbat cărări!...” („Psalmul Zorilor” de
Vartolomeu Stănescu) Revenind la Antim, să subliniem
că încă din acea parte de început a sec. XVIII predica
în biserica ortodoxă română principiul dialogului în
rezolvarea problemelor între părţi şi, nu...denunţul!
„ANTIM: Se cuvine mai întâi să lăsăm răutatea şi vra-
jba şi atunci să vorbim pentru că atunci pacea lui
Hristos ne va afla inimile” („Antim” de Codruţ
Dumitru Scurtu). Privim şi citim iarăşi pagini de reală
desfătare intelectuală, pagini de refernţiere pentru
viitoarele noastre lucrări şi ajungem, după modelul
acestui mare om, şi ierarh, Antim Ivireanul, care, în
2016 a fost personalitatea anului, la o stranie con-
cluzie... Decât  să pregătim elevii pentru Olimpiade,
fără a avea noţiunea sportului de performanţă, mai bine
să îi pregătim pentru viaţă!...

Simion PETRE CICK
.

ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI

pcickirdan
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IEROMONAHUL MELETIE
MACEDONEANUL

– Tipograful govorean –

Mănăstirea Govora este amplasată la confluenţa pâraielor Govora şi Hinţa de pe raza
comunei Mihăieşti din judeţul Vâlcea. Numele ei derivă de la cuvântul slavon „govor”,

care înseamnă „susur” sau „murmur de izvor”. 

Primul egumen al Mănăstirii Govora, care îşi va lăsa puternica sa amprentă de gospodar şi căr-
turar asupra sfântului aşezământ, a fost Meletie Macedoneanul (1634–1640). Aromân de origine,
din părţile Macedoniei, s-a călugărit în Mănăstirea Zografu din Muntele Athos. Potrivit mărtu-
risirii sale, s-a „aprins de dragoste pentru acest meşteşug al tipografiei, când am primit haina
călugărească în Sfântul Munte al Athosului, în marea lavră numită mănăstirea Zugraf”. Din
această cauză, se va îndrepta spre Kiev, în Ucraina, unde meşteşugul cunoştea o mare înflorire
datorită mitropolitului român Petru Movilă (1632–1646). De acolo, va ajunge în Ţara
Românească, aşa cum afirmă Matei Basarab că a venit „din ţările ruseşti”. Acest fapt este consem-
nat de unele izvoare – care nu-i cunosc biografia – considerându-l „Rusul”, cum îl numeşte şi
hrisovul din 26 aprilie 1647.

Despre modul cum s-a făcut Meletie cunoscut lui Matei Basarab, citim în Predoslovia
Molitvenicului tipărit la Mănăstirea Câmpulung (1635), unde Matei afirmă: „Am văzut cum că în
întreaga mea ţară e foamete şi sete, nu însă de pâine şi de apă, ci de vădită hrană şi adăpare
sufletească”. Spre a înlătura foamea de care vorbeşte, mai ales că „şi câţiva dintre boierii noştri,
de bun neam” au arătat aceeaşi râvnă ca a lui, domnul se gândi să curme răul sărăciei de cărţi care
o provocase şi să facă tipografie în ţară. Hotărârea odată luată apăru însă marea nedumerire: „Cum
şi ce să facem”, pentru punerea hotărârii în practică. Şi iată că „ni s-a arătat nouă un bărbat străin,
cuviosul eromonah anume Meletie Macedoneanul, venit din ţările ruseşti, care ne-a şi grăit:
văzând lucrul tipograficesc şi luând ştire întocmai despre valoare am venit a vă veşti dacă vă va fi
plăcut”. Acestea sunt deci împrejurările în care Meletie s-a făcut cunoscut lui Matei vodă. 

Într-un hrisov, domnul afirmă că: „Domniia mea am aşezat aşa şi am dăruit acestui cuvios băr-
bat vreadnic Meletie Machidoneanul ca să ţie igumen într-această sfântă mănăstire Govora pan la
moartea lui”. Se crede că ieromonahul Meletie venise la Govora încă din toamna anului 1633,
întrucât la data încredinţării egumeniei, cunoştea bine trecutul aşezământului. Prima sa grijă a fost
să refacă averea mănăstirii, prin readucerea pe moşii a rumânilor pribegi sau fugiţi de pe vechile
proprietăţi, cerând în acelaşi timp slobozenie de la domn pentru ei, ca să fie de ajutor mănăstirii.
Asigurându-se de mâna de lucru şi cu trecerea pe care o avea pe lângă voievod, Meletie
Macedoneanul luă seama la toate proprietăţile mănăstirii, care într-un fel sau altul fuseseră cotro-
pite de boieri „cu sila sau cu înşelăciuni”. La 25 octombrie 1636, pentru a spori veniturile mănă-
stirii, egumenul Meletie cere domnului împuternicirea pentru construirea unei mori, la Erbăşie, pe
apa Râmnicului, unde fusese iazul Mănăstirii Cozia. 

Tipografia Ieromonahului Meletie Macedoneanul (1637-1642). La propunerea domnului, după
ce s-a sfătuit cu confratele său, ieromonahul Nectarie Pelagonianul, ieromonahul Meletie acceptă
să meargă după o tiparniţă la Kiev, fiind însoţiţi şi de omul domnului, Ştefan. Astfel, având scrisori
de la Matei Basarab către mitropolitul Petru Movilă „şi către judeţ şi ceilalţi conducători ai acelei
cetăţi”, dar şi cu daruri pentru ei şi cu preţul mărfii ce avea să cumpere, porni la drum. Călătoria
se pare că a făcut-o după 10 martie 1633. Învingând toate greutăţile, Meletie s-a întors în toamna
acelui an cu tiparniţa „întreagă, desăvârşită, cu litere de cinci feluri” şi cu „tipograf iscusit... anume
Timotei şi cu alţii”. Astfel, câştigă merite deosebite în ochii domnului care l-a răsplătit cu egume-
nia Mănăstirii Govora, fiind întărit oficial la 6 ianuarie 1634. Aşa se explică afirmaţia din acest
hrisov care spune că a venit părintele Meletie să ceară scutire pentru slobozia ce înfiinţase în satul
Govora, după ce strânsese, cu multă osteneală pe foştii rumâni fugiţi din satele mănăstirii şi alţi
oameni lăturaşi? Dacă numirea sa nu ar fi fost anterioară datei de la 6 ianuarie 1634, n-ar fi reuşit
să cunoască problemele mănăstirii. 

Prin pricepere şi străduinţă, egumenul Meletie reface viaţa mănăstirii, reuşind să înfiinţeze o
tipografie şi să transforme aşezământul într-un important focar de cultură; de asemenea, conduce
prima şcoală pentru învăţătura copiilor şi a tipografiei. Aceste fapte sunt cunoscute din actul de
confirmare a ei şi de întărire a egumenului Meletie la conducerea şcolii, dat de Teofan patriarhul
Ierusalimului. Cartea patriarhului Teofan poartă data 9 august 1635, ceea ce însemnează că şi
hrisovul de întemeiere a şcolii, dat de Matei Basarab, al cărui conţinut îl întăreşte, trebuie să fi fost
dat în perioada respectivă.

Cărţile tipărite de Meletie Macedoneanul sunt următoarele: Psaltirea slavonă (1637),
Psaltirea cu Ceaslov (1638), Paraclisul Precistei (1639), Ceaslovul (1640) şi Pravila de la
Govora (1640–1641).

1. Psaltirea slavonă (1637). Despre ea, se spune: „Cu sârguinţă şi cu cheltuială s-au tipărit de
două ori în tipografia prea luminatului Domn Io Matei Basarab, vo[i]evodul Ţării Ungro-vlahe[i].
În mănăstirea numită Govora, hramul Adormirea Prea sfintei Născătoare de Dumnezeu. În anul de
la zidirea lumii 7146, iar de la naşterea lui Hristos 1637”. Lucrarea a fost tipărită de egumenul
Meletie Macedoneanul. Pe verso paginii de titlu se află Stema Ţării Româneşti, iar Prefaţa şi epi-
logul sunt scrise în slavonă.

2. Psaltirea cu Ceaslov (1638). Patronul lucrării este Matei Basarab, domnul Ţării Româneşti,
iar realizatorul este tipograful ieromonah Ştefan din Ohrida. Psalmii sunt în limba slavonă. Pe ulti-
ma foaie, recto, se află data: „1638 luna decembrie 30 s-a sfârşit”. Pe ultima faţă: „Din porunca şi
cu cheltuiala prealuminatului şi cucernicului Principe Io Matei Basarab, Domn şi Voevod, cu sil-

Arhim. Veniamin MICLE

IN MEMORIAM 
TEODOR BĂLĂŞEL

Vineri 24 februarie 2017, Primăria şi Consiliul local al comunei Ştefăneşti, judeţul
Vâlcea în colaborare cu Şcoala gimnazială ,,Teodor Bălăşel” Ştefăneşti, Forumul

Cultural al Râmnicului, Societatea culturală ,,Anton Pann’’ Rm.Vâlcea, Asociaţia
Etnografilor şi Folcloriştilor Vâlceni a comemorat în satul Dobruşa, comuna Ştefăneşti, ..76
de ani de la trecerea la cele veşnice a preotului Teodor Bălăşel”, precum şi aniversarea a 90
de ani de la constituirea la Ştefăneşti a “Tovărăşiei Fplcloriştilor Olteni”  (1927-2017).

Au răspuns invitaţiei organizatorilor: din partea Forumului Cultural al Râmnicului-conf.
univ.dr. Ioan St. Lazăr, pr. Nicolae State-Burluşi, ing, Petre Cichirdan, ing. Gheorghe
Cărbunescu, prof.dr. Nelu Barbu, Gigi Sporiş, Maria Şufană; din partea Societăţii culturale
,,Anton Pann” Rm.Vâlcea-Nicu Cizmaru, preşedinte, Violeta Scrociob, vicepreşedinte,
Zenovia Zamfir, col .(r) Aldescu Ion,  col.(r) M.I.Frântu Ion, Daniela Stan, Nicolae Nistor-
membri. Din municipiul Drăgăşani a fost prezent poetul  Marian Bărăscu împreună cu Romeo
Roşiianu, redactor şef revista ,,E-Creator” Baia Mare jud. Maramureş. Au mai fost invitaţi:

pr.icon. stavr. Gheorghe Truşcă, pr. Dragoş Butuşină-parohia Dobruşa, pr.icon. stavr. magistr.
Ioan  Lăzărescu –parohia Şerbăneşti-Ştefăneşti, pr. Romică Costea-Centrul Social Grădinari,
jud. Olt, Dobre Goronica, prof. Ion Popescu-Băile-Olăneşti, învăţător Ilie Stoica, Duţu
Teodor-strănepotul preotului T. Bălăşel din Curtea de Argeş, şi alţii. Televiziunea ,,Vâlcea 1”
a fost reprezentată de prof. Nicole Dinescu, realizator şi moderator emisiuni TV. 

Sub un soare strălucitor de început de primăvară, la cimitirul bisericii ,,Sf. Nicolae”
Dobruşa, preoţii Nicolae State Burluşi, Liviu Lazăr şi Gheorghe Truşcă au oficiat parastasul
de 76 de ani de la trecerea la cele veşnice a lui Teodor Bălăşel. La parastas au fost prezenţi
invitaţii Primăriei com. Ştefăneşti enumeraţi mai sus, precum şi enoriaşi ai satului Dobruşa.
Liviu Lazăr a prezentat celor prezenţi  date despre biserica ,,Sf. Nicolae’’ a cimitirului precum
şi despre locul unde îşi doarme somnul de veci, Teodor Bălăşel. Biserica, monument istoric,
este o nestemată peste veacuri a spiritualităţii oltene, veche de 325 ani. Pisania veche ne
informează că dintr-un început biserica a fost ridicată între anii 1692-1696, în timpul lui
Alexandru  Vodă de ,,Ion al lui Şerban, Dumitru Dimoiu, Stan Ştefănescu şi alţi enoriaşi, prin
râvna preotului Giura”. Biserica este construită din lemn în totalitate, în formă de corabie,
fiind acoperită cu şindrilă, fără pictură, cu excepţia catapeteasmei. În anul 1922 a fost  rea-
coperită cu şindrilă de preotul Teodor Bălăşel, iar în anul 1954 de ginerele acestuia. pr. Gh.
Ionescu. Ultima acoperire cu şindrilă a bisericii a  fost făcută în anul 2001, prin stăruinţa pre-
oţilor Gh. Truşcă şi  Liviu Lazăr. 

La finele parastasului d-ul Radu Florea a  invitat toţi participanţii  prezenţi la parastas să
viziteze casa în care s-a născut Teodor Bălăşel, casă aflată peste drum de cimitirul bisericii
,,Sf.Nicolae”. Camera care adăposteşte în prezent o parte din biblioteca, tablourile de familie,
fondul de carte propriu precum  şi colecţia de manuscrise amintesc celor prezenţi de munca
de-o viaţă a acestui neobosit colecţionar, care  s-a autodefinit “învăţător şi preot de ţară”. D-
l Radu Florea care îngrijeşte acest fond îl prezintă vizitatorilor. Intervin cu date despre acti-
vitatea lui T. Bălăşel: Ioan St. Lazăr, Mihai Popa şi Nicolae Dinescu. O concluzie se
desprinde însă... o mai mare implicare a Primăriei comunei Ştefăneşti în semnalizarea prin
indicatoare rutoere a drumului până la casă, inventarierea fondului de carte şi manuscrise de
către specialişti cu acordul D-lui Radu Florea, asigurarea vizitării fondului de către public pe
baza unui program, realizarea unor pliante publicitare care să ofere date despre locaţie dar şi
despre personalitatea lui Teodor Bălăşel. D-l Radu Florea asigură pe toţi cei prezenţi că şi-a
îmsuşit toate  sugestiile făcute de vizitatori şi le va rezolva alături de conducerea Primăriei şi
al Consiliului local Ştefăneşti

La invitaţia Directoarei Şcolii Gimnaziale ,,T.Bălăşel” Ştefăneşti, prof. Mihaela Agapin,
participanţii la simpozion se deplasează spre Şcoala Gimnazială nr1 Dobruşa (grupa pregăti-
toare-cls. IV). Invitaţii sunt primiţi cu tradiţionala pâine şi sare oferită de eleve îmbrăcate în
costum naţional care prind în piept şi  insigna comemorativă. Într-una din clase are loc sim-
pozionul dedicat preotului Teodor Bălăşel. Este prezent viceprimarul comunei Ştefăneşti Ilie
Popescu şi consilierul local Emil Militaru. Moderatori: Ioan St. Lazăr şi Mihai Popa. 

Directoarea  şcolii Mihaela Agapin a adresat participanţilor la simpozionun un salut de
bun venit. Pr. Nicolae State-Burluşi a dat binecuvântarea începerii lucrărilor prin rostirea
rugăciunii ,,Tatăl Nostru”. Ioan St. Lazăr a prezentat programul simpozionului, pe cei ce vor
rosti alocuţiuni precum şi titlul acestora. Viceprimarul Ilie Popescu a transmis un cuvănt din
partea primarului Alexandru Uţă. A salutat implicarea deosebită în organizarea evenimentului
a prof. Mihaela Agapin, directoarea şcolii şi a pr.prof. dr. Liviu Lazăr. Pe viitor va oferi tot

Mihai POPA

•••
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inţa şi cu stăruinţa lui Meletie Macedoneanul, m-am trudit cu aceasta eu, ieromonahul Ştefan din Ohrida şi am tipărit
acest Ceaslov. Mă rog de voi, cei care veţi citi, că, dacă am greşit ceva, cu duhul blândeţii să îndreptaţi şi pe noi de
iertare să ne învredniciţi”.

3. Paraclisul Precistei (1639). Textul este româneşte şi slavoneşte.

4. Ceaslovul (1640). Ceaslovul acesta este considerat cea mai veche carte de acest gen publicată în ţara noastră.
Textul va fi semnalat de profesorul N. Drăganu în Biblioteca Universităţii din Cluj.

5. Pravila de la Govora (1640–1641). Pravila cuprinde 164 de file. Despre originalul Pravilei de la Govora, se
ştie că a fost descoperit printre manuscrisele păstrate în fondul Mănăstirii Bistriţa, fiind prima carte din Ţara
Românească imprimată în limba română. 

Manuscrisul slavon aparţinuse mitropolitului Teofan al III-lea al Moldovei şi a fost tradus în româneşte prin anii
1630–1640 de învăţatul ieromonah bistriţean Mihail Moxa. Conţinutul ei bogat atrage atenţia cărturarilor din epocă.
În acest sens, boierul Udrişte Năsturel, cumnatul voievodului Matei Basarab, aflându-se în vizită la Bistriţa, doreşte
să o citească, fapt pentru care solicită împrumutarea ei. După studierea manuscrisului, notează pe una dintre file:
„Această carte colectanee proprietate a renumitei între mănăstirile româneşti transmontane, am împrumutat-o eu,
Orest Năsturel din Fiereşti din aceeaşi Mănăstire, a Bistriţei zic, spre citire pe câtva timp; am citit-o acum până la
sfârşit; nu puţin m-am îndulcit cu cititul din ea, de aceea mă şi rog, ca Dumnezeu, Dătătorul bunătăţilor, să dăruiască
scriitorului iubitor de osteneală, mai ales dispuitorului, dar şi celor ce mi-au dat-o împrumut, pe urmă, încă şi nevred-
niciei mele păcătoase răsplata veşnică a bunătăţilor viitoare. Amin. În zilele bine-credinciosului şi prea-luminatului
principe, domnul Matei Basarab, în anul Domnului 1639, luna lui iunie, în 18”. Udrişte o recomandă mitropolitului
Teofil II al Ţării Româneşti pentru a o da la lumina tiparului. Ca urmare, manuscrisul păstrează două autografe ale
ierarhului, recunoscut ca susţinător de frunte al mişcării naţionale de pătrundere a limbii române în cultul divin şi în
cancelaria domnească; unul dintre ele, scris în slavonă, indică titulatura înaltului prelat: „Teofil, cu mila lui
Dumnezeu, smeritul arhiepiscop şi mitropolit al întregii Ungrovlahii”, iar al doilea, de o importanţă majoră pentru
demonstraţia de faţă, cuprinde apostila prin care aprobă trimiterea manuscrisului la tipar, anume: „Dat-am
blagoslovenie la acest izvod să se tipărească”.

6. Cazania sau Evanghelia învăţătoare (1642). Ultima carte iniţiată aici în anul 1642 este Cazania sau Evanghelia
învăţătoare, care va fi terminată la Mănăstirea Dealu, în anul 1644. 

Cărţile tipărite la Govora au folosit, pentru ilustrare, gravuri în lemn, frontoane şi vignete, aduse din Kiev şi Liov,
imprimate cu roşu şi negru. Pentru buna desfăşurare a activităţii, Matei Basarab înfiinţează prima moară de hârtie din
Ţara Românească, lângă Ocnele Mari din judeţul Vâlcea, şi o Şcoală de tipografi, pentru pregătirea cadrelor nece-
sare.

Apare însă ceva neclar cu privire la viaţa ieromonahului Meletie tipograful. Contrar promisiunilor voievodale de
la instalarea lui în fruntea Mănăstirii Govora „până la sfârşitul vieţii”, el apare ultima dată ca egumen în documentul
din 15 iunie 1640. Din acest an, el mai apare în două documente; la 10 iulie 1642, ca martor într-un zapis al episco-
pului Ignatie al Râmnicului, în calitate de „fost egumen de la Govora”, iar la 2 septembrie 1644, odată cu apariţia
Evangheliei învăţătoare la mănăstirea Dealu, se consemnează la sfârşitul prefeţei: „Ispravnicul izvodului scripturii şi
cuvintelor tocmitori” a fost „mult greşitul eromonah Meletie Machedonul proegumenul Govorei”. Nu cunoaştem
motivele atitudinii domneşti faţă de egumenul govorean.

Potrivit istoricului ardelean Augustin Bunea, Meletie ar fi trecut în Transilvania unde, la 3 septembrie 1640
murind Ghenadie mitropolitul Bălgradului, ar fi candidat la scaunul rămas liber. După opinia sa, Meletie ar fi egu-
menul „Milovitius” sau „Milovics” pe care, superintendentul calvin Geleji îl recomanda principelui transilvan
Gheorghe Rákóczi I spre a fi ales, arătându-i, în acelaşi timp, că ceilalţi pretendenţi sunt prea simpli pentru a urca în
scaunul mitropolitan. Învăţatul canonic îşi sprijină identificarea pe care o propune între „Milovitius” şi macedoneanul
tipograf govorean pe unele informaţii pe care Geleji le dă despre persoana şi trecutul acestui „Milovitius” când îi face
recomandarea. Despre el, spunea că este fiul unui macedonean, probabil din Miloviţa, care-şi părăsise ţara când era
mic şi a venit în Ţările Române, unde ajunsese egumen la o mănăstire – al cărei nume nu-l menţionează – în care
ţinea o tipografie cu care tipărise „Biblia şi alte cărţi în limba română”. Fusese mai înainte, chiar de mai multe ori,
în Transilvania, cu „salvus conductus” de la Rákóczi. Augustin Bunea crede că este vorba de „cel mai mic între
călugări, Meletie Macedoneanul, igumenul mănăstirii cenobitice Govora”, care a tipărit „Psaltirea slavonescă” şi
„Pravila cea românească”, la Govora, ceea ce se potrivea cu ultima parte a informaţiei calvinului Geleji. Dar, cu toată
recomandarea făcută de superintendent către principele Rákóczi, „Milovitius” (Meletie) nu a fost numit, fiind prefe-
rat Ilie Iorest, care venea de la Mănăstirea Putna, susţinut şi de Matei Basarab, care se amestecase în dispută, probabil
şi pentru a-i „plăti” lui Meletie fiindcă, cum zice Nicolae Iorga, prin a lui „fugă îi stingherise tiparul”. Istoricul Ştefan
Meteş are convingerea că Meletie este candidatul din Ţara Românească.

Însuşindu-şi identificarea Milovitius-Meletie, făcută de Bunea ca şi candidatura amintită, Nicolae Iorga afirmă că
Meletie şi-ar mai fi încercat şi a doua oară şansele la ocuparea scaunului Mitropoliei de Bălgrad, după ce Ilie Iorest
a fost înlăturat şi închis. Dar, „nici cu acest prilej nu izbuti Meletie, căci cârja se dădu lui Simion, ce-şi zise Vlădica
Ştefan”; atunci, „el se întoarse la Matei Vodă, se uni cu un tipograf rus, cu un sârb, cu un croitor din Ocnele Mari şi
cu un al patrulea meşter, şi, în Mănăstirea Dealu, unde era acum egumen Varlaam Arapul, el dădu forma cea nouă a
Cazaniei lui Silivestru”, după care, încheie Nicolae Iorga: „Nu se mai aude de dânsul”.

Întrucât documentele nu sunt clare în această privinţă, indiferent dacă Meletie este sau nu cel care candidează la
scaunul mitropolitan de la Bălgrad, în 1640, sub numele de Milovitius, sigur rămâne faptul că, în calitate de egumen
al Govorei, în cursul anului 1640, după 15 iunie, el nu mai apare în actele mănăstirii. Cât priveşte anul următor –
1641– este cert că nu mai era egumen, fiindcă în iulie, o notiţă de pe ultima foaie a Psaltirei slavone, finalizată la 30
iunie 1638, tipărită de „eu cel mic între călugări Meletie Macedoneanul igumenul” Govorei, ne arată clar faptul că:
„Aceste dumnezeeşti Sinaxare am început să le scriu din luna iulie şi le-am dus până la sfârşit, eu nedestoinicul
Silvestru Taha eromonoh, egumenul lavrei chinovitice Govora, în anul 7149”. Deci, e clar că, cel puţin la jumătatea
anului 1641, Meletie nu mai era egumenul Govorei, ci ieromonahul Silvestru Taha.

Probabil că nu în anul 1644 îşi încetează Meletie activitatea, aşa cum credea Nicolae Iorga, ci mai târziu, prin
1647, când era din nou egumen la Govora, potrivit unui hrisov din 26 aprilie. Prin acest document, Matei Basarab
întăreşte lui Vintilă, Dumitru Duescu şi altora, părţile lor ale moşiei Strâmba, din judeţul Dolj, pentru care avuseseră
pâră cu egumenul Rusu de la Mănăstirea Govora. Acest egumen este „Meletie Rusul” din zapisul lui Radu logofăt
din Zlăteşti de la 10 mai 1638.

sprijinul material şi financiar de care şcoala din comuna Ştefăneşti va avea
nevoie în desfăşurarea optimă a procesului de învăţământ. 

Mihai Popa a făcut o scurtă prezentare a biografiei pr. T. Bălăşel, punc-
tând mai ales momentul implicării în răscoala ţărănească de la 1907(de la
care se împlinesc 110 ani). Îzbucnită în sudul judeţului Vâlcea, prin atacarea
conacului Ştirbei( azi comuna Iancu Jianu. jud. Olt) focul răscoalei s-a
întins până la Călina unde după spusele şefului de gară ,,ţăranii răzvrătiţi
ţineau drumul proprietarilor voind să-i ucidă”. La cererea prefectului de
Vălcea, Crăsnaru, trupele de jandarmi pornesc într-un tren special către
Drăgăşani pentru a aresta pe răzvrătiţi. Sunt arestaţi  din  comunele aflate în
jurul oraşului Drăgăşani aproape 100 de oameni. În calitate de redactor şef
la revista ,,Cuvăntul Adevărului” Rm.Vălcea, pr. T. Bălăşel ia atitudine atăt
împotriva sărăciei în care trăiau ţăranii, demascând-o, dar şi împotriva auto-
rilor acestei situaţii ce a generat acest val de revoltă. Este pus sub acuzare,
sub invinuirea de ,,Ultral scris” dar şi de ,,Instigare”: Judecătoria Drăgăşani
îl condamnă pe preotul T. Bălăşel la 30 zile închisoare contravenţională.
Procesul se judecă timp de doi ani Pr. T. Bălăşel face recurs şi la Tribunalul
Vălcea este achitat. Acest moment i-a zdruncinat mult starea sănătăţii sale.

Goronica Dobre, professor, a prezentat genealogia familiei pr. T.
Bălăşel. Din documentele de stare civilă, din discuţile purtate cu memrii
familiei Bălăşel, rezultă că  a avut 14 copii, mărturie fiind-două scrisori
către  Artur Gorovei şi Nicolae Iorga. A fost un bun familist. Ioan St. Lazăr
a dat cuvântul d-lui Liviu Lazăr pentru a prezenta alocuţiunea “Preotul
Teodor Bălăşel şi Tovărăşia Folcloriştilor Olteni”. În casa lui T. Bălăşel s-a
constituit ,,Tovărăşia Folcloriştilor Olteni”, la iniţiativa folcloristului St. St.
Tuţescu şi cu concursul lui.T. Bălăşel, la 5-7 ianuarie 1927. Participanţii au
făcut un legămănt, l-au pus conducător pe T. Bălăşel şi au hotărât editarea
unei reviste de folclor cu titlul ,,Suflet oltenesc”. Deşi nu au fost editate
decât opt numere, impactul apariţiei acestei reviste a fost deosebit  pentru
cititori, dar mai ales prin angajarea multor oameni în culegerea folclorului
şi publicarea acestuia.  

A luat cuvântul poetul Marian Bărăscu preşedintele Asociaţiei Culturale
“Rusidava” Drăgăşani, redactorul revistei ,,Rusidava Culturală” care a
transmis felicitările sale conducerii şcolii privind organizarea simpozionu-
lui, realizării revistei nr.1/2017,   ,,Ştefăneşti-Dincolo de cuvinte”. A prezen-
tat auditoriului două poezii. Nicu Cizmaru, preşedintele Societăţii culturale
,,Antonn Pann” Rm . Vălcea, a transmis şi el salutul său şi al colegilor,
tuturor acelora care s-au implicat în reuşita  acestui eveniment. Femeilor
dascăl, de ,,Dragobete-Sărbătoarea iubirii” le-a dedicat o poezie. Romeo
Roşiianu a felicitat organizatorii, promiţând că va duce un mesaj de priete-
nie colectivului revistei ,, E-Creator”, Baia Mare, şi că speră într-o colabo-
rare literar-folcloristică între iubitorii de cultură din Vâlcea şi cei din zona
Maramureşului. Ioan St. Lazăr a prezentat alocuţiunea ,,Părintele Gh.
N.Dumitrescu-Bistriţa şi ştafeta Tovărăşiei Folcloriştilor Olteni la Asociaţia
Folcloriştilor şi Etnografilor Vâlceni”. Între folcloristul Gh. N.Dumitrescu-
Bistriţa şi Teodor Bălăşel au fost legături trainice de prietenie, dovadă cele
opt scrisori trimise de T. Bălăşel, aflate în ,,Tezaur epistolar Izvoraşul” , vol.
II, 2002, Mehedinţi. Din 1990 Asociaţia  Folcloriştilor şi Etnografilor
Vâlceni a editat publicaţia ,,Izvoraşul”, serie nouă, redactor şef Ioan St.
Lazăr din care au apărut numerele I/1990, II/1991, III/1992, IV/1993.
Revista a dus pe mai departe mesajul folcloriştilor olteni de la Ştefăneşti,
fiind un etalon în publicistica de folclor a vremii. Mihai Popa a dat cuvăntul
apoi directoarei şcolii, prof. Mihaela Agapin pentru a prezenta revista
nr.1/2017 a Şcolii gimnaziale ,,Ştefănerşti-Dincolo de cuvinte”. De la
primul număr revista a păstrat structura pe şase capitole, ţi-a îmbunătăţit
conţinutul arzicolelor precum şi aspectul graphic. A crescut numărul de
colaboratori, elevi şi cadre didactice. Este un semnal că revista poate şi tre-
buie să-şi merite scopul pentru care a fost editată. Urmează apoi prezentarea
cărţii ,,Şerbăneşti-file de istorie ( O altfel de monografie) ”,Editura
Bibliostar, Rm. Vălcea, 2016, autori prof.Ilie Bucă, pr. Liviu Lazăr şi prof.
Alina Beldiman. Se citeşte ,,Cuvănt înainte”, din carte, şi o scrisoare din
partea d-lui Ilie Bucă de către prof. Alina Beldiman. Urmează un moment
festiv legat de aniversarea învăţătorului Ilie Stoica la 82 ani. Pr. Nicolae
State- Burluşi îl felicită în numele tuturor participanţilor la simpozion, îi
acordă  un mic cadou. Urmează pr. Liviu Lazăr care, la fel, transmite urări
de sănătate  din partea cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale ,,Teodor
Bălăşel”.Toţi invitaţii îi cântă tradiţionalul ,,La mulţi ani”. Nicolae State-
Burluşi le mulţumeşte organizatorilor pentru  modul deosebit cum au
pregătit acest simpozion.

•••
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Liniştea se sparse în ţăndări speriată de ţârâitul lung şi
insistent al telefonului. Am răspuns automat îngăimând

un: - Alo intreprinderea minieră Berbeşti, gospodăria de ape,
inginera Nicolescu Ligia.

-Alo, alo! Glas precipitat şi enervat. Alo! Al dracului telefon!
Nu se aude nimic exact când ai mai multă nevoie! 

Se vede că persoana de la capătul firului nu mă auzise. Se auzi
în schimb un trosnet şi fâsâitul de fond al telefonului amuţi.
Probabil omul de la celălalt capăt a dat cu telefonul de masă.
Liniştea persistă, eu înţepenisem cu receptorul în mână contrari-
ată de siguranţa exasperată a celui care telefonase nervos.

-Alo, cucoană, acu’ m-auzi!? Apoi mormăi ca pentru sine: -
Ale naiba centraliste, zac cu fundurile înţepenite în pernuţe, pe
scaune şi tu mori, mori aşteptând o legătură telefonică atunci când
ţi se dărâmă lumea, într-o blestemată de mină?

-Alo, cucoană, mă auzi?! Centrala, răspunde odată! Fă-mi
legătura la birouri, la gospodăria de ape, la Nicoleasca... te rog!
Un „te rog” foarte distant.

-Da, înfirip eu un răspuns timid. Eu sunt Nicoleasca, ce doriţi?
-Sunt inginerul Sărdărescu, Nicolae Sărdărescu, şeful sectoru-

lui minier Armăşeşti. O caut pe inginera Nicolescu de la apele
miniere. Unde dracu’ o găsesc pe fiinţa asta? Dumneata eşti?

Se vede treaba că era înghesuit rău de vreun necaz sau nenoro-
cire altfel n-ar fi vorbit atăt de dur.

- Eu sunt!Ce doriţi?
- Alo, cucoană, eu nu doresc nimic că nu mai am timp! Îmi

intră Luncavăţul în mină, cucoană! Ne-neacă apa cucoană. Luaţi-
i urgent pe cei de la Apele Române şi veniţi să vedem, dacă mai
avem timp, ce putem să facem! Cred că s-a spart un perete
diafragmă şi am dat peste o vână de apă freatică nou instalată
acolo. Hai, cucoană, mai repede că-i rău tare şi dacă am vorbit
urât cu dumneata scuză-mă, aici s.a dezlănţuit iadul pe pământ şi
am mare nevoie de ajutor. 

Într-o oră eram la gura minei, doi ingineri de la ape, şi cu
mine, echipaţi de subteran – salopetă, cisme, cască, şi lămpaş.

Dezastrul începea de acolo. Montaseră banda transportoare
astfel ca pe capătul care ieşea din mină se evacua noroiul din sub-
teran. Pompele lucrau şi ele scoţând din mină o vână de apă nea-
gră şi groasă cât un picior de om. Accesul spre abataj era inundat
aproape complet, totul era în apa neagră şi noroioasă până la brâu. 

-Unde-i şeful?, întreb un minier. 
-La spărtură, jos.
-Cum ajungem?
-Doar pe bandă.
-Cum? Este interzis pe bandă. E lege.
-Doar pe bandă, doamnă! Acu’, aici, e altă lege.
M-am făcut că nu aud, că nu înţeleg şi am continuat:
- Bine! Cât e de mers?

- Vre-o 80 – 100 de metri.
- Bine, hai!
Am urcat toţi trei în patru labe pe banda trasportoare şi am

pornit strecurându-ne, de-a buşilea pe un covor de cauciuc îngust,
ud, noroiat şi alunecos. Coboram repede în patru labe spre un
întuneric fioros, plin de zgomote alarmante, necunoscute. Ne
clătinam pe fâşia îngustă, lipicioasă alunecoasă şi instabilă,
cocoşaţi. La orice încercare de a ne ridica puţin capul, casca se
îzbea sec de tavanul galeriei. Suna metalic atunci când nimeream
în cintre, sau, dogit când nimeream în lemn. Căutam înconştient
să auzim doar aceste sunete încercând să nu auzim altceva, să ne
facem că nu înţelegem dialogul care se purta între cei de sus şi cei
de jos din abataj.

-Băăăă! Se auzea surd de undeva din întunericul spre care ne
scurgeam pe bandă. Băăăă! Eu dau drumul la bandă, bă! Ne
îneacă borchişul, bă Vasile, ce dracu’ se întâmplă acolo la voi? 

-Nu da drumul, băăăă! E inginerii pe bandă, Băăăă! Răspunse
Vasile, probabil cel care ne urcase pe bandă.

Apoi linişte. Se auzea doar apa şiroind peste tot. Pe perţi, pe
bandă, pe jos, peste noi. Fuioarele de lumină ale lămpaşelor se
clătinau ritmic mânjind negrul pereţilor, în tandem cu paşii făcuţi
în patru labe: unu, doi – unu, doi – unu, doi.

Încercam să păşesc peste frică. Ştiam în ce pericol eram,
instinctiv trupul intuia o posibilă moarte şi se cambra încercând
să se oprească, să mă oprească şi să ne întoarcem spre lumină.

Frica de moarte, paralizanta frică. O învingeam cu fiecare pas
făcut în genunchi, cu fiecare pas împins în silă pe care îl făceam
pe brânci înaintând. De jos se auzea iar din ce în ce mai tare: 

-Băăăă, Vasile, eu dau drumul la bandă! Drăcia naibii! Ne
îneacă noroiul!

Un singur ţac pe buton şi icnind banda ar porni cu viteză
dându-ne doar două alternative: una, dăm cu capul de tavan şi la
viteza cu care mergea banda sigur ne dezechilibram şi cădeam de
pe bandă în noroiul de jos, sau doi, nu dăm cu capul de tavan
fiindcă nu mai avem timp şi cădem direct în noroi. Acolo ne-ar
trbui doar un minut sau două şi fiindcă n-ar avea cine să ne scoată
n-am mai putea respira şi am fi morti.

Unu, doi – mână, picior. Unu, doi – mână picior. Încă un
metru.

Frica. O simţi pe şira spinării, rece, umedă, scârboasă. Frica.
Îţi încleştează muşchii, împietrindu-i. Frica. Îţi opreşte respiraţia
ca şi când te-ar gâtui cineva. Peste frică, raţiunea care îţi spune:
doar dincolo de frică este viaţă! MERGI, NU TE OPRI!

Mergeam târâş pe bandă în mina Sărdărescului de câtăva
vreme, ce mi se păruse un veac. Reuşisem. Îmi depăşisem frica,
la fel ca pe munte în escalade pe stânci. Eram iar un învingător. 

Am ajuns toţi trei la capătul de pornire al benzii. Câţiva
minieri înotau în noroi. O lumină slabă descoperea lupta titanică
ce se purtase între oameni şi pământul care uneori îşi apără cu
înverşinare măruntaiele negre. Vâna de apă fusese învinsă, se tre-
cuse dincolo de ea pe dedesubt. Se trecuse de borchiş. Nostim
este că pe atunci, acum cincisprezece – douăzeci de ani borchişul

nu putea fi învins decât cu fân îndesat rapid în pereţii minei pe
unde răzbătea apa. Luptă cumplită între oameni şi măruntaiele
pământului nederanjate până atunci de nimeni de la începuturile
lumii. De sus din tavan se prăvale peste oameni o perdea de zeci
de tone de apă. Locul cumplitei întâlniri nu poate fi prevăzut. Ea
se întâmplă şi atât: care pe care. Este lupta pentru existenţă. Unii
oameni se reped la şomoioage de fân pe care le îndeasă în găuri,
iar şi iar. În vremea asta alţii construiesc mai departe cintre,
cărând cercurile îmense metalice, încropind rapid câte două cer-
curi între care se fixează elemente de lemn pe toata lungimea cer-
curilor, la fel ca doagele la butoaie. Borchişul – examen uneori
chiar de supravieţuire. În această luptă, şeful, inginerul este diri-
jorul. El hotăreşte unde trebuie pus fânul, lemnul, cintrul. Uneori
nu se mai aud vorbe. Nu-i nici timp de ele nici loc, doar priviri şi
gesturi. De data asta minerul Sărdărescu câştigase lupta. Şi
Sărdărescu era un învingător, din neamul învingătorilor pe care i-
a născut acest pământ oltean.

Există şi situaţii în care nu câştigă oamenii ci pământul, şi asta
nu de puţine ori. Atunci, în faţa unui convoi cernit care şerpuieşte
mut, fără bocete fără teatru printr-un oraş sau printr-un sat minier,
fanfara minierilor cântă marşul funebru. Nu v-aş dori să fiţi mar-
torii unui asemenea eveniment. Se înfige în memorie, nu poate
ieşi de acolo şi de fiecare dată când vezi ieşind din mină un miner
negru, murdar de praf de cărbune şi de noroi, nu te poţi opri să nu-
i mulţumeşti lui Dumnezeu că l-a salvat. V-aţi întrebat oare cum
este viaţa atunci când în fiecare zi când te duci la lucru să ştii pre-
cis că poţi să nu te mai întorci? Oare cum poate rămâne puternic
un om care trăieşte în fiecare zi, în toţi anii, această spaimă?

Sărdărescu a învins atunci. Este un învingător înăscut. Pentru
el nu există decât înainte. 

Şi totuşi, în ansamblu, tot pământul a învins în timp. În zona
minieră Berbeşti, în Valea Cărbunelui toate minele au fost
închise. Ni s-a explicat că din raţiuni de Stat

-Care Stat? 
-L’ etat c’est moi! Statul sunt Eu, adică Noi, pentru că am fost

mai mulţi.
Când am închis Noi minele, fraţilor, ortacilor, că eu nu-mi

aduc aminte!  Şi de ce?!
- Noroc bun! 
Al cui noroc, că al nostru n-a fost.
După închiderea tuturor minelor şi aproape în totalitate a cari-

erelor de cărbune, aproape 10 000 de oameni foşti angajaţi ai
Intreprinderii Miniere Berbeşti au trebuit să se „reorienteze” pro-
fesional. Ici colo, câte un fost şef minier mai încearcă să-şi con-
ducă ortacii prin noile politici sociale, economice, administrative.
Unii n-au reuşit şi s-au dat bătuţi. Alţii ca inginerul Sărdărescu,
nu. Se pare că de data asta în Horezu se mişcă lucrurile, se pare
că va găsi de lucru pentru foşti, prezenţi şi viitori „ortaci”.

- Noroc bun, primare! Noroc Bun! Îţi urez ca ortacii. Fie-ţi de
bine prima urare cu care te-a primit pământul din care eşti făcut,
atunci la Armăşeşti, când păşeai ca stagiar în mina ta: 

NOROC BUN!!

BORCHIŞUL
Ligia NICOLESCU

Unul din evenimentele desfăşurate sub genericul amplei
manifestări „Brâncuşi eternul”, din data de 16 martie

2017 (având ca organizatori principali Centrul de Cercetare,
Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, Primăria şi
Consiliul Local al Municipiului Târgu-Jiu şi Filiala Târgu-Jiu a
Uniunii Artiştilor Plastici), a fost prezentarea volumului bilingv
„Documente din arhivele naţionale ale judeţelor Gorj şi Dolj cu
privire la Ansamblul sculptural brancuşian de la Târgu-Jiu”, rea-
lizat de Dr. Sorin Lory Buliga şi Adina Andriţoiu (consilieri în
cadrul Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare
„Constantin Brâncuşi”). Lucrarea reuneşte documentele existente
în Arhivele Naţionale ale judeţelor Gorj şi Dolj referitoare la
Ansamblul Monumental de la Târgu-Jiu (precum şi alte docu-
mente conexe) şi a beneficiat de sprijinul reprezentanţilor
Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale. 

Acest demers arhivistic şi documentaristic face parte din pro-
gramul Viaţa şi opera lui Constantin Brâncuşi în lucrări de licenţă,
dizertaţii şi teze de doctorat  al Centrului „Brâncuşi” şi deschide
în acelaşi timp Seria documentară a Editurii Brâncuşi, ce va
cuprinde rezultatul a numeroase cercetări şi studii având ca temă

viaţa şi opera lui Constantin Brâncuşi
(copierea şi arhivarea unui volum foarte mare
de material documentar va dezvolta şi fondul
de carte al bibliotecii instituţiei). 

Publicarea lucrării de faţă este astăzi mai
necesară ca oricând, având în vedere multi-
tudinea de idei eronate, contradictorii şi false
care circulă în spaţiul public în jurul acestei
capodopere. Principiul de structurare al
lucrării a fost ordonarea cronologică a docu-
mentelor, aceasta reprezentând astfel o succe-
siune temporală a unor înscrisuri privind nu
numai strict ansamblul brâncuşian, dar şi alte
multiple aspecte conexe. Fiecare document
este însoţit de o scurtă explicaţie referitoare la
conţinutul său şi este identificat conform cotei arhivistice de la
Arhivele Naţionale ale judeţelor Gorj şi Dolj.

Cartea a fost structurată pe mai multe capitole tematice,
delimitate cronologic:   documente biografice referitoare la
Constantin Brâncuşi (1872 – 1903), documente privind cinstirea
eroilor gorjeni din Primul Război Mondial (1916 – 1936), docu-
mente privind edificarea Ansamblului Monumental de la Târgu-
Jiu însoţite de documente conexe (1937 – 1940) şi documente

postbelice privind ansamblul brâncuşian (1949 – 1989).
Cei interesaţi vor putea sesiza, dincolo de ariditatea actelor

administrative din epocă, efortul conjugat a numeroase instituţii
publice şi a unor persoane fizice (Primăria
Oraşului Târgu-Jiu, Liga Femeilor Gorjene,
reprezentanţi ai forţelor politice de la nivel central
şi local) de a ridica la Târgu-Jiu cea mai importan-
tă operă artistică a lui Constantin Brâncuşi. Pentru
prima dată, după încercări repetate şi nereuşite ale
artistului român de a realiza o operă importantă în
patria sa, se crease cadrul istoric, politic şi finan-
ciar pentru înfăptuirea unui astfel de proiect
îndrăzneţ. 

O astfel de lucrare nu a mai fost realizată până
în prezent, probabil din cauza complexităţii ridi-
cate şi a unui volum foarte mare de muncă ce
incumbă îndeplinirea ei. Coordonatorii au fost
nevoiţi, pe o perioadă relativ îndelungată de timp,
să consulte direct arhivele respective în vederea

identificării cotei documentelor şi a descoperirii unor noi infor-
maţii privind capodopera brâncuşiană. Un alt aspect al acestei
activităţi complexe a fost parcurgerea tuturor documentelor cu
scopul desluşirii şi înţelegerii lor, aranjării cronologice, siste-
matizării, rezumării şi prelucrării tehnice a acestora. 

Această carte are astfel un caracter inedit, pentru prima dată
fiind prezentate publicului larg, în fotocopie, documentele identi-
ficate în Arhivele Naţionale ale judeţelor Gorj şi Dolj referitoare
la Ansamblul brâncuşian de la Târgu-Jiu. 

Sorin Lory BULIGA
Adina ANDRIŢOIU

PROZĂ SCURTĂ

„Documente din arhivele naţionale ale judeţelor Gorj şi Dolj cu
privire la Ansamblul sculptural brâncuşian de la Târgu-Jiu”
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În toamnă, pe 23 octombrie 2017 se vor împlini 10 ani de la
înfiinţarea Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi

Cultură din Judeţul Vâlcea. Actul de constituire semnat de 22 de
membri fondatori şi Statutul adoptat definesc scopul generos al
acestui demers care vizează realizarea solidarităţii celor proveniţi
din rândul personalului didactic şi din domeniul culturii, care şi-
au încheiat cariera profesională. Această organizaţie independen-
tă, neguvernamentală, apolitică şi nonprofit, componentă a soci-
etăţii civile s-a angajat să slujească, cu fidelitate şi să susţină
drepturile membrilor săi, să asigure un climat favorabil dezbaterii
unor probleme esenţiale, modalitaţi diverse de petrecere a timpu-
lui liber, să contribuie la dezvoltarea vieţii cultural-ştiinţifice în
judeţul nostru, la afirmarea valorilor autentice. Bunele intenţii ale
întemeietorilor asociaţiei au fost validate: în anul 2009, în cadrul
acesteia activau peste 200 de persoane. Celor din sfera educaţiei
şi culturii li s-au alăturat, pe parcurs, persoane care au activat în
domeniul tehnic, financiar, medical, în armată, justiţie etc.
Subliniem cu satisfacţie că de-a lungul anilor asociaţia şi-a
demonstrat valenţele umanitare, sociale, ştiinţifice şi morale afir-
mându-se ca un factor activ în viaţa socială a comunităţii,
bucurându-se de aprecierea autorităţilor, a vâlcenilor şi nu numai
a lor. Ca o recunoaştere a meritelor sale, în noiembrie 2016,
Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea i-a conferit o Diplomă de
excelenţă, drept omagiu adus generaţiilor de profesori
care, prin vocaţie şi printr-o activitate merituoasă au
dat sens şi valoare muncii de la catedră, pentru merite
deosebite în păstrarea, promovarea şi dezvoltarea cul-
turii naţionale şi universale. Şi în mesajul transmis
asociaţiei de domnul Constantin Rădulescu, preşedin-
tele Consiliului Judeţean Vâlcea se relevă: „Vă feli-
cit.... pentru rezultatele muncii de o viaţă a fiecăruia
dintre dumneavoastră şi vă asigur că meritaţi toată
dragostea şi preţuirea noastră, a generaţiilor mai
tinere, a celor cărora le-aţi dat viaţă, le-aţi modelat

caracterul sau i-aţi format ca oameni!”
Sub aceste auspicii s-au desfăşurat, pe data de 14 martie 2017,

la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”, lucrările adunării ge-
nerale anuale a Asociaţiei Seniorilor, care a consemnat că 2016 a
fost un an fructuos. Raportul privind activitatea desfăşurată de
Consiliul de conducere, prezentat de Gheorghe Dumitraşcu, se-
cretar general celor 85 de participanţi a trecut în revistă, în mod
succint, principalele realizări, manifestările variate, atractive,
specifice, care s-au iniţiat. Într-adevăr, gama activităţilor s-a
îmbogăţit şi diversificat continuu, pe fundamentul potenţialului
uman remarcabil de care dispune asociaţia, al bogatei experienţe
de viaţă a membrilor săi, a dorinţei lor de a fi în, continuare, utili
societăţii, colaborării active cu ceilalţi factori. Un loc important l-
au ocupat acţiunile destinate sărbătoririi unor evenimente istorice,
cunoaşterii vieţii şi operei unor reprezentanţi de seamă ai ştiinţei
şi culturii, a unor scriitori marcanţi din literatura română şi uni-
versală, reuniunile colegiale, excursiile cu scop de documentare
şi de divertisment, la monumente istorice, muzee, case memori-
ale, mănăstiri şi în locuri pitoreşti din judeţ, din ţară şi din
Republica Moldova, activităţile umanitare de la Centrul de
Plasament nr.3 Râmnicu Vâlcea, care au bucurat sufletele
inocente ale copiilor etc. Multe dezbateri interesante, pline de
substanţă, s-au organizat în cadrul Clubului Seniorilor.
Preocupările noastre sunt reflectate şi în revista „Seniorii” nr.12,
publicată în decembrie 2016 la Editura Intol Press, colaboratorul

nostru apropiat; revistă care continuă să reprezinte o tribună de
promovare a unor idei valoroase, în diferite domenii, a tradiţiilor
poporului nostru, a unor personalităţi proeminente din judeţ şi din
ţară, care au contribuit la îmbogăţirea tezaurului cultural-spiritu-
al. Programul activităţilor care se vor organiza în anul aniversar
al asociaţiei, 2017, prezentat de vicepreşedintele asociaţiei,
Gheorghe Pantelimon, răspunde interesului şi preferinţelor celor
150 de membri cotizanţi aflaţi în evidenţă în prezent. Subliniem
că, unica sursă de finanţare a activităţilor noastre au reprezentat-
o sumele provenite din încasarea cotizaţiei de membru şi con-
tribuţia bănească a participanţilor. Informarea cu privire la acti-
vitatea financiară pe 2016, întocmită de Constantin Marcel
reliefează că veniturile totale realizate din cotizaţie s-au cifrat la
4110 lei, din care s-au cheltuit 3042 lei, în principal pentru
editarea revistei „Seniorii” nr.12. În plenul adunării şi-au expus
opiniile Marinela Capşa, Angela Calangiu, Paula Comisarschi şi
Ştefan Stăiculescu. Vorbitorii s-au referit şi la alte aspecte care
completează bilanţul pozitiv pe 2016, au apreciat preocupările
Consiliului de conducere, implicarea majorităţii membrilor asoci-
aţiei, au făcut propuneri interesante pentru activitatea viitoare,
pentru extinderea colaborării cu alte instituţii din domeniul
învăţământului şi culturii de pe raza municipiului Râmnicu
Vâlcea etc.

Participanţii au apreciat, în mod deosebit, pregătirea
temeinică a întrunirii, cât şi modul operativ în care s-a desfăşurat.
Reafirmăm că în asociaţie domneşte un climat prietenos, bazat pe
respect reciproc, întrajutorare şi toleranţă, care a contribuit în
mod substanţial la reuşita demersurilor noastre.

Remarcăm că acţiunea din 14 martie a.c. s-a bucurat de o bună
mediatizare din partea posturilor de televiziune Vâlcea Unu,

VTV, şi a ziarului „Curierul de Vâlcea”, cărora le
adresăm sincere mulţumiri. De asemenea evidenţiem
că multe din preocupările noastre, creaţii valoroase ale
seniorilor au fost înserate în paginile revistelor
„Cultura vâlceană” şi „Povestea vorbii 21” editate la
aceeaşi Editură Intol Press...Totodată exprimăm
recunoştinţă autorităţilor judeţene şi municipale,
partenerilor şi colaboratorilor, tuturor celor care au
contribuit la dobândirea succeselor noastre, la
creşterea prestigiului asociaţiei în societate. 

ASOCIAŢIA SENIORILOR VÂLCENI - O
PREZENŢĂ MARCANTĂ ÎN VIAŢA SOCIETĂŢII

Gheorghe PANTELIMON  

fi dorit să fie din flori naturale. Dar, în pădure?
Va fi linişte 365 de zile după asta. La ce bun să fie flori naturale?
Cine să le admire, viii, nu vor mai veni un an, iar morţilor oricum
nu le pasă. După un an va fi iar vânzoleală şi circ. Aşa-i la noi.
Fiecare se agaţă de eveniment şi se bagă în seamă. Circ! Lumea
care nu are ceva de spus, de simţit, de plâns, se  poate uita şi prin-
tre gard la circ. 

-Şi morţii?
-Care morţi?
Nu mai sunt în piesa asta. Poate au fost eroi atunci, în 1990

sau în 2000 cănd s-au descoperit gropile comune. Atunci chiar i-
a plâns lumea. Acum, după expresia unui cunoscut al cărui tată a
fost mare securist, acum, evenimentul este deja confiscat de
politic. 

La fel cu moşul meu, la câţiva metri, un alt „moş” povestea „
ce şi cum’’  unei domnişoare cu microfon. Reportofonul lângă
nasul moşului, reporteriţa în extaz. Printre întrebări către moş, cu
colţul gurii, îi zice cameramanului : o să iasă un material maxim
! Acesta, mult mai în vârstă se agită dansând pe lângă  « subiect
» luându-l din toate unghiurile. Un ţânc ce căsca gura în timp ce
moşul relata cu un dubios lux de amănunte ce fusese acolo acum
şaptezecişi şase de ani, unde erau românii unde ruşii, întrebă naiv
: 

-Şi morţii, nene, unde erau morţii ?
Moment de suspans şi nedumerire. Venită din gura copilului,

întrebarea izbeşte în timpane. Reportera îşi revine rapid. Meserie
! Răspunde repede : 

-Morţii, băiatule, sunt tot acolo!
Unul după altul politicienii iau cuvântul la microfon. În spate,

oamenii veniţi, lumea amorfă vorbeşte în şoaptă. În ucrainiană.
Ştiu toţi româneşte, dar obişnuinţa, a doua natură a omului... Sau
poate nu! Se cheamă de fapt glotopolitică de cucerire. Cucerire
prin limba de ocupaţie, fără arme, fără victime.

Iar gândesc cu inima! Cum, Doamne, asta? Aici au murit 3000
de români care fugeau la mama ţară România, ca să scape de
urgia sovietică. Morţii erau toţi români. Au murit strigând
româneşte:

-Doamne, ajută-mă!
-Trăiască România!
-Mamă!

N-a avut cine să-i apere nici atunci, nici acum. Gândesc iar
cu inima: oare mai sunt şi alte popoare la care patria să se
numească « mamă »?  La ruşi, patria se numeşte „mama Rusia”
adică „mati Rasia”. Alte mame care să-şi apere fiii, oare, n-or mai
fi?

Mă apropii de monument. În spatele său, pe nişte trepte stă
schimbul de elevi la steaguri şi prapuri. Mănâncă şi râd gălăgios
de ceva, sporovăind copilăreşte. Viaţa merge mai departe! merge
de 76 de ani. 

Mă doare sufletul din ce în ce mai tare. De ce? Nu ştiu, dar mă
doare. Viaţa nu se poate opri nici pentru trei mii de oameni nici
pentru trei sute de milioane de oameni, pentru nimic şi nimeni.
Dar pe mine începe să mă doară sufletul pentru această neoprire,
nepetrecută în timp.

Viaţa merge mai departe!
Eu merg în pădure să pun o lumânare la morţi. Nu m-am mai

putut opri deşi ştiam câtă durere voi găsi acolo. Dintr-o dată, zgo-
motul gălăgios al mulţimii mi se estompează în creier şi devine
înăbuşit ca un zgomot de fond. Deja am impresia că încep să aud
ţipete de oameni şi lătrături de mitraliere. Simt până la durere că
nu mai am aer ca şi când aş fi alergat până la epuizare. Mă arde
în piept şi nu mai pot respira. Simt frica peste tot, prin aer, pe
pământ. 

Am citit că după aceea au plantat sau au însămânţat arbori
peste gropi, peste tot. Realizez că acei copaci s-au hrănit în toţi
acesti ani cu sângele, cu carnea răzvrătiţilor ucişi, aşa că mi se
pare absolut normal ca acei copaci să-şi fi însuşit şi sufletele lor,
adoptându-le, pentru a le feri de buimaceala căutării în duh, pen-
tru a le găzdui rătăcitele suflete, aşa cum legea Bucovinei,
nescrisă lege dar eternă. Cere găzduirea şi ocrotirea de spaime a
musafirlor ratăciţi, aflaţi lângă ocolul lor.

Ascult copacii, pun urechea pe trunchi şi aud ţipăt. De ce
nu? Când eram mici puneam urechea pe stâlpii de telegraf şi
auzeam sunete. Din ele compuneam ipotetice convorbiri. Aici nu-
i nevoie de imaginaţie interpretativă. Doar pui urechea şi asculţi
trunchiul care se vaită, ţipă. De ce n-ar vorbi copacii? Măcar ei să
vorbească despre morţi. Despre morţii lor: despre Gheorghe,
despre Ion, despre Ana, despre Maria, nu despre morţi în general,
aşa cum vorbesc cei de la microfoane. De fapt, acum, morţii chiar
sunt morţii lor. Încetul cu încetul, zi după zi, lună de lună, an de

an, i-au fost luat în braţele rădăcinilor şi i-au tot fost legănat cân-
tându-le de dor de ţară. Copacii vedeau dincolo de graniţă. Le
povesteau ocrotiţilor lor toate câte vedeau, îi alinau şi frica se
urca din morţi prin tulpini, prin ramuri în frunze. În fiecare toam-
nă viscolul şi vântul împrăştia frunzele, alungându-le frica  iar
primăvara alte frunze purtau fricile oamenilor, vântul cânta iar cu
păsările cântecele de dor şi timpul trecea în pădurea care plânge.
Realizez că nu aud o închipuire. Bate vântul tare, stegurile se des-
făşoară ca pentu onor, pădurea se apleacă legănându-se sub vânt,
se freacă ramurile şi scârţâie prelung a ţipăt. Pădurea plânge. Eu
aprind lumânări găsite pe jos de la alţii. Pădurea îşi plânge morţii,
numai ea îi plânge. Restul, facem poze, punem coroane, ne
reculegem pioşi un minut. Ne retragem cu condescendenţă, cu
eleganţă şi demnitate. In ucraineana apoi tradus în română, cineva
vorbeste în continuare, iar şi iar, despre ‘’Morţii noştri’’ Acum se
vede că i-au adoptat toţi. Adopţie universală şi total unanimă. Toţi
ne lamentăm căinându-i.

Mă întorc în mulţime. Grupul „Basarabia şi Bucovina” se
îndreaptă către pădure să pună lumânări. Cred că sunt trei sau
patru persoane. Mă întreb câţi din cei prezenţi s-au dus în pădure
să pună lumânări la morţi? Ulterior, revoltat, cineva comenta: nu
ne-a chemat nimeni! Iar gândesc cu inima: chiar trebuia să ne
cheme cineva? Trebuia!

Plecăm repede toţi trei cu maşina, înainte ca celelalte maşini
să se mobilizeze în coloană de plecare. Fugim de praf. Praful de
pe drumul de aici e atât de fin încât nu se mai desprinde de pe
unde se aşează. Se aşează pe poiană, pe copaci, pe frunze, pe
monumentele morţilor.

-Care morţi?
- Îi povestesc domnului Cichirdan despre viziunea mea. Mă

potoleşte cu eleganţă: 
-Hai, lasă, nu mai exagera!
Las. Azi sunt dispusă să las. Azi sunt dispusă să las şi să iert.

Azi, acolo, toată lumea s-a rugat: Dumnezeu să-i ierte!
Dumnezeu să ierte! Nu numai fapta ci şi gândul. Nu am avut

gânduri rele niciodată, dar mă descopăr cerând iertare lui
Dumnezeu pentru mine, pentru prieteni, pentru morţi, pentru cei
ce n-au auzit azi pădurea plângând fiindcă aveau alte treburi, dar
eu, Ligia Eugenia Zapraţan, bucovineanca, depun mărturie în faţa
Celui de sus că azi 1 aprilie 2017 la Fântâna Albă am auzit
pădurea plângându-şi morţii în vânt.

01.04.2017 Cernăuţi

(urmare din pag.2) ALBĂ FÂNTÂNĂ ÎN PLÂNS DE PĂDURE
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NOTĂ EDITORIALĂ: O CARTE DEDICATĂ „PATRIARHULUI MOŞNENILOR”*,
ISTORICUL ŞI PROFESORUL UNIVERSITAR DOCTOR DINICĂ CIOBOTEA, LA

VÂRSTA MARILOR ÎMPLINIRI, ÎN SEMN DE RECUNOŞTINŢĂ

„Toţi tindem să credem că, prin acţiunile noastre,
aducem măcar un strop de bucurie în plus celor ce

contează pentru noi. Instinctul social, adânc înrădăcinat în
conştiinţa noastră ne spune că avem nevoie de alţi oameni pen-
tru ca noi înşine să ne împlinim şi să fim fericiţi. De aceea,
deseori, chiar scopul principal al acţiunilor noastre este acela
de a ne arăta celorlalţi recunoştinţa. Din păcate însă, spiritul
epocii în care trăim are diverse prejudecăţi legate de expri-
marea acestei recunoştinţe care duc la forme din ce în ce mai
şterse de mulţumire”, spunea filosoful Cornel Moraru într-un
articol intitulat „Practica recunoştinţei. De ce ar trebui să
mulţumim mai des persoanelor din viaţa noastră”.**

Cu ani în urmă, înaltul ierarh Bartolomeu Anania, apreciat
pentru frumoasele sale cuvinte de învăţătură, spunea într-una
din predicile rostite la Cluj-Napoca, în Catedrala
Mitropolitană, că recunoştinţa este „sentimentul pe care-l ai
atunci când cineva, o persoană, sau mai multe persoane, sau o
instituţie, ţi-a făcut un bine şi că pentru acest bine trebuie să-i
mulţumeşti. Recunoştinţa porneşte de la gesturile foarte ele-
mentare, pe care de obicei le învăţăm de acasă. Generaţia mea
a fost învăţată să spună: «Sărut mâna, mamă», «Sărut
mâna, tată», iar la sfârşitul fiecărei mese, de prânz sau de
seară, să se închine şi să spună «sărut mâna pentru
masă». Aşa am crescut. Este un gest de politeţe, un gest
frumos de recunoştină”.*** 

Ne aflăm într-un moment important, când trebuie să
cinstim o mare personalitate a Olteniei, un istoric şi un
profesor universitar care timp de peste 40 de ani a
îmbogăţit tezaurul istoriografic românesc într-un mod
greu de egalat, aducându-şi totodată, timp de mai mulţi
ani, o excepţională contribuţie la formarea unor noi ge-
neraţii de profesori şi cercetători în domeniu. Nu întâm-
plător, istoricul mehedinţean Mite Măneanu îl consideră
„lider al mişcării de renaştere a istoriografiei în Oltenia”.
Aşa se explică apariţia acestui volum omagial, el fiind
un semn de preţuire şi de recunoştinţă faţă de cercetă-
torul istoric şi profesorul universitar doctor Dinică
Ciobotea, ajuns, iată, la 70 de ani, adică la vârsta marilor
împliniri: familie frumoasă, operă ştiinţifică, publicistică
şi editorială bogată şi apreciată în mediul ştiinţific de
nivel academic şi o carieră universitară de aleasă ţinută, de
asemenea apreciată de către foştii studenţi, masteranzi, docto-
ranzi şi colegi de catedră în mod elogios în paginile acestei
lucrări, dar şi în numeroasele recenzii şi cronici cu referire la
opera publicată şi articole cu referire la viaţa sa. Iată, aşadar,
care este motivul şi rostul întocmirii acestei cărţi: datoria mul-
tora dintre noi, cei ce ne-am adus contribuția la realizarea ei,
de a-i mulţumi acestui Om şi de a-l cinsti într-un moment
important din viaţă – împlinirea vârstei de 70 de ani.

Luând ca exemplu gestul de care ne vorbeşte atât de fru-
mos înaltul ierarh Bartolomeu Anania – şi el un mare om de
ştiinţă, teolog şi cărturar oltean, născut pe Valea Pesceanei, la
Glăvile, în judeţul Vâlcea –, mulţi dintre cei ce şi-au potolit
foamea sau setea cunoaşterii unor adevăruri istorice din opera
de înaltă ţinută şi valoare ştiinţifică a istoricului Dinică
Ciobotea, ori s-au format la şcoala de istorie a profesorului
Dinică Ciobotea, şcoala „Patriarhului moşnenilor” (cum fru-
mos îl numeşte într-un articol omagial, la aniversarea a 65 de
ani, omul de cultură craiovean Marius Turaiche), îi pot spune
fără ruşine, în semn de recunoştinţă, „sărut mâna, domnule
cercetător şi profesor de istorie Dinică Ciobotea”.   

Volumul este alcătuit, coordonat şi îngrijit de Constanţiu
Dinulescu şi Eugen Petrescu şi apare la Editura Universitaria
din Craiova, în 2017, sub egida unor instituţii în care omagia-
tul a profesat ca cercetător (Institutul de Cercetări Socio-
Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române) şi
cadru didactic universitar (Universitatea din Craiova) şi a unor
organizaţii culturale şi profesionale cu activitate în domniul
istoriei (Societatea de Ştiinţe Istorice din România – Filiala
Dolj şi Centrul de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălaşa”

Râmnicu-Vâlcea al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
„Regina Maria”). 

La realizarea lucrării şi-au adus contribuţia 80 de autori,
prezentaţi în „Tabula gratulatoria”: ierarhi şi preoţi ai Bisericii
Ortodoxe Române, profesori universitari şi profesori din medi-
ul preuniversitar, cercetători istorici, muzeografi, scriitori şi
publicişti: †ÎPS Irineu Popa, †PS Nicodim Nicolăescu, †PS
Sebastian Paşcanu, †PS Emilian Nica-Lovişteanul; Lucian
Amon, Cezar Avram, Nelu Barbu, Paul-Emanoil Barbu,
Dumitru Bădescu, Mihaela Bărbieru, Mihai Blejan, Gabriela
Boangiu, Gabriela (Crăciun) Buican, Iustina Burci, Dumitru
Cauc, Gheorghe Cărbunescu, Anca Ceauşescu, Ileana Cioarec,
Marusia Cîrstea, Dumitru Cojocaru, Emilian Cojocaru, Ileana
Cojocaru, Gabriel Croitoru, Sorin Liviu Damean, Gheorghe
Deaconu, Lorena Octavia Dina, Constanţiu Dinulescu,
Dumitru Garoafă, Petre Gherghe, Georgeta Ghionea, Stelian
Titus Gomboş, Ilie Gorjan, Loredana-Maria Ilin-Grozoiu,
Constantin Mănescu-Hurezi, Ana Maria Iancu, Alexandru
Ionicescu, Dumitru Lazăr, Ioan St. Lazăr, Simona Lazăr,
Corneliu-Mihail Lungu, Gheorghe Dumitraşcu-Mamu, Mite
Măneanu, Varvara Magdalena Măneanu, Narcisa Maria Mitu,
Nicolae Moga, Mircea Moisa, Florin Nacu, Visarion Neagoe,

Tudor Nedelcea, Gheorghe Nichifor, Vladimir Osiac,
Alexandru Oşca, Gheorghe Pantelimon, Daniela-Liliana
Pătraşcu, Dumitru-Valentin Pătraşcu, Diana-Mihaela Păunoiu,
Gabriela Rusu-Păsărin, Rodica Pospai-Păvălan, Eugen
Petrescu, George Pomeneşte, Marinela Porneală, Mircea
Pospai, Toma Rădulescu, Bogdan Emanuel Răduţ, Tudor
Răţoi, Radu Renga, Paul Rezeanu, Ion Rizea, Ionuţ Săraru,
Cristian Andrei Scăiceanu, Ion Soare, Mihai Sporiş, Ionuţ
Virgil Şerban, Veronica Tamaş, Dragoş-Silviu Teodorescu,
Oana Mădălina (Drăgostin) Ticudeanu, Floriana Tîlvănoiu,
Ion Tîlvănoiu, Marius Turaiche, Nicolae Vîlvoi, Radu Ştefan
Vergatti.

Pe coperta I, în afara titlului sunt trecute denumirile insi-
tuţiilor şi organizaţiilor sub egida cărora apare volumul, editu-
ra şi anul publicării. Tot aici găsim o ilustraţie foto dintr-o bi-
bliotecă academică, iar în medalion distinsul omagiat, profe-
sorul universitar doctor Dinică Ciobotea. Pe coperta a II-a sunt
proiectate ilustraţiile foto a două din instituţiile la care acesta
şi-a desfăşurat activitatea: Muzeul Olteniei (în partea de sus)
şi Universitatea din Craiova (în partea de jos).

Structura volumului este simplă. După „Tabula gratulato-
ria” – în care sunt trecute numele autorilor, gradele ştiinţifice,
titlurile universitare şi funcţiile îndeplinite de aceştia la
momentul sau anterior momentului realizării volumului - şi
cuprinsul sumar al acestuia, urmează partea introductivă sem-
nată de Constanţiu Dinulescu şi prezenta notă editorială, sem-
nată de Eugen Petrescu, ambele traduse în limba engleză.

Pentru a evidenţia cât mai bine personalitatea omagiatului,
cuprinsul lucrării este structurat pe cinci capitole: capitolul
întâi, Omagii și mesaje aniversare dedicate istoricului și pro-

fesorului universitar doctor Dinică Ciobotea, este alcătuit din
47 de eseuri biografice şi felicitări venite din partea unor ie-
rarhi şi preoşi ai Bisericii Ortodoxe Române şi a unor
reprezentanţi de instituţii publice, asociaţii şi societăţi cultu-
rale şi profesionale laice; capitolul al doilea cuprinde o serie de
Referinţe şi aprecieri edite despre viaţa şi opera istoricului
Dinică Ciobotea, publicate la aniversarea a 60, 65 şi 70 de ani,
semnate de publiciştii Emil Lăzărescu, Mircea Moisa şi
Marius Turaiche şi de istoricii Dumitru Cauc şi Mite
Măneanu; capitolul al treilea cuprinde trei interviuri realizate
de Marinela Porneală (2011), Dumitru Bădescu (2015) şi
Gabriela Rusu-Păsărin (2016) cu istoricul şi profesorul univer-
sitar doctor Dinică Ciobotea; capitolul al patrulea, intitulat
Dinică Ciobotea: educaţia, formarea profesională, activitatea
şi opera – sinteză, cuprinde, în linii mari, viaţa şi activitatea
omagiatului puse în pagină de Eugen Petrescu; dacă primul
capitol, prin elogiile cuprinse, vine să pună în valoare însuşi-
rile deosebite ale omagiatului, cel de-al cincilea, intitulat
Studii şi articole dedicate istoricului Dinică Ciobotea, prin cele
două subcapitole ale sale: V.1. – Studii şi articole de istorie
românească şi V.2. – Studii de istorie europeană, vine să cin-
stească personalitatea acestuia, aici fiind cuprinse, în ordinea

firească a evoluţiei istorice, un număr de 41 de studii şi
articole de istorie românească, unde se regăsesc o parte
din disciplinele auxiliare ale acestei discipline umaniste
(arheologie, geografie şi demografie, sigilografie,
filologie, etnografie, memorialistică etc.) –  opere ce
evidenţiază prin tematica lor o lungă perioadă a exis-
tenţei şi culturii noastre în spaţiul carpato-danubiano-
pontic (V.1.) şi două studii de istorie europeană (V.2.).
Această ultimă parte a volumului se deschide cu un
studiu de arheologie realizat de Mihai Blejan şi Eugen
Petrescu, privitor la descoperirea întâmplătoare (o
secure de luptă din faza mijlocie a epocii bronzului)
făcută de Eugen Petrescu, în 1991, pe Valea Pesceanei,
la Mreneşti - Creţeni, judeţul Vâlcea, în perimetrul
Podişului Getic şi se încheie cu un studiu privitor la
Italia fascistă, realizat de Marusia Cîrstea.

De partea tehnică a lucrării s-au ocupat Valentin
Piţigoi (tehnoredactare şi grafică), istoricul Bogdan
Emanuel Răduţ (corectură text), doctorandul în filolo-
gie Mihail Rogojinaru (traducere sumară în limba

engleză) şi Editura Rotipo din Iaşi (tipar), sub coordonarea
editorului Eugen Petrescu.

Într-un dialog avut în urmă cu doi ani cu Dumitru Bădescu
– fost profesor şi director al Liceului din Strehaia, la care oma-
giatul nostru a învăţat la începutul anilor ‛60 –, distinsul istoric
Dinică Ciobotea spunea: „Cât eşti elev, percepţiile despre pro-
fesori sunt total subiective. Când însă se ajunge într-o postură
asemănătoare, abia atunci se conştientizează de către om câtă
datorie are către cei ce l-au format şi ajutat în viaţă. De aceea,
nimic nu poate fi mai cinstit pe lume decât să recunoşti că
fructele faptelor fiecăruia sunt şi rodul însămânţat de preabunii
lui profesori. Am precizat aceste gânduri şi sub impulsul
imoral al unor contemporani ai zilei care consideră că istoria
începe cu ei şi cu ce fac ei”. 

Sperăm ca efortul nostru, al celor implicați în realizarea
acestui volum omagial, să aducă şi să întărească în sufletul
domnului profesor Dinică Ciobotea, mentorul multor generaţii
de istorici, sentimentul respectului, admiraţiei şi recunoştinţei
acestora. Şi dacă noi, oamenii, nu putem să-i oferim decât un
modest omagiu, suntem convinşi că Bunul Dumnezeu va com-
pleta prin haruri, sănătate şi binecuvântări tot ceea ce îi este
Domniei Sale de folos în viaţă. 

Note bibliografice:
*http://www.indiscret.ro/vechi/325/special/9993/-patriarhul-

mosnenilor-.html
**http: laboratoruldeganduri.ro/blog/2015/08/03
***Bartolomeu Anania („Recunoştinţa”, cuvânt de învăţătură rostit

în 2006), vezi http://altarulcredintei.md/generatia-mea... 

Eugen PETRESCU
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smarand@unm.edu.

Revistă apărută cu sprijinul edililor
vâlceni, care iubesc cultura scrisă, 

şi al Arhiepiscopiei Râmnicului

S.C. NTX CONCEPT SRL
Proiectare şi Execuţie Infrastructuri

Rutiere, Construcţii Civile şi
Industriale

Contact: 0740.035.985

Ziar de cultură realizat de Asociaţia ECOSTAR 21
şi Editura INTOL - PRESS. 

Director: Petre CICHIRDAN
Consilier editorial: Constantin POENARU
Senior editor:              Arhim. Veniamin MICLE
Publicişti:                    Felix SIMA 

Mihai SPORIŞ
Claudia VOICULESCU 
Simona Maria KISS
Gheorghe PANTELIMON
Adina DUMITRESCU
Gabriel GIB
Gherghe SPORIŞ
Paulian BUICESCU
Ilie GORJAN
Ligia NICOLESCU

Corector: Tina CICHIRDAN
Tehnoredactare 
computerizată: Bogdan CICHIRDAN

Adresa: Calea lui Traian 169, bl. 5, sc. E, ap. 3
Tel/Fax: 0250.736615, 0350.401254, 0746.029824, 
E-mail: cichirdan@yahoo.com
Parteneri media: www.culturaarsmundi.ro            

Preţ: 3 lei

În august 2016 încă mă plimbam cu Poe
prin Bucureşti şi mergeam la UZPR să

adunăm din nou hârtii la dosarele prăfuite sau
refăcute, căci cele vechi erau pierdute sau erau
incomplete...În plus, Poe încerca să le explice
colegilor ziarişti că este ilegală cerinţa ca mem-
bri UZPR să beneficieze de Hotărârea 83 numai
dacă au 15 ani de ziaristică în cartea de muncă!
munca de publicist, în general, şi singura cre-
ativă, nefiind plătită şi impozitată.... Prin decem-
brie 2016, ianuarie 2017, deja, Poe nu mai putea
să vorbească la telefon din cauza durerilor...Pe 2
aprilie 2017, în spectacol fiind la Cernăuţi ne-
vastă-mea m-a sunat şi mi-a spus că Poe a murit!
În ultimele două luni Poe nu mai vorbise cu
nimeni la telefon. Intram pe scenă şi trebuia să
recit „Doamne al tău rob valah şi...basarab!”

Maşina care l-a dus pe Poe la groapă în ci-
mitirul din Şirineasa, lângă biserica care tocmai
începuse să se renoveze la insistenţele şi ajutorul
său, şi ctitorie a străbunicului Gheorghe Poenaru
avea numărul de înmatriculare „POE” şi era a
unui văr de-al său!

Poe nu a apucat să se bucure de pensia cu
care ieşise de la Curtea Constituţională a
României pe care o slujise aproape 20 de ani.
Mi-l amintesc şi acum cum i-a primit pe rând pe
preşedinţii României când aceştia au venit să
semneze decizia de numire în funcţie. Timp de
20 de ani Poe a fost jurist la CCR şi a corectat
toate documentele elaborate la Curte, el şi biroul
condus de el! În ultimii trei ani Poe a publicat on
line un „Buletin de Istorie a presei”, lunar, după
ştiinţa noastră singurul din România postre-
voluţionară, nu ştim dacă nu, şi, singurul postbe-
lic. Pentru acest buletin, în 2014, a primit
Premiul UZPR.

Poe a fost membru al Uniunea Ziariştilor Profesionişti din
România începând din 2008, şi, membru ca şi noi, din 1993, al
Asociaţiei Ziariştilor din România. A fost publicist şi redactor
la cotidianul „Info Puls” de la înfiinţarea acestui cotidian vâl-
cean, din 2003. A publicat la toate ziarele şi revistele la care
am publicat toţi, vâlceni, prieteni cu el încă din 1969, fiecare

cu domeniul său, şi cu drumul său:
George Achim, Felix Sima, Petre
Cichirdan, Tudor Popescu, Daniel
Medvedov; a lucrat la cotidianul vâl-
cean „Orizon-tul”, 1972-1977, unde a
fost redactor. Apoi s-a mutat la Bucu-
reşti şi a urmat ziaristica la „Ştefan
Gheorghiu”, apoi s-a angajat la Uzinele
Republica Bucureşti ca activist cultural
şi traducător al acestei mari platforme
industriale. A lucrat la Crucea Roşie
Internaţională apoi îl întâlnim redactor
şef adjunct la „Dreptul umanitar”...
Între timp a urmat Dreptul şi Facultatea
de Filologie, română principal, şi span-
iolă, secundar...

Poe a avut o nevastă pe care o
cheamă Mariana, a fost colegă cu el, şi
cu noi, de şcoală, şi au trei copii, fiind
cel mai prolific dintre noi. Poe a fost cel
mai bun prieten al meu, din clasa a V-a
până acum câteva zile, când a murit!

Doamne Dumnezeule primeşte-l în
cerul Tău pe unul dintre cei mai talen-
taţi jurnalişti, copii! ....Încă din 1963,
1964, când era elev de şcoală generală
în cadrul liceului „Vasile Roaită” din
Râmnicu Vâlcea, secţia sportivă, Poe
s-a manifestat ca un copil minune
privind presa timpului, zilnic, la 6
dimineaţa, sculându-se şi mergând la
chioşcul de ziare să cumpere, atunci,
„Sportul popular” şi revista „Rebus” pe
care le adora...Locuia aproape de mine,
lângă Frizeria lui „Chichi”. Era elev „la
gazdă”, stănd la Coana-Anica, cânta la
acordeon şi coresponda-publica la

revistele pe care le citea. Făcea, edita „de mână”, reviste
Rebus. Apoi Poe şi-a uimit colegii scoţând, tot aşa, scrisă de
mână-având un scris foarte frumos-revista „Universul” şi mai
apoi, celebra pe atunci, revistă, „Balenele”. Două bijuterii pu-
blicistice în care „publicau” toţi colegii care doreau...Pentru
lozincile care figurau ca umplere de spaţiu tip „Jos cenzura

presei”, dar şi altele, Poe a fost reperat de un ofiţer de securi-
tate (în cabinetul directorului) şi cercetat! era în clasa a XI-a...
Desigur, o joacă intelectuală aparţinând unor copii. Poe, nu a
păţit nimic; din contră au fost înfiinţate, oficial, revista liceului
şi Societatea literar artistică a judeţului Vâlcea, pentru tineret,
la care el a deschis lista preşedinţilor elevi...În numerele pe
care le mai avem, colecţiile noastre, restul neştiind unde se
găsesc, „Balenele” exitând în multe numere între 1968 şi
1971, publicau: el, subsemnatul, George Achim, Felix Sima şi
alţii ... Poe „publica” sub mai multe pseudonime, iar presa sa,
într-un singur exemplar, era cunoscută de toată lumea, circula
din mână în mână, între elevi...Dovadă că în camera sa de la
Coana-Anica înfinţaserăm „Academia tinerelor talente” şi eu
am expus în 1966 primele mele lucrări de pictură, desen şi
acuarelă... În acea vreme încercam să imităm cele mai bune
lucruri pe care le găseam în revista „Secolul 20”...Ne jucam
artistic! şi, pentru mult timp, el şi-a influenţat colegii.... Acum
sufletul lui Poe în mod sigur s-a urcat la cer şi nu ne-au rămas
de la el decât faptele sale bune, familia sa reuşită, împlinită, şi
aceste „documente” manuscrise, reviste, care atestă că el a fost
un geniu al presei de început, particulare, după părerea mea
peste nivelul pe care l-au demonstrat la echivalenţă de vremuri
un Haşdeu, un Leca Morariu, alţii, copii-elevi, în încercarea
fiecăruia de-a se expune lumii într-un altfel de mod de
funcţionare... În articolele sale de mai târziu, după 2003, Poe
a arătat tuturor ce fel de limbă, şi în ce structură literară,
evoluată, s-a situat publicistica sa, spunem noi, una dintre cele
mai evoluate!

CONSTANTIN POENARU (1951-2017). POE!


