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COLUMNA ÎMPĂRATULUI TRAIAN - LA
BUCUREȘTI!...
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Constantin ZĂRNESCU

D

upă Războiul cel Mondial, în urma teribilului conflict dintre
Puterile Imperiale Centrale și Antanta Europeană, s-a
înălțat Arhitectura unui nou drept internațional, conceput spre
autodeterminarea popoarelor (și) cele 14 Principii ale Președintelui
Statelor Unite ale Americii: Wodrow Wilson, privind independența
națiunilor. Astfel, în întreg vechiul continent un număr însemnat de țări
libere, s-a ridicat din cenușa împărățiilor prăbușite; și a apărut și un singur,
uriaș profitor: imperiul sovietic, condus de un alt, nou țar: comunistul
Iosif Visarionovici Stalin. Viitorul savant și scriitor Mircea Eliade avea în
jur de 13 ani, în 1920, când l-a auzit pe părintele său, fost combatant pe
linia întâi a fronturilor, în Moldova, susținând, în mai multe rânduri, că
românii, care au căzut, la datorie, au devenit martiri și eroi, slăviți etern;
iar cei care au rămas, în viață – sunt generația cea mai glorioasă din
istoria românească milenară, pentru că ei, acei români tineri au înfăptuit
și întemeiat România Mare – pe vechile ei pământuri, daco-romane
– ale cetățenilor romani(zați), născuți sub sceptrul (și sigiliul) Romei.
Adolescentul Mircea Eliade își va reaminti,
și mai târziu, în jurnalele și memoriile sale,
bucuria tatălui, când l-a văzut și auzit pe regele
Ferdinand, promițând pământ soldaților, încă de
pe front; și că și-a respectat promisiunea, inițiind
Reforma Agrară, o lege numită în popor: „Omul și
pogonul”. Chiar așa, ca în vechime, când veteranii
romani, primeau, în proprietate, pământ, după
războaie. Ce își mai amintea liceanul Eliade?...
Că trebuia să învețe, pe de rost, două fragmente
istorice, la primirea premiilor școlare, spre a i se
îngădui să fie trimis într-o excursie pe Dunăre.
Unul era poemul Bălcescului despre pământul
Ardealului, „țara cea mândră și binecuvântată,
între toate țările semănate de Dumnezeu, pe
pământ”; iar celălalt text, intonat și cadențat
retoric, aparținea doctorului în latină, de Roma,
Prof. Vasile Goldiș, strigat în fața celor peste o sută
de mii de țărani, la 1 Decembrie 1918, la AlbaIulia – una din cele mai mari Adunări ale Maselor
umane, anunțând efervescența întregului
veac XX, alături de aceea a Muncitorimii ruse, la Sankt Petersburg, în
1917. Iată propozițiunea epopeică a doctorului în latină, Profesor de
Civilizație, Vasile Goldiș: „...zămislit din necesitatea Imperiului Roman,
de a așeza o santinelă puternică, în Carpați și scoborâșurile lor, împotriva
semințiilor barbare, de la Miază noapte, ce amenințau cultura umană,
creată prin geniul latin, Neamul Românesc a îndurat soarta cea aspră,
rezervată oricărei santinele credincioase: năvălirile dușmane, loviturile
și statornica răbdare!...
Însă, creanga tăiată din puternica tulpină a Romei, colonii Împăratului
Traian și-au adâncit rădăcinile, prin stânci și prin văi, prin roditoare
ogoare, ale împrejmuitoarelor câmpii. Lipsiți, însă, de scutul Romei
și lăsați în grija propriilor puteri, după migrații, acești orfani romanici
acoperă trunchiul vechi, tracic!... Și, astfel, ei s-au făcut un singur neam,
o singură limbă și o singură fire – Neamul Românesc!... A răsărit o
minune, fără de pereche, în Istorie!...
Odată scăpată din robia îndelungă și Războiul cel Mare, națiunea
română din Transilvania, aleargă spre brațele dulcii sale Mame!... Dorința
aceasta firească și libertatea acestei națiuni, acum, la finele Războiului,
înseamnă, de fapt, Unirea ei cu Țara Românească!... Teritoriile acestea,
locuite de poporul românesc, constituie cea mai ideală unitate
economică: aproape o Autarhie! Iar îmbucătățirea trupului poporului
românesc, prin vremuri n-a fost decât un act de barbarie!... Aceste
provincii, locuite de români, de la descălecarea împăratului Traian și
până în ziua de astăzi, au fost «țări» românești!... Nu e putere de a suci
logica – până acolo, încât invadările de elemente străine, dirijate spre

aceste teritorii, în chip artificial, și prin abuzul de putere al Imperiilor,
cu scopul desființării noastre naționale, să ne poată clătina dreptul
asupra pământurilor străbune!... După drept și dreptate, românii – din
toate teritoriile, locuite de dânșii, sub prăbușitele împărății, trebuie să
se unească cu Patria Mamă România! Să jurăm Fraților, credință, de
acum înainte, numai Întregii Națiuni Române. Însă, tot atunci, să jurăm
credință puternică Civilizațiunii Umane!... Căci Întregirea Românilor,
este pe pământurile străbune – ale Daciei Felix, împotriva Nimănui!...
Fraților!... Domnilor!...”
*
Astfel, am ajuns, acum, în fluxul acestei narațiuni meandrice,
sinuoase, să adâncim un nou stadiu al ardentei dorințe de a „planta”, la
București, o „columnă a columnelor” – „Coloana Traiană”, în marmură,
sau bronz; însă, iarăși și iarăși, evenimentele nu se vor precipita, nu
vor deveni grabnice, mai ales atunci când vrei să re-mediezei să reîntemeiezi memoria acelor lucruri ce țin de „eternitate”.
Deîndată ce s-a reîntors, din exilul autoimpus, de la Paris, regele
Carol al II-lea, fiind necontenit informat asupra „micului rege Mihai”,
crescut și influențat de mama sa, Regina Elena, a
insistat să-l ia, pe lângă el, implicându-se, direct,
cotidian, de educația sa. Mama, Regina Elena și
rudele ei îl transformaseră, la vedere, pe Mihai
într-un „mic grec!”... „Bunica Româncă” precum
o numea Carol pe Regina Maria, nu se implica
prea mult, spre a nu se isca acel clasic și „vulgar”
conflict: soacră-noră!... Totuși, îl înveșmânta, pe
copil, după moda vremii: „englezește” (îl învățase
limba engleză și română, în același timp); și se
gândea ca, în curând, să-l trimită la o școală, la
Londra. „– Mă rog lui Dumnezeu, stăruia regele
Carol, în jurnalele sale; și în scrisori, trimise încă
din exil, reginei Maria: ca dezvoltarea băiatului
nostru să se facă, în spiritul lui Mihai Viteazul –
și mai puțin în cel al Acropolei!...” Nu-i plăceau
regelui-părinte nici „formarea, educația cazonă,
prusacă”; iar „micul Mihai” împlinise nouă ani!...
Este dificil de receptat astăzi, după 70 de ani de
propagandă comunistă (cu Tranziția nesfârșită,
contemporană cu tot), că Regele făcea eforturi
extraordinare, de a primi, din nou, respectul și venerația poporului
său!... Și a inițiat, atunci, câteva idei și principii – de sorginte latină! A
acceptat, cu apăsate accente, „modelul școlar francez”: umanist și
profund, democratic și tolerant.
Și, imediat după „detronarea, cât ai bate din palme”, a micului
Mihai, de către părintele său, Carol al II-lea l-a propus, într-o ceremonie
fastuoasă, religios-simbolică, l-a declarat – oficial: „PRINCIPE
MOȘTENITOR – MARE VOIEVOD DE ALBA IULIA!...” (A fost mai mult
decât o onoare și o măgulire; a fost un „semn regal”, cu enorme
efecte sufletești, în viața Românilor!... Se înțelegea, pentru veșnicie,
continuitatea unei relații mistico-religioase vechi: prinț-voievod, rege!...
Rege – voievod – principe!... Iar de la Sf. Arhanghel biblic MIHAIL, până
la Principele, cel Viteaz, primul unificator al Românilor, viitorul REGE
MIHAI va simți predestinarea: susținător, până la finele vieții sale,
întorcându-se, din exil, definitiv, după Revoluția Română, al concilierii
și perpetuării acelei Unități a Românilor, chiar și la funeraliile sale
apoteotice, propunându-se... canonizarea sa!...
Ei bine, ce idee cu caracter latin a propus, aproape demonstrativ
Regele Carol al II-lea, în educația Marelui Principe Moștenitor Mihai,
de Alba Iulia?, ca el să învețe să trăiască și, cândva, să-și păstorească
poporul – „românește” și „europenește”? Va institui, în chip original,
unic, o performantă unitate școlară, formată din 11 elevi, copii de țărani,
dar și de industriași; și chiar fii ai unor minorități, precum ungurii și
germanii! Și nici chiar elevul Mihai nu avea vreun privilegiu special, încât
copiii se puteau trata, unii pe alți, egal; și își puteau vorbi pe numele mic.
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Regele Carol a numit acea performantă unitate școlară: „Clasa
Palatină”. A invitat să predea, apoi, personalități de prestigiu, în
frunte cu istoricul G.C. Giurescu, G-ral Traian Grigorescu, colonelul
Manolescu; cadre universitare, cercetători, muzicieni, artiști. Și tot
el, Regele-Părinte a avut „ideea greco-latină” a călătoriilor-excursii
de studiu, a „caravanelor de idei”, de cercetășie ostășească și
străjerie, „pe teren”, pe drumurile, căile și prin munții Țării.
*
În octombrie 1934, Principele Mihai avea să împlinească 13 ani;
iar regele Carol a poruncit organizarea unei astfel de Caravane de
idei, sau „excursie de studii”, însă și ținerea unor cursuri de istorie,
acolo, „la fața locului”. Regele personal a însoțit acea „clasă palatină”,
la... SARMISEGETUSA; întru cunoașterea toposului – hărților și
zonelor conflictelor daco-romane. Au fost urcate trei miniautobuze,
pe tren, care urmau să fie coborâte, în gări, precum cele din Deva –
Orăștie – Caransebeș – Lugoj, unde elevii, profesorii, îndrumătorii
lor se pregăteau să urce, în punctele importante. (Aceste amintiri
extraordinare Regele Mihai le va relata, în seria de interviuri, luate
de scriitorul Mircea Ciobanu; însă unele detalii vor fi expuse și în
paginile Siminei Mezincescu.)
La Cetatea Sarmizegetusa i-a așteptat tânărul profesor
Constantin Daicoviciu, care se specializase în istorie și arheologie,
la Roma, întorcându-se din Cetatea Eternă cu o râvnă excepțională,
întru descoperirea, în enorma și sacra „bibliotecă” și „depozit”, care
era pământul – a valorilor materiale – aparținând vechii istorii și
civilizații, de la Dunărea de Jos, universalizate de istoria Imperiului
Roman. Bănățean, născut în apropiere de Berzobis-Berzovia,
descrisă de Traian, Daicoviciu avea, în familia sa, în chiar această
toamnă, primul său fiu, care va ajunge și el (tot) un reputat istoric;
și pe care l-a botezat după numele Împăratului Hadrian. Există o
singură fotografie-document, publicată de un popular cotidian, din
București, reluată de revista Historia Special
(dec. 2017), cu o rezoluție-restaurare, plastică,
de excepție. În centru, se află Carol al II-lea,
îmbrăcat în vestminte militare, cu fireturi,
decorații, însemne de aur, pe piept, iar pălărie
o ține sub brațul stâng. În stânga sa se află
Mihai, Mare Voievod de Alba Iulia, într-un
costum gri-alb, de doc englezesc; iar alături de
el sunt vizualizați câțiva colegi, o institutoare,
bărbați politici; era chiar și un stilizat-grizonat
bărbișon, amintindu-ne pe acela al savantului
Dimitrie Gusti.
Cu un prestigiu irefutabil, de istoric european, care începuse, deja, să-și facă publice
descoperirile arheologice și cercetările, în reviste de specialitate, din Germania și Italia, ținându-și conferințele, la congrese, de multe ori, în latină (și chiar
vorbind cu unii convivi, în... latină!), C. Daicoviciu este îmbrăcat
într-o salopetă, de arheolog italian, de un kaki închis, ținând un
ciudat caiet, în mâna stângă, cât un catalog de școală, în care sigur
erau planșe, hărți, desene „tehnice”, după decopertarea solului
antic, „relevee”, fixând locul și imaginea artefactelor, fragmentelor,
descoperite. Clasa palatină și întregul grup, ce ascultă stau în
picioare, receptând istorisirea (cursul) Profesorului. Este prima dată,
când o parte importantă a Familiei Regale a României Mari vizitează
și își adâncește cunoștințele despre istoria și viața Sarmisegetuzei.
Fotograful se află cu ochiul său magic, ațintit asupra Principelui
Mihai și Tatălui, lăsând în spate-i capătul Agorei, în conjunctură
cu lespezile enorme, romane, ale Viei Sacra. Cu mâna sa dreaptă,
accentuat, elocvent, Daicovici îi invită pe „turiștii învățăcei” să vadă
ruinele, rămășițele templelor, dintre care două sunt mai pronunțat
observabile, chiar conservate, păstrându-li-se coloanele, fracturate;
și temeliile patrulatere; apoi ei văd cadranul solar – „soarele de
andezit”; „runcul-luminiș”, esențiala legătură religioasă cu Cerul:
„Cogaionon-ul” – un „document ceresc”.
Peste tot se zăresc coame împădurite, creste, munți. La
rezoluția-restaurare tehnică a imaginii fotografice a acelui curs,
expus de Daicoviciu, pădurea dispare – dinspre „Prima Poartă”,
de deasupra capetelor ascultătorilor. Pădurea s-a încețoșat și
„estompat”, pentru că nu a rezistat „la rastel!”... Direcția fermă a
mâinii drepte a istoricului – spre privirile asistenței este îndreptată
către proaspetele rezultate arheologice: fântâni, izvoare ale dacilor
– conducte de ceramică, ce au fost distruse de romani, terase, scări,
bricuri, și „denivelări naturale”, sub care au fost găsite sălile de
consiliu ale regelui Decebal, și pe care le-a „vizitat” și inspectat, cel
dintâi, generalul Hadrian; mici resturi de ruine, rotunde, de altare
zalmoxiene, religioase.
*
În octombrie 1968, la deschiderea Cenaclului de lectură și
retroversiuni al Universității, istoricul Constantin Daicoviciu, avându-l
alături pe colegul său, profesorul și traducătorul lui Ovidiu, Nicolae
Lascu, și pe soția a acestuia, Viorica (Bogrea) Lascu, profesoara
noastră de limba italiană, la sfârșitul discuțiilor ne-a povestit un
incindent unic, care s-a petrecut după „masa vânătorească”, ce
s-a dat, de către o unitate militară. Academician, rector, în culmea
recunoașterii publice, Profesorul rămasese același spirit îndrăzneț și
curajos, neautocenzurându-se, povestind că „a trăit sub 5 șefi de

stat; și că a scăpat de pericole, grație științei de carte și a faptului că
s-a ținut departe de politică!”... El l-a auzit, la acea masă, pe Carol,
vorbind despre o profeție a lui Nicolae Filipescu, spusă de acela, la 15
februarie 1915, la sfârșitul unei conferințe, despre cursul războiului
mondial. Trecuse aproape un an de la decesul majestății sale Carol
I. Fostul ministru al Apărării Naționale, personalitate celebră, cu
străbunic-prieten al lui Bălcescu; Filipescu a încheiat cuvântarea sa,
în fața unei numeroase audiențe, în faimoasa sală „Dacia”, privindu-l,
țintă pe Regele Ferdinand și spunând aceste două propoziții grozave,
care, unora le-au părut o urare, altora un blestem, o provocare –
însă care i-a lăsat perplecși: „Sire! Să te încoronezi la Alba-Iulia... Sau,
să mori, pe Câmpia de la Turda!...”
S-a lăsat o tăcere mormântală, stupefiantă”, le-a povestit Regele
Carol al II-lea mesenilor, după vizita la Sarmisegetusa. „De aceea,
în luna octombrie a gloriosului an 1921, l-am botezat pe fiul meu:
MIHAI! Așa să ne ajute Dumnezeu!”
*
Fraza, repovestită, oral, oare a câta oară, mai ales la bătrânețe,
de Daicoviciu (avea să mai trăiască doi ani) nu ne-a creat senzația
de știre „tainică”, „ferită”, din contră: „audacioasă” (îndrăzneață)!...
Însă studenții acelor deschideri, de după ’68, n-au luat expresiile
lui Filipescu drept „urări de bine”, „de triumf” în război; ci ca o
profeție tragică, precum a Cassandrei, sau a Pithiei, la Delphy, către
regele Oedip, care fusese „blestemat” să își omoare părintele și
să se căsătorească cu mama sa! Să facă patru copii, cu ea!... „Să
te încoronezi, Sire, la Alba-Iulia!... Sau, să mori, ca bravul Principe
Mihai – pe Câmpia de la Turda!...”
Nu este vreo „invitație”, nici „urare” aici; și nu există, în fața
acestei uluitoare provocări vreo... alternativă! Vreo ieșire!...
„Ori învingi!... Ori îți semnezi Moartea!”.
Nu exista, așadar, o altă și mai grozavă concluzie, decât aceea
a lui Emil Cioran, care, din exilul său, începea
să fie și el redescoperit, dincolo, de acea
Românie, din junețea sa, aflată „pe culmile
disperării”: Poporul Românesc e un popor cu
destin!... Și precum trebuia și se impunea, în
noiembrie 1918, să fie adus capul lui Mihai
Viteazul, la București, la sfârșitul războiului
mondial, intelectualii români, elitele, vorbeau,
atunci, obsidional, să se aducă, la Târgoviște și
București, și glorioasa Columnă Traiană.
La acea masă, dată de o asociație a „Vânătorilor de munte”, vecină Sarmisegetusei, regele Carol II a pus pe agenda de lucru a măreței
instituții, create și finanțate de el: Fundațiile
culturale Carol al II-lea, achitarea și aducerea
în Patrie, a Columnei Împăratului, poruncindu-i
profesorului Constantin Daicoviciu să fie în permanentă legătură
(iar el, Regele să fie mereu înștiințat!); în legătură cu arheologul P.P.
Panaitescu, noul Director al Academiei di Romania, din Roma.
*
E incredibil ce „odisee” de memorii, acte și cereri, intervenții,
rapoarte, audiențe a făcut istoricul-diplomat Emil Panaitescu,
între 1934 și vara 1939, când s-au urnit lucrurile. S-a păstrat o
întreagă arhivă de documente, devize, machete, expediate de
arheologul-director de la Roma – Academiei Române și Ministerului
Instrucțiunii Publice, Artelor și Cultelor; ministerului Finanțelor,
Parlamentului României Mari; chiar Trezoreriei și unor Bănci, întru
susținerea, până la capăt a proiectului de a aduce, în Țară, Columna
Împăratului Părinte Cuceritor. S-a păstrat amintirea unui spirit
laborios și neobosit, profesionist, cu o îndârjire exemplară, devotată
Latinității și Romanității. Această insistență, necontenită, l-a costat
pe Panaitescu cinci ani, fiind, în cele din urmă, răsplătită, rezolvată
favorabil (acum, când începuse un alt război mondial!), într-o
conjunctură unică, a voinței românești, de la Instituția Regalității și
intelectuali de seamă, până la forurile economice și ale Educației.
*
Încă din 1920, după Tratatul de la Versailles, și întemeierea
Ligii Națiunilor Unite, apăruseră, la vedere, deja adversari sumbri
ai unității României Mari, care nu va fi interpretată și înțeleasă ca
ființare, pe propriile ei teritorii-țări-terre, revenite la Patria Mamă, ci
va fi, în chip fals, numită: „un imperiu!”... Prăbușindu-se, în cenușă,
trei împărății, rămânând în expansiune, doar cea cu capitala în
„a patra Romă – Moscova, se vor ignora, sau omite și chiar ocoli,
evidențele că exista o extremă diferență, în noul Drept Internațional,
între noile națiuni libere, din Europa Centrală (și alte națiuni) – cărora
li s-au dezintegrat imperiile, ce oprimaseră, și acelea se simțeau,
după război „pedepsite” și catastrofal învinse!...
Cea dintâi observație a apariției unor insidioși adversari politici ai
României Mari a făcut-o în 21 august 1920, un mare prelat ortodox,
Î.P.S. Pimen al Moldovei, care, fiind însărcinat, în ceremonialul
transportării capului martirului Mihai Viteazul, de la Iași, la
Mănăstirea Dealul, lângă Târgoviște, a putut constata, cu îngrijorare,
că „pe Valea Prahovei – el însuși fiind familiar acelor locuri, pentru
că era un fiu al Prahovei – pe unde Principele Mihai a trecut
Carpații, pe Valea Teleajenului și Prahovei, spre a-și uni armatele,
la Șelimbăr”; în loc să se cânte, pe unde staționa trenul regal, prin
gări (opriseră la Ruginoasa și Pașcani, Mărășești, Brașov; iar acum

Ploiești, orașul atestat de un act voievodal al Viteazului și devenit
orașul petrolului, – unele grupuri, în loc să cânte doine și cântece
românești, Pimen „le auzise cântând, în surdină... Internaționala”.
Cu repetiții de neînțeles, insidioase: „Sculați, voi, oropsiți ai vieții!
/ Voi, osândiți la foame sus!... / Să fiarbă-n inimi răzvrătirea! / Sănceapă-al Lumii vechi Apus!...” Era după război, apăruse o nouă
ordine a lucrurilor, o omenire înnoită. Refrenul Internaționalei era
prezicător de rău, „discordant”, blasfemator. Constatarea aceea a
arhiepiscopului a fost reținută și de unele gazete, precum Adevărul,
în care apăreau, însă, imediat și „îndemnuri la solidaritate, veghere
și aspră combatere a acelor idei și porniri subversive!...”
Emil Panaitescu a făcut numeroase audiențe la Papa Pius al XIlea, cel ce devenise faimos în plan universal, pentru că în 1927, prin
Edictul de la Laterano, a legiferat dreptul de Stat-principal eclesiastic
– al Vaticanului, înlăuntrul Patriei italiene, aprobat de Duce! Papa
Pius a autorizat turnarea replicii Coloanei traiane, din ciment
armat, alb, în melanj mozaicat, cu marmură azurie de Cararra, de
o apropiată calitate cromatică, precum originalul antic. Și a mai
obținut o machetă completă a Forului lui Traian, care a ajuns la
București în 1939, la Muzeul Național de Istorie, unde a fost expusă.
Emil Panaitescu s-a împietrit cu un strălucit arheolog și inginer
restaurator italian Francesco Mercatalli, șeful unor echipe de
meșteri – breslași ai Vaticanului, stăruind aproape cotidian, la
supravegherea calității fragmentelor de metope ale acelei minunate
replici a Columnei. A devenit un colaborator familiar unor reputați
specialiști, italieni-catolici, precum directorul Muzeelor Pontificale,
Guido Gali, arheologul și arhitectul Italo Gismondi; arh. restaurator
Giusepe Lugli. (Arhitectul șef, cândva, peste mai mult de un deceniu,
la București, Giulio Magni nu mai era în viață). Iar dintre specialiștii
români, din Țară, istorici, arheologi, critici de artă, de la Universitatea
Daciei Superioare Constantin Daicoviciu l-a propus cu o bursă, la
Academia di Romania, pe tânărul istoric de artă și epigrafist Virgil
Vătășanu, din Cluj.
Corpul vertical al Columnei Traiane a fost cel dintâi, meșteșugitreplicat, la scara 1/1, în toamna anului 1940; iar soclul cu detaliile
sale, copleșitoare, compus din arme-ornamente ale războinicilor
daci – conținând, în antichitate, până la venirea barbarilor și urna
cea de aur a Împăratului, a fost terminat, din pricina războiului,
tocmai în 1943! În sfârșit, în iarna acelui an, Bucureștiul a depus
plata, în bloc: suma de patru milioane de lei regali.
*
S-a instituit și s-a permanentizat, cumva, până și în folclorul
intelectual, ideea unui destin românesc „molcom”, dar cu putință de
realizat, în cele din urmă, grație „răbdării creștine” – „patientiei”; și
acelor cuvinte ale lui Isus: „Ferice de cei blânzi!...” Iată, prin urmare,
câteva răbdări și blândeți, suportate, atunci: sfârșitul războiului, în
mizerie și în cumplită sărăcie; seceta și foametea; alegerile – falsificate
de comuniști, sub ocupația armatelor sovietice; o ideologie politică
impusă cu tancurile; exilarea regelui (și reprimarea Monarhiei);
„inventarea” Republicii; ca și terorizanta apăsare a unor activiști,
„parașutiști” aici, aventurieri și apatrizi; dominația îndelungată și
malefică a Proletcultului, în care o clasă socială înghite „fratricid”
țărănimea românească! În vreme ce ideea de Țară și Patrie (Națiune)
apare înlocuită cu dogma internaționalismului proletar.
Anularea, confiscarea proprietății lor! Deportări, colectivizare;
Canal!...
Astfel, se explică și incredibila răbdare-așteptare a destinului
românesc al Columnei Părintelui Cuceritor, care, ferită de bombe,
în Atelierele Vaticanului, a supraviețuit, așteptând „vremuri mai
bune”, 33 de ani; mai bune, în timpuri de pace!, până să ajungă în
România!... La cei 2000 de ani, ce mai contau câteva decenii?!...
Columna a stat, a „stagnat”, ca un șarpe tăiat, în bucăți, ascunsă
(parcă pedepsipsită!), un fragment al metopelor? – un „etaj”, aici, alt
fragment dincolo: în subsolurile și depozitele Palatului Expozițiilor
din Roma (unde, la suprafață, la partere, se afla altă replică, în
funcțiune, pentru turiști, elevi, studenți, în ceea ce se numește,
și azi: Muzeul Civilizației Romane). Alte fragmente și „etaje” ale
Columnei Traiane au fost depuse în sălile enorme, de la subsol, ale
Muzeului Catedralei-Mamă a Întregii Creștinătăți, începută încă
din timpul vieții lui Constantin cel Mare: San Giovani di Laterano.
Altele, în subsolurile, existente încă din Antichitate, ale Forului lui
Traian, alături de statui de războinici daci, și pileați-negustori, femei
și copii. Aici a catalogat istoricul contemporan Leonard Velcescu, de
la „Sorbona”, pentru teza sa de doctorat, fragmente de sculpturi,
cu aceeași vestimentație, ca aceea de pe Columnă: cușme, franjuri
dubli, perechi de opinci chiar; și găsind, inventariind 130 de statui,
dintre care 90 fuseseră concepute spre a fi așezate în vârful
coloanelor (colonadei) ornamentale, ale Forumului imperial.
Vagoanele, optsprezece, ale unui întreg tren au transportat,
spre România, marfă sacră, artistică – „Colonna Integra”, ajungând
în 30 mai 1967, la București. Semn fast al unei deschideri?... Al unei
„liberalizări” politice?!... Fragmentele au fost depuse și expuse, în
Lapidarium-ul Palatului Muzeului Național de Istorie al României,
în 1972! –alături de Tezaurul Dac, coroanele și bijuteriile Regilor
României, acea „capodoperă” a Arheologiei – „Cloșca cu Puii de
Aur” (Tezaur descoperit la Pietroasa-Buzău); și indubitabil, tot aici, ar
fi trebuit expus, in aeternum, Tezaurul României, de la Moscova!...
Fragmente din ROMA SORGINTEI NOASTRE
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ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI: „CONTEXTUL
INTERN ŞI INTERNAŢIONAL AL ÎNFĂPTUIRII
IDEALULUI NAŢIONAL ÎN ANUL 1918”

GH POPESCU-VÂLCEA
CÎNTAREA BASARABIEI
Pămînt rîvnit de gloatele barbare,
Pămînt străbun, de hoarde cotropit,
O, Basarabie, nepieritoare,
Martiriul tău de secoli s-a sfîrşit.
S-au rupt acum cătuşele robiei,
Un neam întreg te-ntîmpină cu flori,
Tu, cea mai scumpă fiică-a României,
Tu, cea mai mândră soră-ntre surori.
Se-aud prin veac, oştiri din depărtare,
Urcînd victorios spre răsărit,
Să pună-aici, pe Nistru şi pe Mare,
Hotar latin de foc şi de granit.
În vremuri de urbie, cu-al tău paloş,
Amarnic înfruntat-ai slavi şi huni,
Cu Vodă Basarab şi Vodă Dragoş,
Stătut-ai stâncă-n caluri şi furtuni.
Aici pe Nistru, Ştefan domn cel Mare,
Zidi cetăţi: Soroca şi Hotin.
La Căpriana-n deal sfinţi altare,
Viteazul Voievod, atlet creştin.

impozionul de la Arhiepiscopie, cu tema expusă în titlu
a avut loc în 07 martie 2018 şi s-a desfăşurat sub înaltul
patronaj al ÎPS Varsanufie, Arhiepiscop al Râmnicului. Pr. dr. Ştefan
Zară, directorul Seminarului „Sf. Nicolae” din Râmnicu Vâlcea şi
consilier cultural al Arhiepiscopiei a moderat, ca întodeauna,
desăvârşit, întreg simpozionul, prezentând la început Cuvântul
de deschidere transmis în scris de ÎPS Varsanufie, adevărat
studiu-imn închinat Unirii Mari, în plus, închinat şi primului act al
acestei uniri, actul de la 27 Martie 1918, cînd Sfatul Ţării de peste
Prut a declarat Unirea Basarabiei cu patria mamă!...
Cunoscutul istoric Ioan Scurtu, prezent la toate întrunirile
din ultimii trei ani organizate de Forumul Cultural al Râmnicului
la Arhiepiscopie, a electrizat sala cu prelegerea: „1918, anul
întregirii României în contextul eliberării naţionale a popoarelor
europene”; un discurs extraordinar de bine structurat, concis,

aleasă şi reprezentativă.” (wiki martie 2018)... Subliniem, noi,
că această devansare a datei împlinirii marii uniri, cu Basarabia,
pe lângă conjuctura Revoluţiei din Octombrie, şi creşterea
potenţialului armatei-forţei combatante-petrecut spre sfârşitul Primului Război Mondial-soldaţii armatei Austro-Ungariei
(în mare parte români), trecând în armata Regatului, a beneficiat
şi de avantajul că în Basarabia ţaristă conştiinţa de neam a
românilor era mult mai dezvoltată ca în Bucovina şi Transilvania.
Basarabia a avut guvernator român în 1812! Rusia nu a avut
puterea să rusifice Basarabia prin oameni, fiindcă, pur şi
simplu, pe vremea aceea nu existau sovietele prin care să se
subjuge o ţară prin acţiuni pornite din interior spre exterior...
Regulamentul organic care este reclamat că a dus la întărirea
şi modernizarea statului în Principatele Române s-a aplicat în
Basarabia cu 15-20 de ani mai devreme. În secolul XIX Basarabia
era mai dezvoltată din toate punctele de vedere decât provinciile
dunărene...

la obiect, care a evidenţiat dorinţa acestor popoare, dar şi
lupta dintre maile puteri în a-şi fixa întâietatea în Europa sub
un impuls nou, necunoscut până atunci, dominaţia, tocmai
cu ajutorulacestor popoare! Semnalul l-a dat însăşi Austria,
care, prin Valahia lui Mihai Vitezul, a încercat constituirea unui
tampon puternic, de apărare, contra celor două imperii: Rusia
şi Turcia. Domnia sa a sugerat că, până la urmă, unirea a fost
făcută prin dorinţa maselor, fără a nega rolul diplomaţiei, marilor
puteri, dar a subliniat rolul revoluţiilor din Rusia, recte ultima
şi cea mai importantă, cea din 1917, care făcut ca puterea din
mâna corifeilor să treacă în mâinile soldaţilor, amintind, chiar, şi
de acele „congrese ale soldaţilor”, care au dus la excepţionalul
fenomen, ca prin intermediul lor ( soldaţii rămaşi fără marii
conducători), să se realizeze independenţa Basarabiei; şi, mai
apoi, să se realizeze Unirea cu România cu aproape nouă luni
mai repede decât unirea cu Bucovina şi Transilvania. „La Marele
Congres al Ostaşilor Moldoveni din 2 noiembrie au participat
989 delegaţi, ofiţeri români şi circa 200.000 de ostaşi, în marea
lor majoritate ţărani basarabeni veniţi de pe toate fronturile.
Adunarea şi-a asumat rolul de adunare reprezentativă pentru
întreaga Basarabie şi ca atare şi-a luat dreptul de a proclama
autonomia politică şi administrativă a Basarabiei, în baza
principiului autodeterminării şi a considerentelor de cultură,
naţionalitate şi istorie proprie. Ca plan de acţiune imediată,
Congresul a stabilit naţionalizarea armatelor basarabene şi, mai
ales, convocarea unui Sfat al Ţării, o adunare care trebuia să fie

„România în anii premergători Marii Uniri” a fost titlul
lucrării prezentate de dr. Gheorghe Sbârnă-profesor universitar
la Universitatea „Valahia” din Târgovişte; după care au urmat
dr. Corneliu-Mihail Lungu (profesor universitar la mai multe
univeristăţi): „Contextul intern şi extern al revenirii Basarabiei în
hotarele Ţării”; dr. Ionela Dinescu (Serviciul judeţean Vâlcea al
Arhivelor Naţionale): „Unirea Basarabiei cu România reflectată în
documentele de arhivă din Vâlcea”; dr. Ionuţ Cojocaru ( Muzeul
Nicolae Bălcescu): „Contribuţia lui Ion C. Brătianu la Unirea
Basarabiei cu România”; dr. Mihai Nicolae (director general S.C.
Ştefadina Comserv SRL): „Revista Ştefadina...file de arhivă şi
Centenarul Marii Uniri”.
Am observat pe prospectul care s-a distribuit ca Invitaţie,
în citatul de pe pagina secundă apare „Republica Democratică
(Basarabia)” în loc de „Republica Democratică Moldovenească”,
cum apare în „enciclopediaromâniei.ro” sau în loc de „Republica
Democratică Moldovenească (Basarabia)” cum apare în „Actul
Unirii” votat de Sfatul Ţării la 27 martie 1918...desigur o eroare
dublată şi de faptul că citatul în ghilimele este scris şi cu litere
italice, neînţelegând ce se urmăreşte prin această dublă
impunere atât de frecventă în scrierile istoricilor noştri... Cu
aproape un an înainte, în aprilie 1917, se înfiinţa Partidul Naţional
Moldovenesc. Basarabia şi deci şi România a fost onorată cu
acest nume („Basarabia”-provenit de la primul voievod român,
Basarab I) numai de ţarii ruşi, care au condus Rusia după 1812
şi până în 1917!

Petre CICHIRDAN

S

Pe pajiştile tale de lumină,
Talazuri, turme, nesfîrşite sînt,
În sunetul tălăngilor se-nchină,
Cînd mulţumesc mănosului pămînt.
Iar toamna, pe coline ca rugina,
Podgorii de rubin şi de safir,
De la Cetatea Albă la Tighina,
Se-nşiră ca mărgelele pe fir.
Livezi de-argint şi aur pe ogoare,
Poieni de basm şi verzi păduri de vis,
O, Basarabie, strălucitoare,
O, scumpul ţării mele paradis.
În graiul vechi ca Neamul, doina cîntă,
Tristeţe şi amaruri ce-au durut,
Şi-i numai rugăciune-n ce cuvîntă,
Şi frămîntări din zbuciumul trecut.
Tot codrul ţi-a fost frate la strîmtoare,
Au plâns cu tine vale şi pîrîu,
Şi-n jertfa Neamulu, răscumpărare,
Iisus s-a frînt în strugure şi grîu.
La noul Neamţ, bat clopotele serii,
Arcaşi, răzeşi, spătari şi voievod,
Serbează sfînta Zi a Învierii,
Îngenuncheaţi alături de norod.
Sus fruntea, Basarabie străbună,
Căci cel de sus demult ţi-a hărăzit,
Cu fraţii şi surorile-mpreună,
Un alt destin, în Noul Răsărit.
Cu acvila romană te avântă,
Precum lupoaica Romei, muşcă zări,
Victorioasă-n veci, mereu ne-nfruntă,
De gloatele flămândei depărtări.
(Poezie apărută în volumul „Cuvinte din temniţă” de Gheorghe
Popescu-Vâlcea, Editura Institutului Biblic şi de misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti-1991)

ÎNCHINARE
Versurile „Cuvinte din temniţă”, le-am întocmit în minte de-a
lungul a peste 16 ani în temniţele de la Jilava, Văcăreşti, Aiud,
Lugoj, Gherla, spre a susţine moralul elevilor şi studenţilor,
ţăranilor şi muncitorilor căzuţi în aceleaşi temniţe, întărindu-le
convingerea că au luptat pe drept pentru credinţa în Dumnezeu,
pentru libertate, pentru sfintele obiceiuri şi minunăţiile acestui
pământ moştenit cu lacrimi şi sânge de la strămoşi.
Le închin din tot sufletul fraţilor căzuţi în robia şi lanţurile
anticristului acestui veac şi îngenunchez cu smerenie în faţa
supremei lor jertfe!

„600 DE ANI DE LA MUTAREA
LUI MIRCEA CEL BĂTRÂN LA CELE VEŞNICE”.
CĂLIMĂNEŞTI - COZIA 2018. COZIA-ROVINE!

E

venimentul religios a fost prezentat pe larg în numărul
nostru din februarie 2018. Astăzi însă dorim să vă
prezentăm aspectul cultural consumat după masa de pomenire
pentru Mircea, un minispectacol dat de delegaţia sosită din
judeţul Argeş la eveniment, Asociaţia
Culturală Rovine din Ţuţuleşti, Suseni Argeş, care, după ceremonia religioasă şi
masa de parastas s-a produs artistic întrun mod original, consemnând, pe fondul
imaginii marelui voievod, şi începutul
perioadei de sărbătorire a Centenarului
Marii Uniri 1918-2018... I-am cunoscut astfel
pe prof. D. Ghiţă-Dărmăneşti Argeş, Gl. Bg
(r) ing. dr.Anton Constantin, Sufana Stancunepoata lui Gamaliil Vaida (1941-2000), Pr.
Gh Argeşeanu-com. Suseni Argeş, Pr. Ion

Popa, Şerbăneşti-Rociu, Argeş... Aceştia, împreună cu încă foarte
mulţi prieteni din Asociaţia dumnealor au interpretat foarte
cunoscutele şi frumoasele cântece închinate eroilor Patriei de
dincolo şi dincoace de Munţii Carpaţi, umplând marea Trapeză,
modernă, de la Mânăstirea Cozia, cu
lumina speranţei că în ţara noastră nu
este, încă, totul pierdut!... „Sus sus
sus la munte sus”, „Balada Constantin
Brâncoveanu”, „Doamne, Ocroteşte-i
pe români”...Înainte de aceste cântece,
profesorul D. Ghiţă a ţinut să-şi citească
„meditaţia” despre Unirea Basarabiei
cu România de la 27 Martie 1918,
precum şi poemul dumnealui, „Balada
Rovinelor”...

Simona Maria KIS
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BASARABIA ÎN PRIMUL ACT AL MARII UNIRI

M

ai întotdeauna, dar mai ales acum, în an de Centenar,
un popor şi o cultură devin datoare faţă de umanitate
şi faţă de conştiinţa de sine, să-şi cunoască trecutul, coborând
în adâncurile istoriei naţionale, acolo unde sunt vizibile temeliile
de granit, pe care se sprijină credinţa în ziua de azi şi speranţa în
ziua de mâine.
Şi...deoarece prima pagină din Centenarul Marii Uniri a fost
scrisă de istorie pe 27 martie 1918 prin Actul Unirii Basarabiei cu
România, exact asupra acestei pagini voi medita, nu înainte, însă,
de a reaminti câteva din momentele importante care au pregătit
Basarabia pentru a se uni cu Patria Mamă!
În noile condiţii create de revoluţia din Rusia din februarie
1917 şi a consemnării drepturilor la autodeterminare naţională
de către Congresul Popoarelor din Rusia din septembrie 1917,
reprezentanţii tuturor stărilor sociale din Basarabia, întruniţi în
congrese separate, iau hotărâri importante, care duc la creşterea
mişcării de eliberare naţională a românilor, mai ales după crearea
Partidului Naţional Moldovenesc din aprilie 1917.
După congresele preoţilor, cadrelor didactice, studenţilor şi
ţăranilor, o iniţiativă mai importantă au luat-o soldaţii, constatând
anarhia şi atacurile directe asupra populaţiei şi autorităţilor locale
de către soldaţii ruşi în retragere din România, după ce Rusia
încheiase un armistiţiu cu Puterile Centrale. Congresul soldaţilor,
la care au fost reprezentaţi aprox. 200 000 de ostaşi, hotărăsc,
printre multiplele măsuri, şi pe aceea a urgentării creării Sfatului
Ţării, care şi-a deschis lucrările pe 4 decembrie 1917. Pe 15

decembrie 1917 Sfatul Ţării adoptă o declaraţie, prin care
e declarată Republica Democratică Moldovenească, iar
mai apoi, pe 24 ianuarie 1818, se proclamă independenţa
Basarabiei, care irită guvernul bolşevic sovietic şi rupe
relaţiile diplomatice cu România, confiscându-i şi tezaurul
dus spre păstrare la Moscova în 1916.
De remarcat este şi marele rol jucat în vederea votării
Actului Unirii Basarabiei cu România din 27 Martie 1918,
de ziarele unioniste „Cuvântul Moldovenesc”, „România
Nouă”, „Sfatul Ţării” etc, precum şi de marii cărturarişi
patrioţi Constantin Stere, poetul Mateevici şi, desigur,
luptătorii direcţi din Sfarul Ţării, semnatari ai Actului
Unirii, marii români Ion Inculeţ, Pan Halipa, Ion Buzdugan
şi alţii. Aceştia şi publicaţiile amintite au fost adevărate
„amvoane” sau tribune, prin care „poporenii” basarabeni erau
... „electrizaţi”.
În sfârşit, promulgarea Unirii Basarabiei cu România
hotărâtă prin votul Sfatului Ţării, la 27 Martie 1918, este realizată
prin decretul-lege din 09 aprilie 1918, decret dat şi semnat de
regele Ferdinand.
*
Meditaţia, pe care mi-o anunţam, se rezumă-şi din restricţia
de spaţiu-doar la una din fluctuaţiile istoriei pentru români.
Anume: dacă 27 Martie 1918, prin Unirea Basarabiei cu
România, venea şi repara o mare nedreptate istorică, săvârşită
la-nceput de secol XIX, în 1812, prin răpirea Basarabiei de către
Rusia, urma apoi marea dramă a lui 1940, când din nou,
aceeaşi ţară vecină prin dreptul forţei, răpeşte, iarăşi, din
trupul României, acelaşi străvechi teritoriu al Basarabilor.
Constatăm aşadar, că şi-n acest prim moment decisiv al
Marii Uniri de la 1918, ca şi în cel din 1600, s-a petrecut
exact ca în Legenda Meşterului Manole: ce ziua se zidea,
noaptea se dărâma.
Înţelegând simbolic cuvintele anterioare, constatăm
că ceea ce Mihai Vitezul la 1600 şi generaţia Marii Uniri
zidiseră în „zilele de lumină” ale construcţiei istorice,
s-a dărâmat total sau parţial în „nopţile de întuneric” ale

suferinţei româneşti. Atunci, la 1600 şi 1940, „mai marii lumii”
au desfăcut unitatea firească şi dreaptă a tuturor românilor.
Şi-atunci, în urma unei profunde meditaţii, ca profesor
de istorie naţională, înţeleg corect sentimentele din inimile
românilor de pretutindeni: cel de bucurie şi extaz pentru martie
1918 şi cel de durere şi dezamăgire pentru cel din 1940. Şi
pentru ceea ce-a urmat, când România suferea „o înfângere
în victorie”: sovietizarea şi comunizarea Basarabiei şi a-ntregii
Românii. Atunci, măcar de această zi aniversară, să nu-ntrebi
retoric: De ce, Doamne, cuvântul sfânt din testamentul politic al
lui Ştefan Vodă de-a lăsa Moldova întregă „urmaşilor şi urmaşilor
săi” n-a fost respectat de două ori în epocă!?
Şi... dorinţa mea fiind ca fiecare pagină de istorie să fie
scrisă „ca om al vremii mele şi, evident, pentru vremea mea”
redau îndemnul meu: „Pământ strămoşesc, Basarabie,/ Trecută
prin foc şi sabie! / - Soră a noastră mai mică/ - Strigă-ţi durerea.
La o adică: / Trezeşte-te, trezeşte-te, Basarabie!/ Nu mi te du ca
o corabie/ De-ale politicii vremuri bătută/ Şi-n vastul imperiu
pierdută.../ Ştefan, de-exemplu, te-a-nvăţat/ Calea cea dreaptă
de urmat/ Şi-apoi, toţi bunii tăi români/ Te-ar învăţa să te aduni./
Şi-atunci să nu-ntrebi odată/ Pe când România toată?/ Dorim
doar ce e normal:/ Vrem hotarul natural!”
Prof. D. GHIŢĂ, Dărmăneşti, Argeş

HÂRTIA DE CINCIZECI DE LEI
Doru BOGORODEA

U

rc, urc, Doamne, urc, pentru cincizeci
de lei, bani pe cate tata, cu grijă, i-a pus
în palma mea: 25 lei, tată, autobuz Voineasa Vâlcea; 15 lei, tată, autobuz Vâlcea - Horezu;
șase kilometri, tată, îi faci pe jos, de la Horezu
la Romanii de sus, simplu, frumos, elegant și
în patru ore, hai cinci cu întârzieri, ești acasă
la noi și rămâi și cu zece lei - bani de buzunar,
da? Da, dar din cauză că am un chibrit, o cutie
cu chibrite în buzunar, că știu munții, cunosc
bine lăsătorile, am fost cioban de la nouă ani
(cioban - vorba vine - pășteam vacile pe lângă
stână) în Vârful Roman, munții Ludeasa - vai,
vai, Ludeasa arăta ca o peninsulă, o limbă
de pășune alpină - înconjurată cu pădure pe
trei laturi, loc bun pentru urși... dacă pădurea
ar fi fost apă, cum am învățat, mai târziu, la
grografie, locul unde am ciobănit ar fi fost
peninsulă... Dar, să las amintirile, acuma urc
cu cincizeci de lei în buzunar, un chibrit și opt
ore de mers, pe „scurtătură”, peste munți,
ghiciți câți kilometri? Ei, nu, la munte distanța
se măsoară în ore de mers dar eu, pe această
potecă, nu am reușit niciodată să fac mai puțin
de trei ore, are un unghi de șaptezeci de grade,
trebuie să merg aplecat pe un plan înclinat și
un râs mi-ar sări, dintr-un copac, foarte ușor pe

spinarea încovoiată. Domnul nostru profesor
de geografie ar putea explica mai bine poziția
ideală de mers... dumnealui a înființat și un club
în liceu, la Voineasa, al iubitorilor de munte,
eu nu m-am înscris, eram sătul de munți și nici
nu înțelegeam entuziasmul ce îi apuca pe câte
unii pentru forma unei pietre, a unei rădăcini,
a unei flori, dar mai ales nu îmi plăceau
denumirile latine puse florilor
noastre dragi: bujor de munte,
traista ciobanului, cimbrișor de
pădure, lămâiță, soc și câte și mai
câte. Eu nu îi înțeleg nici pe cei
care se rătăcesc pe munte, unii
și cu busola în mână... intră în
panică... nu mai au logică... mie
îmi pare foarte simplu și nu am
greșit niciodată; să mă explic: din
toți munții noștri izvorăsc ape,
firicelul acela își formează drum
către poalele muntelui și sapă o
vale, valea lui, mergi pe lângă ea
și ajungi la un pârâu, pârâul te duce sigur într-un
sat, toate satele noastre de munte sunt așezate
lângă pârâuri și vei ajunge într-un sat, deci nu
ești rătăcit, chiar dacă ai coborât pe o lăsătoare
paralelă... mai rău este când te rătăcești
printre oameni, când nu asculți de mama sau
de tatăl tău, când vrei să rămâi cu cincizeci de

„Un cititor trăiește o mie de vieți înainte de a muri,
omul care nu citește trăiește o singură viață”
(George R. R. Martin)

ANTICARIAT CENTRAL - COSTEL CRĂCIUN
Râmnicu Vâlcea
oferă cărți pentru o mie de vieți!

lei în buzunar, când pleci târziu la drum, fără
ciomag, doar cu un chibrit în buzunar... Trebuie
să ajung la Zănoage, în golul alpin, la „Conacul
Brătienilor”, până nu se întunecă, să ies odată
din pădurea asta, ziua se micșorează din ce în
ce mai mult și uite, uite, pe aici a dat și zăpada...
simt sudoarea rece pe spate, pielea mă strânge
și așa ceva sau cineva îmi îndreaptă părul fir cu
fir, eu am părul creț, dar nu știu
dacă, după această trecere a
munților, va mai reveni cum a fost
căci... vai... văd urme proaspete,
apăsate, de lup; de câine nu pot
fi... stânile au fost părăsite, oile
au coborât de mult. Ei, dar numi e așa de frică... și bunicul s-a
întâlnit cu o haită, mi-a povestit
că s-a dat la o parte de pe potecă,
în zăpadă și i-a lăsat să treacă,
erau vreo șapte grupați, iar când
treceau prin dreptul bunicului rânjeau, scoteau, așa, un mârâit,
el mi-a spus că nu i-a fost frică și că trebuie să
fii foarte atent la lupoaică fiindcă, de regulă, ea
atacă... bine, bunicului nu i-a fost frică, dar avea
cu el pușca, e drept doar cu două cartușe iar
ei, lupii, erau șapte... eu nu am decât un chibrit
și... nici nu știu cum să deosebesc lupoaica
de lup... și tata mi-a povestit că s-a întâlnit cu

o haită. Eu, sincer, nu l-am prea crezut, am
gândit că a împrumutat povestea de la bunicul,
doar că tata avea pistol, el lucra la miliție, la
buletine, l-au oprit acolo după ce a terminat
armata, pentru că avea scrisul frumos, în anii
50. I-au dat haine, porthart, pistol. Făcea zilnic
naveta, șapte kilometri pe jos. La pistol i-au
dat un singur cartuș, de război, pe care dacă îl
consumai trebuia să duci tubul și să dai 15 - 20
de declarații la securitate despre împrejurările
în care l-ai folosit. Povești cu lupi nu suportau
tovarășii, mai bine te lăsai mâncat decât să
consumi muniția din dotare care trebuia
folosită împotriva „dușmanilor poporului”. Așa
că și tata... ori cu un cartuș, ori cu un chibrit ca
mine... Întrebarea este: în golul alpin, până la
care mai am ceva de mers, îi găsesc... sau mă
găsesc frumoșii de lupi?
Dar știți deja răspunsul, pentru că nu ați
mai fi citit aceste cuvinte dacă în acea seară de
octombrie nu aș mai fi ajuns la Văleanu. Tremur
de spaimă și acum... Eu am citit frica în ochii
de lup...frica mea de mine, frica mea de el...
Uneori, un chibrit te ajută să păstrezi cincizeci
de lei, alteori cu tine este lumina, flacăra unui
nou început.
Și ce bucurie te inundă când, la capăt
de drum, străbați satul, strângând în palmă
cincizeci de lei.
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Prin lumea văzutelor și nevăzutelor

trasee cultural-sportive

Felix SIMA

L

a invitaţia unui amic, am acceptat să fac câteva
destăinuiri - rememorări a unor trasee turistice parcurse
de mine – nu singur - de-a lungul timpului, prin această zonă
vâlceană binecuvântată de Dumnezeu cu locuri unice şi oameni
spectaculoşi…
Încep prin a-l evoca pe domnul profesor Petrică Darie al
cărui îndemn, prin anii 67, îl aud, parcă, şi astăzi: „- Felixe, avem,
în iarna asta, pe Dealul Capela, concursul „Săniuţa de argint” –
auzi ce denumire poetică!… Înscrie-te! Şi NichitaStănescu făcea
sport în liceu….Era un foarte bun jucător de baschet!...”
Eu preferam, încă de pe atuncea, traseele montane.
Plecam, cu trenul de ora 6 până la gara „Mânăstirea Turnul”,
iar la ora 12 eram, prin Mănăstirea Stânişoara, pe vârful Cozia,
la cabană, unde ne odihneam la o bere şi apoi coboram, în mare
viteză, să prindeam, la ora 16, trenul de întoarcere, tot de la
Mânăstirea Turnul, iar la ora 17 eram în oraş, în Râmnicu-Vâlcea.
„Unde ai fost?” mă întrebau ai casei sau cei care mă vedeau
coborând din tren. „La bibliotecă”- le răspundeam, încheind
discuţia. Acum doi ani am încercat să refac drumul spre Vârful
Cozia, dar am ajuns abia pe seară, epuizat. Condiţia fizică dă
semne că este în scădere drastică…
Dar mersul pe jos, din satul Cheia până la Mănăstirea Iezerul,
apoi la Mănăstirea Pahomie (dormit acolo), iar dimineaţa, pe
la stâna Ştevioara (altă „denumire poetică”…vorba d-lui Petre
Darie), până sus, la Buila, pe Vârful Vioreanul şi mersul pe
creastă, pe la stâna din Curmătura Builei, pe la Casa de Piatră, la
Mănăstirea Pătrunsa, pană în satul Bărbăteşti, unde înnoptam la
maica Gheorghiţa Măleanu, lângă plita încinsă, alături de tuciul
de mămăligă – parcurgerea traseului acesta nu era sport? Ba,
bine că nu! Atâta distanţă străbătută… şi… pentru ce? Pentru a
cunoaşte locuri şi oameni; oamenii locurilor şi locurile oamenilor.
Dar, iată un traseu şi mai şi: pornind din Valea Satului (Com.
Câineni), pe la Piciorul Boului (unde a fost sfârtecat, prin explozia

unui proiectil, generalul David Praporgescu), cu dormit la sălaşe
de oameni şi vite din Grebleşti, transhumaţi, pe timp de vară, în
creierul munţilor, pe la Apa Cumpenită (izvoare ce-şi lasă apele
pe ambii versanţi ai muntelui, apele fiind în cumpănă dreaptă,
ape echilibrate…) , până la Cabana Suru aflată sub Vârful Suru,
apoi la Cabana Negoiu (superb ceaiul cu rom de aici), pe Vârful
Negoiu (unde, din păcate, nu m-am fotografiat, am fotografiat
numai stâlpul – indicator de înălţime) şi coborât apoi, prin Strunga
Dracilor, traseu deosebit de periculos, însemnat cu „cruce roşie”,
pe unde cobori agăţându-te de un cablu de oţel, cu picioarele
proptindu-te în pereţii tranşeului abrupt, revenit, apoi, la Cabana
Negoiu, şi plecat a doua zi, pe poteci şi drumuri forestiere, până
la Porumbacul de Jos… acestea tot sport se cheamă…și turism…
cultură în natură… sete de evadare din cotidianul păcătos şi
păgubos, căutând confortul psihic cu preţul efortului fizic, chiar
cu mici abateri de la traseul dictat, dar fără să-ţi creezi singur
primejdii.
Dar drumul de la Olăneşti, prin satul Tisa, pe la Captare, pe
la izvoarele Olăneştiului, la Cabana de vânătoare a Brătienilor

din Munţii Zmeurătul, aproape de golul alpin şi reamenajarea
cabanei, cu uşă şi obloane cu gratii, conserve pe rafturi,
împreună cu alţi împătimiţi ai muntelui (Felix Ioniţescu, Liviu
Comănescu, Tereza Marin, Nicuşor Popescu, Charley Ivănescu,
Mario Plop şi alţii) şi coborâtul la Malaia, peste câteva zile,
pe poteci prăpăstioase, abrupte, unde trebuiau să te ţină
bine… frânele…picioarelor… uzi de transpiraţie, cu febră
musculară, acesa nu a fost tot sport? (Păcat că acoperişul
cabanei, din scânduri din lemn de tisă care au rezistat atâtea zeci
de ani la ploi și la zăpezi, am aflat, de curând, că a ars... scânduri
din care nu m-am încumetat să iau un căpătâi, pentru o mică
gravură)…
Şi încă un turism cultural - sportiv: mersul prin pădure,
peste Dealul Rogozului, de la Mihăeşti Măgura, din curtea casei
părinteşti, până la Mănăstirea Dintr-un Lemn, dus şi întors în
aceeaşi zi, 15 km, pe Drumul Târgului, pe la Fântâna cu scaun şi
pe la Copacul cu icoană, pe unde trecea şi hâtrul Anton Pann, în
drum spre Bâlciul de la Râureni, să-şi vândă cărţile de muzichie
şi amor.
Să consemnăm şi turismul din Delta Dunării, de câteva ori la
rând, pe cele două brațe românești ale fluviului (pe brațul Chilia
se pleca numai o dată pe săptămână, dacă aveai rude în vreun
sat), pe Grindul Caraormanului, în pădurea Letea, cu tractorul de
la C.A.P. Rosetti, la Jurilovca, la Stifştofca, la Crişan, la Farul vechi
de la Sulina sau cu pescarii de la Sfântul Gheorghe plecând în
larg, în lotca uriaşă, trăgând la rame, la pescuit de moruni, prin
anii 75 (vai, cât de mult a trecut de atunci!)...
Şi, încă, s-ar putea continua… dar mă opresc, deocamdată,
aici, revenind, cu bune maniere, la acel amic care m-a provocat
la scrierea acestor rânduri şi îi dorim, astfel, ani mulţi/ pe munţi
întru reuşita celor propuse şi îi dorim, de asemenea, să nu întârzie
prea mult în publicarea acelui „Dicţionar al personalităţilor
sportive din Vâlcea”, la care ştiam că lucrează, fiindcă ardem de
nerăbdarea nu de a-l frunzări, ci de a-l citi temeinic, aşa cum
merită o asemenea lucrare.

Edgar Quinet, 215 ani de la naştere
Claudia VOICULESCU

M

i-a fost dat să trec, timp de trei ani,
pe strada Edgar Quinet şi să intru din
aceasta pe uşa Facultăţii de Litere (Universitatea
din Bucureşti) pentru studiile mele târzii.
Numele străzii, de rezonanţă istorică, este pus
în cinstea aceluia care a fost un mare filoromân
(prin scrierile sale cât şi prin sprijinul moral pe
care l-a acordat generaţiei de la 1848 din Ţările
Române), care a fost ales, în 1869, membru
de onoare al Academiei Române şi căruia i s-a
acordat şi cetăţenia română. Este vorba de
scriitorul, istoricul şi omul politic francez, Edgar
Quinet de la a cărui naştere se împlinesc anul
acesta 215 ani.
Cel care a afirmat că «Limba este, după
Dumnezeu, cel mai tare din legăminte între
popoare», se naşte la 17 februarie 1803 în
oraşul Bourg-en-Bresse (Franţa) şi se stinge
din viaţă la 27 martie 1875 la Versailles. I-am
văzut mormântul (lipit de cel al soţiei sale,
românca Hermiona Asachi) în Cimitirul parizian
Montparnasse…
După studii în Bourg-en-Bresse şi Lyon,
familia doreşte ca fiul să urmeze o carieră militară sau să intre în afaceri. El alege literatura. Este admis la Éco-le
polytechnique de unde se retrage pentru a urma Facultatea de
Drept, pe care o absolvă în 1823.
Paralel, studiază limbile străine,
matematicile, istoria filosofiei.
În 1839 obţine un doctorat strălucit la Universitatea din Strasbourg după susţinerea a două
teze de doctorat în franceză şi
latină. Câştigând bani din drepturile de traducător (traduce, în
1824, dintr-o versiune engleză,

lucrarea lui Herder «Idei asupra filosofiei istoriei
omenirii»), călătoreşte în Anglia şi Germania.
La Universitatea din Heidelberg îl cunoaşte pe
reputatul savant, filolog şi arheolog, profesorul
Georg Friedrich Creuzer (1771-1858; membru
de l’Académie des inscription et belles-lettres,
fondată de Colbert în 1663), fondatorul mitologiei comparate şi care preda aici filologie şi istorie veche din 1804. Tot în Heidelberg îi cunoaşte
pe poeţii romantici germani: Ludwig Tiek (17731853), Johann Ludwig Uhland (1787-1862),
Friedrich von Schlegel ( 1772-1829), Joseph von
Göres (1772-1848). Aici o cunoaşte şi pe cea care-i va fi prima soţie, Wilhelminna (Minna) More.
Scrie mult. În 1837 îl cunoaşte pe Adam Mickiewicz şi primeşte vizitele poetului Heinrich Heine.
La 29 aprilie 1838, este numit, pentru
meritele sale, Cavaler al Legiunii de onoare.
La 28 iulie 1841 este numit, prin ordonanţă
regală, profesor titular al Catedrei de «Literaturi
şi Instituţii comparate ale Europei meridionale»
la Collège de France. Îi revine meritul de a fi
cel dintâi care a ţinut primul curs de literatură
comparată din lume.
Aici îl va audia, alături de alţi studenţi
români paşopţişti (între 1842 şi 1846), şi
tânăra Hermiona Asachi (1821,
Viena - 1900, Paris; stabilită la Paris din 1845), fiica poetului, prozatorului şi dramaturgului Gheorghe Asachi (1788-1869),
cel care scosese la Iaşi, în 1829,
prima gazetă românească, «Albina Românească».
Edgar Quinet va introduce
în Franţa ideile lui Gottfried von
Herder: «Idées sur la philosophie
de l’histoire de l’humanité».
În 1845, studenţii scot o
medalie cu efigiile celor trei

profesori democraţi de la Collège de France:
Edgar Quinet, istoricul Jules Michelet (17981874 ; opera sa capitală este «Histoire de
France») şi Adam Mickiewicz (1798-1855; poet
polonez exilat, titularul catedrei de Literaturi slave), preţuiţi pentru convingerile lor politice în
spiritul Revoluţiei de la 1789. La 17 ianuarie
1847 studenţii români vin la Edgar Quinet acasă într-o manifestaţie de simpatie pentru convingerile politice pe care le îmbrăţişează cu toţii.
Edgar Quinet ia parte, cu arma în mână,
la revoluţia franceză izbucnită în 22 februarie
1848 care pune capăt «Monarhiei din iulie»,
instaurându-se astfel cea de-A Doua Republică
Franceză. Membrii Societăţii studenţilor
români, fascinaţi de prelegerile celor trei
profesori de la Collège de France, se pregătesc
şi ei pentru o revoluţie românească. Deja
din vara lui 1847, Bălcescu, sosit la Paris din
1846, face propagandă în presă în favoarea
emancipării Ţărilor Româneşti şi pentru reforme
sociale şi democratice. În 1846 se află la Paris
şi se sfătuiesc în privinţa situaţiei din România,
Mihail Kogălniceanu, C.A. Rosetti, Ion Ghica, Ion
şi Dimitrie Brătianu. El, Bălcescu, unul dintre
conducătorii Societăţii studenţilor români,
convoacă la 8/20 martie 1848 pe toţi moldoromânii aflaţi în capitala Franţei, printre care:
Al.G. Golescu (Negru), Dimitrie Bolintineanu,
C. Mavrodin, Iancu Alecsandri (fratele poetului
Vasile Alecsandri), Vasile Melinescu, I. Lecca
în vederea demersurilor pentru o revoluţie
română. Şi va lăsa scris: „Revoluţia generală fu
ocazia, iar nu cauza Revoluţiei române”.
La 11 martie 1851 moare Wilhelminna
(Minna) More, prima soţie a lui Edgar Quinet.
Discursul funebru îl rosteşte Jules Michelet. În
1852, la 49 de ani, Quinet se căsătoreşte cu
Hermiona Asachi.
În 1853 scrie «Principautes Danubiennes»,

«Madame Rosetti», «1848», «Le peuple»,
dedicate românilor patrioţi. Lui i-au fost prieteni
apropiaţi : Maria Rosetti, fraţii Vintilă, Horia şi
Mircea Rosetti, C. Cantacuzino, G. Sion, Vasile
Vârnav. În scrierea «Românii principatelor
dunărene», face o analiză clară a situaţiei socioistorică din Moldova şi Ţările Române, militând
totodată pentru împlinirea dezideratelor
românilor: unirea şi independenţa naţională.
Edgar Quinet scrie mult, deşi duce o viaţă
în tumult şi plină de zbucium: profesor, cetăţean şi om politic, cunoaşte exilul în Elveţia şi 19
ani în Belgia (1851-1870). Dintre lucrările elaborate de el citez câteva: «Considérations philosophiques sur l’art», «Les Tabletes du Juif errant»,
«De la Grèce moderne et de ses rapports avec
l’antiquité», «De l’Allemagne et de la Révolution», «Ahasvérus», «Prométhée», «Allemagne
et Italie: philosophie et poésie», «De la Liberté
d e discussion en matière religieuse», «Le
Christianisme et la Révolution française».
În română sunt traduse: - Românii principatelor dunărene, traducere Nicolae Istrati,
Iaşi, Tipografia Institutului Albinei, 1856 1815 şi 1840: istoria ideilor mele, traducere
Loreto Bogza şi Alexandrina Vornicelu, Editura
Datina Românească, Vălenii de Munte, 1925
- Opere alese, traducere Angela Cismaş, Editura
Minerva (colecţia «Biblioteca pentru toţi»),
Bucureşti, 1983 - Românii. Reorganizarea Provinciilor Dunărene. În Opere alese, vol. II,
Editura Minerva, Bucureşti, 1983, pp. 277-365.
Hermiona Asachi, care i-a supravieţuit
lui Edgar Quinet 25 de ani, a publicat ediţia
completă a scrierilor acestuia în 30 de volume
în perioada 1877-1882.
Un portret al său este realizat de pictorul
român Mişu Popp (1827-1892), tabloul se află
la Muzeul de Artă Braşov şi este nedatat.
Februarie 2018
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Laleaua
„Doamna Maria Brâncoveanu“
(1 martie 2018, 07:06 Simona Popescu - cotidianul.ro)
Când am aflat, din întâmplare, „răsfoind“ Internetul,
despre inițiativa unor români din Olanda de a face
toate demersurile necesare pentru ca o lalea, creată
de un specialist olandez (posesor de Dacie!), să poarte
numele Mariei Brâncoveanu, soția domnitorului martir
Constantin Brâncoveanu, mi s-a părut că, dincolo de
vorbe și fapte patetice dedicate Centenarului, iată că
poate apărea un gest de om simplu nu numai frumos,
ci și extrem de sensibil și cu adevărat demn de respect.
În interviul pe care vă invit să-l citiți astăzi, doamna
Elena De Chiara, vicepreședinta Asociației femeilor
ortodoxe române „Doamna Maria
Brâncoveanu“ a Parohiei „Sfântul
Grigorie Teologul“ din Schiedam,
Rotterdam, îmi povestește lungul drum
al acestei flori speciale, de la codul
„02KTK8431“ la numele special pe care
îl poartă astăzi.
Cotidianul: Cui și cum i-a venit
ideea ca numele soției lui Constantin
Brâncoveanu să fie dăruit unei lalele,
special creată de un specialist olandez?
Elena De Chiara: Unul dintre
scopurile Asociației femeilor ortodoxe
române „Doamna Maria Brâncoveanu“
a parohiei „Sf. Grigorie Teologul“ din
Schiedam/Rotterdam, Olanda, înființată în vara anului
2016 din inițiativa și cu binecuvântarea părintelui dr.
Ioan Dură, este cinstirea memoriei Mariei Brâncoveanu.
În căutările noastre de a imortaliza și onora numele
Mariei Brâncoveanu, ne-am gândit că am putea încerca,
printre altele, să dăm numele domniei sale unei flori.
Cunoscând că acest lucru este posibil și în Olanda și
gândindu-mă că aici birocrația e mai puțin prezentă,
am propus să căutăm o floare specific olandeză căreia
să-i dăruim acest nume celebru românesc. Și ce putea
fi mai semnificativ pentru noi, românce care trăim în
Olanda, decât ca o lalea, simbol al Olandei, creată de
un specialist olandez, să primească numele patroanei
și protectoarei Asociației noastre! Propunerea a fost
îmbrățișată cu mare entuziasm.
Care au fost procedurile pentru ca laleaua Maria
Brâncoveanu să fie creată și să ajungă în proprietatea
Asociației din care faceți și dumneavoastră parte?
Căutările noastre privind, în primul rând, procedura

au început în luna februarie 2017. Bineînțeles că în
Olanda sunt mai mulți cultivatori și creatori de lalele,
mai mult sau mai puțin renumiți. Criteriile de punere
la dispoziție a unei lalele, fără nume propriu, ca să nu
mai vorbim despre condițiile financiare (pentru noi,
un factor important), diferă mult de la un producător
la altul. Când am intrat pe site-urile lor și am citit,
printre altele, că procesul de creare a unei lalele noi
și unice durează ani de zile, am renunțat la ideea de a
„comanda“ o lalea cu anumite caracteristici și ne-am
dat seama că trebuie să alegem dintre soiurile deja
create și existente. Ne-am oprit la doi cultivatori, dar
după prima vizită efectuată în Kloosterburen, un sat
în nordul Olandei, la 30 km de orașul
Groningen și așezat pe malul Mării
Wadden (Waddenzee), am renunțat la
cel de-al doilea.
(...)
Va purta o stea numele Mariei
Brâncoveanu?
Dorim să imortalizăm numele
Doamnei Maria Brâncoveanu și pe
harta cerului. Încă nu știm care este
procedura completă și cât va dura.
Ne vom adresa în curând Uniunii
Astronomice Internaționale pentru a
cere informații suplimentare asupra
modului în care putem avansa
propunerea. A fost aleasă, deocamdată, constelația din
care am dori să facă parte steaua ce va purta numele
Doamnei Maria Brâncoveanu: Constelația Lebedei.
De ce Constelația Lebedei? Din mai multe motive.
Pentru că lebăda este considerată una dintre cele mai
fidele viețuitoare pe pământ, așa cum Doamna Maria
Brâncoveanu a fost fidelă soțului ei și imaginii lui și a
făcut multe sacrificii pentru a-i apăra memoria. Pentru
că datorită formei sale – lebădă în zbor, cu aripile
deschise – este numită și Crucea Nordului, precum și
pentru că este vizibilă tot timpul anului din emisfera
nordică, unde locuim și noi, membrele Asociației!
Nu aș dori să închei fără să amintesc că toate
cele amintite nu ar fi fost posibile și realizabile fără
inițiativele și strădaniile părintelui nostru, preot dr.
Ioan Dură, și ale preotesei noastre, Christina Dură, care
de 37 de ani ne sunt alături, ne sfătuiesc și ne îndeamnă
spre cunoașterea valorilor românești și păstrarea vie a
acestora în conștiința noastră.

UNIUNILE DE CREAŢIE S-AU ÎNFIINŢAT ÎN 1949

La Uniunea Scriitorilor, demult,...
Alexandru STĂNCIULESCU
(scrisoarepastorala@gmail.com
Envoyé : jeudi 1 mars 2018 22:32
Objet : Fwd: FW: Goga . . . )

Î

n anii imediat de după război în plin avânt comunist la Uniunea Scriitorilor a avut loc o şedinţă unde a fost
prezentă toată floarea intelectuală scriitoricească din ţară. Subiectul era Octavian Goga .
După cum ştiţi Octavian Goga a avut chiar un guvern, extrem de naţionalist. Avea să intre în dizgraţia hahalerelor
şi a celor ce nu înţelegeau acel naţionalism adevărat ce nu are legătură cu fascismul, cu xenofobismul, cu tot ce
poate fi mai răupropagat de alte forţe ce nu doreau naţii ci populaţii.
Ei bine, Zaharia Stancu a fost cel mai vehement contestatar lovind cu tot ce a putut în distinsul Goga care nu
mai putea să se apere. Zaharia Stancu a fost cel mai virulent şi cel mai negativist neaprobând reabilitarea lui Goga .
La sfârşitul cuvântării lui Stancu, Tudor Arghezi a cerut să i se acorde câteva minute în a spune şi el ceva.
Iată ce a spus: ,,- Eram în iarna anului... la conacul marelui Goga. Depănam amintiri şi multe alte probleme ale
timpului. La un moment dat se auziră bătăi la uşa conacului. Goga, s-a dus, a deschis uşa şi văzu un tânăr zgribulit
cu nişte manuscrise în mâna. Îl rug ape maestru să le citească şi dacă se poate să le publice în ziarul ce îl conducea.
Goga îl invită înăuntru pe tânăr, luă manuscrisele ce cuprindeau încercările lui poetice. Goga le citi pe îndelete
şi concluzia era clară. Tânărul era plin de talent. Îi spuse că nu poate să le publice acum dat fiind că revista era
deja la tiparniţă. Însă Goga i-a dat un aconto tânărului cu promisiunea că în numărul viitor al revistei îi vor apare
încercările poetice neuitând să menţioneze că sunt pline de talent. Acel tânăr se numea Zaharia Stancu.”
Concluzia lui Arghezi a fost colosală şi a intrat în istoria acelui moment. A concluzionat Arghezi spunând
,,Acum iată de ce pe lumea asta sunt scriitori culţi sau ... desculţi.” Apropo-ul era vis a vis de romanul lui Stancu
,,Desculţ”.
Arghezi a fost aplaudat de cei din sală, în picioare, minute în şir.
Octavian Goga era reabilitat iar Stancu părăsea sala jenat vădit de adevărul spus de Arghezi.

Când un bunic îl lasă pe
celălalt bunic să trăiască...
Ion PREDESCU

C

opilul alerga pe lângă căruţă. Tata Mare era răsturnat peste cartofi, aşezat
în spatele căruţei, cât reuşise copilul să-l urce. Culică se bătuse cu spârcuiţii,
ţiganii, care ajunseseră comunişti, conduceau comuna. Pământul de la Bărbăteşti
era aspru, sol muntos, calcaros, pietros. Greu de stăpânit. Precum caii. Precum femeile. Precum bărbaţii. Precum şerpii (de sub fânul, de sub nucii falnici cu umbra irespirabilă, ticăloasă. Adică erai obosit de coasa verii, te odihneai sub nuc, într-un
somn de hades nebănuit şi te sculai paralizat sau într-o pneumonie de numai te
aşezau pe pat, în casă şi inchideai ochii după aer, te sfârşeai şi nu mai aveai timp să
repeţi timeo danaos et dona ferentes, mă tem de greci şi când îmi fac daruri). Precum viperele (rare, pe munţii Builei, alungate de floarea de colţ, dătătoare de destin,
nu de muşcătură parşivă. La căsătorie, Floarea de colţ era culeasă de pe stâncile neabordabile, între viaţă şi moarte. Nu rareori tânărul se prăvălea pe stânci cu floare cu
tot şi era adus acasă, cu coastele rupte sau mort, de unde concluzia satului: femeia
frumoasă aduce pagubă în casă). Şi muntele era frumos. Păgubos de frumos.
Culică scotea cartofii, după ce cosise otava. Frumoasa otavă. O mangâiau zeii de
munte. Zeul ei era Mahler, din Simfonia a 5-a, pe care-l chema noaptea, cu vioara,
celălalt bunic. Până veneau caii, ca-n vraja pierdută a focurilor pentru mistreţi.
Activiştii îi strigaseră cu voce chircită, spârcuită.
-Acum e pământul nostru.
-Ha? răspunse Culică. Sări la gard. Luă un par. Ţiganii fugeau, mai mult de-andărătelea, se încurcau în cizmele lor spilcuite. Nu-i prinse. Erau tineri. Tata mare
era batrân. Nu i-ar fi lovit. La horă făcuse la fel. Când îl supărau, scotea oiştea de
la căruţă şi o învartea în aer. Livada era mică. Câţiva pomi, frumoşi ca un copil de
după funcţiile lui Freud... Spârcuiţii purtau pelerine lungi, cauciucate. Sub ele ţineau
topoare, necioplite, neşlefuite, neascuţite, cu sânge de pui tânăr, chinuit pe tocător
„până îi luau gâtul”.
Scoteau securile şi loveau arjanii, tuleii, la rădăcină. Îi tăiau pe jumătate şi pomii
se uscau. Băteau nucii la rădăcină şi oamenii, când vedeau, zăceau de durere... Cu
unu, doi nuci ţineau un copil la şcoală, câteva luni, un an. Caii mergeau la trap, se
opreau încet, la coborâşuri, simţeau primejdia, aşteptau să pună copilul piedică la
căruţă, porneau încet, se ridicau în două picioare în ham, nu fugeau. Coborâşul era
adânc, drumul înclinat devenea apoi barbar de înclinat, caii, deşi liberi, nu simţeau
mâna stăpânului, care să-i ţină în zăbală, până le sângerau buzele, şi-i năpădea saliva.
Copilul se uita la ei şi zicea în gând: „Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe
tine te iubim, luminează a noastră minte, lucruri bune să-nvaţăm”. Nu o spunea
în cuvinte, o spunea în lacrimi îngânate. Caii bocăneau accentuat, se ridicau
pe picioarele din spate, ar fi dat să se sperie, aveau o buclă voltaică cu originile
pluviale şi faţă de stăpânul lor, pe care îl simţeau şi nu-l vedeau, o buclă voltaică
şi pluvială cu primejdia îngânată de copil. Sculptau văzduhul şi se aşezau liniştiţi,
precum dansatoarea la bară, după ce-şi calcula riscurile.Nu riscul din dansul cu
aerul. Cerul îşi desăvârşise perfectiunea, sculptând şi caii şi dansatoarele. Ieşind din
pădure, de pe Valea Glavociului, simt siguranţa drumului, se aştern în trap, într-un
mers nervos. Tulburat. La porţi nu era nimeni, deşi se înserase bine, aproape bine.
Moşnenii ştiau: al lor se bătuse cu ei. Se retrăgeau, făcându-şi semnul crucii, apăsat,
cu degetele lungi, strânse tulburat ca în zeii nărăvaşi de la începuturi, ca în Sfânta
Treime liniştită, ca în pustia muntelui... când lovitura ursului era una, lovitura lor
era alta, care pe care, de obicei câştiga primul, cel de-al doilea nu scăpa viu, în caz
fericit, ologit, povară, povară pentru ai lui. Îşi făceau semnul crucii, ştiau că sunt fraţi
de cruce cu nea Culica, se înţelegeau trapas, ştiau, de la pustnicii lor, ce înseamnă să
porneşti răul, îşi făceau cruce din topor, linişteau apele cerului şi pentru spânzuraţii
pământului... Se rugau tacut, mestecand in tuciuri mari mamaliga, nu vorbeau.
Caii prinsesera drum bun si alergau. N-au luat-o pe rau, pe drumul ascuns.
Cineva a oprit caii, vazându-l numai pe copil. Vazându-l pe Culică răvăşit în căruţa,
o mulţumire hidoasă îi acoperea faţa. Caii în două picioare dau peste el şi fug. Al
lui Coagar făcuse armata la Securitate, în echipele lui Drăghici, în zona Făgăraşului.
Bătuse, arestase, nu trecuse de clasa a 2-a. Iosif Popescu îl lăsase repetent. Îi aruncase învăţătorului, la şcoală, o cioară, pe geam, în clasă.Până seara învăţătorul făcuse infarct. Copilul şi-l amintea întins, în tron, acasă, cu vată pe nări. Trecuseră decenii.
Se apropiau de casă. Porţile erau deschise. Lina luă caii de căpăstru, îi ţinea în
frâu şi-i băgă repede în curte. Îi trase în spatele magaziei, să nu-i vadă nimeni, nici
chiar cei care treceau să-i vadă şi n-ar fi vrut să-i vadă. Se apropie de Culică, roşie
la faţă, Lina a fost toata viaţa hipertensivă, şi-i zise: Al iacacui... Pe copil îl înăbuşi
plânsul, se aseză pe buştean. Nu înţelegea de ce nu-l duceau în casa. Cămaşa lui
Culică era vânăt de udă. Lina plecă repede la Fierarie şi începu să dea la foale şi
să bată potcoavele, înroşite.Copilul rostea rugaciunea, neîţeleasă, mai scurtă
decât Tatăl nostru şi decât Crezul, nu le ştia încă...Doamne, Doamne, Ceresc Tată!
Şi, jucauş. Dă-mi Doamne, vlăguiala lui. Şi-i dăduse Dumnezeu, mai mult decât
vlăguiala. Suferinţa de-a nu fi bolnav de trup filocalic, de picioare iepice, când ele-i
spuneau, după decenii de la desparţire, cum povesteau cu Cerul despre el, atunci
când se rugau, îl întrebau pe Dumnezeu ce face, dacă e fericit. Le-ar fi povestit şi
el ce-i scrisese pe Facebook inteligenta aceea, specialista în comunicare: Domnule
profesor, vacanţă frumoasă, Dumnezeu mai doarme, uneori... Cu doamna aceea se
certase demult, demult, pentru prietenul lui G. Era uimit de câtă carte ştia Doamna,
numai că prietenul e prieten, în lumea lui, şi dincolo de adevar. Lina trimise apoi
copilul, se înserase bine, pe râu, după doctor. Doctorul Hangiu a venit liniştit, spre
miezul nopţii, a aprins becul pe prispa de la beci, a luat un strugure din vie, urcată
pe sala sculptată, strunjită, simplu brâncovenesc.Povestea cu bobul de strugure, il
ştergea de praf, îl mângâia. Copilul văzuse mai târziu o scenă comparabilă, atunci
când popa Boboacă stropea pomii pentru rod cu agheasmă.
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MONAHI CĂRTURARI CONTEMPORANI ÎN ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI (II)
I. Arhimandritul Chesarie Gheorghescu, slujitor la Mănăstirea Dintr-un Lemn1
Eugen PETRESCU

D

e asemenea, ierarhul ardelean spune în
numărul din septembrie 2008 al revistei
„Rost”, număr dedicat, așa cum am văzut,
părintelui arhimandrit Chesarie Gheorghescu,
următoarele: „În galeria distinșilor preoți și
monahi care au ilustrat monahismul ortodox
român aproape timp de 60 de ani, un loc de frunte
s-ar cuveni să-l ocupe și Părintele Arhimandrit Dr.
Chesarie Constantin Gheorghescu de la Mânăstirea
Dintr-un Lemn, care încă din 1945 s-a dăruit cu
toată ființa, puterea și capacitatea sa creatoare
în slujba Bisericii strămoșești, a învățământului
teologic și a monahismului nostru ortodox, atât
de încercat în ultimii 50 de ani. Se știe, de fapt,
că acest smerit slujitor al altarului și om al atâtor
nedrepte suferințe îndurate din partea diriguitorilor seculari și
chiar ecleziastici din perioada dictaturii ateiste de la noi, a rămas
marginalizat și chiar persona non grata, tocmai pentru că, atât
în calitatea sa de cetățean român, cât și de îndrumător spiritual
în sânul monahismului românesc (exarh, profesor sau stareț), a
dovedit cu prisosință în întreaga sa viață că numai cele ce sunt
ale Cezarului se cuvine a da Cezarului, iar cele ce sunt ale lui
Dumnezeu, numai lui Dumnezeu (Matei 22, 21; Marcu 12, 17),
nefiind nimănui îngăduit să închine, din lașitate, cele spirituale în
slujba potentaților atei din perioada comunistă, atitudine care să
sperăm că a luat sfârșit o dată cu marele eveniment providențial
din decembrie 1989”18.
La 12 martie 2008, cu prilejul aniversării a 80 de ani de viață,
Preafericitul Daniel – Patriarhul României, i-a adresat Părintelui
Arhimandrit Chesarie Gheorghescu următorul mesaj:
„Preacuvioase Părinte Arhimandrit,
Împlinirea celor 80 de ani de viaţă ne oferă bucuria de a
vă felicita şi de a vă adresa urări de sănătate şi mult ajutor în
lucrarea pastoral-misionară pe care o desfăşuraţi în Biserica
Mântuitorului Hristos. Cunoscut şi preţuit duhovnic al Mănăstirii
Dintr-un Lemn, teolog erudit şi monah riguros, aţi confirmat prin
activitatea Preacuvioşiei Voastre chemarea pe care aţi simţit-o şi
urmat-o încă din tinereţe.
Studiile de teologie de la Academia Teologică din Moscova
precum şi teza de doctorat despre problema iconomiei divine
şi a iconomiei bisericeşti în învăţătura ortodoxă, alcătuită
sub îndrumarea Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, sunt
repere ce relevă preocuparea cărturărească şi căutarea
duhovnicească.
Vă mulţumim în mod deosebit pentru lucrarea pe care
aţi desfăşurat-o ca exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia
Bucureştilor, într-o perioadă de încercări pentru Biserica
Ortodoxă Română şi în special pentru monahism. În anii grei de
închisoare şi domiciliu forţat aţi suferit cu nădejde, arătând că
teologia luptătoare este teologia rugăciunii, răbdării şi speranţei.
În numele ostenitorilor de la Centrul Eparhial Bucureşti, al
monahilor şi monahiilor acestei eparhii, vă dorim zile îndelungate,
spor în viaţă şi credinţă.
Mulți și buni ani!
Cu prețuire și binecuvântare,
†Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”.

A fost, a fost… și mai este… A fost și este
un ținut blestemat, de mii de ani blestemat,
un ținut, un stat, statul Yaya. Ca să existe, să
ființeze ca stat, trebuia să aibe și are, un popor
al său, poporul Dădă. Lupte milenare s-au
purtat între statul Yaya și poporul său Dădă.
Atât a dușmănit, a furat, a mințit, a umilit, a
hăcuit Yaya pe Dădă încât acesta din urmă s-a
îndobitocit complet. Total.
Hăituit de vânturi roșii din răsăritul
sălbatic Yaya s-a înălțat pe culmi de civilizație
și progress, în timp ce Dădă și-a pierdut (cei mai grav), substanța cenușie din dupăceafa
obiectului ce se sprijină pe gât.
Acest nemernic de Dădă a lăsat propriul
Yaya să-i distrugă tot. Un pic mai are și-și
distruge identitatea. Da, Dădă își va distruge
identitatea. L-a pus hoțul de Yaya să se-mpartă
pe grupuri, grupulețe să se provoace între ele,
să se lupte unele împotriva celorlalte, spre
marea satisfacție a Yaya-ului baro(n)enorocit.

În 2014 monahul cărturar Chesarie
Gheorghescu a fost inclus alături de alți 31
de vâlceni, care au împlinit vârste rotunde și
semirotunde (scriitorii Constantin Mateescu,
George Anca, Doru Moțoc și Nicolae
Manolescu, diplomatul Lazăr Comănescu,
academicianul Mugur Isărescu, monahul
cărturar Veniamin Micle, criticul literar și de
teatru Ion Parhon, matematicianul Florentin
Smarandache, actorul Florin Zamfirescu ș.a.),
în volumul omagial Oameni ai Vâlcii la ceas
aniversar. Schiţe de portret, 2014, alcătuit și
îngrijit de Eugen Petrescu și Gabriela Crăciun,
cu o prefață semnată de scriitorul Ioan Barbu,
lucrare apărută în 2015, sub egida Centrului
de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” al
Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina
Maria”, la Editura Antim Ivireanul din Râmnicu-Vâlcea. Aici, sub
titlurile: Chesarie Gheorghescu, 85 de ani (pp. 63-64) și Părintele
arhimandrit doctor Chesarie Gheorghescu, monahul cărturar de
la Mănăstirea Dintr-un Lemn (p. 65-74), Eugen Petrescu publică o
serie de referințe legate de viața și activitatea distinsului monah
cărturar, pus de-a lungul vieții la grele încercări și cazne, unul
dintre pătimitorii în pușcăriile și lagărele reeducării și ale morții
care au împânzit țara în timpul regimului comunist.
*
Am avut fericita ocazie să-l cunosc pe părintele arhimandrit
doctor Chesarie Gheorghescu la sfârșitul anului 2003, la
Mănăstirea Dintr-un Lemn. După aceea, l-am revăzut în urmă
cu câțiva ani, cu ocazia unui pelerinaj organizat de Societatea
Culturală „Anton Pann” din Râmnicu-Vâlcea pe la mai multe
mănăstiri din Eparhia Râmnicului, printre care și cele două de
la Frâncești: Dintr-un Lemn și Surpatele. Am fost în chilia sa, am
vorbit, iar unul dintre noi, mai norocos, a primit în dar și cărțile
sale.
Ulterior, ne-am revăzut, întâmplător, de mai multe ori, la
Râmnicu-Vâlcea. Dar cea mai emoționantă revedere a fost în
ziua de 11 noiembrie 2013, când ne-am întâlnit la Biserica „Toți
Sfinții” din Râmnicu-Vâlcea cu prilejul dezvelirii și sfințirii unei
plăci memoriale – pe care sunt inscripționate 118 nume (87
nume de laici și 29 nume de preoți de mir și monahi – printre
care și părintele Chesarie Gheorghescu – și numele a două
monahii), operă realizată de Parohia „Toți Sfinții” (preot paroh
Constantin Cârstea) și Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din
România – Filiala Vâlcea, în amintirea eroilor neamului și a
foștilor deţinuţi politici anticomunişti, care s-au jertfit pentru
apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea
neamului, pentru libertatea şi demnitatea poporului român.
Părintele Chesarie Gheorghescu s-a aflat atunci în mijlocul mai
multor pătimitori în lagărele de exterminare fizică și psihică ale
regimului ateu, printre care și Iosif Bjoza – președintele asociației
la nivel național, care a rostit un cuvânt cutremurător. Tot la
Râmnicu-Vâlcea ne-am revăzut în vara lui 2015. Multiplica niște
iconițe la un centru de specialitate și spunea că se pregătește să
plece la București pentru o investigație medicală. Era vorba de o
suferință mai veche, la inimă. Atunci mi-a dat mesajul pe care i
l-a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în urmă cu cinci
ani, la aniversarea a 80 de ani de viață. Părea într-un fel satisfăcut
și împăcat cu gândul că după atâta amar de ani, de marginalizare,

întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a făcut un gest frumos,
de apreciere și de recunoaștere a sa ca un om devotat Bisericii
și neamului său, dar pedepsit și izolat pe nedrept în mai multe
momente ale vieții sale.
Apoi ne-am revăzut în 2016, înainte de Sfintele Paști. Am
mers la chilia sa, de la Mănăstirea Dintr-un Lemn, și i-am dăruit
volumul omagial în care se află, așa cum spuneam mai sus, alături
de alți valoroși oameni ai Vâlcii. A fost un moment emoționant.
Bătrânul monah a lăcrimat și mi-a mulțumit pentru surpriza
făcută.
Ultima revedere a fost la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei
Râmnicului, cu câteva zile înainte de manifestările religioase
și culturale organizate în perioada 25-28 septembrie 2016,
dedicate împlinirii a 300 de ani de la martiriul Sfântului Ierarh
Antim Ivireanul. Fusese informat că la slujba de sfințire a bisericii
cu hramurile „Izvorul Tămăduirii” și „Sfântul Ierarh Martir
Antim Ivireanul” a Mănăstirii Antim din Râmnicu-Vâlcea (fostul
schit Troianu) și proclamarea canonizării Sfinților Cuvioși Daniil
și Misail de la Mănăstirea Turnu și a Sfinților Cuvioși Neofit și
Meletie de la Mănăstirea Stănișoara, ce urma să se desfășoare
miercuri, 28 septembrie 2016, alături de Preafericitul Părinte
Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de Preafericitul
Părinte Ioan al X-lea – Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient și
de alți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe, va participa și Patriarhul Ilia al
II-lea al Bisericii Ortodoxe a Georgiei, fostul său coleg de studii
teologice de la Academia Teologică din Zagorsk – Moscova, țara
de origine a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul19, prăznuit de
Biserica Ortodoxă Română la 27 septembrie.
După circa două ore de așteptare, în picioare, pe holul din
fața cancelariei înaltului ierarh al Râmnicului, până ce acesta s-a
eliberat de problemele administrative, bătrânului arhimandrit
Chesarie i s-a făcut rău, el fiind cardiac și suferind de prostată.
Noroc cu maica ce îl însoțise la Râmnic (este vorba de o nepoată
a sa care îl îngrijește cu mult drag), care l-a scos la aer timp de
câteva minute, după care a revenit spunând că nu renunță să
intre la arhiepiscop, chiar dacă se simte rău, pentru că vrea ca
acesta să-i permită și, totodată, să-i mijlocească o revedere după
56 de ani cu Ilia – bunul său coleg și prieten din facultate, astăzi
întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Georgia. Într-un târziu a fost
primit, dar după două-trei minute acesta a ieșit dezamăgit. I s-a
spus că distinsul invitat georgian nu va participa la manifestarea
de la Râmnic, urmând ca în locul său să participle o delegație
condusă de mitropolitul Ioan de Rustavi. Sprijinit de toiag,
venerabilul monah cărturar a părăsit reședința eparhială trist și
îngândurat, pentru că una din dorințele sale de pe urmă, poate
ultima, nu putea fi împlinită.
*
Prin cei 72 de ani de viaţă monahală, de teolog, cărturar,
preot slujitor și duhovnic, profesor de seminar teologic și stareț,
și prin felul de a fi: harnic, modest, iscusit, răbdător, smerit
etc., părintele arhimandrit doctor Chesarie Gheorghescu se
alătură celor mai alese figuri ecleziastice ale timpului său, care,
conştiente de înalta misiune încredinţată lor prin hirotonie, au
devenit slujitori ai lui Dumnezeu, ai Bisericii sale și ai oamenilor,
în cel mai frumos și curat mod, trăindu-și viața după regulile și
rânduielile creștine.
Iată o viață de monah, cu suferințe și împliniri, cu lacrimi și
bucurii!
(Continuare în nr. viitor)

ya ya să trăiți! (II)
Cresc taxe, impozite, furturi pe cârca
sărmanului Dădă mai rău ca pălămida-n călduri
pe lanuri cerealiere… iar acesta, poporul Dădă,
bine ras pe creieri, alege și cu morții trufandale
latifundiar-licheliste.
Orgiile Yaya-iste nu mai contenesc. Yayaiștii își aduc copii, mamele, amantele, tot ce se
poate aduce mai de-ai lor în călimara roșie de
unde răstoarnă apoi acid pentru hrană și frecții
Dădă-iștilor anesteziați de ciuma voltaică.
Stă Dumnezeu pe buza cerului într-o dungă, privește, se miră, se-nchină și-o ia la
fugă. Nu știe prin ce minune diavolul a strecurat
atâta prostie (Ce prostie, prostia-i parfum!) în
ceea ce poartă ca să- nu-l plouă-n gât amărâtul
Dădă.
Nici dracu, nici Dumnezeu n-au văzut o
prostie, o nemernicie mai mare ca la acest

popor Dădă. Indiferent ce i se întâmplă el…
Dădă-iește, dăruiește și votează… Yaya.
Ajuns pe culmea sărăciei, a luciei sărăcii,
dar și pe ultimile rânduri în ierarhia mondială,
poporul Dădă este mândru și mai ales orgolios,
fleașcă de orgolios, de statutul său, de
conducătorul său, statul Yaya.
Votează supus! Deși cu minte săracă,
sărmană, atât cât mai este (doar ca să știe să se
întoarcă acasă de la vot), nici măcar nu și-o ia cu
el. Măcar în perioada votaroidă.
Poporul Dădă a devenit astfel ciumat, fug de
el toate popoarele și dacă toate acestea îi vor
binele, el tot la Yaya suge.
Cerul s-a îndepărtat, Dumnezeu de frică a fugit,
poporul Dădă exultă-n prostia sa că nimeni și nimic nu-l va întrerupe din pupincurismu-i multimilenar. Sărman, sărac, cu burta lipită de șira

spinării (ne)dreaptă se târăște șerpește, miriapodic, nevertebrat, spre haznaua dispariției.
Contagioasa-i prostie de-o imensitate
incomnsurabilă, este direct proporționlă cu
mândria.
Da. Mândru de prost ori prost de mândru.
Oricum, Dumnezeu fuge.
Și dacă maestrul Stana a zis-o, să fie!:
„Oportuniștii sunt o specie ciudată de jivine:
sunt bipezi din accident genetic, au coloană
vertebrală spongioasă fiindcă se trag din
moluște, seamănă foarte mult cu umanoizii
la exterior doar pentru că au două picioare,
se deosebesc de găini pentru că n-au pene,
au sânge cald doar pentru ai lor, zoologia i-a
încadrat în specia paraziți, și au simțurile atât
de atrofiate încât nu deosebesc alimentele de
fecale.”
Și iară Dumnezeu… fuge… fuge… fuge…
Puiu Gheorghe RĂDUCAN
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LECA MORARIU: „JURNAL VÂLCEAN (1944-1948)” ( IV )
Petre CICHIRDAN

M

arţi, 16 ianuarie merge la Poliţie să
ridice noile Buletine ale populaţiei de
la Râmnic! faţă de alţi evacuaţi încă instabili, care
se mutau dintr-un loc în altul...Părinţii mei le-au
ridicat abia prin 1949 după ce în prealabil RSS
Moldovenească a confirmat originea română
din listele de alegători din Basarabia anilor
37...La aceeaşi dată, ianuarie 1944 Ieremie
Oprişeanu, cel care i-a ţinut iepele, Fulga şi
Tana, a vândut căruţa şi caii lui Gh Mangoci din
com. Milcoi, jud Argeş, cu 190 000 lei! o parte
din lecturile sale literare sunt operele scrise ale
vestitului cărturar Constantin Morariu, tatăl,
pe care Iorga îl numea cel mai „deştept popă”
din Bucovina, dacă nu din toată Moldova!
18 ianuarie „D.a. d-na primar (şi cu d-ra) la
noi. Orchestră. Dim. până şi vinul îngheţat în
fereastră.” E vorba de Anca, fata, pianistă, a
primarului Tică Ştefănescu, imortalizată mai
devreme, 1930 (?), de Emil Ştefănescu, tablou
descoperit de noi în consignaţia valceană
în 2012 şi cumpărat la insistenţele noastre
de Liliana Ştefănescu-Scagno, fata lui Emil
Ştefănescu căsătorită în Italia cu prof. Roberto
Scagno, tablou aflat acum la mare cinste, cel
mai valoros tablou portret din colecţia Emil
Ştefănescu (dimpreună şi cu Ciobănaşul-ceva
mai redus ca dimensiune-aflat în colecţia
noastră), din vila sa din cartierul Traian! Uneori,
în locul lui Eugen Verjbisky, la pian, se află Milan
Şesan, Octavia făcând canto...sau când sunt
singuri, duo, pian-violoncel în diferite sonate...
Şi Leca, ca orice om grijuliu spre exagerat,
totuşi normal, transpira noaptea, exagerat,
probabil, anunţându-i-se boala, diabet; sau,
mergând iarna fără palton, numai în „demi” să
nu i-l confişte „davaiştii”! Deşi era mare zarvă
în aceste luni, octombrie...decembrie 1944,
şi ianuarie 1945 cu întoarcerea evacuaţiolr în
locurile de baştină, aceştia nu s-au mai întors
niciodată, ci au rămas în oraşe mai mari. Marţi,
30 ianuarie, îşi pregăteşte şedinţa de a doua zi
a Institutului „Arboroasa” prezentând lucrarea
apărută la „Kolozsvar” (Cluj), în 1944, „Cazania
lui Varlaam 1643-1943. Prezentare în imagini”,
scrie el „simbolică biruinţă valahică chiar sub
cizmă maghiară!” Joi, 1 februarie, „astăzi
hengherii umblă din casă în casă întrebând de
refugiaţi! ... seară cordială...masă comună a
civililor din orchestra noastră ... Upuşor foarte
drăguţ, dar cam cu Naie Popescu! Hm!” Şi aici
există o notă greşită, nr. 27: „Leca l-a folosit
în orchestra sa ca al doilea violoncelist”(pe
căpitanul Lăcătuş n.n). Nu era orchestra sa, ci
a căpitanului Ion Stamadiade (Orchestra „Dr.
Puţureanu”). Căpit. Lăcătuş-violoncel, căpit.
Ion Stamatide, Naie Popescu, Emil Ştefănescu
erau vâlceni...Da, aceştia ştiau şi ei muzică!
Sâmbătă, 10 februarie, este denunţat că
posedă 3 piane, 3! ... Sâmbătă, 17 februarie,
proprietarii trebuie să-şi anunţe la poliţie
chiriaşii cu certificate de naştere şi de
naţionalitate! Duminică 18 februarie concert la
sala „Aro” (a Liceului Lahovari), triumf Octavia!
doamna Sufleţel plânge de fericire, după ce
orchestra ratează intrarea viorilor la „Califul
din Bagdad”, co-violoncelistul Lăcătuş uită
partitura de la „Raymond” acasă. Apoi Leca
conferenţiază. Şi Leca dă recepţii acasă; în după
amiaza aceleiaşi zile îi primeşte pe Zamfira
Onciul-3persoane, Aurel Bucătaru-3 persoane,
Emil Ştefănescu-2 persoane.
Marţi 20 februarie C. Tomescu îi dă vestea:
amândoi epuraţi!. Leca nu mai este de acord nici
cu reforma agrară... „Să iei din pământu altuia şi
p-urmă să te pună la zid ăilalţi!” În 21 februarie
1945 „tren cu ruşii care pleacă pe front trece
fulger prin gară”. Marţi, 27 februarie este primit
la ministrul Voitec, la Bucureşti, unde i se pune
un verdict nedorit: „antonescist şi hitlerist”! 05
martie 1945, „Radu Gyr pleacă azi la Bucureştipentru instrucţie (aici nota 67 spune că „după

nici două luni Radu Gyr este arestat, deşi ne
aşteptam să ne spună ce fel de instrucţie!);
iar în 6 martie, „La Radio - trăznetul din senin:
definiţia cetăţeanului sovietic”. Da, epurările
şi, ce-i mai urât, răzbunările încep, după cum
vedem, în ianuarie 1945. Mai concluzionăm
că în timp ce Leca Morariu are salariu încă din
aprilie 1944, fiind cadru universitar (şi evacuat,
şi detaşat) în timp ce meseriaşii-micii industriaşi
au suferit în mizerie, fără nici un sprijin, până
prin anul 1950 (am mai spus-o, timp de şase
ani!). O altă sursă de bani, pe lângă meditaţii,
erau revistele pe care le scosese ... „Joi, 8/
III...De la bunul I. Vicoveanu 3000 lei pentru
revistuicile mele...”
Încă din martie 1945, cu orchestra vâlceană,
semisimfonică sau de cameră, Leca Morariu
„pune în studiu Potpuriul din Crai Nou de Ciprian
al nostru (Porumbescu n.n), atât de necunoscut
pe aceste olaturi” (Marţi, 13/III). Tot aici există
o notă care contravine, iar, realităţii; nota nr.71:
Leca şi soţia sa nu dădeau recitaluri, în familii,
acompaniaţi de membrii orchestrei. Aceştia
cântau împreună cu ei. În 16 martie 1944 se
află în vizită la „simpatica familie moldoveană a
păr. Paul Mihail (cu fetiţa Zamfira).” Programele
seratelor: Haydn-Triouri, Chopin, Weber... În 20
martie 1945 Leca Morariu depune în librăria
„domnului Edelstein” cărţi spre vânzare.
În 25 III serată muzicală la dr. Rosenthal
cu Emil Sufleţel la vioară (Leca violoncel,
Octavia pian): două triouri de Haydn şi unul
de Mendelsohn, şi un supliment de canto
cu Octavia... Serată mare la prof N.Popescu
în 1 IV 1945: patru viori: Emil Sufleţel, Duma,
Emil Ştefănescu, N. Popescu (Naie!); un pian:
Octavia Lupu Morariu; un violoncel: Leca
Morariu-sexet: Haydn, Mendelsohn, Weber,
Schubert, Porumbescu-Crai Nou! 02 IV 1945
plimbare la „Boul de piatră”, Octavia cumpără
lână de 11 000 lei, şi în 04 IV Leca mergre la Olt
dar încă nu poate face baie din cauza vântului.
8 IV seară muzicală la Duma, cu Sufleţel şi
doamnele şi Naie Popescu şi doamna: Haydn,
Beethoven, Klavierquartetul C-dur: la violă A.S.
Duma; Porumbescu, Vivaldi, ... Nu ştim în 1945

câte oraşe din România aveau, particular, atâta
muzică de cameră şi de asemenea calitate...
Putem emite ipoteza că Râmnicul acelor ani
era un mic Cernăuţi. Da şi o mică Vienă dacă
punem şi orchestra de muzică de promenadă
a lui Codreanu de la Drăgăşani: Limbă )mai
târziu de la Râmnicu Vâlcea-Grădina Restaurant
„1 Mai”. În Revista Seniorii nr.12, pe coperta 1
şi 2 am făcut o mică paralelă fotografică între
Râmnicul de atunci (acum este demolat-centrul
vechi-cartier unitar-factură romano germanică)
şi Cernăuţiul de acum. Pe 12 IV 45 aflăm că
Facultatea de la Râmnic, venită cu Leca, a ajuns

la Suceava pe 01 04 45. Credem, aceasta este
Facultatea pe care a urmat-o Petre Gheorghe
Govora (El mi-a spus că a făcut facultatea la
Suceava în 45)! Facultatea de teologie şi istorie!
Leca găseşte la Râmnic o societate prin care
răzbat ecourile ocupaţiei austriece, influenţelor
religioase catolice (Bărăţia), evreieşti şi
italieneşti şi care au dus la realizarea în sec
XX a unei clase negustoreşti şi ofiţereşti, dar
şi artistice, de valoare. Iată pe 15 aprilie 1945
la mai puţin de un an de la sosirea în zonă a
evacuaţilor din Bucovina de nord şi Basarabia,
merge în vizită la primarul Tică Ştefănescu şi la
dr. Rosenthal... „Familia distinsă a primarului”
primeşte cadou narcise şi: „Din 1848” de Leca
Morariu-o carte primarului; „doamnei-Frunză
verde, dar şi floare”; „d-rei Anca-C. Porumbescu,
Nocturnă”. După masă Octavia concertează cu
d-ra Anca la patru mâini! Apoi la dr. Rosenthal,
unde are loc mare „bazar muzical, mobiliar
şi culinar”, unde este prezent şi magistratul
şi compozitorul „Vasile Fotache Georgescucompozitor!”. Aşa era societatea: magistrat şi
compozitor, şef de poliţie şi violonist...
În 19 aprilie „Taifas cultural-literar” cu
părintele Grigore Rădoiescu, tatăl viitorului
doctor ORL, Dan Rădoiescu, notăm aceasta
ca să completăm lista de personalităţi
excepţionale pe care Leca le-a găsit aici, în
1944. Mai completăm şi cu corespondenţa
sa din 1929 cu I N Popescu, de la Drăgăşani,
şi revista Izvoraşul. Secretul acestei regăsiri a
lui Leca la Râmnic este tocmai formaţia sa de
religie ortodoxă influenţată catolic, aşa cum
a fost şi Râmnicul...La Râmnic preocupările
lui Leca şi Octavia Morariu au fost în principal
muzicale! ei fiind promotorii formării unei clase
intelectuale, muzicale de mai târziu, între 1945
şi 1963 fiind unicii mari pedagogi maeştri de
muzică instrumentală şi canto - „Vineri, 20/IV.
Transcriu o ştimă de violoncel pentru A. Vivaldi,
Concerto grosso. (...) Pianina căpitanului
Butunoiu la noi.” Pănă să-i vină pianul, aflat
încă pe drum, Leca a fost ajutat de localnici;
ex. pianul, cel mai bun, al dr. Rosenthal, l-a
care l-a dus Emil Sufleţel. Dar şi pianina gazdei,
la fam. Vidrighescu, Deşliu. În 22 aprilie 45
Octavia şi Leca cântă în corul Episcopiei (cu d-na
Bucevschi). Seara, amândoi plus Emil Sufleţel,
fam. Duma, serată muzicală la conacul d-rei
Sencovici „afară din târg, depărcior, pe un foarte
pitoresc deal. Casă cetate, cu largă, patriarhală
vedere asupra Râmnicului şi Văii Oltului. ....
Cântă şi d-ra Margareta. Un domn procuror îşi
face stagiul pe-aici. Şi dr.Rosenthal de faţă.”.
Observăm că referenţiatorii nu notează nimic
la numele Sencovici, probabil nu au găsit nimic
pe Internet! Salariul pe aprilie: 87 870 lei. Pe 17
mai Leca notează că „Radu Gyr nu e pe atâta
de voluntar, cât mai ales suav, iubind florile,
natura etc.” Apare un nou nume în orchestră...
Balacciu, violonist, 20 mai 1945. 21 mai 45
„luminiţa arde în faţa iconiţelor...”, ca şi la noi în
casă. Octavia încasează 9 000 lei pe lecţii de pian.
Leca notează toate ieşirile la Olt: „a 15-sorire
şi a 13-a scaldare a mea şi a 9-a” a Octaviei în
02 iunie 1945. Iată şi o meteahnă a timpului,
gazda îl dă afară pe Pr. Mihail scumpindu-i
chiria; 5 000 lei pe lună! în timp ce încasează
de la fiecare jucător de cărţi, pe noapte, 5-6
000 lei! Problemele care-l macină: epurare,
dezepurarea, pensionarea! 8 iunie 1945, Leca
în tren, spre Bucureşti: „Vivat criza tutunului”dovadă că Leca nu era fumător” (apăruse în
cartea unui istoric vâlcean, contemporan, de
la Lic. Lahovari, că în documentele securităţii
Leca aduna chiştoace!). În Bucureşti 1 000 lei
trei cafele de năut. 30 iunie, „Zăvoiul plin de
ruşi ... Invitaţi la masă la natala d-lui colonel
(colonelul guvernator în Râmnic, căruia Leca şi
Octavia îi pregătesc copiii). Adevărul că ruşilor
le-a priit prezenţa basarabenilor aici, acest
lucru permiţându-le să se mişte altfel! să fie
mai apropiaţi de localnici; şi mare parte din

militari şi ofiţeri, rămânând aici! „De vorbă
cu soldatul rus Grişa de 21 ani. Crede că
pleacă acasă, nu la Dardanele. România-i ţară
frumoasă. Părinţii săi ucişi de nemţi, fraţii morţi
pe front.” În 3 iulie Leca notează: „...simpatice
cete de militari bolşevici, care, orice s-ar zice,
se poartă omeneşte şi pot fi şi simpatici! După
miezul nopţii fanfara rusă şi armată care curge,
curge...” 4 iulie, „simpaticul Buricea cu veşti
bune pentru lecţii de română şi franceză.” (Mai
dădea şi lecţii de latină, şi pregătea pentru
bacalaureat-în acest sens punând afişe!) Chiria,
6000 lei (9 iulie). Pâinea, 250 lei (12 iulie).
Mălaiul, 13 iulie, 800 de grame, 216 lei kg. „Păr.
cons. Gh Velehorschi îmi trimite de la Suceava
1500 lei pentru Făt” (Frumos n.n). 24 iulie,
„Căpitanul şef de orchestră I. Stamatide la
mine-în misiune diplomatică: să nu-i părăsesc,
că sunt gata chiar a mă plăti.” Leca avea două
violoncele unul foarte bun, cumpărat în Italia,
la Fiume, prin anii 30 şi al doilea, „secund” cu
care mergea în deplasări sau pe care cântam,
noi, elevii lui! „Sâmbătă, 28/VII. La ora 1 amiaza
pornim la gară: trenul de Ocniţa. De mare
grabă, se rupe căluţul violoncelului secund.
Deci cu violoncelel cel bun la drum!” 6 august,
„Căpitanul Stamatide îmi aduce 10.000 lei
pentru trei concerte (partea violoncelului I:
L.M.)!!! Iată, acum, violoncel I (când a intrat
în orchestra „dr Puţureanu” era violoncel II)!
Doctorul Duda se întoarce la Bârlad, negăsinduşi casă, aici (18 august). „Zvonul că ni se dă
înapoi Bucovina şi Basarabia”. „Miercuri, 22/
VIII...a 55-a sorire-scăldare. Şi seara, după
lemne, la Olt. Răsăritul lunii pline. Ruşii stau
până târziu în luncă şi pleacă apoi hăulindu-şi
cântările polifone-dar barbare. A doua repetiţie
cu Vrejbiţchy. Doctoriciul Emil Bulău îşi ia
rămas bun-plecând la clinica de la Cluj. Joi, 23/
VIII. Un an de înroşire a noastră! În convoiul
străzii până şi: Trăiască Ana Pauker!”. În 25
august Leca invitat să mediteze pe d-ra Anca,
la română. Apoi pe Angela Ţârea (4 sept.). „Iar
zbieretele ruseşti - celălalt iad! Sărmănucă
Românie! Dragă Ţară, ce-o să mai fie de
tine?” (7 septembrie). Vinde în piaţă (troc)
cărţulia Octaviei Frunză verde, dar şi floare. La
Cercul Militar cântă în orchestră contra 1000
lei (pe loc, 8 sept.). „La Imnul regal român
sovieţii nu prea ştiu să se ridice-n picioare”.
10 sept. la bariera oraşului „prea des închisă”
două camioane ruseşti aşteaptă, pe ele fiind
inscripţionate lozincile: „Jos şovinismul, jos ura
de rasă!” şi „Să nu stai nepăsător! Luptă pentrual tău popor!” În 21 sept, la Strejeşti, cu căruţa
lui Daşchevici, îşi cară mobila (şi cărţi, şi piane)
de la C.N. Turea la C. Lungu. Victor Daşchevici
este cel cu cei doi băieţi care a locuit pe Matei
Basarab, mai jos de locuinţa - gazda noastră Vasile Vlad... 24 sept, „...cel ce face presiuni
asupra lui Voitek să ni fiu reintegrat este Iorgu
Iordan! şi, cică să ard scrisoarea!” (îi scrie Aurel
Morariu). 28 sept: „Electricitatea se măsoară
cu electroni şi prostia cu Zaroni!”. 1 decembrie,
lecţie de 3 ore la primarul Ştefănescu cu Anca şi
Sanda Popescu. Emil Ştefănescu, Silvia-pictoriţă
şi ea, Viorel-băiatul lui E Ştefănescu-musafiri la
Leca; concert Händel-Gigue (vioară, violoncel,
pian-Emil, Leca, Octavia) şi C. Porumbescu,
Popturiul din Crai Nou. Credm că acest Crai Nou
a reprezentat pentru vâlceni, atunci, speranţa
că lucrurile nu vor rămâne aşa...în comunism!
„Cică unul a luat foc în closet, ştergându-se cu...
Scânteia!” şi „Caligula imperator Şi-a făcut calul
senator, Petru Groza, mai magistru, şi-a făcut
boul ministru! (despre Zaroni)...” (4 decembrie
1945). 5 dec. primarul îi cere meditaţii şi la latină
şi la germană. Leca vorbea în plus ucrainiana şi
istroromâna. Ieşan pleacă la Suceava pentru
ocuparea catedrei vacante a lui Leca (12 X)! şi
îi cere referinţe lui Leca despre Traian Cantemir,
care se pare „stătea bine politiceşte”!...18 X,
primele lecţii cu Sanda Simian!

(Continuare în nr. viitor)
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NICU ANGELESCU:
„PLIMBĂRI ȘI MICI EXCURSII ÎN RÂMNICU VÂLCEA” ( III )

N

u putem trece mai departe fără să
amintim despre decăderea care a urmat
după 2012 când politrucii edili şi-au amintit de
unchii lor din 1970-1972 şi au năruit tot ce le-a
stat în cale şi le-a amintit de vremurile bune,
apuse...Au dărâmat Turnul de apă de la fostul
CPL, deşi noi i-am rugat să nu facă asta, au
demolat Gara istorică a Râmnicului şi au săpat
gropi în centrul său în loc să-l refacă! Au distrus
şi Zăvoiul! urmează ce? Urmărim cu înfrigurare
Capela!...Nicu Angelescu încheie această
descriere, a drumului pe strada Traian spre
Cetăţuie descriind Uliţa Lespezi, actuala stradă
Republicii. Nu putem să nu amintim, acum,
de o altă perlă a Râmnicului, văzând această
denumire „Lespezi”, pe cât de frumoasă pe
atât de sugestivă...Sunt lespezile care pavau
fundul Oltului în această zonă corespondentă,
cu strada, şi pe care marii constructori ai
socialismului le-au scos şi au distrus „Tăul”
Oltului în amonte de „Valuri” ca să construiască
această hidrocentrală, la suprafaţă, desigur,
acum, foarte frumoasă...dar cu ce preţ? cu
preţul că cel puţin aici la Râmnicu Vâlcea Oltul
nu mai este decât o salbă de lacuri şi canale...
Nu mai are insule, nu mai sunt competiţii
sportive...Râmnicul plânge!...nu mai reprezintă
pe nimeni. Capitolul, mai cuprinde o descriere
extraordinar de documentă, şi frumoasă, a
istoriei „Cetăţuii” din dealul de vis a vis de
Dealul Malului, mânăstire a cărei biserică este
ctitorită de Radu de la Afumaţi în 1523, unde
va fi şi asasinat în 1529 şi care este alături de
Dealul Taomirului, prilej de legătură cu numele
lui Tugomir Basarab, domnitor dinainte de
Basarab I, şi care se războia cu tătarii „tăbărâţi
dincolo de Olt”!!
SPRE TROIANU
Urmează o descriere a Râmnicului pe strada
Traian dinspre râul Olăneşti spre Troianu,
direcţia nord - sud, din care reţinem, pe lângă
schitul „Hinăteştilor”din dreapta, sub „poalele

dealului Licuriei, unde, în sec. XIV, au fost curţile
boierului Tatul”: Biserica „Sfântul Ioan de peste
apă” cu pisanie scrisă în 1815 (astăzi capelă
mortuară în cimitirul Sf Ioan, dar cu pictură
extrem de valoroasă n.n) avându-i ca ctitori
pe Dumitrache Evoiu, „jupan Niculiţă Iovipale
şi logofăt Ioniţă al popii Dumitrică”... „Şcoala
inferioară de meserii” construită în 1913 pe
banii lui Nicolae Pleşoianu, şi, care, după
război a devenit „Şcoala tehnică industrială”,
apoi „cazarma fostului escadron de călăraşi” şi
„arestul preventiv”(pe toate le-am prins şi noi,
în 1970! n.n), prilej de a trece în revistă celebri
roufăcători ai Râmnicului Vâlcii. Ajungând la
Troianu, zonă acum străjuită de un obelisc
care simbolizează importanţa evenimentelor
de la 1848 Nicu Angelescu priveşte înapoi şi se
opreşte la descrierea acestor evenimente, după
care coboară în timp şi reverberează alături
de „Columna lui Traian” pe care Aplodor din
Damasc a ridicat-o ca lecţie de istorie pentru
împăratul Traian care în cele două războaie
(101-102 şi 105-106) a cucerit Dacia. Sunt
pagini excepţionale privind isrtoria noastră
antică şi cea din sec XIII-XIV....XIX. Susţine N
Angelescu că Buridava a fost aşezată chiar pe
locul actual al Râmnicului!...concluzie trasă din
Tabula Peutingeriana care descrie distanţa de
12 000 de paşi între Arutela şi Castra Traiana şi
între Castra Traiana şi Buridava, sau 24 000 de
paşi dintre Rm Vâlcea şi Arutela!... „De altfel,
Râmnicul, ridicat pe aşezarea vechii capitale a
Daciei, va fi el însuşi capitala Ţării Româneşti,
până în vremea lui Basarab cel Mare.”
SPRE BUDA
„În locul vechiului han şi al şirului de prăvălii
pe care le-a dărâmat prin abuz tovarăşul
primar Iosif Himler în 1949 e acum câmp liber.
La vreo 300 de metri în direcţia sud-vest
îşi profilează silueta gingaşă frumosul schit
al Inăteştilor, o adevărată podoabă a vechii
noastre arhitecturi bisericeşti.” Iată-l şi pe Nicu

Angelescu că spune cu cincizeci de ani înaintea
noastră ceea ce spunem noi despre cei care
în 1970 au demolat vechiul Râmnic. Raportat,
acesta, la Inăteşti credem că am avut dreptate
când i-am numit pe cei din urmă ...criminali!
Angelescu delimitează ţiganii Inăteştiului de
pe Uliţa mare a Râmnicului de oraş, arătând
că această porţiune de stradă se întinde de la
Râul Olăneşti până la Troianu. Totuşi, niciodată
această porţiune nu a fost numită Ţigănie,
aşa cum s-a întâmplat cu al nostru „Versail”,
deşi, ştim, că dacă pe Danil Ionescu au existat
şi există trei sălaşe de ţigani, nici unul mare
meşter de ceva, în schimb Inăteştiul şi malul
drept al Olăneştiul, în Ostroveni, au fost şi este
(din Ostroveni au dispărut) atunci şi acum plini
de ţigani meseriaşi!... E drept că nici unul dintre
ei nu este, nu a fost, frizer şi bărbier de centru,
cizmar sau chiar pocovar şi măcelar, meserii cu
ştate în mica organizare capitalistă importate
din...imperiul romano german, din Austro
Ungaria! via Timişoara şi Sibiu...Urmează, cum
era şi cazul, Buda fiind aproape de Ocnele Mari
(şi Domnitorul Cuza fiind acţionar la salina
Ocnele Mari n.n) pagini de real elogiu adus
acestui mare domnitor şi primul al Principatelor
Române, elogiu adus reformelor sale care au
deschis drumul României moderne! Plusăm şi
noi, cititorii acestei minunate cărţi, că, în anii
60-70, nu era casă în Versaiul nostru în care
să nu existe în camera de zi sau holul de la
intrare fără tabloul cunoscut al domnitorului...
Capitolul continuă cu descrierea malului
stâng al Olăneştiului (Râbnicului) motiv de
referenţiere asupra „Iazului Morilor” şi parcului
Zăvoi ctitorit de Barbu Ştirbey.
SPRE OSTROVENI
Pe locul actualului cartier 1 Mai între strada
Traian şi calea ferată, margine a cartierului
Ostroveni (care atunci, până în 1965, era
grădina de zarzavat a oraşului), era „Platforma
bâlciului” care se chema bâlciul „Vinerii Mari”

şi se ţinea marţea. Aşa se chema şi podul de
fier peste Olăneşti...N Angelescu îl datează,
bâlciul, din sec. XVI. Mai exista celebrul bâlci
al Râurenilor care dura o lună şi la care însuşi
Mircea cel Mare „însoţea cu oşti caravanele
negustorilor germani prin pasul Lainici, în
drum spre Râureni, unde vindeau mărfurile
în schimbul aurului.” Continua autorul cu
aşezările în prelungirea Râmnicului spre sud,
pe Valea Oltului, vale care trasa graniţa pe Olt
între Valahia Mică şi Valahia Mare, între Oltenia
şi Muntenia, vămi, fiind la Olt, la Sibiu, la Arad
în general pentru vitele care se exportau la
Viena...De aceea susţinem noi cu cerbicie că
între Viena şi Râmnic, mai ales după 1600, a
existat un important schimb de valori materiale
şi umane: materiale, mai ales dinspre noi înspre
imperiu, şi umane - tehnologii avansate - mai
ales dinspre el înspre noi!
Cartea mai continuă cu un capitol închinat
Oltului, sursă de-a lungul istoriei milenare,
începând de la agatârşi, înaintea burilor daci, de
aur, fiind arhicunoscută bogăţia în metal aurifer
al acestui bazin hidrografic. Este cunoscut, de
asemenea, transportul de lemn cu ajutorul
plutelor, transformarea lui în semifabricat, lucru
care a culminat cu construirea în 1956 a Fabricii
de placaj, cea mai importantă în acea vreme
din Europa, şi adăugăm noi, vândută printre
primele, unităţi productive, noilor locatari ai
„economiei de piaţă” imediat declarată după
1990 şi cărora noi le-am zis şobolani! Fără nici
o jenă şi profit public, astăzi, terenul fostei
Fabrici de placaj este ras; a mai rezistat un timp,
Turnul de apă, care se vedea din orice punct al
Râmnicului, şi, care acum câteva zile a fost şi el
dat dispărut în sfidarea unor locuitori ipotenţi
şi buni-apţi de dat în bâlbâială, blegiţi, că de
intelectuali, această categorie umană, nici nu
mai poate fi vorba!...a dispărut de mult.
15 mai 2017

Csaky E POE

PERFECŢIONAREA PROFESORILOR – FACTOR ESENŢIAL PENTRU
PROGRESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
Gheorghe PANTELIMON

S

e ştie că ridicarea parametrilor de calitate şi eficienţă
ai învăţământului românesc este legată indisolubil
de perfecţionarea pregătirii ştiinţifice şi metodice a cadrelor
didactice, care au un rol fundamental în acest proces. În această
direcţie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea are preocupări
lăudabile, prin măsurile care vizează modernizarea formelor
consacrate. În context trebuie apreciat că profesorii de Geografie
şi-au propus să organizeze mai multe excursii de documentare în
diferite zone ale ţării, menite să ridice nivelul practic-aplicativ al
predării acestei frumoase discipline de studiu, îndrăgită de elevi,
care are un rol deosebit în lărgirea orizontului de cunoştinţe, în
educarea patriotică, moral-civică a acestora.
Prin grija inspectorului şcolar de specialitate, prof. Mihai
Manda şi a conducerii cercului, pe semestrul I al anului şcolar
în curs, s-a organizat o excursie pe un itinerar interesant,
ales cu grijă: Râmnicu Vâlcea – Făgăraş – Sâmbăta de Sus. Au
participat 48 de profesori din zona Râmnicu Vâlcea şi din partea
de nord a judeţului. Am constatat că în jurul inspectorului
şcolar s-a constituit un nucleu activ, cu iniţitivă, alcătuit din
profesorii Mădălina Mihai, Ancuţa Popescu, Georginel Sandu,
Daniel Tudosoiu, Jany Lalu ş.a. Putem vorbi de o mare familie a
geografilor vâlceni, majoritatea tineri, bine pregătiţi, dornici să
urce treptele afirmării profesionale. O dovadă este şi faptul că
în 2017 s-a reluat organizarea simpozionului naţional „Geografia
teoretică şi aplicată a judeţului Vâlcea”, cu ediţia a X-a, după o
întrerupere de mai mulţi ani.
Au fost invitaţi în excursie şi seniorii, consideraţi mentori:
Viorica Breazu, Marina Capră, Florin Dumitrescu, Elena Niţu,
Gheorghe Pantelimon, Gheorghe Ploaie şi Alexandru Poenaru.

La plecare, prof. Georginel Sandu a făcut o prezentare
documentată, complexă, a zonelor care vor fi străbătute.
Pe traseu s-au făcut observaţii directe, s-au purtat discuţii,
care au îmbrăcat un caracter interdisciplinar vizând cunoştinţe
de geologie, geomorfologie, hidrologie, biologie, geografie
economică, geografia populaţiei, istorie etc. Ne-am deplasat pe
Valea Oltului, râu care a fost studiat atent de geograful francez
Emm. de Martonne, dar şi de P. Voiteşti şi H. Wachner şi s-a
ajuns la concluzia că acesta s-a format prin captare, urmată de
o antecedenţă puternică. Drumul pe Valea Oltului a avut un rol
militar şi comercial. Pe aici legiunile romane s-au îndreptat spre
inima Daciei – Sarmizegetusa. La Călimăneşti, Racoviţa, Câineni
există ruine ale castrelor romane.
Am traversat Carpaţii Meridionali prin defileul Turnu-Roşu –
Cozia, cu o lungime de 47 km. Mănăstirea Cozia ne aminteşte
un trecut istoric glorios. Ctitorie a marelui voievod Mircea cel
Mare este una din cele mai valoroase vetre de cultură şi de
spiritualitate ortodoxă din Evul Mediu românesc şi unul dintre
cele mai reprezentative monumente de arhitectură medievală
din sud-estul Europei. Biserica Mare adăposteşte mormântul
marelui voievod Mircea cel Bătrân, trecut în veşnicie la 31
ianuarie 1418 şi pe cel al monahiei Teofana, mama bravului
voievod Mihai Viteazul.
Cu prilejul împlinirii a 600 de ani de la moartea Domnitorului,
cu Binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, la Arhiepiscopie şi la Cozia s-au
desfăşurat manifestări de amploare: simpozioane, slujbe de
pomenire etc.
Situată în partea de nord a judeţului, Ţara Loviştei are o
importanţă aparte. După geneză este o depresiune intracarpatică,
tectono-erozivă, lărgită prin eroziune. Face parte din Parcul

Naţional Cozia şi este o vatră etnofolclorică importantă. Este
interesant că, în secolele X – XIII, aici a existat o formaţiune
statală românească. Sunt dovezi că, la Posada, Perişani, între
9 – 12 noiembrie 1330, oastea Ţării Româneşti, condusă de
domnitorul Basarab I, a înfrânt oastea regelui ungur Carol Robert
de Anjou, consolidând independenţa ţării. În zonă s-au dat
lupte crâncene în timpul Primului Război Mondial, de la sfârşitul
căruia, în 2018, se împlinesc 100 de ani. Există dovezi elocvente,
la Câineni, Perişani, Titeşti etc.
Pe tot defileul Oltului am admirat peisaje fascinante. Am
străbătut Depresiunea Făgăraş, situată între Munţii Făgăraş, M.
Perşani şi Podişul Hârtibaciului, o depresiune tipică, submontană,
marginală, de contact, subsecventă, cu terase largi, întinsă în
lungul Oltului. În oraşul Făgăraş am vizitat Cetatea cu acelaşi
nume, monument construit, în stilul arhitectural al Renaşterii
transilvănene, în secolele XIV-XVII, de principii şi voievozii
Transilvaniei. Din 1500, până la mijlocul secolului al XIX-lea
a fost asediată de 15 ori, dar nu a putut fi cucerită, având un
sistem defensiv bine consolidat. După 1696 a devenit garnizoană
a armatei austriece, după 1867 a celei maghiare, după Marea
Unire de la 1 Decembrie 1918 a celei române, iar în perioada
1948-1960 a fost transformată în închisoare comunistă. În muzeu
sunt prezentate, în diversitate, istoria, etnografia şi arta Ţării
Făgăraşului.
Se ştie că domnitorul martir Constantin Brâncoveanu (16881714) a ctitorit mai multe mănăstiri. La Horezu, Vâlcea a ridicat
Mănăstirea Hurezi (1690-1697), cel mai mare ansamblu de
arhitectură medievală românească păstrat în Ţara Românească
şi cea mai valoroasă ctitorie a sa, aşezământ care, din anul 1993,
este înscris în Patrimoniul Cultural Mondial.
(Continuare în pag. 13)
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INVENTICA

ÎN CĂUTAREA MATERIEI ÎNTUNECATE: FOTONII ÎNTUNECAȚI
Adam JINARU

F

otonii sunt cunoscuți ca fiind transmițătorii forței electromagnetice, și,
practic, din fotoni este formată lumina. Așadar
este suprinzător cum oamenii de știință caută
un foton întunecat, și nu e vorba deloc de un
foton care să transmită întunericul, sau de
partea întunecată a Forței din Star Wars! La
fel cum filosofiile zen și apoftegmele creștine,
chiar unele pilde ale lui Iisus Hristos, și-au ales
ca teren predilect paradoxul, așa pare să se
întâmple și cu fizicienii moderni, de când cu
apariția și acceptarea mecanicii cuantice. Primul
paradox constă chiar în existența acesteia: deși
nimeni nu o înțelege cu adevărat, se pot face
calcule și predicții legitime cu ajutorul ei, și stă
la baza lumii noastre. Dacă este ceva științific
care să ne deschidă lumea într-un mod nou și
îmbogățit, aceasta este mecanica cuantică! Ea
pare să ne invite să ieșim din realitatea cotidiană
și să considerăm realități ascunse ochiului,
perceptibile până atunci doar prin imaginație,
voință, credință sau suflet și spirit.
La fel și materia întunecată, una dintre
cele mai fierbinți teme ale astrofizicii și fizicii
particulelor elementare actuale. Sunt suficiente
dovezi fizice ca să credem că există, însă nimeni nu știe ce ar putea fi, de fapt; nici nu poate
fi creată artificial, în laboratoare, văzută efectiv, atinsă, sau manipulabilă în oricare alt fel.
Fotonii întunecați fac astfel obiectul uneia dintre
teoriile care și-au propus, în ultimele decenii, să
aducă un răspuns credibil acestei probleme.
Spre deosebire de multitudinea teoriilor
care încearcă să explice un fapt sau altul,
sau care pur și simplu fac predicții, fără a
explica vreo problemă majoră a fizicii actuale,
necesitatea existenței materiei întunecate este
acceptată de majoritatea fizicienilor. Există însă
și o minoritate științifică, unde sunt agreate
teorii care impun modificarea teoriei generale
a relativității, a lui Einstein, ca o modalitate
de a înlocui necesitatea existenței materiei
întunecate, dar deja sunt lovituri puternice,
care le declasează – am scris despre acest fapt
în numărul din noiembrie al Culturii Vâlcene [1].
Dar să vedem care sunt dovezile existenței
materiei întunecate. Majoritatea covârșitoare
a dovezilor vin din lumea astrofizicii și a
cosmologiei. În primul rând, măsurarea curbelor
de rotație a stelelor de la marginea galaxiilor
de tip spirală, sau a galaxiilor de la marginea
clusterelor de galaxii: acestea nu se potrivesc cu
predicțiile legilor kepleriene, care ar trebui încă
să domine mișcarea, la acest nivel al structurilor.
În loc să scadă viteza de rotație a stelelor sau
galaxiilor, pe măsură ce ne îndepărtăm de
centrul de atracție gravitațională (fie el centrul
unei galaxii sau al unui cluster de galaxii) unde
este concentrată majoritatea masei, aceasta
rămâne constantă. Să ținem cont de faptul
că forța de atracție gravitațională scade cu
distanța față de centru, ridicată la puterea a
doua. Să ne gândim la un vârtej de apă în care
obiectele de la margine se deplasează mai lent
decât cele din apropierea vârtejului, care sunt
rapid absorbite înăuntru. Este ca și cum rotația
centrului ar avea aceeași influență asupra
galaxiilor apropiate, cât și asupra celor mai
distante. Acest lucru ar fi plauzibil dacă ar exista
un halo de extramasă la marginea galaxiei sau
a clusterului de galaxii, neobservat până acum,
care să constituie o re-echilibrare a distribuției
de masă: acum și extremitățile pot experimenta
o viteză de rotație asemănătoare centrului! [2]
O altă dovadă vine din măsurarea
distanțelor până la stelele îndepărtate.
Imaginea acestor stele este distorsionată atunci
când lumina care poartă informația referitoare

la ele trece printr-o aglomerare de masă, până
să ajungă pe Pământ: lumina este curbată,
prin atracția gravitațională exercitată de
aglomerația de masă, și, prin urmare, primim
semnale distorsionate cu privire la distanța
reală până la stelele respective. Acest fenomen
este asemănător distorsiunii produse asupra
imaginilor lumii înconjurătoare, atunci când
privim printr-o lentilă, de aceea a primit numele
de efect de lentilă gravitațională („gravitational
lensing”, în original). Acest efect urmează
distribuția masei din calea sa: cu cât lumina
întâlnește o aglomerare mai mare de masă,
cu atât distorsiunile sunt mai pronunțate! E un
mecanism care nu ne poate minți, și detectează
chiar și masa care nouă nu ne este vizibilă.
Acest lucru nu înseamnă că materia întunecată
este sensibilă la lumină, ci mai degrabă că au în
comun gravitația. [3]
Încă o dovadă – și mă
opresc aici, deși nu am
epuizat întreaga listă – este
amprenta acestei materii
întunecate asupra radiației
cosmice de fond de tip
microundă (CMB = „Cosmic
Microwave Background”).
Astrofizicienii sunt de acord
că, imediat dupa Big-Bang,
într-un cosmos care nu a
avut timp să expandeze,
lumina domina materia
– o stare uimitoare, în care nici structurile,
și nici chiar forma, nu sunt bine definite și
nu sunt lăsate să se dezvolte. O alunecare de
lumini pe ape, o virtualitate a celor care aveau
sa urmeze. Apoi expansiunea accelerată, în
care această lumină sprintenă nu mai poate
cuprinde imensitatea spațiului, decât într-o
formă de vivacitate scăzută, adică de frecvență
scăzută: devine lumină de tip microundă (undă
radio), împrăștiată în tot spațiul, ca o relicvă
pe fundalul întregului Univers, de temperatură
2,73 grade Kelvin (aproximativ minus (-)
270 grade Celsius!), detectabilă câteodată,
într-un anumit procent, în obișnuiții „purici”
de la televizoarele mai vechi, înainte de era
televizoarelor cu plasmă! Ei bine, aveam o
metodă să ne conectăm la Universul timpuriu,
așa că dacă aveți încă televizoare vechi, nu le
aruncați! Au fost realizate hărți ale distribuției
temperaturii de fond, în Universul vizibil, și
s-au descoperit anizotropii, adică abateri de
la omogeneitate, exact în locul unde se află
galaxiile și roiurile de galaxii, sau praful și
gazul interstelar. În aceste regiuni există mici
diferențe de temperatură, față de cazul marilor
spații deșertice interstelare, lipsite de materie,
și acestea pot indica forma pe care a preferat-o
materia întunecată. De asemenea, în Universul
timpuriu, datorită permanentei interacții dintre
materia obișnuită și lumină (radiație), materia
obișnuită nu se poate stabiliza în structuri. Așa
cum arată calculele, dacă ar fi fost doar aceasta,
nu ar fi fost suficient timp de atunci până în
prezent, pentru ca să se formeze structurile
Universului prezent. În schimb, dacă ar fi existat
materia întunecată, care să fi interacționat
slab cu lumina, aceasta ar fi putut acționa ca
un centru atractiv stabilizator pentru materia
obișnuită, constituind miezul filamentar care ar
fi putut suporta creșterea structurilor. [2]
Ce se poate spune, totuși, despre materia
întunecată? Se știe că posedă interacții gravitaționale, că eventualele particule constituente
se deplasează încet, că de-abia interacționează
între ele, și posibil destul de slab cu materia obișnuită, și că formează halouri în jurul galaxiilor și
roiurilor de galaxii. Pare să constituie aproape
25% din întregul Univers, în condițiile în care

Universul vizibil, format din materia obișnuită,
deține doar 5% din cantitatea totală de
materie șî câmpuri! Restul este lăsat pe seama
energiei întunecate, care ar fi responsabilă de
expansiunea accelerată a Universului.
Ipoteza lui Sean Carroll, celebru fizician la
California Institute of Technology ( Caltech),
Statele Unite ale Americii, este că fotonului
care mediază interacțiile electromagnetice, îi
corespunde un foton întunecat, care mediază
interacțiile de tip electromagnetic din sectorul
de materie întunecată [4,5] total ascuns nouă.
Acest tip de lumină poate ajunge să fie detectat
foarte rar, atunci când este emisă în locul
fotonului obișnuit, caz în care se spune că cei
doi „mixează”. Totuși poate fi detectat! O altă
predicție a teoriei respective este că fotonul
întunecat poate explica o anomalie observată în
cazul măsurării momentului
magnetic al muonului.
Momentul magnetic
al
unei particule este o
măsură a rotației, într-un
câmp magnetic, al acestei
particule – aici muonul,
fratele electronului de 2.00
de ori mai greu!
Ce este uimitor pentru
noile teorii de câmp cuantic,
este precizia cu care a fost
masurată această cantitate:
11 cifre după virgulă! [6]
Oamenii chiar au fost pasionați, ca să aibă o
asemenea răbdare! Miza a fost observarea
fluctuațiilor cuantice, la care această cantitate
este sensibilă: ar putea să indice apariția
diafană a unor noi particule, care pătrund doar
ca o pâlpâire, în realitate, pentru o miliardime
de secundă – într-un caz fericit! – apoi se sting,
dar influnțează puțin, insesizabil, rata de rotație
a muonilor. Spectacolul naturii pare să fie rapid
și ascuns...
Această valoare experimentală este însă în
acord cu valoarea prezisă de către cele mai
bu-ne teorii ale noastre – colectate în așa-zisul
Model Standard – doar până la cifra a zecea!
Discrepanța nu este încă atât de sigură încât să
se poată pretinde atingerea nivelului unei descoperiri, dar are o amploare destul de importantă, și a înfierbântat deja gândurile. Experimentul „Muon g-2” de la Fermilab (din Statele
Unite ale Americii) tocmai a început să culeagă
primele date, la începutul lunii februarie [7],
și are capacitatea să aducă certitudine acestei
discrepanțe, sau să o infirme – s-au întâmplat
destule erori de acest gen până acum! [4]
S-a crezut, așadar, că acest foton întunecat,
prin jocul său vremelnic pe pânza aglomerată a
lumii noastre, ar putea contribui la explicarea
acestei anomalii. Dar iată, un nou experiment
efectuat la BaBar [8,9], ale cărui rezultate au
fost publicate în noiembrie, 2017, a exclus
posibilitatea ca fotonul întunecat să fie
responsabil de această anomalie. Poate să fie
responsabil de multe, dar oamenii de știință
l-au solicitat peste limită!
Lucrurile au luat o întorsătură ciudată totuși
în 2016, când, un grup de cercetători unguri
de la Debrecen, sub conducerea lui Attila
Krasznahorkay [10], au pretins descoperirea
unei noi particule, care ar fi putut fi chiar fotonul
întunecat. Această descoperire a avut loc prin
coliziunea unui fascicul de protoni pe o țintă
fixă de atomi de Litiu 7, la energii mult mai mici
decât cele practicate în cele mai performante
laboratoare de energii înalte din lume, cum ar
fi CERN (din Elveția) și FermiLab. În comparație
cu particula Higgs, descoperită la CERN în 2012,
cu o masă de 125 Giga-electronvolți (GeV, dar
mărimea nu e importantă aici), această nouă

particulă are doar 17 Mega-electronvolți (MeV),
adică de aproximativ 10.000 de ori mai puțin!
Spre deosebire de măsurătorile efectuate
asupra momentului magnetic anormal al
muonului, acestea au fost refăcute de același
grup, și se poate pretinde cu certitudine statutul
de descoperire. Totuși, trebuie confirmată și de
alte experimente, și au intrat astfel în scenă
câteva experimente mici, dar importante [a se
vedea imaginea din stânga], care își propun
să verifice această descoperire: DarkLight la
Jefferson Lab, în Statele Unite, LHCb la CERN, în
Elveția, PADME în Italia, VEPP3 în Rusia, Mu3e
în nordul Elveției, MAMI în Mainz, Germania,
BES-III în Beijing, China și BaBar. (…)
Dintre experimentele menționate, LHCb
a făcut deja publice rezultatele [12,13], tot
în luna februarie a acestui an – rezultate de
altfel negative. Nu au descoperit nicio urmă de
foton întunecat în regiunea de masă 10,6 – 70
GeV, pentru ipoteza dezintegrării imediate a
fotonului întunecat, astel încăt au pus limite
superioare pentru constanta de mixaj dintre
fotonul întunecat și cel obișnuit [imaginea
din dreapta], și la fel pentru intervalul 214
– 350 MeV, în cazul fotonului întunecat care
dezintegrează mai lent. BaBar [8] a pus limite,
pe de altă parte, în regiunea maselor mai mici
de 8 GeV, astfel încât „harta” amintită mai sus,
unde ar putea să se ascundă fotonul întunecat,
este din ce în ce mai mult restrânsă.
Așa s-a procedat și în cazul descoperirii
bosonului Higgs: o căutare răbdătoare pe toată
plaja posibilă de mase, până la descoperirea
monumentală de premiu Nobel de acum 6 ani.
Așa cum afirmă Nina Arkani-Hamed [15],
se poate ca aceste experimente mici, rapide,
ieftine, cu fascicule de intensitate mare, dar de
energii mici, să descopere ceva înaintea experimentelor mari, dedicate – „monștrii sacri”!
Acest lucru ar seminifica o întoarcere la fizica
bunei tradiții experimentale, în care un grup
restrâns de fizicieni se bucura de detectorul lor
de dimensiuni modeste, de un laborator cât o
„cameră micuță, dar de prieteni plină/ ce-aveau
și foc în suflet , și-n ochi aveau lumină” (Pasărea
Colibri). Totuși, oricum, viitorul materiei
întunecate, și poate al fotonilor întunecați, se
anunță promițător, chiar luminos (!), odată
cu aceste noi experimente care ar putea avea
rezultate demne de un premiu Nobel chiar în
acest an, și putem crede, alături de Constantin
Noica, în „bunătatea timpului nostru”!
(Mulţumiri Theei Nicolescu pentru inspirata
alegere a viziunii artistice asupra fotonului
întunecat!)
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CENTRE VÂLCENE DE CALIGRAFI ŞI MINIATURIŞTI (I)
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rimele centre de cultură şi spiritualitate religioasă şi
laică din ţara noastră apar în secolul al XIV-lea, odată cu
organizarea monahismului.
Promovarea ştiinţei de carte în mănăstiri rezultă din concepţia
creştină despre necesitatea culturii pentru desăvârşirea omului.
Profesorii se recrutau dintre călugări, localul şcolilor era chilia,
iar cărţile de ritual îndeplineau rolul manualelor şcolare.
Documentele vremii adeveresc acest rol îndeplinit în secolele
XIV–XIX, de principalele mănăstiri vâlcene, care vor fi prezentate
cronologic, indicând anul ca dată a înscrierii lor în circuitul culturii
bisericeşti şi naţionale.
Mănăstirea Cozia – 1400. Ctitoria domnitorului Mircea cel
Bătrân din anii 1387–1391, Mănăstirea Cozia devine o importantă
vatră culturală în epocă. Potrivit documentelor, la sfârşitul
secolului al XIV-lea, funcţiona o Şcoală mănăstirească, unde
Filos (1392), logofătul domnitorului, îşi îmbogăţea cunoştinţele
muzicale şi culturale; el este autorul aşa numitelor „Pripeale”,
care se cântă cu stihuri din „psalmii aleşi” la sărbătorile cu
Polieleu.
La începutul secolului al XV-lea, logofătul Mihail redacta
hrisoave (1405), iar din secolul al XVI-lea, există ca mărturie
Acatistierul slavon, copiat de ierodiaconul Isaia (1558).
Secolul al XVII-lea constituie apogeul activităţii culturale
de la Cozia, fiind ilustrată de personalităţi ilustre, precum: Iosif
(1624), Macarie Cozianul, autorul Lexiconului slavo-român şi
tâlcuirea numelor (1649), Varlaam, fost „diac” al mănăstirii,
care scria caligrafic (1665), Tudor „Spudei”, viitorul mitropolit
Teodosie, care scrie în Condica sfântă, începând din anul 1657.
De asemenea, Vieţile sfinţilor (1675), „scrise pre rumânie cu
învăţătura părintelui Ananiei”. Urmează ieromonahul Ştefan,
„eclisiarhul ot Mitropolie”, copist al unor manuscrise caligrafice
şi bogat ornamentate (1688), ca Evanghelia cu învăţătură
şi Cazanii în duminicile de peste an. Este menţionat Arsenie
copilul, precum şi viitorul egumen, arhimandritul Ghenadie;
educat iniţial la Cozia, devine „şcolarul Chiavii”, adică student la
Academia teologică din Kiev.     
În secolul al XVIII-lea, apar Canoanele de umilinţă către
Născătoarea de Dumnezeu (1755), scrise din „porunca sfinţii
sale părintelui Samuil arhimandrit, năstavnicul”. Arhimandritul
Sofronie traduce Condica mănăstirii, „acum întâi” (1756); alt
traducător era egumenul Anania, cu Vieţile sfinţilor, scrise
„pre românie” (1765). Aici întâlnim acum o serie de cărturari;
ieromonahul Antim copiază Cosmografia sau Izvodirea lumii
(1766), ieromonahul Grigorie copiază Leastviţa Sfântului Ioan
Scărarul (1765) şi scrie Istoria asediului Vienei şi Istoria luării
Ţarigradului (1766).
Mănăstirea Cozia va continua activitatea culturală până
în prima jumătate a secolului al XIX-lea, cum adevereşte un
Miscelaneu (1827) care „s-au prescris aici în sfânta Monastire
Cozia” de Anthim ierodiaconul.
Mănăstirea Bistriţa – 1494. Activitatea culturală a Mănăstirii
Bistriţa este copleşitoare în sfera mănăstirilor vâlcene. Fondată
pe temeliile vechiul Schit „Sfântul Mucenic Procopie”, zidit
după bătălia de la Posada din anul 1330, în preajma Mănăstirii
isihaste „Schimbarea la Faţă” (1350), ctitoria boierilor Craioveşti
s-a impus în istoria vâlceană până în secolul al XIX-lea, prin
multiplele preocupări cărturăreşti; aici au funcţionat şcoli
slavone şi româneşti, de profiluri diferite, afirmându-se ca cel
mai important centru de spiritualitate ortodoxă şi românească.
Primul stareţ bistriţean, ieromonahul Macarie (1494), era şi
„năstavnic” sau conducătorul şcolii, fiind ajutat de ieromonahul
Andrei, care traduce din limba greacă în slavonă Viaţa Sfântului
Grigorie Decapolitul, şi de ieromonahul Moise, egumen
(1506–1508), care avea în obşte personal capabil să tipărească
Liturghierul (1508) ieromonahului Macarie. Dascălul Misail
ieromonahul (1529–1538) îndeamnă pe ierodiaconul Teofil să
scrie o Psaltire cu noţiuni tipiconale (1531) şi compune Postfaţa
unui Tetraevanghel (1537), iar Onufrie egumenul (1544–1545)
copiază un Tetraevanghel, păstrat în Mănăstirea Zografu din
Muntele Athos. Şcoala a fost frecventată de numeroşi elevi,
precum fiii şi nepoţi Craioveştilor, dintre care, cel mai strălucit
elev a fost Neagoe, viitorul domn al Ţării Româneşti, autorul
Învăţăturilor către fiul său Teodosie, iar fratele său avea angajaţi
caligrafi care scriau „din porunca marelui jupan Preda”; cel
mai cunoscut este Dragomir, autorul manuscriselor: Albina sau
Floarea Darurilor (1518), Apostolul (1519) şi Mineiul pe luna
ianuarie (1521), început de copistul Dieniş.
În prima jumătate a secolului al XVI-lea, Şcoala slavonă intră
în declin, afirmându-se  Şcoala slavo-română, absolvenţii reuşind
să transpună în scris limba vorbită, cum adevereşte Zapisul

egumenului Eftimie (1573), primul act mănăstiresc redactat
în româneşte. Reprezentanţii ei cunoşteau atât slavona cât şi
româna, cum este egumenul Teofil (1609–1618); dascăl strălucit
al discipolilor: Ştefan copistul, Mardarie monahul, Mihail Moxa
şi Anania ieromonahii. Tot aici se încadrează ieromonahii Ioan
şi Ilarion, Vlad grămăticul, arhimandritul Ştefan şi ieromonahul
Serafim.        
Şcoala românească se afirmă în primele decenii ale secolului
al XVII-lea, prin opera ieromonahului Mihail Moxa, autorul celei
dintâi istorii în limba română, Cronica universală, şi traducătorul
unui Liturghier şi al Pravilei de la Govora. Egumenul Anania
(1627–1628) traduce Viaţa Sfântului
Nifon. Egumenul Ilarion ieromonahul
(1691–1693), mare iubitor de cultură,
sprijină pe Vlad grămăticul. După
alegerea sa în fruntea Eparhiei
Râmnicului, conducerea Şcolii revine
arhimandritului Ştefan (1694–1732); el
însuşi copist, va încuraja pe Stroe copilul
întru ale scrisului. Climent ieromonahul,
format în obştea bistriţeană, dispunea
de o cultură vastă. Ales episcop al
Râmnicului, lasă la egumenia mănăstirii
pe Sava ieromonahul; printre elevii
Şcolii conduse de acesta este menţionat
şi Matei Voileanu din Transilvania. Cei
mai renumiţi protectori ai Şcolii vor fi
arhimandriţii Ilarion şi Antonie, precum
şi ieromonahul Macarie, dascălul
preotului Constandin din Văratici, motiv
pentru care se crede că aici era „un
fel de seminar”. Arhimandritul Ştefan
(1774–1785), cărturar de seamă, învaţă
scrierea pe ucenicii săi Bucur chelarul
şi Grigorie ieromonahul. În timpul
egumenului Nectarie (1787–1795),
învaţă aici dascălul Luţu din Vaideeni şi
viitorul cronicar Chiriac Râmniceanu.
Cultura bistriţeană cunoaşte o remarcabilă înflorire în timpul
egumenului Costandie Peloponisiotul (1796–1804); el creează
condiţii excelente pentru călugării cărturari şi invită să se
stabilească aici personalităţi marcante, printre care se numără
ieromonahul Dionisie Eclesiarhul care traduce hrisoavele şi
redactează Condica (3 vol.), preotul Nicolae, preotul Ioan din
Bărbăteşti, viitorul ieromonah Ioachim schevofilaxul, ierodiaconii
Ghenadie şi Antim, ultimul de la Catedrala episcopală. Dionisie
Eclesiarhul îşi formează ucenici, pe monahii Pahomie şi Partenie.
Unii se ocupau cu muzica; monahul Teodosie redactează un
Manuscris de psaltichie românească şi grecească (1833); în 1836
scria schimonahul Paisie. Ultimul reprezentant al Scriptoriului
bistriţean este monahul Terentie, cu Acatistul şi Paraclisul
Sfântului Grigorie (1854).
Mănăstirea Bistriţa a acordat o importanţă majoră artei
caligrafice şi miniaturistice; de obicei, miniaturistica se practica
separat de caligrafie. Capodopere ale acestei Şcoli, impuse definitiv
în arta medievală românească, se constituie Tetraevanghelul
postelnicului Marcea (1512), Evangheliarul egumenului Misail
(1537), Cronica universală (1620), Pravila (1640) şi, mai ales,
Viaţa Sfântului Grigorie Decapolitul (1632), ultimul considerat
de filologul Moses Gaster cel mai remarcabil manuscris al Şcolii
bistriţene, continuatoarea grafiei monahului Gavriil Uric. Cei
mai cunoscuţi caligrafi bistriţeni, de la sfârşitul secolului al XVIIlea, sunt Vlad grămăticul, ieromonahii Ştefan şi Ilarion, şi Stroe
copilul sau ieromonahul Serafim. Şcoala atinge apogeul său în
timpul ieromonahului Dionisie Eclesiarhul (1795–1807), care
redactează Cronica Mănăstirii Bistriţa, Pomelnicul schiturilor
subordonate, Păpuşa şi Peri, scrise caligrafic şi cu numeroase
ilustraţii, locul principal ocupându-l scena Prezentarea Condicii.
Urmaşii săi sunt monahii Partenie, Pahomie, Teodosie şi Paisie,
precum şi fratele Gheorghe, viitorul monah Gherontie. Caligraful
Partenie redactează un Manuscris de literatură monahală (1832)
şi Paraclisul (1833); Pahomie scrie Pomelnicul bisericii din Cacova
(1832) şi Pomelnicul bisericii din Costeşti (1834); Teodosie scrie
Psaltichia (1833). Ultimul său reprezentant este schimonahul
Paisie, autorul unui Miscelaneu de literatură monahală (1836),
remarcabil miniat, şi un Manuscris (1837–1838), ilustrat cu
scene inspirate din viaţa călugărească.
Schitul Iezer – 1512. Situat în apropierea oraşului Băile
Olăneşti, schitul are printre ctitori pe Radu cel Mare (1377–1383)
şi fiul său Mircea cel Bătrân (1386–1418). Prin anii 1512–1513
este menţionat năstavnicul Macarie, care „a adus el însuşi cărţi”.
În 1700, Schitul era pustiu şi surpat; refăcut de schimonahul

Antonie, călugării au desfăşurat aici şi o anumită activitate
culturală; ieromonahul Nicolae scrie, în anul 1720, Viaţa
Cuviosului Antonie de la Iezer (1720), iar în 1740, Pomelnicul
Schitului.
Episcopia Râmnicului – 1618. Primele date referitoare la
preocupările cărturăreşti din această instituţie bisericească
apar în secolul al XVII-lea, odată cu alegerea în fruntea ei a
ieromonahului Teofil (1618–1636), egumenul Mănăstirii Bistriţa.
Format în atmosfera culturală bistriţeană, egumenul Teofil ridică
Şcoala mănăstirească de la Bistriţa la un înalt nivel formativ, încât
absolvenţii ei redactau opere în limba română. Printre ucenicii
săi, se numără monahul Mardarie, care
copiază caligrafic o Psaltire (1617), iar
ieromonahul Mihail Moxa, la îndemnul
ierarhului, redactează Cronica (1620),
prima Istorie Universală scrisă în limba
română, şi traduce Liturghierul şi
Pravila.
Spre finele secolului al XVII-lea, alt
episcop de formaţie bistriţeană, Ilarion
(1693–1705), va susţine progresul
culturii râmnicene. Încă din timpul
egumeniei sale, sprijină activitatea
culturală în mănăstire; Vlad grămăticul
copiază Scara Sfântului Ioan Scărarul
(1693). Ridicat la rangul de episcop al
Râmnicului, aduce de la Mănăstirea
Bistriţa la Centrul eparhial pe caligraful
Vlad grămăticul, care va copia un alt
exemplar din Scara Sfântului Ioan
Scărarul (1693). Tot la Centrul eparhial,
Vlad grămăticul copiază Mântuirea
păcătoşilor de Agapie Landos (1699). De
asemenea, Vlad grămăticul copiază, la
începutul secolului al XVIII-lea, cea mai
mare parte dintr-un Miscelaneu.
Episcopul Ilarion primeşte la Râmnic
pe dascălul Alexandru Rusu din Scheii
Braşovului, care traduce Penticostarul (1694), Triodul şi Psaltirea
cu tâlc (1697); de asemenea, dascălul copiază şi un Miscelaneu
religios (1697) şi traduce un Pateric (1699).
Episcopia Râmnicului va cunoaşte cea mai bogată activitate
culturală, desfăşurată de copişti, în secolul al XVIII-lea,
acoperind o perioadă de cinci decenii (1736–1784). Astfel,
monahul Serafim copiază Întrebări şi Răspunsuri de Simeon al
Tesalonicului şi Tâlcuirea slujbei bisericii de Marcu Evghenicul
(1736); în anul următor, logofeţelul Radu copiază Scrieri
de Simeon al Tesalonicului (1737). Ieromonahul Parthenie
traduce Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Apostol şi fratele lui
Dumnezeu, Iacov (1756), iar Ioan Râmniceanul copiază Oglinda
bogosloviei (1779).   
Ierodiaconul Grigorie copiază un miscelaneu de literatură
monahală, ce cuprinde Rugăciunile monahului pentru toate
serile săptămânii şi Rânduiala călugăriei, apoi un Miscelaneu de
literatură teologică, Floarea darurilor (1780), Oglinda bogosloviei
(1783) şi Viaţa Preacuvioşilor Varlaam şi Ioasaf (1784).
În secolul al XVIII-lea, activitatea culturală din Episcopia
Râmnicului atinge apogeul, sub conducerea episcopului Antim
Ivireanul (1705–1708), care introduce tehnica tiparului. Urmaşii
săi, Damaschin Dascălul (1708–1725), Episcopul Inochentie
(1727–1735), Climent (1735–1748), Grigorie Socoteanu (1748–
1764), Chesarie (1773–1780), Filaret (1780–1792), tipăresc
cărţile de ritual bisericesc, precum şi altele de cultură generală,
contribuind la naşterea limbii române.
Mănăstirea Govora. În Mănăstirea Govora, cultura atinge
apogeul în secolul al XVII-lea sub conducerea lui Meletie
Macedoneanul (1634–1640), de origine aromână, care
organizează o tipografie adusă de la Kiev, unde apar: Psaltirea
slavonă (1637) şi Ceaslovul slavon, apoi două în limba română:
Pravila cea mică (1640) şi Evanghelia învăţătoare sau Cazania
(1642).
În secolul al XVIII-lea, în timpul vrednicului egumen Ştefan
Mănăstireanu (1762–1774; 1778–1782), se manifestă un interes
pentru cartea manuscris, fiind menţionată Ithica ieropolitica sau
filozofie de obiceiuri (1771). De asemenea, fostul mitropolitul
Grigorie Râmniceanu porunceşte să fie scris Pomelnicul
Mănăstirii Govora, care a fost copiat de ieromonahul Visarion
de la Mănăstirea Tismana, cum adevereşte o însemnare:
„Acest Poménic al sfintei Mănăstirii Govorii s-au scris din
porunca Preasfinţii Sale părintelui proin mitropolit chir Grigorie
Râmnicean, prin osteneala smeritului ieromonah Visarion din
sfânta Mănăstire Tismana, la leat 1777, fevruarie 16” (Va urma)
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IERARHI ȘI PREOȚI VÂLCENI APĂRĂTORI AI ORTODOXIEI
ÎN TIMPUL COMUNISMULUI (II)
Se spune că într-o lume plină de oameni falși este bine să îndrăznești să fii întotdeauna
sincer și să spui adevărul, pentru că oamenii cu cap vor aprecia asta. Restul?...
De „resturi” nu ai nevoie! Și se mai spune că cinstindu-ne valorile, ne cinstim pe noi!...
Eugen PETRESCU

D

e patriarhul Justinian a vrut să scape şi succesorul lui
Gheorghiu-Dej, căci Ceauşescu a încercat de mai multe
ori să-l elimine, printr-un accident..., pe Marina, pentru a instala
un om de-al lui ca Patriarh,...”11.
Justinian Marina a încetat din viaţă în seara zilei de 26
martie 1977, în vârstă de 76 de ani, după o grea suferinţă.
A fost înmormântat în Biserica Mănăstirii Radu Vodă din Bucureşti (situată în centrul Capitalei, pe malul Dâmboviţei, peste
stradă de Curtea Veche). Pe crucea încastrată în zid, patriarhul
i-a cerut meşterului să sape următoarea inscripţie: „Mi-am
luptat lupta cea bună. Credinţa am păzit. Am ajuns la capătul
drumului vieţii. De acum încolo, mă aşteaptă răsplata dreptăţii, pe care mi-o va da Domnul, Judecătorul Cel Drept în ziua
aceea” 12.
Documentele vremii stau mărturie în fața unui adevăr
incontestabil. De asemenea, evocările celor ce l-au cunoscut,
inclusiv ale preoților pătimitori în timpul regimului comunist,
scot în evidență faptul că Patriarhul Justinian Marina a fost
un apărător al Bisericii neamului. O biografie ce ne poate
schimba opinia cu privire la viața și activitatea înaltului ierarh
o putem găsi în lucrarea Almanah bisericesc, 2001, unde, sub
titlul „Patriarhul Justinian Marina – un apostol al Bisericii și
al neamului româ-nesc”, descoperim faptul că „Patriarhul
Justinian s-a identificat pe sine cu slujirea sacerdotală. El rămâne
personalitatea bisericească uriașă care domină, cu structura
gândirii și a înfăptuirilor sale, viața Bisericii Ortodoxe Române
din cel de-al treilea sfert al veacului al XX-lea, rămânând pildă
vie de conștiință sacerdotală și de slujire a Bisericii ca preot și
arhiereu. În semn de omagiu, prețuire și recunoștință, pe care
de altfel întreaga Biserică Ortodoxă Română i le-au arătat, la
împlinirea a 100 de ani de la nașterea sa, la propunerea Facultății
de Teologie Ortodoxă a Universității din București, Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa din 21 februarie 2001,
a hotărât ca prima facultate a țării să poarte numele „Patriarhul
Justinian”. Este doar o modestă formă de recunoaștere a imensei
sale contribuții la reorganizarea și dezvoltarea învățământului
teologic românesc, contribuție ale cărei roade se fac simțite până
astăzi”13.
Anul 2017 are pentru Ortodoxia Română o semnificație
aparte, acesta fiind „declarat de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române drept Anul omagial al sfintelor icoane, al
iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian
Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul
comunismului în Patriarhia Română”14.
Astfel, cu prilejul aniversării a „1230 de
ani de la întrunirea Sinodului VII Ecumenic
(Niceea, 787), care a condamnat iconoclasmul
şi a restabilit cultul sfintelor icoane, în primul
semestru al anului 2017, sub genericul Anul
omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al
pictorilor bisericeşti”, vor fi organizate o serie
de manifestări prin care vor fi puse în valoare
următoarele: „apariţia icoanei şi a picturii în
Biserică, teologia icoanei, prevederi canonice,
juridice şi ermineutice privitoare la icoane şi
pictură bisericească, icoana în cultul ortodox,
icoana în viaţa creştinului ortodox, icoana în
şcoală, pictorul de icoane, tradiţia iconografică
românească; actualitatea, importanţa şi
necesitatea sfintelor icoane pentru viaţa şi
misiunea Bisericii astăzi”15.
Apoi, „în al doilea semestru al anului 2017, sub genericul Anul
comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei
în timpul comunismului, va fi evidenţiată personalitatea şi
moştenirea misionară a Patriarhului Justinian la împlinirea a 40
de ani de la trecerea sa la cele veşnice, precum şi jertfelnicia unor
ierarhi, preoţi şi mireni din toate eparhiile care au mărturisit şi
apărat credinţa creştină ortodoxă în timpul regimului comunist
(prin înţelepciune şi tact pastoral, prin curaj şi fermitate în
transmiterea credinţei, prin mărturisire jertfelnică în timp de
prigoană)”16.
De asemenea, „în timpul anului 2017, Patriarhia Română va
organiza un congres teologic internațional dedicat Anului omagial
al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi un

simpozion bisericesc internațional dedicat Anului comemorativ
Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul
comunismului”17.
Cel de-al doilea eveniment major din 2017, în care este
inclus și Patriarhul Justinian Marina, demonstrează rolul jucat
de acesta, ca ierarh, în păstrarea vie a credinței strămoșești și
a vechilor rânduieli, în salvarea Bisericii
neamului într-un moment greu, de cotitură,
pentru România și pentru Europa de Est.

Efrem Enăcescu-Tighineanul

(Ion, numele de mirean; născut la 22 mai
1893 în satul Zăvoieni, comuna Măciuca,
județul Vâlcea – trecut la cele veșnice la 5
decembrie 1968 la Mănăstirea Cernica) –
arhiepiscop al Chişinăului şi mitropolit al
Basarabiei.
Părinţii săi au fost Marin şi Maria – ţărani
plugari, el fiind unul dintre cei şase copii ai
acestora. A intrat în viaţa monahală în anul
1908 la Mănăstirea Frăsinei și a fost călugărit
cu numele de Efrem, în 1910, la Mănăstirea
Stănișoara. Ulterior a viețuit la Mănăstirea
Cozia, unde a fost hirotonit ierodiacon
și ieromonah. În 1923 avea rangul de
arhimandrit. A studiat la Seminarul Central
din București (1912-1920) și la Facultatea de
Teologie din București (1923-1928), cu specializare la Montpellier
(1928-1930). A fost preot spiritual la Seminarul „Sfântul Nicolae”
din Râmnicu-Vâlcea (octombrie 1921 – mai 1923), stareț al
Mănăstirii Cozia (august 1922-ianuarie 1928) și director al Școlii
de cântăreți de aici (1925-1928), profesor (și director pentru o
vreme) la Seminarul Teologic „Sfântul Nicola” din Râmnicu-Vâlcea
(1930-1933), exarh al mănăstirilor din eparhia Râmnicului (19301936), slujitor la catedrala patriarhală și exarh al mănăstirilor din
arhiepiscopia Bucureștilor (1936-1938). Remarcat de patriarhul
Miron Cristea, în urma suspendării mitropolitului Gurie Grosu al
Basarabiei a fost ridicat în treapta de arhiereu-vicar, cu titlul de
„Tighineanul”, ocupând din februarie 1938 postul de locţiitor de
arhiepiscop al Chişinăului, stare de provizorat dusă până la 12
ianuarie 1944, când a fost ales mitropolit al Basarabiei. A stat în
scaun numai câteva săptămâni, până la 24 august 1944, când,
din cauza invadării Basarabiei de către trupele sovietice, nu şi-a
mai putut continua activitatea, motiv pentru care a fost retras
în capitală. Patriarhul Nicodim a încercat să-l
reabiliteze în faţa noilor autorităţi politice,
numindu-l preot spiritual al Internatului
Teologic din Bucureşti (1947-1948) și stareț la
Mănăstirea Cernica (1947-1952), dar regimul
comunist l-a pensionat în 1952. Din cauza
poziţiei sale anticomuniste şi antisovietice, de
apărător al Bisericii, s-a stins din viață ca simplu
monah, într-o chilie a Mănăstirii Cernica, în
ziua de 5 decembrie 1968.
A publicat două lucrări: Privire generală
asupra monahismului creștin, 2 vol., RâmnicuVâlcea, 1933-1934 și Pe urmele strămoșilor,
București, 1938. De asemenea, a publicat
mai multe articole, pastorale și cuvântări în
periodicele eparhiei pe care a condus-o.
De la profesorul universitar Petre Popa,
doctor în istorie, fiu al comunei Măciuca, aflăm
că la înmormântarea distinsului ierarh au participat „mitropolitul
Tit Simedrea şi nepotul său de soră, Justinian Marina (19011977), Patriarh al României (1948-1977)”18. Tot domnia sa spune
despre Efrem Enăcescu că: „este unul dintre monahii români care,
parcurgând cu demnitate şi evlavie treptele ierarhiei ortodoxe
româneşti, a urcat până la aceea de mitropolit al Basarabiei”19.

Bartolomeu Anania (Valeriu, numele de mirean;
născut la 18 martie 1921 în comuna Glăvile, judeţul Vâlcea
– trecut la cele veșnice la 31 ianuarie 2011 la Cluj-Napoca) –
arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi mitropolit al
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului (primul mitropolit al
acestei eparhii înfiinţată la 4 noiembrie 2005, „Leul Ardealului” –
supranume dobândit prin intransigența și conservatorismul său

în apărarea valorilor ortodoxe), membru al Uniunii Scriitorilor
din România, unul dintre cei mai valoroşi ierarhi şi cărturari ai
Bisericii Ortodoxe Române.
Ca şi preotul Dumitru Bălaşa, Bartolomeu Anania a luptat de
tânăr pentru credinţa în Dumnezeu, pentru apărarea Bisericii și a
valorilor sale bimilenare; a luptat împotriva nedreptăţilor sociale
și a totalitarismului. Din aceste motive, îl
găsim în mai multe rânduri exmatriculat de
către Siguranţa statului din instituţiile de
învăţământ, hăituit de Securitate, arestat şi
condamnat cu privarea de libertate. În 1935
s-a înscris în „Mănunchiul de prieteni” –
organizaţie legionară a tineretului școlar, iar
în 1936 în „Frăţia de Cruce” – organizaţie a
tinerilor școlari naționaliști sub vârsta de 18
ani, superioară celei dintâi. Chiar dacă a fost
catalogat ca făcând parte din Garda de Fier,
s-a dovedit că nu a fost legionar, în primul
rând datorită vârstei şi, în al doilea rând,
fiindcă, în urma experienţei trăite în timpul
scurtei guvernări legionare, a avut ocazia să
vadă şi partea urâtă a lucrurilor din interiorul
acesteia. Fiind arestat pentru o lună de
zile, în anul 1941, pentru participarea la
funeraliile unui comandant legionar, pe fişa
din cazierul său a fost menţionat calificativul
„legionar”.
În anul 1942 este arestat şi condamnat la şase luni de
închisoare pentru că ar fi deţinut materiale cu caracter legionar şi
arme. După anul 1944, pentru România urmează o perioadă grea,
plină de frământări sociale, ca urmare a instalării comunismului
şi a nemulţumirilor populaţiei de origine maghiară după ce
nordul Ardealului, cedat Ungariei în urma Dictatului de la Viena
(30 august 1940), este retrocedat României. La 6 martie 1946,
în calitatea de preşedinte al Centrului Studenţesc „Petru Maior”
din Cluj a condus greva studenţească cu caracter anticomunist,
împotriva guvernului condus de Dr. Petru Groza (6 martie 1945
– 2 iunie 1952) şi antirevizionist, împotriva celor care nu erau de
acord cu revenirea Ardealului la România. După înăbuşirea grevei
este expulzat din Cluj şi, în încercarea de a scăpa de răzbunarea
comuniștilor, aduși la putere de tancurile sovietice, pribegeşte
prin mai multe locuri din ţară, mai ales din Vâlcea natală.
Între anii 1948-1958, conform mărturiilor unor contemporani,
s-a bucurat de protecţia Patriarhului Justinian Marina pe care l-a
cunoscut la Mănăstirea Bistriţa Olteană şi, cu sprijinul acestuia,
a ocupat mai multe funcţii în cadrul Patriarhiei Române. Cu
toate acestea, în anul 1958 a fost din nou arestat sub acuzaţia
de activitate legionară desfăşurată înainte de 23 august 1944 şi
condamnat în 1959, de Tribunalul Militar, la 25 de ani de muncă
silnică pentru „uneltire contra ordinii sociale”, pedeapsă din
care a executat şase ani, o lună și 18 zile, între 1958-1964, în
închisorile de la Jilava, Pitești și Aiud. În închisoarea de la Aiud
a aflat de la fratele său, Dumitru, condamnat și el, politic, de
moartea mamei lor. La presiunea statelor din afara lagărului
comunist, toţi deţinuţii politici din România sunt eliberaţi în anul
1964, în baza unui decret de care a beneficiat şi Bartolomeu
Anania. Aşa cum a mărturisit în nenumărate rânduri, chiar dacă
nu a făcut niciodată politică, a fost un om de dreapta.
Cărturar și ierarh de referință pentru Ortodoxie, Bartolomeu
Anania rămâne în istorie nu numai sub acest aspect, ci și ca
autor al unei impresionante opere literare și teologice deasupra
căreia se află lucrarea sa de căpătâi: Biblia sau Sfânta Scriptură,
versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată între
1993-2001.
După trecerea la cele veșnice, s-a format o tradiție ca,
în fiecare an, personalități bisericești și laice din țară să se
întâlnească la Râmnicu-Vâlcea și la Glăvile, localitatea natală,
pentru a rememora personalitatea acestuia. Și anul acesta, 2017,
Arhiepiscopia Râmnicului în colaborare cu Fundația Culturală
„Sfântul Antim Ivireanul” și Forumul Cultural al Râmnicului a
organizat ediția a VII-a a Memorialului „Bartolomeu Valeriu
Anania”, manifestare ce a avut loc în contextul anului omagial
dedicat de Sfântul Sinod „iconarilor şi pictorilor bisericeşti,
Patriarhului Justinian şi apărătorilor Ortodoxiei în timpul
comunismului”20.
(Continuare în nr. viitor)
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ÎNTÂMPLĂRI POST-REVOLUŢIONARE: APUCĂTURI VECHI LA VREMURI NOI (VI)
Marian PĂTRAŞCU

Î

ncă un episod securistic mai am a vă
relata. Într-o zi Doru discuta la telefon cu
directorul comercial de la firma Kralowopolska
din Brno, urma să primim de la el un fax, iar
telefonul era dat pe speaker ca să aud și eu,
deși nu pricepeam o iotă din ceha lor. După ce a
terminat de vorbit, înainte de a închide, numai
ce auzim în speaker niște voci feminine:
– Ai înregistrat, dragă?
– Da, dragă, totul e-n regulă!
Fără comentarii! C-așa-i românu’, nu scapă
de securistică la fel cum nu scapă capra de
râie!
Odată, Plăvițu a convocat pe toți directorii
(cu excepția lui Roibu, evident), șefii de secție și
de servicii în sala mare de la Protecția Muncii,
pentru a ne da el directive. Cocoțat sus, la masa
lungă de pe podium, flancat de specialistele lui,
între care și așa-zisa șefă a mea, care pentru
mine nu exista, a început a-i lua la rând pe
fiecare, beștelindu-i și spunându-le cum să-și
facă treaba. Atunci mi-a fost dat să văd, pentru
prima dată, o mulțime de oameni lași și ipocriți,
toți tăceau chitic, niciunul nu a avut curajul
să-l înfrunte pe directorul Direcției Dezvoltare!
După mai bine de o oră de beșteleală și de dat
directive marca Plăvițu, din care nimeni nu
înțelegea nimic, n-am mai rezistat, l-am oprit
din perorație și am spus:
– Domnule Plăvițu, vă rog să-mi spuneți
dacă aveți ceva de reproșat și Laboratorului
Cercetare PVC?
– Nu, Pătrașcule, cu tine n-am nimic!
– Atunci, la ce mama dracului m-ați adus
aici să-mi pierd timpul ascultând cum îi beșteliți
pe fraierii ăștia care tac chitic? Ați cocoțat-o
lângă dumneavoastră, ca să vă țină isonul, și
pe așa-zisa mea șefă, pe care eu n-o recunosc
și care pentru mine nu există! Cum dracu
a ajuns ea șefa mea, eu nu pot înțelege, în
afara faptului că, probabil, așa a vrut mușchiu’
dumneavoastră! Perorați de mai bine de o
oră, convins că dumneavoastră le știți pe toate.
Ei, bine, vă dau o veste proastă: nu le știți pe
toate, doar că, pentru dumneavoastră, tot ceea
ce nu știți ori nu înțelegeți, automat – nici nu
există!
De undeva din spate, s-a ridicat atunci
directorul Direcției Investiții, Preoteasa îl
chema, un inginer constructor, care a absolvit
tot la Iași, ca și mine, dar cu câțiva ani în urma
mea și, întrerupându-mă, îmi zice:
– Domnule Pătrașcu, domnul Plăvițu a vrut
să spună că…
N-a mai putut continua, că eu m-am și răstit
la el:
– Bă, tu să stai dracului în banca ta! Ce ești
tu? Traducătorul spuselor lui Plăvițu? Dacă nu e
în stare să ne lămurească ce mama dracului vrea
de la noi, de ce mai ocupă funcția de director al
Direcției Dezvoltare? Să plece și să lase pe altul
care se pricepe! – am mai spus eu, amintindumi de spusele domnului Țilivea, profesorul meu
de științele naturii din liceu: Mioriță laie, o
făcuși de oaie, treci la loc – patru! –, chemăm
pe-altul care se pricepe.
Tot așa, într-o vineri pe la prânz, Plăvițu
mă sună și-mi cere ca a doua zi la ora 9 fix să

fiu în biroul lui, fiindcă vom discuta despre
modernizarea tehnologiei de fabricație a PVC-S.
N-am apucat să-l mai întreb cine mai vine, căci
mi-a închis telefonul în nas. L-am sunat atunci
pe domnul Radu Negrețu – șeful Secției PVC II,
și l-am întrebat dacă și dânsul lusese convocat
de Plăvițu; da, fusese și a rămas că trece pe la
mine pe acasă cu mașina personală să mă ia ca
să mergem împreună la combinat. În biroul lui
Plăvițu, pe lângă noi doi, mai erau ing. Ion Filote
– directorul tehnic și sing. Dumitru Pomană,
șef de instalație la Secția PVC II, specialistele lui
lipseau, nu se făcea să le dearanjeze din sâmbăta
lor liberă. Plăvițu a deschis lucrările întâlnirii
cerându-i lui Pomană:
– Bă Pomană, ia ieși bă, tu
la tablă și spune-nene și nouă
cum e, bă, cu polimerizarea asta a clorurii de vinil în suspensie!
Când am auzit una ca asta,
mi s-a urcat sângele-n cap și
îndată m-am luat de Plăvițu:
– Păi bine, domn’ director, ne-ați adus aici ca să
asistăm cum vă dă Pomană
lecții de polimerizare a
clorurii de vinil în suspensie?
Tamam pe noi, care mâncăm
PVC pe pâine v-ați găsit să
ne irosiți sâmbăta liberă cu
așa o prostie? Dacă voiați să discutăm despre
modernizarea tehnologiei de fabricație a PVC-S,
trebuia să vă fi documentat înainte și abia
după aceea să ne convocați ca să discutăm
despre asta! Eu, unul, nu am chef să-l ascult
pe Pomană cum îmi spune el mie ce și cum e
cu polimerizarea clorurii de vinil în suspensie!
Dacă ei vor, n-au decât! Vă salut!
M-am ridicat de pe scaun și, până să apuce
Plăvițu să spună ceva am plecat, trântind
ușa biroului său. M-am dus glonț la șosea, de
unde am luat o ocazie și am plecat acasă. V-ați
fi așteptat ca Plăvițu să mă sancționeze. N-a
îndrăznit, amenințarea mea cu să vedem care
pe care de atunci când îl luasem la per tu, a
funcționat perfect! Habar n-am ce au discutat
cei rămași în urma mea, când l-am întrebat pe
Negrețu, acesta a dat doar a lehamite din mână.
Mult mai târziu, când l-am întrebat și pe Filote
– Dumnezeu să-l odihnească! – ce s-a hotărât la
acea întâlnire, acesta nu mi-a spus decât atât:
– Eh, prostiile lui Plăvițu, ce, tu nu știi?
Pe lângă faptul că era un tip rău din fire,
Plăvițu mai era și răzbunător. Prin 1996, am
fost convocați, eu, Paul Oșanu, Radu Negrețu
și două colege din laboratorul meu, care eram
autorii brevetului de invenție cu titlul Procedeu
de fabricare a PVC-S de tip superporos cu
puritate ridicată (de uz biomedical) (Dosar OSIM
nr. 117746/1985, Brevet RSR nr. 91473/1986),
pentru a ne negocia recompensele, fiindcă,
din 1985, combinatul făcuse bani frumoși din
vânzarea acestui sortiment deosebit de PVC,
obținut prin aplicarea industrială a procedeului
conform invenției și pe care doar eu și colectivul
meu ne încumetam să-l producem! După ce
șefa Serviciului Tehnic, doamna ing. Lina Vasile
a prezentat referatul constatator al beneficiilor
actualizate cu inflația, obținute de combinat

PERFECŢIONAREA
PROFESORILOR – FACTOR
ESENŢIAL...
(Urmare din pag. 9)
Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, pe care am vizitat-o, a fost
ridicată de marele voievod pe locul unei bisericuţe de lemn, între
anii 1696-1698, fiind zidită în piatră. Mănăstirea Brâncoveanu
a fost ultimul mare bastion al apărării Ortodoxiei în Ţara

prin vânzarea PVC-S de uz biomedical, din care
recompensa totală reprezenta 10% din profitul
pe primii cinci ani de aplicare a invenției,
Plăvițu ne-a trimis pe toți la plimbare, invocănd
faptul că nu știu ce cutumă nu se respectase la
întocmirea acelui raport. Peste o lună, am mers
din nou la negociere. Bineînțeles, că Plăvițu tare
ar fi vrut să ne paseze și de data asta, dar n-a
mai putut; se pare că primise dispoziție să nu
mai facă atâta pe nebunul cu noi. Este drept, și
eu și ceilalți doi colegi ai mei am tot bombardat
conducerea combinatului cu cereri pentru ca să
ni se plătească ceea ce ni se cuvenea. Ei, bine,
la nivelul anului 1996, eu, cu o pondere de
40% contribuție la realizarea
acelei invenții, am primit 7,5
milioane de lei (precizez – lei
vechi!), ceea ce însemna că,
în total recompensa a fost
de 18,75 milioane de lei, de
cel puțin 300 de ori mai mică
decât am fi meritat!
Culmea este că acești
bani mi-au fost impozitați, eu
fiind persoană cu handicap!
La Serviciul Juridic, am dat
peste un șef care nici n-a
vrut să audă că nu trebuia
să mi se impoziteze acei
bani, susținea ca un idiot
că legea se referea doar
la salariu, când ea era foarte clară: veniturile
persoanelor cu handicap nu se impozitează! A
trebuit să-i aduc mocofanului o hârtie specială
de la Secretariatul de Stat pentru Persoanele
cu Handicap în care se preciza negru pe alb
:…inclusiv primele și recompensele pentru
aplicarea în producție a brevetelor ale căror
autori sunt persoane cu handicap! Astăzi
mocofanul are 12 000 de lei pensie (120 de
milioane de lei vechi), în timp ce eu am puțin
peste 2 200 de lei! Aaaa, și nu mai recunoaște
când ne întâlnim (și chiar ne salutăm) că el a
fost cel care habar n-avea pe ce lume trăiește
când era șef al Serviciului Juridic la Oltchim,
susținând că nu el a fost acela! Cică a ieșit la
pensie ca procuror. Cum dracu o fi ajuns o
nulitate ca el procuror, nu știu!?
De altfel, ce mă mir? Am dat în judecată
Casa Județeană de Pensii Vâlcea (CJPV) fiindcă
nu voia să-mi recunoască anul V de facultate
la vechime, iar în completul de judecată nu-mi
venea să cred pe cine văd: o fostă laborantă
de la Centrul de Cercetări! Am întrebat-o după
aceea:
– Tu ai ajuns judecătoare?
– Da, ce vă mirați – mi-a răspuns ea cu nasul
pe sus.
– Nu mă mir deloc, măi fată, chiar mă bucur
pentru tine! Dar… ia spune-mi unde ai terminat
Facultatea de Drept?
– La Spiru Haret!
Fără comentarii!
Referitor la acest proces – l-am câștigat, pentru bunul motiv că repartiția și angajarea mea
au fost după cinci ani de studii și nu după
patru, fapt dovedit cu cartea de muncă. Mai
mult, spre cinstea ei, judecătoarea care a dat
această sentință, o doamnă ceva mai în vârstă,
Handolescu parcă o chema, dacă nu mă înșel,

Făgăraşului. Domnitorul a reorganizat mănăstirea ortodoxă de la
Sâmbăta de Sus pentru a întări şi a salava Ortodoxia română de
noul pericol al catolicizării apărut prin trecerea Transilvaniei sub
stăpânirea Habsburgilor, în 1683. Astfel, a lăsat mărturie, peste
veacuri, despre unitatea de neam şi de credinţă a românilor aflaţi
la sud şi la nord de Carpaţi. În anul 1785 administraţia catolică
de la Viena l-a trimis pe generalul Preiss, care a dărâmat-o.
În decursul celor 140 de ani de părăsire în ruine, de la
data distrugerii au existat mai multe încercări de restaurare a
lăcaşului sfânt. Al doilea ctitor al mănăstirii a fost Mitropolitul
dr. Nicolae Bălan, care a început restaurarea în anul 1926, iar
sfinţirea a fost făcută în anul 1946, după război. După 208 ani de

i-a ținut o lecție de morală avocatei CJPV, în-cât
aceasta era cât pe ce să izbucnească în plâns.
Dar, fostul meu coleg de liceu Gabriel Andreescu, directorul CJPV (care mi-a reproșat că de
ce i-am dus două diplome, iar eu i-am răspuns
că de fraier, fiindcă m-a pus naiba să termin facultatea cu media aproape 10 și de aceea am fost
reținut în anul V de specializare pentru cercetare și învățământ superior), tot nu s-a lăsat:
a făcut recurs la Curtea de Apel Pitești. Nu
m-am prezentat la termenul citat, ci, înainte de
acel termen am trimis o scrisoare către Curtea
de Apel Pitești, în care explicam de ce CJPV mi-a
făcut o nedreptate. Am câștigat și acolo, iar fostul meu coleg de liceu mi-a trimis ulterior o
adresă în care spunea că, întrucât am reclamat CJPV, iată, treacă de la el, îmi pune și acel an
la vechime. Câtă aroganță, câtă nesimțire când
el avea de fapt două hotărâri judecătorești în
favoarea mea, pe care era obligat să le aplice!
Și știți pentru cât am făcut acea acțiune în
instanță? Pentru exact 75 000 de lei vechi, atât
valora la pensie acel an de vechime!
În 1994 și 1995, am fost în două delegații:
una în Italia, cealaltă în China. Atât Roibu, cât
și Plăvițu aveau o apetență deosebită pentru achiziționarea unor utilaje și instalații la mâna doua
din străinătate. Într-o lucrare realizată imediat
după transferul meu de la Hervil la Oltchim, am
propus ca o parte din PVC-ul produs să fie prelucrat local, sub formă de granule pentru toate
tipurile de utilizări, profile diverse (pentru panouri, ferestre și uși etc.), țevi și tuburi, izolații
electrice etc. Tot în acea lucrare, atrăgeam atenția că o achiziție la mâna a doua funcțională, era
rentabilă numai dacă prețul ei era de maximum
33% din prețul aceleași achiziții noi, depizând și
de starea în care se afla. În fine, fiindcă prevăzusem că vor apărea probleme în ceea ce privește aprovizionarea cu etilenă și propilenă de
la Arpechim Pitești, am propus construirea unei
rafinării proprii pe Pltforma Chimică Râmnicu
Vâlcea, care să aibă în coadă și partea de
piroliză pentru obținerea etilenei și propilenei
(dar și a altor produse valoroase). Țițeiul exista
la doi pași, în câmpul petrolifer Băbeni. Da, o
astfel de investiție necesită mulți bani, dar una
de capacitate minimă pentru a fi rentabilă nu ar
fi fost o problemă pentru Oltchim care atunci
se scălda în ei.
În 1994, a apărut oportunitatea achiziționării la mâna a doua, din Italia, a unei linii de
extrudere pentru obținerea de profile transparente pe bază de PVC. Problema era însă
că până atunci linia folosise ca materie primă
PVC-M (masă), iar noi produceam PVC-S (suspensie). PVC-M este un produs mai pur decât
PVC-S, deoarece la obținerea lui se folosește
doar clorură de vinil lichidă și initiator, în timp
ce pentru obținerea PVC-suspensie se foloseau
(da, este bine, căci demult Oltchim-ul nu mai
fabrică PVC!) recepturi (rețete) de polimerizare
complexe, cu mulți alți aditivi pe lângă clorură
de vinil și initiator(i) (agenți de suspensie, antioxidanți, antispumanți, agenți de reglare a greutății moleculare, alcalinizanți, stopperi), toate
realizate de mine și, anterior, de Paul Oșanu;
de aceea profilele obținute cu PVC-M aveau o
transprență mare.
(Continuare în nr. viitor)

la dărâmarea ei, pe 15 august 1993, s-a sfinţit biserica nouă, ce
poartă hramul Sfinţilor Martiri Brâncoveni, sărbătoriţi în fiecare
an pe 16 august. În prezent putem vorbi de un complex monahal,
o adevărată bijuterie a Ortodoxiei.
Graţie organizatorilor, cărora le adresăm mulţumiri, am
petrecut o zi minunată, cu o mare încărcătură cultural-spirituală
şi afectivă. Profesorii prezenţi au multe de spus discipolilor lor,
mai ales că în 2018 sărbătorim un eveniment istoric măreţ –
Centenarul Marii Uniri. Ne-am întărit convingerea că predarea
Geografiei în judeţul Vâlcea se află pe mâini bune, în seama unor
dascăli dăruiţi meseriei pe care au îmbrăţişat-o, misiunii lor în
societate.
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CENACLUL LITERAR ARTISTIC AL LICEULUI „CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU”- HOREZU

O

armosferă destinsă, o reîn-tâlnire
după două luni de absenţă, a
noastră, şi a veteranilor de început (Talpoş
şi Sugeac-studenţi), nu şi a cenacliştilor
horezeni, care s-au desfăşurat impecabil
şi în luna decembrie şi luna ianuarie
(aşa ştim). La întâlnirea din februarie
am avut surpriza plăcută, fiind vacanţa
studenţilor, să-i avem în mijlocul nostru, din nou, pe Vlad Talpoş şi Andrei
Sugeac, doi dintre membrii activi, fondatori. Amândoi au citit şi au făcut
comentarii pe marginea lecturii membrilor activi, clasa a XII-a şi a XI-a...Aceştia
s-au prezentat cu materiale xerocopiate,
în mai multe exemplare, aşa că fiecare a
putut să urmărească cu atenţie ceea ce
au prezentat autorii înscrişi din vreme
cu producţii proprii... „Fire din Univers”proză scurtă de Oana Mădălina Bob,
„Cenuşă”-poem de Iuliana Buruiană,
„Suflet de poiană” - poem de Răzvan
Bărănguţă, „Ştim noi să fim adolescenţi?”poem de Denisa Marinescu, „Dans mut”poem de Andrei Sugeac; „Raportândumă la tine”, „Frumuseţea de a fi român”,
„Eşti al meu mărţişor?”-trei poeme de
Vlad Talpoş...Un program dens care a
provocat diverse reacţii (locul poeziei
patriotice în context contemporan) şi
care ne demonstrează că, după un an
şi jumătate, aproape, calea către performanţa artistică a membrilor cenaclului din Horezu este din ce în ce mai
netedă. Nu putem, în scurta prezentare
făcută şedinţei de cenaclu din luna
februarie 2018, să nu remarcăm noua
prezenţă (un mare câştig pentru cenaclu) a celor doi talentaţi tineri:
Denisa Marinescu şi Răzvan Bărănguţă,
programaţi să lectureze poezie în şedinţa din luna martie; succes! Această
şedinţă în care am putut audia poe-mul
Iulianei Buruiană, în lectura poetei, ne
va rămâne multă vreme în memorie
datorită imaginilor colosale, poetice, ce
se desprind din impactul dintre dragoste
şi realitatea din jur...Poezia unei generaţii,
care, la majorat, simte că această ţară are
nevoie de ea! Poezia Iulianei este chiar dragostea neaşteptată pentru mulţi, dar dintotdeauna existentă, dintre copil şi ţara în
care trăieşte, şi care nu se declară niciodată!
şi, care, acum se află în mâini nemernice
(aprecierea noastră), care-l obligă pe copilul clipind timid spre orizont să se asemăneze,deja, cu o pasăre Phoenix... „Mau inspirat ultimele întâmplări din România...Speranţa e în noi!” Cum Denisa
Marinescu sugera legătura absolut indisolubilă între adolescenţă şi copilărie, amândouă, trebuind a fi enorm de mult
respectate (bravo Denisa) tot aşa Iuliana
surprinde dragostea reală dintre copil şi
ţara sa! O ţară nu poate fi iubită mai mult
decât o poate face un copil (toţi copiii) de-al
ei... Tratează aici, Iuliana, despre o a patra
dimensiune, a lui Homo Ludicus, alături de
trioul infam (astăzi) a lui homo sapiens,
homo ştiinţificus şi homo religiosus de
care ne vorbea atât de frumos Alexandru
Trifu de la Geneva şi faimosul său tată
de la Conservatorul Ciprian Porumbescu;
desigur, via Mircea Eliade...

p cickirdan

Ştim noi să fim
adolescenţi?
Denisa MARINESCU
Şi...uneori...dorim a opri timpul...
Mă uit adânc...privesc în zări
Căci poate-acolo-i Cronos...
Şi-apoi...
Cu întrebări scrise pe buze
Nu laşi pe nimeni să te-acuze
Suntem noi oare cei mai drepţi?!
Ştim noi să fim adolescenţi?
Necontenite întrebări...
Rostite-n pragul serii...
Tu stai cu cerul la cafea
Trăieşti împreună cu ea...
Apoi îţi alegi o stea
Să fie călăuza ta...
Să-ţi stingă focul din privire.
Leoaică tânără, iubirea
Te pândeşte-n încordare
sau poate...te-a muşcat de faţă...
Ah inima-mi zvâcneşte!...

Dans mut

Frumusețea
de a fi
român

Andrei SUGEAC

Vlad TALPOŞ
Frumusețea de a fi român,
Încondeaiză un efect de tradiție,
O culoare deschisă a iubirii,
Patriotismul care ne-a pictat în suflet
Iubirea față de patrie.
Dumnezeu ne călăuzeşte
Spre o largă cunoaștere a dorinței;
Ambiția este pasul spre realizare,
Sacralitatea ne evidențiază calitatea
De a înțelegea devărata valoare umană!
Putem să ne regăsim în ale satului obiceiuri?
Viața este o permanentă legătură între
Sensul existențial al omului și bucuriile sale,
Iar dezamăgirea este iminenta dispariție a spiritului...
Rădăcinile ne sunt oare bine-fundamentate
De conștiință sau ne sunt afectate de
Incertitudinea existenței divine?

Cenușă
Iuliana BURUIANĂ
Vreau aripi din cenuşa în care m-am pierdut
Dar tu le frângi, le smugli şi le dai foc
Să mă întorc în cenuşă, să mă integrez perfect
Într-un tablou al pierzaniei, al nepăsării
Unde nici pomii din fundal nu mai au formă.
Tu mi-ai putea lua tot, chiar eu ţi-aş da...
Dar într-un sfârşit lasă-mi sclipirea
Lasă-mi ultimul dram de speranţă,
Lasă-mi doar un cărbune aprins,
Măcar să răscolesc iluzii prin cenuşă...
Şi am să ard, şi am să evadez.
Sunt praf de amintire vie ...
Sunt alt copil al tău
Şi sunt aici
Şi sunt aici
Să ne salvăm
Eu şi tu,
Copil şi ţara lui...
Să prindem aripi.

Început, miracol, fericire.
Te prind de gât, te trag
Îți cânt fără cuvinte
Dezintegrarea de pe rug.
		
Miracol, fericire, pas.
		
Ard de nerabdare
		
Obrazul ţi-l simt retras
		
Lipit de al meu.
Fericire, pas, teamă.
Stând spate-n spate,
Direcţia ne-ndeamnă
Să alegem ce n-am ales.
		
Pas, teamă, părere de rău.
		
Îţi prind mana, strâns
		
Stând spate-n spate,
		
Ai fost a mea şi eu al tau.
Teamă, părere de rău, dezgust.
Te-ntorc şi te privesc în ochi
Plânge sufletul în tine
Ce amar din suflet ţi s-a scurs?!
		
Părere de rău, dezgust, despărţire.
		
Un ultim sărut pe obraz
		
Să ne rămâna amintire
		
Pentru dansul la care n-am avut răgaz.
Dezgust, despărţire, sfârşit.
Să ucidă o iubire
Sau ceva în ce-a crezut
Să danseze un dans mut.

Suflet de poiană
Răzvan BĂRĂNGUŢĂ
Călător ce treci în tihnă
Lângă-mi suflet muritor,
N-ai nevoie de odihnă
Într-un destin rătăcitor?

Și-unde șed pe acest nisip
Sub lumina selenară,
Tot rulez în minte-un clip
Din cartea de odinioară.

Să mângâiem nisipul galben
Din cea veșnică lagună,
Care suflete desparte
În noaptea neagră fără lună.

Care carte mi-e distantă
Și de lume se irită,
Mi-aș dori s-o citesc toată
S-o consum într-o clipită.

Și sub ceru-nalt măiastru
Al Universului nebun,
Eu, copilul, cel terestru
Îți întind mâna să-ți spun:

O clipă nouă fericită
Într-o lume așa profană,
Tu-i ești cheia mult lipsită
Unui suflet de poiană.

Tu chiar dacă ești departe
În cea lume mărginită,
Ești o minunată carte
Pagini din Coloana infinită.

Așa că te-ntreb pe tine,
O, tu, dulce cărticică!
De ce nu mă descui pe mine
Să vezi poiana mititică?

Dacă aș țese eternitatea
într-o pânză de păianjen, teaș iubi pe firul veșniciei și miaș semna astfel sentința la
moarte în numele iubirii. Apoi
m-ai consuma, mi-ai devora
trupu-mi profan și ai clădi pe
acea pânză o căsuță pentru
rodul iubirii noastre. Poate tu
o să mă uiți, însă pânza va fi
mereu martora efemerității
erotice a unei nopți de vară.
Acela a fost primordialul, am
creat împreună veșnicia și neam cuibărit în ea pentru o clipă
ce nu valorează nimic unitară,
dar o istorie ce va dăinui
pentru totdeauna.

Proces verbal
Încheiat astăzi, 14 februarie 2018, cu ocazia celei de-a paisprezecea
ședințe a Cenaclului literar-artistic Interferența Artelor 21.
După ce domnul Petre Cichirdan ne împărtășește mai multe detalii
tehnice în ceea ce privește tehnoredactarea lucrărilor, Mădălina Bob citește
proza „Fire din Univers”. Domnul Cichirdan remarca faptul că proza ei își
păstrează muzicalitatea: „E un text frumos care... place şi recomandă stilul
Mădălinei deja consacrat prin concizie şi claritate.” Vlad Talpoș: „identific
o iubire pură, în care Universul este idealizat. (...) Îmbină mii şi mii de
simboluri. Unul dintre acestea e porumbelul. M-au marcat substantivele
fir şi nod. De asemenea, privim substantivul fereastra, care ne arată un
peisaj frumos. Andrei Sugeac: „Îmi pare că te plasează în trecut fraza Ce poți
face în trecut, în afară de a regreta viitorul care n-a venit?”. Doamna Ligia:
„Cred că este vorba de Sorescu, Vlad...” Răzvan Bărănguţă: „două suflete
care călătoresc împreună”. Vlad Talpoş „Filosofic vorbind, omul e centrul
Universului”. Denisa Marinescu „observam din primele cuvinte că acestea
sunt, de fapt, o concluzie”. Buruiana Iuliana „partea mea preferată e când
compară firul şi nodul cu oamenii”. Denisa Marinescu citeşte poemul „Ştim
noi să fim adolescenţi?”. Domnul Cichirdan: „Poeta nu scoate adolescenţa

din inocenţă. Adolescenţa e tot una cu copilăria pentru că nicio faptă nu e
facută din răutate”. Andrei Sugeac: „ După ce am citit mi se pare că e un
blestem, la felul cum e scris. E un fel de blestem care te ţine intr-un punct.”
Vlad Talpoş: „Uneori şi deseori sunt în opoziţie. Prezenţa simetrei versurilor,
o remarc!”. Răzvan Bărănguţă citeşte „Suflet de poiană” şi un fragment
dintr-o proză. Iuliana Buruiană citeşte poemul „Cenuşa”. Andrei Sugeac:
„Mi se pare că e un fel de renaştere. Ca o pasăre pheonix care renaşte din
propria cenuşă. Speranţa se aseamană cu cenuşa.” Iuliana Buruiana: „M-au
inspirat ultimele întâmplări din România. Speranţa e în noi”. Vlad Talpoş: „E
imaginea trecutului, e imaginea uitării.” Andrei Sugeac citeşte poemul „Dans
mut”. Vlad Talpos: „De remarcat este păsul ca simbol al poeziei. Fericirea
devine teamă. Dansul mut e reflecţia unei despărţiri de mult apuse”. Iuliana
Buruiana: “Mi se pare că relaţia nu a fost decat o iluzie. “ Citeşte Vlad Talpoş
poezia “Frumuseţea de a fi român”. Şi tot el spune: “patriotismul este egal
cu iubirea faţă de ţară.” Şedinţa se încheie după ce, pe fondul unor discuţii şi
diferenţe de opinie, doamna Ligia părăseşte şedinţa şi hotărăşte să renunţe
la proiectul Cenaclului.
14 februarie 2018
Preşedinte, Oana-Mădălina BOB
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Fire din Univers
Oana-Madalina BOB

E

rai un fir, iar eu un nod. Nu ne puteam împleti, căci albul
tău îmi păta negrul și-l umplea de maculele unui vis. Dar
ne-am cusut. Am alergat printre țesături persane până ne-am
găsit ghemul. Era strâns bine și abia, abia ne-am făcut loc până
în mijlocul său, dar când am ajuns acolo, am văzut stelele. Miai arătat constelații, iar eu ți-am arătat porumbeii care-și făceau
cuib din sufletele noastre. Și-l sudau cu pulbere de aștrii. Le
puneau și ferestre. Le făceau din ochii noștri. Conștiința ne-au
furat-o ca să o pună clopoțel la ușă, dar au jurat să nu răspundă
niciodată. Pare că am fi noi. Atât de eu și tu. Buzele ni le-au smuls
și le-au făcut să cânte precum îngerii. Ce ciudat… Două perechi
de buze rozalii, care tânjeau unele după altele.
Erai un fir, iar eu un nod. Eram un fir și un nod fără ochi, suflet,
buze sau conștiință. Dar încă mai puteam să simțim și să auzim.
Uguitul porumbeilor parcă ne acoperea vocea viscerală, dar
muzica noastră, împreună, era mai puternică. Colinda Universuri,
ne colinda trecutul. Ce poți să faci în trecut, în afară de a regreta
viitorul care n-a venit? Noi de ce nu regretăm? Pentru că noi încă
mai cântăm fără buze, mai privim fără ochi și ne îmbrățișăm fără
suflet.
Erai un fir, iar eu un nod. Am cusut albul tău de negrul meu și
s-au născut clapele pianului. Mi-am legat mărgelele de lanțul tău
și am făurit un colier de priviri și zâmbete. Și l-am sudat cu praf
de stele. L-am călit în suspine, în lacrimi reci de la frigul nopții și
sărate de la durere, în îmbrățișări și atingeri ratate. Și-apoi l-am
pus la gâtul unei femei frumoase. Colierul nostru se legăna la
gâtul ei şi îi atingea pielea din când în când, asemenea dorințelor
de care n-am fost în stare.
Erai un fir, iar eu un nod. Te împiedicai de mine, iar eu te
primeam și mai mult în jurul meu. Albul tău îmi contura negrul,
iar când mă rostogoleam, te trăgeam după mine prin desiș
de visuri și emoții. Rațiunea o acopereai tu cu zâmbetul, iar

voințele noastre fuzionau în lacrimi pe care le pierdeam în fața
sentimentelor.
Erai un fir, iar eu un nod. Ne strângeam unul în altul si apoi
alergam, alergam, alergam printre planete și pășeam pe stele.
Ai furat curcubeul și mi-ai acoperit ochii cu el ca să nu te văd
când furi inelele lui Saturn, le împletești, le încovrigi și mi le așezi
deasupra capului. Te-am întrebat cum de plutesc, iar tu doar ai
zâmbit. Și atunci am știut că răspunsul fiecărei întrebări pe care
mi-o pun e „tu”. Doar tu… Și eu ce-am făcut? Ți-am acoperit
inima cu o pătură de nepăsare ca să nu simți când iți schimb
răceala plutoniană cu o căldură solară. În inimă. Dar căldura
Soarelui produce explozii care-ți suflă, îmi pare, acea carne care
nu te lasă să fii tu. În formă pură. Explozii, explozii, explozii. Tot în
inimă. Explozii care te îndepărtau de mine. Te pierdeai în căldura
care îți topea fiecare quarc, mezon, atom, moleculă. Pe tine. Și
eu ce făceam? Îmi stropeam cu lacrimi diadema celestă și tu erai
din nou acolo.
Eram noi și doar un Univers deasupra noastră. Iar noi îl pictam. Ți-am luat roșeața din obraji și am conturat Calea Lactee, am
stropit cu ea fiecare stea şi i-am dat căldură. Ți-am luat întunericul
din păr și l-am împrăștiat prin galaxie. Am creat noaptea şi stelele,
dar întunericul nu mi-a ajuns. Erai prea pur. În zadar căutam în
suflet după negru, acolo nu era decât frumusețea zilelor şi a
speranței. Nu aveam cu ce să termin noaptea. „Să fie mai multă
lumină” am zis. Noaptea, oricât de lungă ar fi, nu ne-ar ajunge.
Lumina dintre coaste ți-am furat-o când îți potriveai orbitele-ți în
orbitele mele și am aruncat-o peste noi, deasupra noastră. Şi câtă
lumină! Ne eclipsa Soarele şi toate stelele. Ziua era una nouă, iar
noaptea părea că s-a ascuns. Sau a murit, oricum era plăpândă...
„Şi dacă noaptea a murit, după ce mai răsare Soarele?” am
întrebat. „După fiecare sărutare”, mi-ai răspuns.
Și uite așa ne-am făcut propriul Univers. Eu l-am creat. Din
tine, din iubirea ta. A noastră.
Dar ceva ne pătează fericirea…
Dar ceva ne dărâmă fiecare orbită pe care gravităm şi ne
fură toți sateliții de care ne ancorăm. Fiecărui copac din grădina
sufletelor noastre le este tăiată rădăcina şi fiecare frunză este

scuturată şi pică şi e purtată prin Universul nostru până ajunge
nimic. Fiecare celulă ne este deshidratată de esență şi o ploaie
de meteoriți este între noi acum. Ne separă.
Ne murdărește sufletele și ne oprește din a ne respira unul
pe altul. Căci tu ești oxigenul Universului meu. Al nostru. Nu ne
lasă a ne insufla esențele. Dar tu nu vezi asta nici când îți dau
ochii mei. Rămâi cu zâmbetul pe buze când eu plec, atrasă și
pierdută-n Timp. Și plec și plec și plec. Și nimic. Tu rămâi acolo,
îmi scoți ochii din orbitele-ți și mă aștepți. Dar timpul… Dar
distanța…
Infinitul măsurat în kilometrii mă seacă, mă orbește, mă
surzește și mă taie în mii și mii de bucățele. Și fiecare bucățică e
vie pentru că ești tu în ea și-i dai viață. Și ușor, ușor, mă aduci din
nou la tine. Dar n-am învins încă.
Timpul ne înfrânge, se luptă cu noi şi ne smulge fiecare strop
de fericire şi-l schimbă cu efemeritate. Ne omoară.
Dar timpul... Of, de ce n-am avut puterea să creez şi timpul?
Să-l schimb, să-l opresc măcar. Căci fuge şi lasă în urma sa şi
scrum şi fum. Timpul aleargă şi lasă în urma-i griul rătăcirilor şi
al incertitudinii. Nisipul din clepsidră alunecă printre planetele
noastre, căci sticla s-a spart de mult, iar noi n-am observat.
Universul nostru e pătat de timp şi eu nu pot să-l opresc. Şi tu ce
faci? Îmi ştergi lacrimile cu o batistă din praf de stele şi-mi întinzi
hârtia şi cerneala şi creionul. Eu le apuc timid pentru că nu ştiu
ce să fac cu ele. Dar apoi, apoi te privesc în ochi şi ştiu că astea
sunt armele împotriva timpului. Şi scriu!
Ochii-ți strălucesc atunci când degetele-mi îmbrățişează
creionul, iar lacrimile-ți aprind stelele din obraji când grafitul
sărută hârtia. Buzele tale, care ascund secrete ale necunoscutului,
secrete ale Totului, se arcuiesc uşor când liniile de pe alb se
răsucesc în litere. Şi zâmbeşti şi timpul se dilată. „L-am învins” îți
spun. Şi atunci viața se zbate iarăşi sub coastele tale.
Erai un fir, iar eu un nod. Sau asta credeam.... Ce suntem
noi oare? Eu sunt călătoare şi tu busolă, eu rătăcită şi tu Steaua
Nordului. Eu om şi tu inspirație, eu vie şi tu artă. Eu sunt timp
acum, iar tu... eternitate. Şi împreună, Univers.
Suntem un Univers în Universul nostru.

ARGONAUTUL LÂNEI DE AUR (II)
Lui Titel, care a devenit cel mai drag prieten al cuvintelor mele, cadou de
Crăciun, mie, fiindcă astăzi a fost ziua numelui meu de bucovineanca-Evghenia!
(Urmare din nr. 143, februarie 2018)

N

u știu dacă după sistematizările urbane obligatoriu venite odată cu
civilizația, chiar anterior europenizării noastre,
au mai rămas aceste străzi, poate cele mai
călcate drumuri „urbi et orbi”. Nu știu dacă
mai există îndrăgostiți care se mai plimbă de
mănă sărutându-se pe sub castanii sau teii sau
salcâmii înfloriți. Cel mai cumplit mi se pare că
nu știu dacă mai există îndrăgostiți...
Apare, mai departe, intriga (și iubirea!) sub
forma clasică a pregătirii pentru Bacalaureat tot
în trei, unde din diferite semne, eroul principal
trage concluzii favorabile lui în amor. Și iar un
șir de Zărnisme de aur adunate cu migală de
argonautul meu: „Că afară e minunat, că au venit cocorii, că iată, zboară berzele, că vântul îi
face ei fericit sufletul și îi usucă puțin obrajii și
vârful nasului, că unde este mult vânt și zulufi și
parfumuri în aer, și coamă feciorelnică de păr,
fâlfâind pe lângă ispititoarele tâmple, acolo este
și fericire; că toate gâzele respiră și prosperă
prin pământul cald, că e lumină, bucurie, pace...” Într-un cuvânt, că și EA e îndrăgostită! Dar,
de cine, fiindcă deocamdată erau tot trei: ”ceea
ce mă umilea nemaipomenit, era că Irina cea plină de farmec, înfloritoare și ispititoare ca o mânză, în promenadele noastre, ne oferea fiecăruia
câte o mână și, printre buze, câte o minciună.”
Intriga se umflă vertiginos. Dorind să capete
avantajul scontat în urma căruia, ca luminița

de la capătul tunelului licurea PROMISIUNEA,
eroul nostru aruncă pe masă ultimul argument:
” ce s-o mai lungim, aș vrea să mă însor cu ea!”
Dar, fiincă nu există nici o cotitură a vieții fără
un”dar”, chestia era condiționată întâi de:”cazul în care voi fi student-” și mai apoi de”să-i
spun cumva, pe ocolite, tatălui meu”
Apologie a inocenței pierdute (oare??)
odată cu trecerea timpului, miniromanul
domnului Zărnescu ridică în fața lumii scutul
unei mature înțelegeri a compromisului făcut
de adolescență iubirii: ”știam că așa ceva, oho,
nu aveam să mai trăiesc niciodată, mai târziu,
că acel lucru ține de minunata și prosteasca
adolescență, când se spune că oamenii sunt
simpli, naivi ori nerozi”,dar au iubit!
În timpul ăsta, pe cât puteau, învățau toți
trei pentru bacalaureat, supravegheați în secret
de mama eroului principal care îl cerceta adânc
pe fiu și-l sfătuia ca Pythia din Delphi:
”-Nu cunoaște nimic, prea devreme din ceea
ce, mai târziu te-ar putea plictisi, dezamăgi,
obosi, ori îmbătrâni fără vreme...”
Și a venit ziua absolvirii, cu flori, cântece și
imnuri prestudențești, și în plină euforie adolescentină și de persoană absolventă de bac, îi
declară înfierbântat de ambele emoții că are intenții foarte serioase și că va veni ”s-o ceară”. Și
ca un făcut, în timp ce ea, îndepărtându-și buzele
de gura lui, ca să râdă, în parc, microfoanele
scânceau șlagărul lui Benson: bui, bui, bui...Și
gura ei râdea de el, și ea se prăpădea de râs.

A venit și momentul în care tatăl căruia
îi mărturisi dragostea precum și intenția lui
curată de a se însura cu ea, s-a prăpădit și el de
râs. Ba mai mult, amuzat, părintele îi povestește
despre Socrate și Xantipa...
După primele ”veniri”, veni și admiterea la
facultăți, dramatică pentru eroii noștri: Irina” fu
prima dintre ei care luptă, căzu și gafă, ieșind
de la examenul scris după numai treisferturi
de oră...apoi urmasem eu, văzându-mi ca prin
ceață numele orgolios...între cei”reușiți fără
loc”...Barbu, în schimb, băietul unor tăietori
de lemne, intrase printre primii la secția de
mecanică agricolă...”
Iată, concluzionează eroul nostru, aceasta a
fost prima arătoasă umilință în urma căreia s-a
simțit dat afară din adolescență, din fericirea
imberbă a vieții de elev și plantat, ca un vițel
breaz în fața porților închise ale studenției.
A doua umilință s-a construit în fața discuției
între tatăl său și tatăl Irinei, când părinții au
hotărât soarta celor doi vinovați de o dragoste
vinovată care i-a abătut de pe drumul studiului:
”Irina va intra, ca centralistă la telefoane...al
meu,va căra...prăjituri la o cofetărie cu un soi
de motocicletă cu trei roți...”
Urmează descrierea destul de amănunțită a
traiectoriei celor trei. Dulce descriere, minunat
bijutier, Zărnescu își continuă culegerile
pepitelor de aur din cuvinte de basm. Iată ce
poate face dintr-un ou spart: ”observasem
cu bucurie, cum un ou aprozarist, amărât,

încovoiat și cu capul spart, își pierde identitatea,
genul și sexul, transformându-se într-o prăjitură
garnisită, apetisantă, cu danteluțe, râulețe și
cu fustițe.”Sau dintr-o tremurare de crengi de
tei:”Florile de tei pluteau, cădeau, neiubite de
mine, lăsate de izbeliște, îngălbenite, fragile,
de pe crengi, în toamnă, învârtindu-se spre
pământ, ca niște frânte elice de avion prăbușit.”
Urmând riguros legea vieții, acțiunea îi tot
adună și-i desparte pe ce trei pînă cănd, Irina și
Eroul, Paul, se vor găsi singuri în fața destinului...
”muiați, sifonați și morcoviți de ploaie, ca niște
rățuște, însă plini de o îndrăzneală și o poftă
obscure...” Languros, dichisit, amănunțit, Zărnescu își construiește pe tot parcursul capitolelor următoare, 13 și 14, eșafodajul descrierii cu
amănunțime a pierderii inocenței și a castității.
Caznele muncilor herculeene în luptă cu leul din
Nemeea păleau în fața realității descrise în cele
două versuri purtătoare de adevăr: ”Fetița-i
foarte mare,/ Pielița-i foarte tare!...”
După ”52 de ore de sforțări războinice,
tumultoase, aiuritoare, aventuroase, suferință
și veselie, spaimă și nerozie, naivism, adamism,
fericire și bucurie, până când...până când...
m-am pomenit așezat...adâncit, cuibărit... ca
un pui...într-un coșuleț de aur, sub pântecele
Irinei învăluitor...adânc fierbinte și primitor,
simțind o furnicătură îngrozitoare, paralizantă
și dureroasă, transmisă trăsnet, în creieri, în
piele, în călcâie, în ochi, ca o miere întunecoasă,
dumnezeiască. Irina devenise femeia mea, nu

NEAGOE BASARAB (1459-1521)
COMEMORAT LA CĂLIMĂNEŞTI
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a în fiecare an, la Călimăneşti, 21 sept.

știu cum, însă i-am spus-o, fără să o mint, că și
2017, a avut loc un simpozion închinat
eu, cu asta, am devenit bărbatul ei, adică mai
luiexact,
Neagoe
Basarab, voievod român care a domea este cea care m-a făcut să ajung și eu
nitbărbat.
între Nu
aniiștiam
1512cum
şi s-o
1521;
„Sfântul
Neagoe
mângâi,
s-o strâng,
Basarab-izvor
de spiritualitate
s-o sărut, mai mult,
s-o pipăi și iar românească”
s-o mângâi,
(Ediţia
a IX-a). Acesta
desfăşurat,
nu șicas-o
anul
de mulțumire,
iubire, s-a
cinstire
și juruință
fac să-i treacă neplăcutele-i suferințe fizice,
fermecătoare și drăgălașe.”
Și Paul, luîndu-și soarta în mâini, după cum
i-a mărturisit tatălui său, la sfatul mamei sale
care, ca și tatăl și împreună cu el bătuseră trei
zile poteci pe la ușa lui, înmoaie cozonacul în
vin, dovedind cu cearceaful că au fost curați
și nepătați. Se află de-acum fiind, mult mai
înțelepți, mai potoliți, mai casnici. Ea ” jucânduse cu toate cele zece degete ale lui, apoi ( și) cu
al unsprezecelea...” se amuza molcom râzând
amândoi, de nebunia omenească:
”- Cine știe câte n-am știut! Vom ști deacum ?” completează el ca un filozof anonim și
clandestin.
Privesc încă o dată rîndurile scrise cu
decenii în urmă de domnul Zărnescu și-mi vin
în minte, năvalnice, zeci de anunțuri, de știri

„Despina Elena Doamna-Maica Platonida”
partea primăriei oraşului Călimăneşti a pa
pat, şi a luat cuvântul, Vasile Scârlea-pro
de istorie, viceprimar..În sală am observa
martie/2018
colectiv
de măicuţe de la Mânăstirea Os
trecut, la Mânăstirea Ostrov, ci în cadrul rafinat participat cu lucrări: Mihai Sporiş-„Anul 2017- dar şi personalităţi de la Forumul Râmn
din plin pe toate
de la ”breching nius”. Violuri, crime cu violuri doar coaja în care sălășluiește sufletul, pentru viața ta, răscumpărându-le
al cărţilor Bibliotecii Orăşeneşti „A.E. Bacon- Bornă la trei repere istorice seculare”, pr. (Dumitraşcu Gheorghe-prof. doctor în ist
celelalte risipite
inutil...
celelalte...
sechestrări cu violuri, incesturi, patriciduri, un timp.
secretarul general al Forumului Râmniculu
sky”... A deschis simpozionul Georgeta Tănă-Ce Constantin
Mănescu-Parohia Urşani-„Bisericile
E frumoasă
cartea ta, scriitorule!
E atât Ghinoiu,
zici, Titele, artistule? Ai găsit adevărul
pruncucideri... și groaza mă cuprinde rece și
din Călimăneşti:
scriitorul Nicolae
soaica, directoarea
care Fenia
ctitorite dela Sfântul
Neagoe
Basarab”,
frumoasă încât poate modela, remodela
iubirii descoperită
17- 18 ani?
Ai mai
iubit deOvidiu
nemiloasă...Către
ce ne bibliotecii,
îndreptăm? după
Unde vom
tul Vasian Mircescu, comandorul în re
Driva, Oare
preşedinta
Culturalcând
al CălimăMihail
Stângă-reporter
Radiovremuri,
România-„Despre
vieți, contaminându-le cu „frumos”. E atât
ca atunci?
Suntem
născuți în aceleași
ajunge?
a muritForumului
cu totul vremea
prof. inginer-Gheorghe Gavrilă...
neştiului,
a moderat
aceastănormal,
întrunire,
undeaceleași
au valahul
Basarab,
cumani
ordinile cavalereşti
de frumoasă încât m-am trezit înapoi în viață,
conjuncturi
ne-au
bordatşi drumurile
lucrurile
firești
se petreceau
când

dragostea dintre un băiat și o fată, adevărata
dragoste se transforma (precum un fluture din
crisalidă ) într-o iubire în trup și suflet care-i unea
pe cei doi pe vecie, care completează gingășia
cochetă a trupului de clepsidră a femeii numai
cu fermitatea, siguranța și eleganța formelor
dăltuite în granit sau bronz ale bărbatului.
Bărbat și femeie, începutul și sfârșitul lumii, apa
și focul, lumina și întunericul. Jumătăți de sfere
rupte de Dumnezeu în două, se caută și, dacă
se găsesc, chiar dacă pentru ultimile zile care
le-au mai rămas, se adună aspirați ca de-un vid
cosmic și trăiesc în puținul timp pe care-l mai au
o viață întreagă...Pentru dragostea adevărată
nu există timp, nu există vărstă...
Există o vârstă a iubirii?...Sau, există o vârstă
până la care ai voie să iubești?...Nu cred. Cred
că totul ține de tinerețea sufletului.Trupul este

și totuși nici eu nici tu n-am uitat frumusețea
iubirilor noastre. Mai crezi în iubire, Titele? Eu ,
da! Iubirea e bunătate, e ajutor, e o vorbă bună,
un umăr lângă al tău cănd aluneci și ai pe cine
te sprijini, iubirea este vorba mută, nerostirea
care nu este tăcere, este somnul păzit când
afară viscolul spulberă crengile de salcie, este
găndul bun gândit printre necazuri, este ”bună
dimineața” sau”noapte bună”, este lacrima și
zâmbetul, este atunci când peste dorința ta,
voința celuilalt devine lege pentru tine, când teai face colac la picioarele lui păzindu-i somnul,
cănd ți-ai da viața fără șovăire ca s-o salvezi
pe a celuilalt, când ora petrecută împreună se
transformă în 3600 de secunde în care respiri
fericit același aer , când nu te mai mulțumești
să exiști și vrei să TRĂIEȘTI ! Chiar dacă mai ai
o singură zi, aceea va fi cea mai plină din toată

bucurându-mă de amintiri, și visându-mă
înainte în viață, bucurându-mă de vise.
Mai scrie chestii de astea, Titele, poate te
mai aud și alții care încă dorm. Trezește lumea,
Titele, acuși vine Învierea, sau poate chiar
Sfârșitul lumii și nu vor fi salvați decât cei care
iubesc, căci, dacă dragoste nu e... Eu vreau să
mai trăiesc...Dar tu, argonautule, mai găsești
aur în cuvinte?...
Revenind la romanul tău, despre sfârșitul creionat de tine, despre pruncul care a apărut după
nouă luni, de unde știai că-l va chema PETRE?
Cu toată dragostea de care eram în stare
acum 50 de ani, și acum, atunci și acum,
mărturisesc faptul că am devenit o admiratoare
a scrisului tău, care mi-a amintit de iubire.

pcickir

BISERICILE CTITORITE DE SFÂNTUL NEAGOE BASARAB

Constantin MĂNESCU - HUREZI

Ligia-Eugenia ZAPRAȚAN NICOLESCU

24.12.17 / Horezu

din tinereţe la Constantinopol, unde s-ar fi ocu- biserică-mausoleu, menită să fie locul de marea ei din temelii.
pat între altele și cu supravegherea lucrărilor de îngropăciune a lui și a membrilor familiei sale, a
Cea de-a treia mare ctitorie a lui Ne
el mai de seamă ctitor de locașuri sfinte construcţii a unei moschei, ar fi adus cu el, când devenit în 1793 sediu al Episcopiei Argeșului, Basarab este biserica mânăstirii Snagov, sit
din Țara Românească din secolul al XVI- s-a întors în ţară, un meșter cu numele Manolli fiind restaurată în anii 1875-1886 de arhitectul pe o insulă de pe lacul Snagov, la 40
nulSfântul
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eveniment
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istoriei
mult
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popor.
Dar marele domnitor Neagoe Basarab, care 1517-1521, această biserică introduc
(1512-1521). Din Viaţa Sfântului Nifon, patri- aceste știri sunt adevărate, atunci Manolli,
În 1918, după marile suferințe ale unui război mondial în care
arhul Constantinopolului, întocmită de Gavriil identificat cu meșterul Manole al legendei po- a dat ţării unul din cele mai preţioase monu- peisajul architectonic al Tării Românești u
românii au dat tributul de sânge, o mare adunare plebiscitară
ar fi mai degrabă un armean care lucra mente de arhitectură românească, după cum nou de lăcaș, cel numit ”athonit”, adică înr
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marele1918,
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În vremea zidirii, biserica mânăstirii Argeșu- țării a fost
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