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ROMA	SORGINTEI	NOASTRE	
ȘI	CREȘTINĂTATEA

Constantin	ZĂRNESCU

Împăratul vizualizează, încă, ceva ce pare că 
ar închide Columna Eternă, acolo, sus, în imediata 
apropiere a unui grandios capitel doric; și ar 
sfârși, astfel, epopeea războaielor daco-romane, 
narată, povestită în imagini, ca hieroglifele, pe 
ascuțitele obeliscuri ale Egiptului vechi. Zărește, 
succedându-se, mulțimi și cete supraviețuitoare, 
aparținând poporului dac: femei-mame și bătrâni 
cu copii de mână; pe urmă turme de vite mici, 
înaintând, tulburate, parcă spre lunga zare.

Mai întâi, oi și capre, apoi viței și mânji, cu capul în pământ. Nu 
pare o grăbire ori o alungare, din urmă, cu toate că se văd imagini 
ale câtorva romani, în veșminte civile, ci după opinia unor prestigioși 
istorici, precum Petersen și Patsch, este o „reîntoarcere la vetre”, a 
celor retrași, ascunși, pe platourile și pășunile carpatice, a resturilor 
familiilor, ferite de a fi puse în calea grozăviilor și măcelurilor.

Strămutarea unei părți a neamului Dacilor, dintr-un loc, spre altul, 
nu sfârșește și nu încheie acea epopee a încrâncenărilor, pe Columnă, 
ci deschide o alta. Și iată de ce.

Intuind Traian, în chip hotărât, strategia limesului danubian, 
exploatarea pământurilor bogate, a aurului; sării și altor metale 
prețioase, împăratul a stăruit, aici, în Dacia, precum în nici o altă 
provincie, aproape 2 ani, cu o grijă stranie, crezând, vizionar, nu?, într-
un fel de altoi miraculos, între legionarii, împroprietăriți cu pământ și 
populația autohtonă: romanizarea; nașterea Poporului Românesc.

Columna a supraviețuit barbarilor, care au demolat și dat la topit, 
probabil, doar marea statuie de bronz, din vârful ei, a Împăratului 
Cuceritor. Și i s-a adăugat, mult mai târziu, după aproape 1400 de ani, 
o alta, pe acel soclu, în urma unui eveniment așteptat și fericit, dat  
să fie!... Pentru că, încă din 1536, un papă, Paul al III-lea, a poruncit  
să fie deshumat postamentul și fundamentul Columnei, acele resturi 
de ruine, dărâmături și straturi de praf cosmic, așa cum e numit 
astăzi; și să fie înconjurată, în taină, grandioasa operă a Antichității, 
cu ziduri joase, de ocrotire și de protecție. De ce în taină?... De ce în 
secret?...

Sfântul Apostol Petru, cel rânduit de Isus, să țină, în mâna sa 
dreaptă, cheile Bisericii Universale, a fost omorât, în vremurile 
Împăratului Nero, în anul 64, dramatic și martiric. Iar, spre a nu fi 
comparat cu Mântuitorul, el a implorat, în umilința sa, să fie crucificat 
cu picioarele în sus!... (Versiunea aceasta, orală, apoi scrisă, a apărut 
foarte târziu, tocmai în sec. III e.n., menționându-se, expres – „precis”, 
cum că însuși Petru ar fi cerut această formă de supliciu: „diferită”, 
pedepsit, în cumplite chinuri.

Eforturi îndelungate, susținute, de restaurare, cu schele și macarale 
primitive, de lemn, a Columnei, au urmat, în sfântă taină. Tocmai 
în 1586, adică după 50 de ani, alt Papă, Sixtus al V-lea, îi comandă 
arhitectului Domenico Montana înălțarea unei statui monumentale, 
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reprezentându-l pe Sf. Petru, sus, în vârful ei, ca o sacră glorificare. 
Sculptura statuară a fost concepută și turnată, în bronz, de Girondo 
della Porta.

Cu foarte puțin timp înainte, câteva luni, Papa mutase obeliscul 
egiptean, cumpărat de împăratul Caligula și implantat în Circul său, 
ducându-l cu zeci de perechi de cai și mare pompă, în Piața San Pietro, 
în fața Catedralei Sf. Petru, unde se găsește și azi.  Un legendar personaj 
al Creștinismului, figură mitică, biblică se „asamblează” mitului păgân 
al Măreței politici civilizatoare, milenare, a Romei!... Pentru că se 
împlineau 1500 de ani – colosală memorie culturală, preluată de la 
latinii Imperiului!... 1500 de ani de la crucificarea Sfântului Petru, în 
apropierea Circului Maximus, ori în grădinile vaticane.

Arhitectul Montana a dispus și tasarea, prin recioplire, reajustare, 
a acelui capitel doric al Columnei, spre a deveni soclu, al noii statui. Iar 
echipa de sculptori, dăltuind, cizelând, au eliminat ceva, din imaginile, 
în basorelief, ale închiderii epopeice; și ale altei deschideri, epopeice, 
cum vom vedea, a poporului dac, în istorie, încât, deasupra frunților 
mamelor, cu prunci în brațe, ori de mână, a bătrânilor și turmelor, se 
află tălpile Sfântului Petru, ocrotitoare și enorme, susținând statuia, 
de șapte metri. Astfel, s-a spus și s-a scris:

Creștinismul a luat, atunci, sub aripa sa, Columna Traiana; și, în 
comparație cu Coloseumul, o instituție brutală și crudă, a Masculinității 
violente, devenită sub papi manufactură („filatură”), de lână; și 
Pantheonul Politheismului – folosindu-se de prestigiul Romei ei papii, 
artiștii, teologii, renascentiștii – îi vor socoti pe Daci, fiind crud învinși, 
însă nu exterminați, nu decimați, nu decapitați în massă, dimpotrivă 
buni de muncă, pe pământul lor, sau ajungând sclavi, prin piețele 
Mediteranei, nu doar la Roma!... Ei, da: înfrângerea Dacilor (și, iată, 
protejarea lor, vizibilă, „afișată”, mult mai târziu), i-a transformat (și) 
într-un popor-martir!...

În acest chip, Columna și Traian cel întemeietor, ce va fi clamat, 
curând, în rugăciunile unui mare papă, începând, cu pompa și 
ceremonialele Memorialului Petru, au devenit simboluri universale; și 
utilizate, de-acum, și de creștinii, din lume.

Roma-Madre și Catholicismul ei roman – „universal”. Iată și 
altă ilustrare, apropiată de noi: toate reportajele filmate, ale înaintării 
trupelor Aliaților, venind din Africa, trecând prin Roma, spre Ger-
mania, în vara lui 1944, se deschideau, și se închideau cu.. imaginea 
verticală a Columnei, eterne, avându-l în frunte pe Apostolul Sfânt 
Petru! Viziune alb-negru, a tehnicii vremii, grandioasă, dar sumbră și 
mohorâtă, pătrată și înnegurată de zgura, funinginea și fumurile celui 
de-al doilea război al secolului XX, călătorind ea mai departe, parcă 
spre ceruri.

*

Între victoriile strălucitoare ale Părintelui nostru Traian, din anii 101-
102-106 și retragerea ordonată de împăratul Aurelian a administrației 
și armatelor, din Dacia, între anii 271 și 275, după ultimele cercetări 
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– fiindcă a fost o plecare-mutare, înceată, sub presiunea 
barbarilor, pe malul drept al Dunării, numai a notabilităților și 
familiilor acestora – s-au scurs 4 (patru) generații de oameni, de 
istorie mixtă și altoită, a romanizaților. Hadrian însuși susține, în 
amintirile și însemnările sale, s-a luptat, din răsputeri, să mențină 
și să păstreze Dacia în Imperiu; deși invaziile și năvălirile barbare, 
din Nord, erau tot mai dese, ascuțite, accentuate. Întrebându-i  
pe specialiștii în psihologie, lingvistică ș.a., cum au început dacii 
să învețe să vorbească și să scrie (odată cu școlile romane), 
acolo, în limba latină, răspunsurile lor, corectate și reluate, au 
devenit clasice, unele chiar didactice, oferind și o ilustrare teri-
bilă, șocantă, petrecută între a doua și a treia generație, în cazul... 
Cantacuzinilor greci – românizați, în Muntenia!... Vorbind limba 
elenă și turcă, la venire, peste Dunăre, primind-cumpărând 
moșii, încercându-se în politica locului, românească, ei au de-
venit... patrioți români. S-a născut și un concept științific, încă din 
sec. XIX, acela de împământenire. Boieri pământeni și demnitari 
pământeni. Domnitori pământeni!... Sugerându-ni-se, astfel, 
înrâurirea și influența pământului doar asupra celor ce-l lucrea- 
ză. Cei ce istovesc asupra terrei-țărânei. Al celor ce îl răscolesc și 
îl udă cu sudoarea frunții lor și cu sângele palmelor lor bătătorite. 
Și sentința, de o nobilă simplitate străveche, perpetuându-se: 
țărâna este a celor ce o muncesc! Trăind alături de ea!...

*

Vizualizată (privită!), mai mult decât citită, Columna Traiană 
a produs și a deschis, până azi, în Civilizația Imaginii, conceptul 
de document (audio) vizual. Alocuțiunile, cuvântările, discursurile 
împăratului, la tribune improvizate, îmbărbătările, slujbele 
religioase, comenzile, poruncile militare etc., ne sună, vajnic, 
în urechi. Văzându-le, pe Columnă, sar, țâșnesc din muțenia și 
încremenirea marmorei – le auzim zgomotele, sinestezic, vijelios, 
războinic. Acea limbă latină  – devenită latină populară (latina 
vulgara), în care se va înscrie și cea dintâi traducere, aparținând 
Sf. Ieronim: Vulgata! Iar pentru țările și limbile neolatine, cu 
un procent uriaș de cuvinte, de 80%, din acea limbă: limba 
românească.

Ce a fost, oare, femeia dacă, după cucerirea romană?, 
devenind, din văduvă de război și luată, apoi, soție, de un legionar? 
A rămas... nelegitimă? A rămas sclavă?... Ori peregrină?... pe 
propriul ei pământ?... Știm că Hadrian a dat un celebru edict, prin 
care a interzis ca un italic, ori un dalmat să aibă o femeie și acasă și 
în Dacia Capta! A dorit să stârpească bigamia.

Nu vor trece, însă, decât 100 de ani; și în 212, împăratul 
Caracalla a dat și el Constituția Antonină, cu totul „revoluționară” 
și fără precedent, declarându-i cetățeni liberi, pe absolut toți 
locuitorii Imperiului Roman! Oameni liberi!... Nici astăzi nu este 
înțeles în profunzime gestul acestui împărat, pe care-l admira 
Abraham Lincoln, socotindu-l pionier al „abrogării” tuturor 
formelor de exploatare silnică; trude, istovuri – „șerbie”, „iobăgie”, 
„robie”!... Acel Caracalla a lăsat teribile fapte: și-a ucis, de față  
cu mama sa, fratele Geta, care a fost, astfel, împins și supus, 
destinului lui Rems!... A realizat cele mai mărețe și luxoase terme 
publice, din Roma, lângă Via Apia, Circus Maximus, Palatin și 
Coloseum. Și a călătorit, stăruitor, spre Dacia, ajungând până la 
Porolissum (Zalăul de astăzi). Acolo i s-a ridicat, în mijlocul întinsei 
cetăți, care era, de fapt, un cartier militar, cu amfiteatru, bazilică, 
depozite de arme, locuințe administrative; i s-a ridicat de către 
sculptorii școlilor provinciale, trimiși acolo, școliți la Roma, o 
statuie ecvestră enormă. Din ea, s-a deshumat și expus, la Muzeul 
municipal Zalău, o mână de bronz auriu, de câțiva metri; o parte a 
feței împăratului; și fragmente, cu detalii fine, ale unei cizme, sau 
pantof.

Acolo, la Porolissum, Caracalla a văzut că Imperiul Roman, la 
granița sa cu dacii liberi, burii, sarmații, iagizii, era, încă, puternic 
și stabil, dincolo de limesul norddanubian! Vizitând noi înșine, azi, 
Porolissum, contemplăm un document vizual, cu aerul său istoric, 
etern: zările și coamele Carpaților (ce se vor numi Păduroși), spre 
Rutenia; în dreapta – carpii (alți daci liberi, spre care se crede că 
s-ar fi refugiat Decebal, dacă trăia!); apoi sciții, bosporanii, grecii 
din pont, geții. În stânga, marcomanii, brigeții, cotinii (Slovacia și 
Cehia de astăzi).

Împăratul Caracalla, după anul 212, aflându-se în călătoria sa 
și ajungând și în Dacia Felix, cu 60 de ani înainte de retragerea 
aureliană, încă se simțea pe deplin stăpân pe centrul dunărean al 
Europei, pe limesurile Imperiului, din Britania și Germania, până în 
Pont. Îți poți aminti și o frază capitală a lui Tacitus: Imperiul Romei 
avea 75% din suprafețele lui PĂDURI!... Case afundate în pământ, 
bordeie, peșteri, burgade. Asta vedea Caracalla (și) la Porolissum: 

păduri enorme, de necuprins, spații silvestre, cât vezi cu ochii; 
însă și câmpii cu grâne, livezi, pășuni, fânețuri – niște „documente 
vizuale”, ce pot fi contemplate, neschimbate, și azi!...

„Restaurate”, în fiecare primăvară, înflorite și perpetuate, 
întreținute, nemurite (și prospere), de grija Mamei-Naturi. Cea 
mai întinsă suprafață arheologică, 80 de ha, cu patru porți de 
intrare, răscruci interne, de alei, la 1000 m. înălțime, deasupra 
nivelului Mării inospitaliere ș.a. S-au găsit și temeliile turnurilor 
de veghe, spre pădurile neamurilor barbare ale Europei, resturi 
ale cuptoarelor de ars bricuri (cărămizi), ceramică; urme de tălpi 
de copii, urme de păsări și căței, eternizate, în massa de humă, 
pusă la uscat și apoi arsă. Trecând de Drobeta, Sarmis, Apullum, 
Potaisa, Napoca (pe care Hadrian o declarase municipiu, în aceeași 
vreme cu... Verona, în Italia!), și ajungând pe înaltul montan, spre 
pădurosul Porolissum, Împăratul Caraculla vedea, liniștit, la capătul 
Imperiului său cel mai măreț oraș militar, din Nordul încă strașnic 
apărat al Daciei. Iar azi, încă nedepășit: cel mai întins sit arheologic 
descoperit, de importanță nemăsurată, istorică, a vechimii, de pe 
teritoriul României.

*

Există documente audio-vizuale, însă și scrise ale unui anonim, 
incredibil eroism al femeilor și mamelor, în Dacia romană, „cea 
secătuită de bărbați”. Cuvântul latin „femeie” provine din cuvântul 
esențial-latin: familia! Un lucru uimitor. S-a conclus, sigur, că 
rămânând, din nou văduvă, după ce a fost „soața” unui roman 
vârstnic, ea a fost responsabilă de muncile câmpului, grădinii, 
creșterea și educația copiilor, devenind... cap de familie! Bărbatul 
ei, veteranul, mai bătrân cu 25 de ani decât ea, devenise, în latina 
vorbită în popor (vulgată): betranu; și a născut un alt cuvânt 
românesc: bătrân. Alt bătrân, prea sau mult mai bătrân, va 
rămâne, parcă ferit, ocrotit de natura sfârșitului vieții, un originar 
dac: este moșul. Dormind și el și copiii, pe cărămizile, rămase calde 
ale cuptorului de pâine, vor ocroti, în mersul istoriei, cuvântul 
vatră. S-a mers, lingvistic, prin excludere: neexistând la nici o limbă 
a popoarelor învecinate cuvântul important vatră, a fost numit 
autohton (spre a nu se spune dac!) La fel și cuvântul copil!...

Există în popor și alte sinonime ale femeii-familia: muiere și 
țiitoare (de la tenere). La alte popoare neolatine: mujer, moglia 
etc. E greu, poate nu, de înțeles de ce, în românește, a rămas 
doar un cuvânt secundar și... vulgar! Există, în schimb, o localitate 
vestită, de munte, în Vâlcea: Muiereasca. Și un dans: Muiereasca. 
La spanioli, spre ilustrare: mujeresca. În sec. X, lângă femeia-familia 
va apărea și sclavul: nevasta; și, apoi, neologismele neo-latine, în 
sec. XIX: concubină, amantă, parteneră ș.a. „

Prinderea, la început, „după ureche” a latinei, devenite vulgare, 
în văduvia ei „de-a doua”, o face pe femeia-dacă să participe, poate 
fără voie, la romanizare, grație noii economii prospere, romane și 
a presiunii vieții, aduse de coloniști. Conservă parole, autohtone, 
precum: țambră (scândură), palancă (deal), ar, câmp, colină, 
mină (aur, argint, sare), grâu (bob), sălbatic, flori, frunze; dar 
folosește și memorează cuvinte casnice, latine: fus (fusus), furca 
(furca), flacără (flacula), scânteie (scintilia), lână, oaie, cal (mânz, 
nu!), vacă, porc, capră (da!) etc. Tot universul casnic: cunie, curte, 
cocină (de la cucina – pe care un lingvist stalinist l-a impus, precum 
de origine... bulgară). În cucina aceea, în curte, se fierbeau, vara, 
fructele cu coajă tare: ghindă, dovlecei, pentru puii de animale. 
Se conservă și alte cuvinte „autohtone”, în jurul femeii-mame 
și a familiei ei: opinca, spre ilustrare, socotită de același lingvist 
comunist, cuvânt de origine... bulgară! În realitate (de aceea 
strălucitul, marginalizatul savant ardelean I.I. Rusu a învățat limba 
albaneză!): opinca (parolă celebră, antică, ce apare și pe Columna 
Traiană) este de origine comună: traco-iliră! Autohtonă! În vreme 
ce bulgarii au sosit tocmai în sec. VIII.

Împinsă de presiunea impetuoasei istorii romane, peste Dacia, 
văduva bătrână, femeia-familie se comportă ca un bărbat, lucrând 
pământul, cu ajutorul copiilor ei, crescuți, folosind plugul cu coarne 
de fier, aducând lemne de foc, din pădure, păscând animalele și 
ajutând să se nască purceii, mieii, vițeii.

Prin iscusința și istovul ei, lucrându-l continuu, întorcând 
brazdele, de pe o parte, pe alta, ea își apără, tainic, pământul 
(paviamantus), țărâna, din care s-a născut. Și aici, bătrânul 
împărat Hadrian își mai amintește, pentru ultima oară, poate, 
o anume înțelegere și simpatie, pe care el a arătat-o destinului 
femeilor, în genere, care, în pofida unei trude, de robi, ajung la 
bătrânețe, stăpâne ale casei și familiei. Își mai amintește Hadrian, 
o singură dată: l-a rugat într-o scrisoare  pe Arian, istoricul, care 
ajunsese guvernatorul Capadociei, sau Armeniei, iată nu-și mai 
aduce aminte: să caute și să găsească, în Caucaz, palatele Medeei 

și lui Iason și Lâna de Aur. Arius i-a răspuns că, întrebând bătrâni, 
nimeni nu mai știa nimic. Hadrian s-a supărat, însă istoricul acela 
i-a descoperit insula și templul, ridicat de Ahile, prietenul său, 
Patrocle, acolo, în Pontul Euxin. Ce-și mai amintea Hadrian? Că 
Medeea a dat o frază, devenită vestită, despre legătura femeilor 
cu țărâna nașterii lor:

– Nici o tragedie nu-i mai mare ca pierderea pământului!

*

Și s-a mai petrecut un fenomen cu totul uimitor; înțelegând 
ea, femeia, noua lume, prin viul grai – al latinei „populare” (adi-
că: populare, fără nici un fel de... ironie): înțelegând noua cre-
dință, în Isus. Este, până în Constantin cel Mare, o epocă haotică, 
a receptivității orale, prin intermediul cumplit, uneori eronat, 
confuz, al urechii, întrucât scrisul nu era, încă, folosit, jos, în  
popor.

S-a spus: romanizații și străromânii au prins creștinismul, de 
la sânul mamei-maicei lor!... Deci, chiar mai rapid, decât prin 
„viu grai”!, mai întâi auzit, memorat, apoi vorbit. Și, iată, cazul 
celei mai celebre rugăciuni (rogatione), pe care Învățătorul le-a 
spus-o creștinilor vechi să I-o adreseze Domnului Dumnezeu și s-o 
memoreze: Tatăl Nostru!

E sigur poema sacră – cea mai cunoscută a Lumii, spusă, prin 
somn, dimineața, seara și noaptea, de peste un miliard de oameni. 
Pater Noster are 44 de cuvinte; 92% sunt de origine latină, intrate 
desăvârșit în limba română; unul singur este ebraic, intrat în toate 
religiile monoteiste: amin – amen; tradus, cu iubire, speranță, 
credință, printr-un conjunctiv, sfânt: așa să fie! Cuvânt care re-
leagă, fratern, pe un enoriaș, de altul, privind cerul: Amin, amen 
– așa să fie!...

Peste această rugăciune-poezie, cum a numit abatele catolic 
francez Prevost, Tatăl nostru, s-au așezat, prin vremuri, straturi 
arheologice, dar nu de humă, ci de bucăți de cer, cuvinte; 
arheologie lingvistică! Iată, cinci cuvinte s-au depus, după aproape 
un mileniu, la venirea populațiilor și neamurilor migratoare; de 
origine slavă: „Sfințească-se”, în loc de... „sanctifică-se”; „greșeli”, 
în loc de „erori”; „izbăvește-ne”, în loc de „mântuiește-ne”; „slavă”, 
în loc de „glorie”. Și „veci”, în loc de „secoli”. Un alt cuvânt-strat 
lingvistic a apărut, în Transilvania, un „localism istoric”: slobozește-
ne (pe noi), din maghiară (în loc de „mântuiește-ne!...”).

„Moară universală”, măcinând, în rugi, boabele de grâu 
ale pâinii fierbinți ale sufletelor și nădejdilor, răscumpărării și 
nepieririi sufletului (spiritului), întru mântuitorul Isus, Tatăl nostru 
și creștinătatea învață pe copii și fii și nepoți noua credință, încă 
de la sânul maicelor și, crescând, erau învățați să vadă, pipăind-
mângâind bobul de grâu: obrazul, pe cruce, al Domnului Isus 
Cristos.

*

Ei bine, limba latină, devenită populară – vulgară, a cucerit, cu 
parolele sale, nu cu sabia, o altă moară tainică și universală, grație 
forței pe care ne-o arată Dumnezeu, suflând peste mări, oceane și 
râuri: moara de munte – moara de apă. Te-ai fi așteptat ca, ferită 
de războaie, ea să păstreze, în întregime, cuvinte și expresii dace. 
Dimpotrivă, e uimitor să constați că 100% cuvintele lucrătorilor 
din jurul ei au devenit latine. A fost prea mult grâu în Dacia; și 
boabe – în care primii noștri creștini vedeau fața Domnului Isus; 
și când gustau pâinea caldă, se cuminecau cu trupul Său?!... S-au 
îndrăgostit roman(izații) de această instituție a lui Dumnezeu, 
care se învârtea etern-gratuit?... Cuvintele morii pe apă, 
măcinându-se, etern, între ele, acelea sută la sută uluiesc și azi: 
făină, roată, paleți, dinți, sac, scară, albie-capestere, de frământat 
(capisterium), spiță, capațână. Și, în cele din urmă, enumerând, 
ești supus unei epifanii! O căpățână „preistorică”, „antică”, 
aproape „carbonizată” s-a descoperit „la munte”, în Croația, lângă 
Dumbrava Sibiului; căpățână, numai, căci spițele au dispărut, 
sau poate au putrezit; o uriașă căpățână de moară, ai cărei paleți 
mutau energia apei, întru apariția făinei, mălaiului, spiță și roată (și 
căpățână) și învârtire veșnică, descrise, tehnic, pentru întâia oară, 
de Plinius cel Bătrân.

Căpățâna aceea se conservă, azi, la Muzeul Brukental. Dar, 
la fel de surprinzător rămâne faptul că mai multe ape, sus, de 
munte, pe care se află mori, chiar și azi, se numesc Repidea; iar, la 
Bistrița-Năsăud, există un hidronim strașnic, după cum s-au așezat 
populațiile venite după sec. IX: Repedea (la izvoarele ei); Bistrița 
(slav), la mijlocul fluxului; și Rebra (la câmpie).

(din romanul 
ROMA SORGINTEI NOASTRE 
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TABĂRĂ	DE	ODIHNĂ,	
RECREERE	ȘI	DOCUMENTARE	
PENTRU	COPIII	BASARABENI

Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Jude-
țeană „Matei Basarab” Vâlcea, organizează la Râmnicu-Vâlcea, 

în perioada 28 iulie – 9 august 2018, ediția a II-a a Taberei de odihnă, re-
creere și documentare pentru copiii basarabeni. În tabără vor fi pre-
zenți 17 elevi și 4 profesori de la Liceul Teoretic „Mitropolit Nestor Vor- 
nicescu”, com. Lozova și din mun. Chișinău, Republica Moldova. În 
această perioadă vor fi vizitate mai multe obiective din patrimoniul cultu- 
ral-spiritual național situate în județele Argeș, Gorj, Mehedinți și Vâlcea. 
De asemenea, duminică, 29 iulie, participanții la tabără vor fi prezenți 
la manifestările organizate în mun. Râmnicu-Vâlcea cu prilejul Zilei 
Imnului Național; în aceeași zi, aceștia vor onora invitația de a participa 
la manifestările culturale dedicate Zilei Comunei Golești, jud. Vâlcea. 

Notă:	Ilustrația foto a fost realizată la 29 iulie 2017, în Parcul Zăvoi 
din Râmnicu-Vâlcea, cu prilejul Zilei Imnului Național, la ediția I a taberei.  

Eugen	PETRESCU

Petre	CICHIRDAN

Miercuri, 18 aprilie 2018, seară 
„cultural-istorică dedicată 

Centenarului Marii Uniri (1918-2018)” 
organizată la  Biblioteca Județeană de 
către Asociația Națională Cultul Eroilor 
„Regina Maria”-Filiala Județeană 
„Matei Basarab” Vâlcea (Centrul de 
Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălaşa”, 
Râmnicu Vâlcea); 

organizată sub genericul cu titlul de mai 
sus (creat de Eugen Petrescu şi preluat 
de noi din programul manifestării) şi 
cu participarea unei delegații de la 
Universitatea de Stat din Republica 
Moldova formată din pr. conf. univ. dr. 
Octavian Moşin, însoțit de studentul 
Iulian Lai. 

Întrunirea s-a desfăşurat în două 
părți, în prima, moderată de cpt. Mihai 
Alexandru Radu (ofițer cu Informarea şi 
Relațiile Publice în Garnizoana Râmnicu 
Vâlcea), Corina Bedreagă transmițând 
participanților urarea directorului 
Remus Grigorescu de bună participare. 

Prefectul județului,  Florian Marin 
a urat şi domnia sa, luând cuvântul, 
succes lucrărilor aniversare închinate 
marelui eveniment al anului 2018...
Aniversarea Centenarului!...lăudând 
asemenea ma-nifestări culturale... 

Partea a doua a fost moderată 
de Eugen Petrescu, care i-a avut ca 
invitați speciali, cu lucrări, pe domnii:  
Florin Epure (director al Direcției 
Județene pentru Cultură Vâlcea): 
Scurt istoric al spațiului pruto-nistrean 
și al vecinătăților sale;  Gabriel 
Croitoru (cercetător științific în cadrul 
Institutului de Cercetări Socio-Umane 
„C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei 
Române): Extremismul de stânga 
oglindit în documentele Serviciului 
Județean Dolj al Arhivelor Naționale;  
Dinică Ciobotea – coordonator științific 
al Centrului de Cercetări Istorice „Pr. 
Dumitru Bălașa”, care a prezentat 
cărțile invitatului Octavian Moşin: 
Biserica Ortodoxă din interfluviul 
pruto-nistrean: 1813-2013, Chişinău, 
Cuvîntul-ABC, 2013 (coord.: Octavian 
Moşin, Ion Gumenâi);  Educație şi 
viață spirituală în Basarabia. Tradiții 
şi perspective, Chișinău, CEP USM, 
2015 (coord.: Ion Gumenâi, Octavian 
Moşin);  Evenimente și personalități 
marcante ale vieții spirituale din spațiul 
pruto-nistrean și vecinătățile lui din sec. 
XIX-XX, Chișinău, Editura CEP USM, 2017 
(coord: pr. conf. univ. dr. Octavian Moșin 
și conf. univ. dr. hab. Ion Gumenâi);  
Vrednici ostenitori ai Bisericii. Dicționar 
istorico-biografic (ediție revizuită și 
completată), Chișinău, CEP USM, 2017 
(volum îngrijit/editat de pr. conf. univ. 
dr. Octavian Moșin și pr. Mihail Bortă, 
cu un Cuvânt înainte de Înaltpresfințitul 
Vladimir – Mitropolitul Chișinăului și al 
Întregii Moldove și o Prefață semnată 
de Iurie Colesnic). Distinsul profesor, 
universitar, de la Universitatea din 

În perioada 15 – 31 iulie 2018, radioamatorii Asociației Radioclubul 
Cozia Râmnicu Vâlcea, indicativ YO7KRS, sărbătoresc „Ziua Imnului 

Național” printr-o acțiune specifică, diploma „Ziua Imnului Național” şi 
indicativul special YR48REV. Se lucrează în benzile de 80 m, în porțiunea 
de bandă 3700-3750 Mhz şi de 40 m în porțiunea de banda de 7100- 7150 
Mhz, în telefonie. Condițiile de acordare a diplomei sunt următoarele: 
realizarea a minimum 50 de puncte acordate celor care intră în legătură 
radio cu stația de radioclub, YO7KRS , cu indicativul special YR48REV, şi 
cu stațiile individuale ale membrilor radioclubului.

Vor conta la acordarea diplomei şi legăturile radio cu stații indivi-
duale şi de club din municipiul Braşov, oraşul în care a fost compus şi 
interpretat prima dată cântecul patriotic, atunci când Anton Pann a pus 
pe note muzicale versurile poeziei „Un răsunet ” compusă de Andrei Mu- 
reşanu. Câteva luni mai târziu, la 29 iulie 1848, reîntors la Râmnicu Vâl- 
cea, Anton Pann dirija un „cor de cântăreți” , cum scrie în cronici, inter-
pretând imnul patriotic „Deşteapta-te române” pentru prima dată într-un 
cadru oficial cu ocazia depunerii jurământului pe Constituția 
revoluționară. De asemenea, vor fi luate în considerare şi legăturile cu 
stații individuale şi de club din municipiul Râmnicu Vâlcea şi județul Vâlcea. 
Diploma „Ziua Imnului Național” este unul din cele trei evenimente 
radioamatoristice organizate în acest an de radioamatorii Asociației 
„Radioclubul Cozia” Râmnicu Vâlcea şi se află la a VII-a ediție. În luna mai 
s-a desfăşurat evenimentul „10 ani de existență a indi- 
cativului YO7KRS 
acordat inițial cen-
trului de cercetaşi 
din Râmnicu Vâlcea 
iar în luna noiem-
brie vor invita pe 
radioamatorii ro- 
mâni şi din străină-
tate la Maratonul 
radio „Bătălia de 
la Posada”. 
(Nicu	ALMAŞI)

ZIUA	IMNULUI	NAȚIONAL	
ESTE	SĂRBĂTORITĂ	ŞI	DE	

RADIOAMATORI

CeNteNarul Marii uNiri (1918-2018)

„SLUJITORII	ROMÂNI	PRUTO-NISTRENI	
ȘI	UNITATEA	DE	NEAM”	(*)

Craiova, a prezentat recenta carte a lui Eugen Petrescu, 
In memoriam Nestor Vornicescu – Mitropolitul Olteniei, 
Craiova, Editura Mitropolia Olteniei și Editura Universitaria, 
2017 (coord.: Eugen Petrescu, cu o predoslovie de ÎPS Dr. 
Irineu – mitropolitul Olteniei). 

Adăugăm,  acest volum va fi prezentat în scurt timp, în 
luna mai, la Lozova-Republica Moldova-cu ocazia dezvelirii 
monumentului bust al lui Nestor Vornicescu executat 
prin îngrijirea lui E. Petrescu de către  sculptorul Traian 
Duță, din Curtea de Argeş, care a execupat şi vulturul de 

la Garnizoana Râmnicu Vâlcea şi care 
a fost dezvelit în primăvara anului 
2017... Traian Duță, un excelent 
desenator, care a ilustrat volumele 
lui Gheorghe Piele, „Râsu’ plănsu’ 
la români”... Următorul participant, 
Mihail Rogojinaru – cercetător în cadrul 
Centrului de Cercetări Istorice „Pr. 
Dumitru Bălașa”, doctorand în filolo-
gie, a prezentat cartea Margaretei 
Spânu-Cemârtan, Lupii (Amintiri din
Siberia), ediția a III-a revăzută și 
adăugită, Chișinău, F.E.-P. „Tipografia 
Centrală”, 2016 (cu o prefață de Vlad 
Pohilă). 

O carte deosebit de valoroasă care 
se înscrie pe linia trasată de volumul „Să 
nu ne răzbunați” a monahului Moise de 
la Alba Iulia şi care, amândouă, vorbesc 
despre tragedia mileniului II petrecută 
în Basarabia şi Bucovina de nord, în 
1941 şi între 1946-1949, adevărat 
holocaust, nerevendicat, şi îndreptată 
împotriva românilor din cele două 
ținuturi. La care nu mai amintim de 
arestarea şi deportarea soldaților din 
armata română petrecute între 23 şi 
30 august 1944, când noi am întors 
armele şi armata roşie a continuat 
să ne decimeze...şi tot aşa nu a plătit 
nimeni pentru aceste crime! 

Partea cea mai interesantă, mai 
ales pentru noi, cei de la Cultul Eroilor, 
care anul trecut am fost la Lozova şi 
Chişinău s-a desfăşurat cînd cei doi frați 
ai noştri de peste Prut, Octavian Moșin: 
- Slujitorii basarabeni făuritori ai Marii 
Uniri, de la preotul Alexei Mateevici 
la preotul Alexandru Baltaga, şi Iulian 
Lai: - Ierarhi basarabeni în slujba 
Bisericii neamului şi-au prezentat 
lucrările... Interesant din punct de 
vedere al lui Alexei Mateevici, la care 
am fost în vizită, la muzeul său...dar 
„Alocuțiuni”-le de la sfârşitul întrunirii 
de la Biblioteca Județeană au fost mai 
interesante, desfăşurându-se în viu, 
pentru cei de pe ambele maluri ale 
Prutului...

Au transmis propriile idei, gânduri, 
cvartetul format din generalul 
Grigore Buciu (ca şi noi, de multă 
vreme, răspunzând de presă), Mihai 
Sporiş, subsemnatul şi Gheorghe 
Cărbunescu...care de data asta nu a 
cântat, dar a vândut cărți în contul 
autoarei romanului Lupii (Amintiri din 
Siberia)!

* Eugen Petrescu, titlu simpozion. 
Text preluat din Cultura vâlceană Nr. 
146-fără imagini. 
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			CSAKY	E	POE
														100	DE	ANI
                  Pentru  Simon Peter Kis, 
                   reprezentantul echipei 
                    „Lotru - Voineasa”  la
                       „Lira Litoralului”,
                        Mangalia 2018

            Copiii români din țara întreagă
          Vin astăzi fericiți la Marea Neagră
    La Mangalia, unde jocul şi visul veghează,
   La o sută de ani, românii țara îşi onorează.
                                       *
România în infinit de roşu, galben şi albastru
  Răsare şi străluceşte ca un miraculos astru,
     Şi la trecutu-i măreț, şi cu aripi, visează:
       Ce-ar fi dacă astăzi am fi la noi acasă,
                 Şi la Cernăuți, şi la Chişnău, 
                        şi la Cetatea Albă...

TIMPURILE	NOASTRE	...	TIMPURI
(Poem gnostic)

Arta este un cronicar al timpului
despre om şi interiorul său spiritual

despre faptele sale şi relația cu naturalul
 mediul înconjurător

act de creație şi de transfigurație.

Fotografia nu este operă de artă
poate fi o tehnologie a imaginii

sau o tehnică statică,
prin cinematografie

este cinetică, grafică animată
poate fi o interferență

între văzutele şi nevăzutele
care învăluie

arta adevărată.

Minimalism înspăimântător
care nu prevesteşte nimic

după anul două mii doisprezece
centripeta este mai mare decât centrifuga

un pas înainte
doi paşi înapoi 

 după anul două mii doisprezece
frica apucându-te

două mii doisprezece
două mii treisprezece

două mii paisprezece...
Frica este noua crăiasă a sistemului

 determinând
necesitatea neamțului în fruntea statului

lucrurilor nemțeşti cum ar fi democrația şi guvernarea
pe care nu le mai avem demult!

...Statul 
maşină în timp de pace

maşină în timp de război
maşină în timp de război şi pace!

chiar Ana Karenina dacă ne place romanul rus!
Război şi Pace

sau Frații Karamazov!
atât şi nimic mai mult

minim şi nimic cu atât am rămas 
din marea cultură a neamului estic.

Trăim să nu murim
ne este dor de anul

o mie nouă sute şaizeci şi opt;
urâm liberalizarea prețurilor la materiale

şi neliberalizarea manoperei la prelucrarea lor
din anul o mie nouă sute nouăzeci şi patru;

 apoi desființarea cărților de muncă
în anul două mii ...

şi care ne dă frisoane nemaivăzute pe spate,
aplicarea legii unice a pensiilor

din anul două mii cinci;
lege
alta

neruşinată 
creată în anul două mii trei!...

an care după cei din față
 anunță căderea omului 

animal şi spirit 
în dimensiunea sa minimă...

*
Rene Magritte creează oamenii
cu cravată sovietică şi giobenuri

pălării cosmice şi bastoane
creează crima publică

minciuna politică
corectitudinea la fel

...aer de umflat baloane

*
Puiu Gheorghe Răducan îmi cere să public

textele „Ya Ya” citându-i
lucrarea literatură de sertar

încă
„Dă Dă”  

şi nu „YaYa să trăiți!”
aşa cum a apărut în Cultura vâlceană

în anul două mii şaptesprezece!
nu accept refuzul titlului deja dat

şi care asimilează textul banal
de critică a realității publice şi politice

alături de salutul militar obedient german:
„Ein, zvei, drei...polizei”...

sintagmă mai mult decât grăitoare
pentru vremurile pe care le trăim

şi le vom trăi în continuare.
*

Timpul a început să se înşiruie sacadat
oglindind fața omului tumefiată şi

reflectând mersul său înainte  spre viitor
şi de groază pentru prezent!

ştim de unde venim şi unde mergem
suntem falşi şi inexpresivi
suprarealişti în politică;

ne sunt ochii îndreptați spre
Fata Morgana orizontului 

cu şoldurile pline
şi excesul ei de frmusețe

 pe plajă... mitică.

Tot înainte şi spre neviitor
ştiindu-se că realitatea se scurge

invers cu curgerea timpului...
un pas înainte

 doi înapoi
oceanul negru creşte

şi oceanul verde al uscatului scade;
stau lucrurile şi nu se mişcă
Ne este groază de viitor!... 

Adam se îndepărtează de omul biblic
şi doarme ca Iacov

visând că nu se mai luptă
cu Domnul Dumnezeului său

nu mai şchiopătează
renegă trecutul şi trăieşte în viitorul

care semnifică nicăieri!...
şi îşi trăieşte prezentul în eu

fiind în acelaşi timp
şi credincios creştin şi ateu...

El nu mai are nici zeu
nici un singur Dumnezeu!

el este chiar mai mult: 
e creştin care trăieşte 

doar în prezent
şi în propriul eu.

*
Timpul curge

ceea ce înseamnă că viața-i o vale
se scurge

omul se scoală 
se răscoală şi plânge;

oamenii nu mai au aripi
nu mai au decât gheare

şi se cațără  în interiorul piramidei
şi se prăvăle în pâlnia Urmuzului

şi iasă chiftele neprăjite!
legume iasă

gunoaie şi...fiare!

Adam se îndepărtează de omul biblic
şi doarme ca Iacov

visând că nu se mai luptă 
cu Domnul Dumnezeului său veşnic;

Adam a ieşit la pensie
după noua lege aprobată de majoritate

corect politic legea dată
în Parlamentul anului două mii trei

şi de toată lumea votată.

Se cramponează de ceea ce nu are
şi-ar vrea patru picioare

numai picioare cu gheare
să fugă înapoi pe drumul
fără pavaj şi fără smoală

şleau de țară  şi pe unde nimeni 
nu mai vrea să moară.

De mult omul a împânzind pământul
cu autostrăzi în lung şi în lat

numai spre inimă nu le-a îndreptat;
cu trenuri care înving gravitatea

şi zboară cu burțile
şi roțile lipite de Terra

sclipind şi luminând infinita zare
în zi şi în noapte

din nord până în sud

intersectând nisipurile
sfidându-le

mângâindu-le
ca pe întinderi sinuoase şi fine

şi arzânde de pătrunderea sevei 
precum spinarea şi sânii şi picioarele Evei;

şi noi aici
între Carpați şi Dunărea albastră

de la Nistru şi până la Tisa
producem slăvitul curent electric

atât de mult curent producem
şi gaze la fel

că ne-am ghiftuit bugetul
şi nu ne mai trebuie trenuri

şi nimeni  nu ne-ntreabă nimic.

Omuleți suntem...
îl avem zeu şi dumnezeu pe Gopo!

îi avem zei şi dumnezei pe secretarii de Partid
sfetnici...şi meşteri!

pe securiştii modernişti

am uitat de Constantin Lucaci
şi de Dumitru Covalciuc

trăim în van cu eminescianele
şi l-am dat dracului pe Petrache Poenaru...

cu tehnica lui cu tot
şi politehnica!

pe Henry Coandă
pe Saligny

visând  parcă beți
la atemporalul de astăzi

 Spiru Haret...
desființând învățătorii

 tâmplarii
 cooperatorii

ciobani şi căprarii
oile şi caii

merele şi prunele arjane
şi aducând palmierii şi cactuşii şi panseluțe 

din ce în ce mai multe-aducem
pe stâlpi şi pe asfalt le plantăm

vrem pace şi o sărbătorim cu flori!
o veselă grădină suntem
în care nu se aud cu fiori

decât acutele-urlete de groază canine
ale smurdurilor, polițiştilor şi piromanilor

asurzitoare şi fără rost 
de la nimeni către nimeni!

din zori şi până în zori. 
*

Adam s-a zăpăcit de mult şi Eva la fel
cu auzul zdrobit de sirene

nu-i mai iese din suflet şi coastă
şi pe asfalt doarme;

întâi au vrut să aibă în loc de brațe
mâini 

aripi de vultur... au vrut să fie corbi
şi au ales sufletul de porumbel

şi ochii de vultur.

Aripi slăvite de Moise şi David

Apoi cineva le-a pus în ciocuri câte-o cruce
şi vulturii au devenit mai puțin agresivi

creştini de cea mai înaltă şi dreaptă credință;
s-au domolit şi au devenit impresionişti

numai impresia în lume contează;
artişti 

sindicalişti
apoi au devenit ciori şi în loc de yes men 

au zis cra cra...

Apoi au devenit Christoşi
Adam şi Eva pironiți pe cruce

au devenit simbol!
cruce şi răscruce
drum încrucişat

beat
indecis
afumat

ca un curcubeu în infinit arcat
îngropat în nisipuri

nisipurile timpului şi clepsidră
curs şi recurs
nisip în ochi
nisip în dinți

nici vorbă de drum înainte
şi numai drum înapoi

corect politic
un pas înainte şi trei înapoi

fără război
cu telefon mobil în urechi şi în minte
înainte cu telefon pe telefon călcând

Tot înainte!
23 mai 2018

lângă Veneția
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PREOTEASA	
JERTFEI

Aleagă caii prin preistoria elină
În căutarea vetrei
Şi a templului altar.
Apollo, condu-mă
Către insula Edenului.
Către izvorul zilei
Şi către
Umbrarul Pandorei.
         

 II
Rătăcitor Oedip
Mă călăuzeam după valuri
Când
Într-un susur
Îmi vibra naiul inimii
Iar cugetul
Îmi plângea în caval.
În unduirea serii
Am  suspinat
Şi am început
Să-mi mestec cărțile...

III
Amurg d e  toamnă
Şi-un cânt,
Homer, Hesiod, Pindar, Sapo
Au scăpărat cremenea...
     

 IV
Glasul Atenei şi cântul Corintului,
Suspinul Megarei, durerea Cretei...
Delir şi istorie,
Rătăcire fără soare
Regretele...
Înmormântate în păsările Călătoare.
     

V
Uitase peregrinul
Rostul său
Şi viața
Şi-o uitase...
Pe când
Moartea trecea
Prin cârdul de cocori,
O boare
Adia peste
Templul Minervei...
În sanctuarul lui Demeter,
Lângă preoteasa Persefonei,
Încremenit
Privea  pribeagul
Muza sa.
Se pângărise
Sacrul altar,
Iar basileul
Ajunsese cerşetor.

VI
Trufaşa preoteasă
Crispa inima caldă,
Iar surâsul său
Părea o regăsire târzie...
Tăcu basileul
Încremenind în piatră,
Iar statuia sa
Se zdrobea de prinosul
De ambră al Preotesei
Care închinându-şi viața Zeilor,
Nu înțelegea
Că şi pietrele
Emană raze,
Că şi izvoarele suspină...
Nu percepea
Cântul tăcut al rugului,
Cu toate că devorase
Cenuşa Păsării Phoenix.

- Această Poartă se deschide odată la cincizeci de ani și 
atunci pentru puțin timp, apoi se închide.

-  La fel spunea bunicul meu.
Uimit îl priveam pe individul care părea de o vârstă cu 

mine. A fost o zi ploioasă, iar eu a trebuit să străbat mulți 
kilometri până la casa care se afla sub liziera pădurii. Vro-
iam  să-l găsesc pe acela care îmi apare de mult timp în vis 
la date fixe. Astfel de  vreo trei ani  la apropierea fiecărui 
echinocțiu și a fiecărui solstițiu visez un tinerel surâzător și 
care îmi spune că este fratele meu din astral și mă cheamă 
în zona numită Valea Cucului, care se află la poalele Mun-
telui Coga. După ce m-am documentat o vreme am aflat 
că există o astfel de zonă. Este un loc de care se leagă mul-
te legende. Bătrânii din sat m-au îndreptat către liziera ce 
face legătura cu Valea Cucului. Aici mi-a ieșit un om în cale, 
m-a salutat și m-a condus pănă la casa aflată îmtr-un loc de 
o frumusețe rară. Mă aflam într-o zonă unde părea că se 
îmbină realul cu fantasticul. Pomi verdeață, cîmp de flori 
înmiresmate și cântec de păsărele. Ploaia încetase iar pe 
cer se zărea soarele. Pentru o secundă am crezut că sunt 
în rai. Ajunși în casă ne aflam la o masă pe care se găseau 
vreo trei cărți, alături de o agendă și un pix. 

- Da, a răspuns individul din fața mea, eu sunt cel care 
de ani de zile îți apar în vis.

-  Vrei să spui că nu este doar o întâmplare faptul că 
te-am găsit?

-  Nu, eu te-am chemat, te-am călăuzit mental către 
acele cărți și acei batrâni care te-au îndreptat  aici. Zâm-
bind își trecu mâna prin părul blond și cârlionțat, iar din 
ochi îi ieșeau scântei aurii.

- Mi se pare ciudat, am zis eu. Sințeam că cineva mă 
conduce prin această zonă și îmi scoate în cale oameni 
care mă vor duce spre tine.

-  Nu este ciudat, ai folosit parola noastră a achidimilor. 
- Care este aceea?
- Melodia pe care o fredonai adesea și anume: ,,În va-

lea Cucului o floare crește,/ Ea este floarea din poveste./
Are miros îmbietor,/Miros de dragoste și dor…”

-  A, da! De multe ori am auzit-o în vis. și azi o fredonam 
în drum spre tine.

-  Visul este calea prin care ne regăsim noi atlanții.
-  Sigur?! O mirare mi-a străbătut ființa.
- Toate sunt cuprinse în Akkasha și se întâmplă așa cum 

au fost prevăzute acum 26 de milenii.
-  Maestrul te va lumina imediat.
Privind la el mi-am amintit de cartea „Leul de aur”, pe 

care o citisem de curând. Când am înapoiat-o la bibliotecă, 
un individ mi-a zâmbit și mi-a spus: „Ne vom revedea anul 
acesta pe 22 iunie la Casa Călăuzei”. Îl priveam uimit când 
o voce m-a readus la realitate:„Domnule Constantin, vă 
rog să mai rămâneți puțin, zise bibliotecara șefă, deoarece 
avem ceva de discutat despre aniversarea  care va fi peste 
câteva zile! Mă întorc imediat.”„Bine doamnă, vă aștept.”

Așteptând să apară  bibliotecara, am fost salutat de 
amicul meu, inginerul, care cobora de la sala de lectură. 
În timp ce îi răspundeam amicului la salut, individul  mis-
terios a dispărut.

- La ce te gândești? Mă întreabă cel care mă primise 
cu puțin timp înainte în casa sa și binevoitor mă invitase 
să iau loc.

Tresărind îi povestesc cele petrecute cu trei săptămâni 
în urmă.

- Da, zice el, era Nyky, celălalt tovarăș al nostru.
- Cine? 
- Șeful, adică acela care va conduce expediția noastră.
- Ce expediție, zic eu? Domnule, am venit aici din do-

rința de a afla ce se află în spatele revelațiilor mele onirice.
- Desigur, frate Constantin, tu ești Arhitectul.
- Stai puțin domnule! În primul rând de unde știi cum 

mă cheamă, iar în al doilea rând ce este cu acest Arhitect?
- Domnule, eu sunt Călăuza sau Șerpașul. Mie nu mi se 

pot ascunde lucruri legate de ceilalți.
- Poftim?!
- Șeful mi-a descoperit capacitățile și mi le-a conștienti-

zat. Eu sunt Telepatul, el este Mentatul, iar dumneata ești 
Arhitectul, sau cel care construiește.

- Domnule mă uimești!
- Încă nu este totul.

Constantin	GEANTĂ

SENTIMENTELE		
MĂRII

Chiar înainte de Adam
Și până ce Eva să guste
Fidelul măr al neființei,
Era un geniu bun prin care
Se întrupau heruvi din raze.

Nimic nu poate să desfacă
Ce alegat iubirea-n taină.
Erau momentele celeste
Când, prin căderi, ne înălțam.
Oh, clipelor, fără odihnă,
Redați-mi liniștea din zori!
Când picurau cântări prin raze,
Pe lume erau doar visătorii.
La fel, ca-n ziua cea dintâi,
Să uit căderile prin vreme
Și să mă-ntorc din nou în zvonuri
Și-n Mare – Visul Afroditei.

Nicând nu ne desparte moartea,
Ne regăsim în veșnicii.
Am fost, vom fi, căci ne renaștem
În cântece de ciocârlii.
      

AMURG
Tamerlan 
Adună 
Cuceritorii, 
Să bea  din cranii
Vinul  uitării.

Pe când vântul
Spulberă frunzele,
Noianul de nisip
Acoperă inimile.

A venit toamna

MĂȘTILE
Spune-mi vântule,
Cine mi-a spulberat
Tăcerile?

Uită amiezile....

Printre
Filele fără de vârstă
Întrupează-te
Din raze. 

				
Mi-ai spulberat gândurile
Și m-am născut.
Mi-ai răvășit orele
Și am băut
Cu nesaț
Cupa amară

Din visul Ei.     

Abia apucă să spună ultimele cuvinte când un individ a 
bătut la ușă și la  invitația gazdei a intrat în cameră. Era  în-
tre două vârste, de înălțime medie, individul care tocmai se 
așeza pe un scaun. Eu nu sunt obișnuit să dau curs fanteziei, 
deoarece prin natura profesiei mele lucrez într-un domeniu 
unde folosesc cifre și calcule și unde totul este cuantificabil și 
măsurabil. De trei ani însă trăiesc experiențe pe care nu am 
curajul să le mărturisesc nimănui de teamă să nu fiu conside-
rat nebun. În momentul când am zărit pe omul care intrase, 
dăduse bună ziua și se așezase pe un scaun, am tresărit, am 
vrut să zic ceva, însă nu mi-am găsit cuvintele.

- Ce este domnule Constantin? Ai uitat că ți-am spus că 
ne vom revedea pe 22 iunie anul acesta? Iată că m-am ținut 
de cuvânt.

Am acceptat că totul este posibil, iar atunci nu-mi păsa 
dacă sunt treaz sau visez.

- Ei domnilor, pe 23 septembrie vom pleca!
- Stați puțin domnule, eu sunt un om care am un serviciu 

de la care nu-mi pot permite să lipsesc.
- Frate Constantine, zice gazda noastră, ascultă-mă pe 

mine pe Ioan, ce spune șeful nostru este lege!
- Domnilor, eu am niște îndatoriri sociale și morale, am 

soție și copii, pe care nu pot să-i părăsesc oricum.
- Lasă Arhitectule, toate se vor aranja, ai să vezi!
Discuția a mai continuat cam vreo oră și jumătate, timp 

în care am făcut cunoștință cu cei doi tovarăși noi ai mei. La 
despărțire Ioan mi-a zis:

- Constantine nu uita, eu îți voi da o carte pe care  te rog 
să mi-o aduci peste două săptămâni.

- Bine Ioane.
În timp ce Ioan iese din cameră Nyky îmi zice: 
- Constantine, să fi pregătit pentru tot ceea va urma.
- Cum zici tu Nyky.
Deși avea în jur de cincizeci de ani iar eu abia împlinisem 

35, Nyky, îmi spusese de cum ne-am văzut, să nu mă adresez 
lui decât pe nume fără nici o formulă de politețe.

- Dar oare ce va urma?
- Ai să vezi la momentul potrivit.
Îl privi câteva momente nedumerit.
- Uite Constantine, zice Ioan care tocmai revenind în ca-

meră îmi întinde o carte veche foarte groasă.
- Cred că glumești, Ioane, cum aș putea să o citesc în 

două săptămâni?
- Niciodată să nu spui nu se poate!
- Ascultă Călăuza, zise Nyky zâmbind.
- Bine, dar…
- Nici un dar, Ioan este Călăuza sau Șerpașul, iar tu ești 

Arhitectul.
- Bine șefule, cum spui tu. Am luat Cartea și m-am des-

părțit de cei doi, urmând să ne întâlnim la o dată pe care  
mi-o va comunica Ioan pentru a pune la punct ultimele deta-
lii înainte de plecare.

În drum spre mașină privind cerul care se înnorase gân-
deam: „Doamne. Mare este Împărăția Ta! După o astfel de zi 
și o astfel de întâlnire, oare ce va urma?”

Începuse să plouă mărunt, iar ștergătoarele îmi curățau 
parbrizul. Mergând spre casă abia așteptam să îi revăd pe ai 
mei. În ultimele zile am fost tot mai ocupat cu problemele 
de serviciu și mi-am cam neglijat familia.  Am plecat de acasă 
în urmă cu vreo trei ore spunându-i soției că trebuie să în-
tâlnesc cu un fost coleg de școală pe care nu-l mai văzusem 
de multă vreme. Timpul care trecuse de la despărțirea de 
familie mi s-a părut însă deosebit de lung. 

În drumul spre casă mi-am amintit ceea ce îmi povestise 
tatăl meu, Dan, în copilărie, despre comoara celor trei lotri 
din Rod și despre blestemul său. 

Tot timpul îmi apărea silueta tatălui meu masivă și im-
punătoare. A dispărut când abia împlinise 40 de ani. Până 
să dispară mi-a zis:,,Constantine i-am promis lui Ion că voi 
dezlega blestemul care planează asupra lui și a familie sale”. 
La vreo două zile a plecat cu mașina sa spre școala unde era 
învățător și nu a mai fost găsit niciodată. Pe atunci aveam 
vreo 15 ani.  Biata mea mamă, Mirela, l-a căutat toată viața. 
A fost la poliție, preoți și clarvăzători. Totul a fost în zadar 
treizeci de ani fără nici un răspuns. 

Mama ne-a părăsit anul acesta. La vreo două luni după 
moartea ei mi-a apărut tata în vis și mi-a spus: ,,Curând ne 
vom reîntâlni cu toții…”

MAREA	POARTĂ
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MIHAI	
SPORIŞ

POEZII

Rătăcire

 Eroi au fost !
 Erorile-s oriunde
 Din chipul lor, cu rost,
 Tot duhul le ascunde!

 Îi pomenim, ceremonios, cu zel
 Înscriși cu roșu-n calendare
 Având în fapte un alt țel
 Sub propagandele bizare.

 Le spunem dulce la copii
 Că soarta fostu-le-a amară
 Și greu aici le este a trăii
 Și-i mai ușor, pribegi, pe-afară!

 E vremea aspră cu rechini,
 Slăvind democrația rară,
 Când ei strâng munții de țechini
 Și-i doare-n cot de țară.

 Nu mai sădim sămânța bună
 O luăm tratată..., gata;
 Nu prea mai știm ce-i țara-mumă,
 Nu ne mai știm nici tata!

9 iulie 2018/Ocnele Mari 
(la comemorarea lui Vasile Militaru)

*
Catrene inspirate de poetul Petre Dinulică (Iubi-
rea mea dintâi, Ed.CONPHYS, 2000). Păstrăm ti-
tlul poeziei care a inspirat catrenul.

Singur

Singur, doar soarele va fi să rămână
Peste inima mea obosită, bătând doina pe vale
Bob de speranță în pieptu-mi, cu brațele crucii
Pod peste apele ce curg și mă restituie-n cale...

Rug

Teribilă-i uitarea păcatelor nespuse
Ca iedera ne trage și astăzi înspre ape.
N-au să ne-ndrume păsări, sosite de departe
Drumul acesta? Singuri l-om străbate!

Cântecul	zilelor

 Flori de cireș s-or pritoci ș-or ninge
 Pe mâini, purtând promisul sânge
 Găsi-vom leacurile-n  cânt
 În păsări, în păduri, în vânt...

	
Și	totuși,	se	mai	crede

Stai liniștit – deși te-ndeamnă râul între stânci;
Stai liniștit – în vuietul furtunii ce caută oglinzi!
Un șir întreg de veacuri îngenuncheat, pe brânci
Cu Dumnezeu, copile! Nădejde ai, să nu te vinzi! 

Cântec	răzvrătit

 Bat clopotele în dungă, ca la mort
 Stejarii răstigniți trosnesc sub piatră
 E timpul urii, în cuvânt și-n port,
 Cucuvăi viu jelesc în vatră.

2	iunie (dedicație unui general proscris de cei ce n-au învățat că iertarea 
este în softul poporului român, unul creștin ortodox de când se știe! Vom 
numi catrenul altfel)

„Ridică-te	Ioane!”

  Mereu la sărbătoarea de Moși
  Să n-ai odihnă în drum la strămoși
  Nu-s lacrimi acum să mai doară
  Când mică, prostită, ne pare o țară!

Încotro

Când soarele plânge și gândul ne doare, ce cântec încearcă prin crânguri 
toți cucii? 
Ce cântec alină durerile toate? Imnul de slavă? Odele fricii?
O mână mângâie și alta lovește, durere și zâmbet ne prind ca un clește
Floarea rănită se pierde-n rodiri, lumina se stinge și bocetul crește...

Cântec	pentru	pământ

Cât va să mai cânte iubirea din noi, prin iarba uscată și peste acest loc?
Când grâul se umflă sub razele lunii, când pâinea se coace sub țesturi de foc? 
Pădurea e plină de plâset, câmpia arar își mai schimbă tăcerea-n poem,
Lumina ne doare, tăcerea ne strâmbă, suspinul stă-n satul pe moarte, so-
lemn!

Rugăciune	de	iarnă

Zăpezi lunecând cu aripi de înger cad peste noi, golașele ramuri
Sunt lacrimi de stele ce-ți picură noaptea la geamuri.
Te rog și îți scriu doar un rând, că văd în lume durerea:
„Trece-ne Doamne cu bine prin hău! La Tine este puterea!

Tata

  Mă uit pe drum să-l văd încă pe tata
  În palida lumină cu soarele-n apus.
  Trecu demult, când treaba îi fu gata,
  Dar tot răsare adesea, în steaua lui, de sus!

Dor(ință)

Prin sat colinde să-mi cuprindă zarea – din poartă-n poartă cu copii 
frumoși.
Pășească-ncet alături de toți bunii, bunăvestirea din strămoși.
În clopoței ce-anunță că vremile nu stau, mi-e dor de timpul raiului cu sănii 
Vom da ocol prin satele din veac, anii mai toți, sporirii... vămii.

Poveste

  A fost odat și regăsesc acum
  Cuvinte, aurind o toamnă.
  Aievea-mi pare acel drum
  Când zâna bună mi-era mamă!

Acum

  Acum, iubito, la sfârșit de veac
  Ca soarele aprins pe poteci
  Aș vrea să trec. Cum s-o fac?
  TU, luna nouă să mă petreci!

Perpetuul	miracol/	Mitologică

  Să mi te dărui – e o zi cu soare,
  În umbra serii ce-o strivim și moare
  Ca o poveste scrisă fără timp
  Iubita mea, zeiță din Olimp!

Ispita

  Mă ispitești, frumoaso, cu visări
  Eu mă înalț din sevele din zori
  Apoi când totul pare poezie,
  iubita mea, te-arăți de păpădie.

POEZII

Vidul	
zăvorât

Am discutat o-ntreagă seară
Cu excelentul deputat
Și observându-l din afară,
Am constatat că-i încuiat.

Efectele	
„abuzului”	DNA

Aflând de-acel aranjament,
De groază, mă cuprinde frica...
S-avem Guvern și Parlament,
Refugiate-n Costa Rica?

Sper	
în	minuni

Soția mea, mai nou dorește
La mănăstire în vacanță,
Iar eu o duc plin de speranță,
Că poate se călugărește.

Sacrificiu	
preoțesc

Când tații-s duși prin Europa,
Natalitatea e-n scădere
Și naște rar câte-o muiere,
Noroc că-n sat rămase popa.

Nu-și	încalcă	
legământul

Căzând din cauza beției
În prag, n-avu nimic de spus,
Că vrea să stea cum și-a propus
Doar la picioarele soției.

Recompensa	
valorii

Crezând că-i umorist de geniu
Și printre cei mai buni pe valuri,
Se duce des la festivaluri
Și-acolo-și finanțează premiul.

Orice	șef	
își	are	șef

Cum socrul meu e șef în casă,
De rangul său, deloc nu-mi pasă,
Că are el un mic defect,
S-accepte soacra ca prefect.

Unicitate	
umano-oltenească

Olteanu-i specie aparte,
Izvor etern de energie,
Chiar un savant a scris o carte,
„Tratat de oltenologie”.

Urmează	și	taxă	
pentru	aer

Când la spital donat-am sânge,
Mi-au dat tichete pentru masă,
Dar fiscul ager nu se lasă
Și la impozit mă constrânge.

Reduta	
politică

Cum șeful nostru de partid
E condamnat, nu-i tragedie,
Că facem lângă el un zid,
Urmându-l chiar și-n pușcărie.

Izbândă	
agrară

Murind părinții lui din sat,
Pământ și vite i-au lăsat
Și el cuprins de încântare,
Le-a scos pe toate la vânzare.

Cuceritorul

Când o cetate e păzită
Atacatorii mai ezită,
Dar un oltean precis răzbate,
Având săgeți crescute-n coate.

Subalternul

Spălându-și mâinile cu rouă,
Pe șef l-așteapă-n prag la nouă
Și-l roagă mlădiindu-și tonul,
Să-i ducă cu respect paltonul.

Pe	catafalcul	
național

Deși bătrân și retardat,
El vrea un post de deputat,
Că doar atunci când o să moară,
Să îl îngroape cu fanfară.

Femeilor,	
evitați	divorțul!

Când pe bărbat nu-l mai iubești,
Ai o metodă să încerci:
Servește-l zilnic cu ciuperci,
Că sigur ai să reușești!

ION	MICUȚ

cd
cd
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LIDIA	
LAZU

CÂTEVA 
POEZII...

N-AM	ÎNTORS	FOAIA
Înfășurați 
În inconștiența noastră cea de toate 
zilele
Ne repezim cu capu-nainte
Dăm foarte ușor verdicte
Găsim pe loc vinovații
Pentru orice fel de problemă
Și ne uităm lung
După viața pe care n-am apucat-o
La timp
De ciulfă
Și acum râde de noi
În hohote
Fără să-i pese vreun pic
Ptiu maica mă-si dă treabă
Că n-am întors eu foaia
Când…

RUPTURA	SUFLETULUI
Auziși bia
Ce-a făcut alde Cârciumaru
Când auziră că le-a fugit
Fi-sa pă geam
După trinaru ei care-o aștepta
Cică

Explicație	și	justificare

Prezentând amicilor din România această carte, 
la douăzeci de ani de la conceperea ei, timp în 

care a fost folosită cu succes în conferințe și apostolat 
prin diferite biserici și așezăminte din Europa de Vest, 
autorul se simte obligat la multe explicații și justificări. 
Consideră de fapt că, fără acestea, nu s-ar înțelege bine 
nici poziția sa teologică, nici gestul de a nu fi publicat 
imediat acest text, nici motivul pentru care îl prezentăm 

acum. Un studiu științific este totdeauna datat. Oare, această carte nu trebuia 
rescrisă? Sau este valabilă în mod integral, ca un text de referință? În realitate, 
opurile teologice documentate nu se învechesc. Autorul crede că și acest text 
și-a păstrat tinerețea și vigoarea, nu numai pentru motive informative.

Scopul său însă este formarea sufletelor. Din această cauză este obligat să 
se explice și să se justifice pe sine.

1. Autorul s-a născut în familia unui mare artist și maestru 
de suflete, Constantin C. Popian, a cărui operă, scrisă și 
nescrisă, încă trebuie redescoperită.  Studiile și idealurile de 
artă, dramaturgie și muzică, la umbra acestui maestru, nu-l 
împiedică pe adolescentul Cătălin să ia calea Seminarului 
Teologic Ortodox, la un an după hirotonirea tatălui său, 
magisratul Petre Dragu, om profund religios, deschis și tolerant.

  În Teologie, studentul Cătălin preferă Istoria Religiilor, 
Dogmatica și Mistica studiate, de la vârsta de 16 ani, cu 
neliniște.

În decurs de patru ani, studentul Cătălin devine catolic.
În 1971, face mărturisire de credință catolică, dar continuă 

studiile de teologie ortodoxă. Afară de puține persoane, nimeni 
nu știe de schimbarea produsă. Motivele acestei clandestinități 
sunt multiple:

a) În regimul comunist, gestul studentului ortodox însemna 
riscul pierderii preoției, a libertății și, poate, și a vieții.

b) Din partea catolică, dezvoltarea teologiei - și a conștiinței ecumenice din 
anii 70 - a permis tânărului convertit în plină liniște de conștiință, rămânerea 
oficială în cadrul  unei Biserici-soră, a cărei încăpățânare întru despărțire 
devenise de neînțeles,  dar care nu schimbă realitatea spirituală a unicității 
Bisericii.

De la Vatican a sosit, în mod clandestin, următorul răspuns, la 24 iunie 
1971: „Tânărul student ortodox care cere trecerea la Biserica R.-Catolică, să 
facă mărturisirea de  credință „in interno” și va putea avea Sfintele Taine și 

FELIX	SIMA

De Rusalii, am trecut pe 
la Bistrița - Costești, pe 

la părintele preot Cătălin Dragu 
Popian cu care am purtat discuții 
lungi pe temele acestea. Îți oferim, 
iubite cititor, această pagină de 
reflecție și îl rugăm pe Bunul 
Dumnezeu să ne lumineze și să 
ne aibă în buna sa pază. Părintele 
Bogdan Popian a fost  încântat de 
revedere și de cuvintele aprinse 
între noi...  încheiate cu un scurt 
poem închinat omului - care este 
acesta:

Pe	drumul	fumului	

mă duc -
Nimic n-aduc,
nimic n-apuc...
Spre Slava Cerului
mă duc,
ca un miros de tei  
sau nuc,
Cu mine singur
ca un cuc...
Pe drumul fumului
mă duc...

Primește-mă în Cer,
Christoase,
să dorm pe patul tău
De oase...

CĂTĂLIN	DRAGU	POPIAN:	„SFÂNTA	LITURGHIE	ÎN	
DIFERITE	RITURI.	STUDIU	ISTORIC	ŞI	ASCETICO-MISTIC”

(Oradea,	Editura	LOGOS,	1994,	144	pagini)

în Bisericile Catolice de orice rit; să-și termine studiile și să devină preot în 
Biserica Ortodoxă. Acolo să lucreze pentru unirea Bisericilor”. Această lărgime 
din partea Romei confirmă atitudinea studentului care nu voia să repudieze 
Ortodoxia și nici nu a părăsit-o vreodată. Avea însă nevoie de Integralitatea 
Catolică observată și studiată în acei ani de neliniște și căutare, în Seminarul 
Ortodox.

Poziția lui teologică este de: ortodox bizantin-unit cu Roma, greco-catolic, 
romano-catolic biritual... toate aceste titluri subliniază aceeași realitate: 
membru al Bisericii Una a lui Hristos.

Dar nici Biserica Romano-Catolică nu este scutită de reproș. Înțelegerea între 
cele două Instituții va fi rodul Spiritului Sfânt și al Dialogului teologic. Era însă o 
sarcină mult prea grea pentru tânărul teolog de la București, în anul de sclavie 
al României, la 1971. Studentul Cătălin a priceput repede că privilegiul acordat 
de Vatican nu este practicabil. Slujbașii regimului comunist completau cadrul de 
sufocare a dialogului. Nu era de ales. Fără rumoare în jurul său, catolicul convins 
trebuia să părăsească acel mediu, în cel mai bun fel posibil. S-a decis să aștepte 

o bursă de studii în Vest, care i se cuvenea datorită mediilor 
anuale de la 9,50 la 10. Între timp, a continuat să aprofundeze, 
să se roage și să riște, participând cât mai pe ascuns, la Missae 
și la Sfintele  Liturghii ale diferitelor Biserici.

Cu trecerea anilor, în așteptarea bursei care nu mai venea, 
în lupta continuă spre a nu fi descoperit, dar nici spre a-și 
trăda convingerile, s-a confirmat în el - gândul fugii. Urmat, 
imediat, de pregătirea necesară acesteia. În aceste înfrigurate 
împrejurări, survine sfârșitul studiilor și necesitatea susținerii 
Tezei de licență. Era anul 1974. Calculul mental este simplu: 
trebuie abordată o materie în care se pot ocoli controversele, 
la o catedră condusă de un om luminat, cu care să și poți lucra 
senin și științific. 

Studentul Cătălin Popian găsește LITURGICA în care, prin 
experiența pe propria-i piele, a riturilor și a spiritualității, 
devenise un specialist; găsește și Omul luminat, în persoana 
Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, de fericită pomenire. Pe acest Om 
nu l-a tulburat nici tema aleasă, nici modul de propunere, nici 

bibliografia, nici echidistanța expunerii. După necesarele corectări, indicații și 
neînsemnatele cenzuri, Șeful Catedrei a făcut Comisiei de examen o prezentare 
entuziastă a tezei. A fost unul dintre momentele de libertate și obiectivitate 
științifică în cadrul Institutului Teologic Ortodox de la București. 

Parcurgerea acestei cărți dovedește cu prisosință această obiectivitate și 
lipsă de fanatism a autorului, a profesorului și a comisiei, deși Prof. Braniște 
s-a simțit obligat, în fața comisiei, să facă precizările necesare, spre a nu fi 
acuzat de pro-catolicism.

Cică s-a dus ș-a dat ixamen
La medicină
Că era mereu a mai dășteaptă
Dîn școală
A intrat treabă socoteală
Șî dacă a văzut-o profesorii
Ăia că nu e numai dășteaptă
Da mai e șî frumoasă șî cuminte
La locu ei de
A invitat-o să discute
Chestii d-ale medicinii chipurili
Șî s-au pus toți trei pă ea
Au violat-o ca sălbaticii
Șî i-au zis să nu spuie la niminea
Că cin s-o crează pă ea
Șî nu pă ei
Profesorii ăi mai prima
Un an dă zile a stat
Biata fată la balamuc
Nițel nițel șî nu-ș mai revenea
Noroc cu mă-sa a vitregă
Care s-a dus zilnic
Dă i-a dus mâncare
Medicamente
Alea alea
n-a lăsat-o dăloc
da dăloc
ș-a ambiționat-o
să termine facultatea
să li să uite în ochi
javrelor ălora d-au nenorocit-o
șî să le-arate că e mai tare dăcât ei
pîn”aci toate bune șî frumoase
da vezi tu că ea nu s-a vindecat
în sufletu ei

șî după ce-a luat diploma aia dă 
doctoriță a venit acasă
a așezat-o pă masa dîn sufragerie
șî s-a aruncat dă la etaju șapte
drept în cap

Nu i-ar mai răbda pământu
P”ăi dă cășună pă câte-o fată
Să-și facă mendrele cu ea
Bătu-i-ar Dumnezeu să-i bată
Azi șî mâine

RESTU-I	AL	NIMĂNUI
Bă Floreo bă
Dacă nu era alde Pocăitu
Să-ș puie obrazu pentru mine
Mă băgau ăștia la pârnaie
Dă nu-mi mai veneam în fire
Neam
Cică s-a furat marfă multă
Dîn magazia CAP-ului
Ș-a căzut măgăreața pă mine
Care-n ziua aia am dat p-acoloșa
Ce-i drept
Dar am plecat fără nimic
Să n-apuc io ziua dă mâine
Na
Să mă mănânce viermii
Dă viu
Dacă minț
Altă dată da
Am înhățat eu câte cevașâlea
Da-n ziua aia 
Parcă m-a ferit Dumnezeu
Șî n-am pus mâna nici p-un fir dă ață
Să-i sară ochii

Taman la Costanța
A făcut pă Dracu
Că eu în locu lor îi rupiam picerili
Ș-o aduceam înapoi trasă dă păr
Pân-o lăsam cheală
Să să-nvețe minte
Să nu mai alerge după cai
Verzi pă păreți
Că ce-o mai iubește
Ăla a lu Minică
Șî ce băiat dă treabă e
Da zgâita asta afurisită
Nici cu cotu nu să uită la el
Că n-are cravată la gât
Șî bani pîn pozânare
Eu nu-l trimitem pă fra-su
Cu legăturica dă țoale șî cu
Sacoșa dă mâncare
După așa o năzdrăvănie
Ș-o rușâne pă care le-a făcut-o 
Zărghita iaca cui
Îi ziceam să nu mai calce
Pă bătătura casii
Nici când oi muri io
Ori ta-so
Să să ducă unde-o ști
Da-napoi să nu mai vie
Să i să rupă sufletu
Șî să nu poată să-l mai lege
Na

AZI	ȘI	MÂINE
Auziși bia
Ce-a pățit alde Beleaua
Cu aia mică
Tudora

Cui o zice altfel
Îl știi p-ăla lu Speriatu
Ăla d-a făcut doi ani dă pușcărie
Fincă a furat doi saci cu gozuri
Pentru păsări
Șî prostu
În loc să le-arunce pă pârâu
Dîn fundu grădinii
Când l-a anunțat unu că
Vine miliția la el
El a recunoscut imediat
Șî le-a adus sacii
Că el credea că ăia-l iartă 
Așa
Fără să le dea nimic
Că văz Doamne să căiește
Bă Floreo bă
Ăștia-ș merită soarta bă
Cum mă să nu-nțelegi tu
Cum merge treaba
Nu dă ieri d-alalteri
Dă când e omu pă pământu ăsta
Nu l-ar mai răbda
Că prea ne-am stricat bă
Dă când n-avem noi nimica nimicuța-al nos-
tru
Șî restu ni să pare că nu-i al nimănui
Păi n-avem bă cum să mai dregem busuiocu
Grijania și prescura mă-si
Cu cine ne-ambrăcat dă dimineață
Tu-i ceara șî cristelnița
Că n-avem bă
Nici-un Dumnezeu
O să murim ca proștii
Asta e situația
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Vineri, 20 iulie 2018, zi înscrisă în calendar ca fiind ziua 
Sfântului Ilie. Cu această ocazie, în toată țara, în zonele de 

munte, în această zi se țin târguri. Lumea se strânge cu două-trei 
zile înainte, se fac schimburi de mărfuri. Muntenii aduc produse 
specifice zonelor și meseriilor de munte. Cei de la câmpie vin cu 
ce au ei. Târgul culminează în ziua de Sf. Ilie, după care se sparge. 
De când se fac, aceste nedei se petrec în zone înalte și adună 
laolaltă locuitorii din cel puțin trei-patru zone de munte.

Sfăntul Ilie este înscris în memoria mea, de pe vremea copilă-
riei, ca fiind sfântul ce ar în grijă fulgerele și trăsnetele. Creștinii știu 
despre Sf. Ilie că a fost ridicat la ceruri de Dumnezeu, luat „în trup”, 
singurul om care a fost ridicat „în trup”, ce acolo sus are trup de 
carne și oase ca toți oamenii și că, în carul lui de foc tras de patru 
cai albi, cînd se înfurie și trebuie să pedepsească, plesnește din 
biciul lui (cum altfel, tot de foc) aruncând peste lume prăpădul 
focului ceresc. De asemenea, mai cred creștinii că a doua venire 
a lui Iisus va fi anunțată de Sf. Ilie tot în carul lui de foc, tot cu 
fulgere și trăsnete. În locul lui, Domnul îl lasă pe Sf. Elisei.

Există însă și explicații ale apariției peronajelor și sărbătorilor 
creștine prin suprapunerea acestora peste personajele și 
sărbătorile găsite la populația care îmbrățișează noul panteon al 
noii societăți. Așa s-a petrecut cu toate religiile noi ce anunțau 
sau aduceau societăți politico-economice noi, care au cucerit 
teritoriile vechilor credințe ce serviseră societatea istoricește 
obosită. Iată, domnul profesor Ion Ghinoiu, cel care descâlcește 
tradițiile și obiceiurile românilor, în cea mai mică enciclopedie 
a sa despre acestea, îl identifică pe Sf. Prooroc Ilie cu zeul de 
origine iraniană Mithra, adus cu ele de populațiile care au migrat 
aici în negura timpurilor noastre de început. De asemenea, îl 
identifică și cu zeul soarelui, Helios,  adus cu ei de greci când și-
au întemeiat cetățile pe țărmurile pontului Euxin . Ulterior, din 
mitologia geto-dacă, zeul Gebeleizis este cel de la care „a preluat 
numele și data de celebrare ...20 iulie”-I.Ghinoiu

 „Ca divinitate solară și meteorologică, Sântilie provoacă incen- 
diile în verile toride, produce tunetele, fulgerele și trăsnetele în 
timpul furtunilor, leagă și dezleagă ploile, hotărăște unde și când 
să dea grindina.”-I.Ghinoiu  -Mică enciclopedie de tradiții.

Găsește domnul Ghinoiu și legende care îl plasează pe sfânt 
într-o zonă mai puțin creștină. Astfel, ca personaj profan era un 
om obișnuit care a căzut sub impulsurile malefice ale Necuratului.  
Ispitit și înșelat de el, Ilie ucide, chiar din membrii familiei sale. 
Își asumă păcatul, cumințenie pentru care Domnul îl urcă la 
ceruri așa cum este și-i permite  ca de acolo să-l pedepsească pe 
Necuratul care l-a împins la crimă.

Cu biciul în mână aleargă prin cer pândind dracii și trăsnindu-i 
în stânga și dreapta cu biciul lui de foc. Îngroziți, împielițații fug 
pe pământ unde se pitulă pe unde pot, alegând locurile mai 
înalte unde au sărit mai repede din cer (copaci înalți, poduri de 
case înalte, turle de biserici). Sfântul, fire colerică, îi descoperă 
și-i arde cu foc pentru ce l-au împins să facă, dar, acolo unde 
cade focul trăsnetului arde și gazda dracului- om, animal, 
copac, biserică...În mânia lui, Sfântul Ilie păgubește lumea cu 
prea multe așa că, pentru a nu distruge lumea, „ Maica Precista 
sau Dumnezeu îl lasă ciung de mâna dreaptă, olog de piciorul 
drept și surd de-o ureche”-(I. Ghinoiu)- pentru că era prea aprig. 
Cealaltă motivație a pedepselor suferite din cauza firii sale, este 
cea mai interesantă: alăturat pericolului distrugerii lumii, se 
ridică pericolul de a „stârpi definitiv sămânța dracilor” , lucru 
pe care Dumnezeu nu-l îngăduie sub nici o formă. În filosofia 
populară, oamenii simpli conștientizează că „binele” nu poate 
exista fără „rău”, că doar din această existență duală poate să 
se nască mișcarea, esența „ viitorului”, că acest „rău” trebuie 
îngăduit pentru a garanta perpetuarea omenirii și conjugarea în 
continuare a verbelor „a fi, a exista” 

SÎNTILIE	ÎN	ȚARA	LOVIȘTEI	ȘI	POVEȘTILE		DOMNULUI		PROFESOR		
ION		GHINOIU		DESPRE	ÎNTÂLNIRILE		DE		VARĂ		ALE		OIERILOR	DIN		

CARPAȚI		ÎN	PROTOISTORIE
 Iată că vineri, 20 iulie, sunt invitată la 

sărbătoarea aceasta în localitatea Titești 
din Țara Loviștei. Onoranta mea invitație, 
pentru care mulțumesc, vine din partea 
organizatorilor pentru locuitorii munteni 
ai Bucovinei de dincolo de graniță pe 
care-i reprezint acum.

Am mai participat  la târgurile de Sf. 
Ilie la Polovragi în Gorj, pe muntele Găina 
în Apuseni, și în Argeș. Ca pe muntele 
Găina, accesul este destul de dificil dar 
spectaculozitatea peisajului care se des-
chide în fața ochilor este mirific. Dacă în Apuseni te lua amețeala 
privind de „sus” spre „jos” jur-împrejur, aici, odată ajuns ai impre- 
sia unui căuș, a unui imens cuib de vulturi către care se urcă într-
un șuvoi necontenit lumea. Lumea...Ce mică-i lumea... Ne întâl- 
nim cu mulți cunoscuți, admiratori  ai tradițiilor și iubitori ai 
munților, printre care cu familia domnul Sporiș, adică, cu Voinea-
sa, cu ecologia, cu istoria, cu arta fotografiilor surprinse, a instanta- 
neelor montane. O deosebit de încântătoare tovărășie a dom-
niilor lor îmi ușurează completarea cunoștințelor despre eveni-
ment. Aflu că mult timp înainte, nedeia se ținea mult mai sus. Pe 
un vârf cu o înălțime de peste o mie de metri care se numește 
„Fața Sfântului Ilie”. Acolo veneau locuitorii înălțimilor din cele-
lalte „Țări” vecine: din însăși  Țara Loviștei, gazda, din  Țara Făgăra-
șului, din Țara Amlașului și din zona Argeșului. Este vorba de for-
mațiunile semi-statale închegate în Țara Românească încă din 
veacurile al XI-lea, al XII-lea, al XIII-lea.   Se spun legende despre asta, 
legende care se împletesc cu istoria. Călcăm pe pământul mun- 
telui și simțim cum călcăm pe drumuri de istorie a sute, a mii de 
ani. Nu se poate să nu fii impresionat de evenimentul care se 
derulează cu eleganță. Nu știu cum dar imaginația îmi suprapune 
peste prezentul pe care-l trăiesc, un documentar tv. bine realizat 
despre megaliții din nordul Europei, din Anglia, din Franța...
despre supoziția realizării lor miraculoase din nevoia imperioasă 
a oamenilor de a se aduna, de a se cunoaște, de a se ruga împre- 
ună...Probabil că tot așa, în ziua stabilită, zi care avea o însemnătate 
enormă pentru ei, atât de mare încât mișca mii de oameni sute 
de kilometri, atunci, ca și acum, oamenii se bucurau întâlnindu-
se. Probabil, atunci ca și acum se aprindeau focuri, se frigea carne 
ca ofrandă apoi ca ospăț, se bea bere, (exista berea pe atunci). 
Probabil că atunci locul nu furnica de copii ca acum, drumul era 
foarte anevoios. Anume era ales așa pentru a tăia pofta de a veni 
aici a nechemațitor. Se ajungea doar pe cai. Copii care nu puteau 
urca erau aduși în coburii cailor. Dar erau copii. Altfel nu s-ar fi 
găsit jucării. S-au găsit jucării din lut, zoomorfe, micuțe, de circa 
3-5 centimetri. S-au găsit foarte multe jucării...Jocuri? Da, sigur 
că da! Se juca ceva cu zaruri, probabil jocuri de noroc.S-au mai 
găsit forme mai simple sau mai complicate de țintare, alte jocuri 
de noroc cu osicioare de miel... Zâmbesc, ce diferență este între 
„atunci” și „acum”? Incontestabil că este, numai dacă te gândești 
la tehnică și informație, elemente efemere ca și clipa, pentru 
că au o viteză de schimbare, de evoluare care nu se mai poate 
aprecia în unități de măsură obișnuite. Bizar este că tocmai din 
acest motiv în mentalul colectiv, oricît ar fi „de ultimă oră”, tocmai 
de asta reprezintă întotdeauna „trecutul”. Azi se spune „uzare 
morală”. Pe de altă parte, diferență între cele două „tim-puri”  
nu este, dacă te găndești la munții care te înconjoară, la stelele 
de sus, la ape, la vânt, la soare, la toate astea care nu s-a schim-
bat pentru oameni, care sunt veșnicie. Nemișcarea muntelui te 
obigă la meditație, la introspecție. Imensitatea sa incită la „cuce- 
rirea imposibilului” Culmea este că întrebat de ce s-a expus unor 
primejdii mortale escaladând Himalaia cu vârful ei de 8848 m. 
Edmund Hillary, cuceritorul înălțimii împreună cu șerpașul Tenzing, 

răspunde dezarmant: „Pentru că exis-
tă!”... ce poate fi mai sublim și mai ome- 
nesc? Oamenii și-au așezat zeii întot-
deauna pe munte, sus. Sau poate, zeii 
chiar locuiesc sus acolo în munți?? Poate, 
oamenii ducându-se acolo, simțeau nevo- 
ia să se întâlnească cu Dumnezeii lor? 

-Ce mai faci, Doamne, bine sănătos? 
Iaca , am venit să-ți aducem câte ceva din 
ce-am agonisit, pentru că anul ăsta ai ținut 
relele în frâu și noi ne-am descurcat 
cumva mai bine ca-n ăl an.

-Bine, măi, bine! Da voi știți că nu pot coborî la voi să mâncăm 
împreună. Nu se cade.

 -Știm, da o să facem un foc mare să le prăjim, așa de mare, că 
fumul lui o să ajungă până la Tine și o să te bucuri și tu cu noi. Bine? 
      -Bine, mă, bine! Ați fost cuminți?

-Ei, Doamne, cum și cât am putut și noi! Iaca, Gheorghe a lui 
...a furat, da a dat înapoi, Vasile a lui... a omorât...Acu, cum vei 
hotărî Tu, că fapta-i grea și se cere ispașă strașnică, să fie ...Și 
oamenii toți, cuminți, vorbeau cu Dumnezeu spovedindu-I-se 
și Dumnezeu îi asculta cu răbdare fiindcă avea timp, timpul se 
scurgea din buzunarul drept al Domnului și nu-i grăbea nimeni, 
nici pe oameni nici pe Dumnezeu...

    -Mă, zicea Dumnezeu, mă! Acu, că vă spovediră-ți toți și 
că v-am făcut parte dreaptă atât la iertare cât și la pedepse și 
pocăințe, hai să mâncăm și să bem ca să spălăm ce-a fost, Da 
vedeți pentru până la anu, ce veți face! Știu că nu puteți să nu 
păcătuiți deloc. Măcar nu le faceți mai mari ca cele de anul 
ăsta , mă copii mă! Și oamenii începeau să mănânce și să bea, 
laolaltă cu Dumnezeul lor care atunci, chiar fără să se dea de 
trei ori peste cap, se făcea om, și cobora printre ei prietenos, 
lăsându-și în cuiul porții raiului haina din care timpul nu mai 
curgea un timp, Cuibărindu-se în buzunarul dumnezeiesc, amețit 
de aroma fumului oamenilor, timpul trăgea vreo două trei 
aghioase până urca Domnul înapoi în cer și-l trezea: Hai, gata, 
ți-o ajunge! Mulțumindu-I, timpul se freca la ochi buimac, se 
întindea vârtos și pornea repede ticăind să prindă din urmă ce 
lăsase. Dumnezeu își lua din dulap chipul de om și, pe furiș, se 
amesteca printre oameni. Mai o bucată de brânză, mai o felie 
de caș dulce, o ciosvârtă de coastă prăjită de noatin ori, chiar 
de pastramă...Umbla lela printre ei, ba dând noroc cu unii, ba 
bătându-i pe umeri pe cei cu care deja se cunoștea, ba numai 
curios, ascultându-le poveștile...Uneori îl lua cu el la oameni și pe 
Sfântul Petre, lăsându-i de pază pe arhangheli, dar sfântul îi făcea 
numai nefăcute: se lua de muierile oamenilor! Acu, nici ăsta n-ar 
fi fost un păcat de neiertat lui Petre dar năcazul era altul: numai 
gura era de el. Câteodată se mai găsea câte una miloasă care 
zicea că binee, Petre, hai! Da repede că n-am vreme de pierdut! 
Și-l trăgea în vreun tufiș cu desime de crengi, da degeaba că de 
pierdut se pierdea Petre, care mereu își amintea că are ceva de 
făcut tocmai atunci și striga la ea că să nu tragă crengile care ar 
fi putut încropi ascunziș ca o ușă. Să lase ușa deschisă! Auzi, tu?! 
Cred că lui Petre îi era frică de muiere! Și biata muiere își făcea 
cruce și pleca...Nici anul ăsta, Doamne?...Poate la anu oi avea 
noroc, se gândea ea, că-i cam plăcea de sfânt care năltuț era, fru-
mușel era...ce dacă era sur la păr, așa-s sfinții!... poate la anu!...

Una peste alta, trecând  o vreme, jos, după ce goleau și băutu-ra, 
toți erau mulțumiți, cântau, apoi adormeau. Iar Domnul se bucu- 
ra că erau toți copii Lui, după chipul și asemănarea Sa, și-i iubea.

-Hai, Petre, zicea încet să nu-i trezească și plecau amândoi 
cătinel-cătinel către culcușurile lor din cer. Și era bine! La poarta 
raiului se despărțeau.  Domnul se ducea cu arhanghelul Gavril 
care era nu numai binevestitor ci și binepovestitor și avea să-i 



Pagina 9

zică o poveste, iar „sfăntul” rămânea cu arhanghelul Mihai, la 
„una mică”fiindcă de fiecare dată când cobora cu Domnul și-i 
lăsau de pază, Petre aducea în buzunarele parpalacului câte 
ceva de băut. I-a prins odată un îngeraș și imediat- imediat 
împielițații le-au scornit cântec: cică Sfântul Petre și Mihai, au 
deschis cârciumă-n rai! Ca s-o dreagă, sfințiile lor le-au dat ce 
mai rămăsese pe fundul șipului da n-au făcut bine, că blăstămații  
s-au făcut dintr-o picătură nefiind încă dedulciți la licoare și-au 
plecat în ceată urlând prin rai din toți bojogii: Hei, hei, vinu-i 
dulce, cine-l bea nu se mai duce, și nu s-au mai dus o vreme, 
jucându-se de-a mija pe după sfințiile lor și tot învârtindu-i ca la 
baba-oarba.  Cum s-o mai dai? I-au iertat, ce să le facă? Vezi, ei 
nu se supărau. Nu era voie că erau în rai, la loc cu verdeață, acolo 
unde nu-i supărare nici întristare nu-i. Și era bine!  

După un timp, oamenii, găsind pace și înțelegere între ei, s-au 
înmulțit atâta de tare că Domnul nu a mai putut sta de vorbă tet-
a-tet cu fiecare în parte, că pierdea prea mult timp, deși timpul 
era în buzunarul său și le-a spus asta. Și încă era bine!  Atunci, 
oamenii au inventat purtătorii  de cuvânt. Abia după aceea au 
început necazurile. Uneori, purtătorii de cuvânt ai oamenilor mai 
uitau, mai adăugau sau mai scurtau din rugăminți și promisiuni și 
oamenii se supărau și-l uitau pe Dumnezeu, bătându-se între ei 
pentru nimicuri trecătoare. Așa a apărut „femeia”ca motiv. Așa 
au început războaiele... Poate...Iaca, un clic au apărut partidele...
alt clic, un nimic...  până la bomba atomică...

Iarăși zâmbesc. Îmi place și să zâmbesc și să hălădui cu gândul 
peste timp, în povești care alunecă spre joacă. Râd de-a binelea 
și mă întorc în Țara Loviștei, azi, vineri, 20 iulie 2018.

Pe la începuturi, ritualurile care se petreceau pe platouri 
erau dirijate, conduse, de preoții-șamani, organizatorii ai 
acelor adunări. Astăzi, mare preoteasă, organizatoarea acestui 
eveniment este doamna Constanța Ștefan, președinta Asociației 
Agricole Țara Loviștei. Doamna este pretutindeni. O zăresc pe 
scenă, la microfon, sau printre invitați, printre participanții 
la paradă, peste tot. O prezența energică care se impune și 
reușește să străngă lângă dumneaei oamenii. Organizatori au 
fost „Asociația Agricolă Țara Loviștei”, Primăria comunei Titești, 
Consiliul județean Vâlcea și Obștea de moșneni Titești.

Urcând, împreună cu grupul de la „Cultura Vâlceană” ne 
întâlnim cu domnul Radu Rey, luptătorul de aproape treizeci de 
ani pentru drepturile munților. Ne anunță fericit că joi, 19 iulie, 
seara, președintele Iohannis a semnat în sfîrșit „Legea Munților”. 
Mai aflăm, tot de la domnia sa că în septembrie, România, la 
Vatra Dornei va găzdui prima dată „Marea conferință a munților 
din Europa” eveniment de o importanță covârșitoare pentru noi.

Mă pierd, ca de obicei, anonimă în lume ascultând-o. Spre 
deosebire de târgul de la Polovragi, vocea generală a mulțimii nu 
este stridentă, ba chiar găsesc note elegante în discuțiile care, de 
obicei, se poartă în astfel de târguri. O fracțiune de secundă de 
nedumerire după care cu nețărmurită bucurie, chiar cu fericire, 
realizez ce este în plus aici. Ba nu, este în minus!!!   Îmi vine să 
strig ca grecul de la Marathon:  -Am învins! Nu se aud manele 
și lipsesc  zdrențele ! Lipsesc mormanele imunde de haine 
vechi care de ani de zile au sufocat târgul de la Polovragi! Bravo 
organizatorilor! Există întradevăr sărăcie la noi și uneori apelăm 
la magazinele second-hand, dar magazine, nu straturi infecte de 
boarfe. La Polovragi, povestește cineva care tocmai a venit de 
acolo, mormanele de zdrențe înșirate pe pământ sunt înalte de 
aproape un metru, mizerabile, urât mirositoare.  Lângă movile, 
povestește persoana,  pe pământ, stau răsturnate într-o rână 
spărgând semințe în dinți, ființe de-o culoare ambiguă, naturală 
sau dobândită prin nespălare. Acele zeci de metri de mormane 
de haine care miros infect a vechi, a murdărie, au pus încetul cu 
încetul o etichetă umilitoare și înjositoare pe târguri, pe noi...

Mă risipesc în gândurile care mă poartă spre trecutul în care, re- 
porter fiind, am participat la Slătioara invitată ca reporter de profe- 
sorul Petre Bardașu la  o conferință despre obiceiurile oieritului. 
Conferința a fost susținută de domnul profesor Ion Ghinoiu, 
invitatul domnului Dinu Săraru. Tema discutată era „Hora Sâtiliei”.

Sora Sfântului Ilie, Sfânta Marina, este sărbătorită cu câteva 
zile înaintea zilei de 20 iulie. În timp, în sute de ani și mai ales cu 
precădere în ultimii cincizeci de ani „roșii” cele două sărbători 
aproape s-au contopit iar încărcătura lor semantică arhaică s-a 
modificat sau s-au uitat.

În negura anilor, în timpurile în care oamenii locuitori în 
stânele de pe munte erau foarte risipiți, nedeile erau prilejuri de 
socializare care se terminau cu alegeri și căsătorii. Coborând și 
mai jos în timp, aceste întâlniri erau inițial ocazii și motive cu 
semnificații  net ritualice... „Sacru și profan„...   

Dansurile însele aveau la acele începuturi semnificații 
rituale, care chemau, invocau fecunditatea, fertilitatea vieții, a 
oamenilor, a animalelor, a plantelor, repere de care depindea 
viața. Încetul cu încetul subiectul acestor ritualuri a început să 
vizeze câștigarea mijloacelor de trai, au început selecții asupra 
practicării diferitelor ocupații care deja începuseră a se diversifica.

De aici și până la contactele (închipuite sau nu!) cu lumea de 
dincolo „de lume”n-a fost decât un pas, unele dansuri, unele obice- 
iuri încercând să descurce „amiabil” raporurile dintre vii și morți.

Așa numita „horă a Sântiliei”era inițial un obicei prenupțial. 
Existența legilor atunci încă gentilice, a legilor devenite ale obștii, 
legi care guvernau și păzeau cu strictețe morala satului, cereau 
sub o formă sau alta  aprobarea obștii cu privire la viitoarele 
căsătorii. Omul este o ființă gregară. Existența sa depindea 
literalmente de „sănătatea” grupului din care făcea parte, tot 
așa cum, grupul însuși, ca un lanț, depindea de zalele slabe, lux 
pe care nu și-l puteau permite fiind puțini ca număr și neavând 
de unde „înlocui” elementele care trebuiau înlăturate. Iată de ce 
viitoarele mirese, cele în a căror sarcina sacră cădea perpetuarea  
grupului și chiar a măririi acestuia, trebuiau cunoscute din vreme 
de sfatul legiuitor al grupului și, cel mai important, trebuiau 
acceptate. Ori, pentru asta trebuia timp. Cu ocazia acestor nedei, 
se dansau acele dansuri devenite hore, hore în care ciobanii 
coborâți de la stâne își „băgau drăguțele în joc”, prezentîndu-le 
obștii satului, nu părinților a căror aprobare se consideră că o 
aveau deja.  Această prezentare oficială era un prag făr-de-care 
fata nu putea ulterior să fie pețită pentru căsătorie. Atenție! 
Fetele „nebăgate în joc” de Sântilie trebuiau să aștepte un an, 
până la următoarea horă de prezentare. Ele aveau să privească de 
pe margini hora care prindea iubiri, uri, patimi...vezi Ciuleandra...
Uneori frustrarea acestor fete amplificată de rigorile etice extrem 
de stricte era atât de dură încât bietele ființe făceau forme severe 
de depresie care, în unele zone se numeau „urâtul de horă”. Răul 
acesta nu putea fi alungat decât de călușari, care trebuiau să 
joace călușul peste ea în timp ce i se recitau dezlegări.

Mai era un obicei care întărea alegerea flăcăilor și acceptul fete- 
lor ca un fel de zălog, ca un fel de logodnă, anterior aprobării satu- 
lui și anume, cu o zi înainte de ritualica horă, ciobanii dăruiau dragelor 
câte o furcă de tors la care sculptaseră modelele vechi toată iarna 
care trecuse. De la bunica mea, specialistă în descifrarea și păstra- 
rea acestor tradiții, știu însemnătatea enormă a tuturor lucrurilor 
chibzuite și făcute „cu menire” directă persoanelor iubite:

„-Tot timpul cât am lucrat (țesut, împletit, sculptat, încrustat 
în lemn) lucrul acesta „menit”  să fie al tău, eu m-am gândit numai 
la tine, cu toată dragostea și toate gîndurile astea de bine către 
persoana ta sunt prinse în această lucrătură. Orice vei avea de întâm- 
pinat, să știi ca nu ești singură, eu, prin gândurile cu care te îmbrac 
prinse în lucrul pe care ți-l ofer , voi fi mereu alăturea de tine. Gân- 
durile și dragostea mea te vor apăra. Nu uita niciodată că te iubesc. 
Mă leg cu lucrul acesta să-ți fiu aproape, până la moartea mea sau 
până la moartea lucrului pe care ți-l dau.” Din momentul înmână-
rii acelui obiect, obiectul înlocuia practic omul respectiv, intențiile 
sale de bine. 

„Menirea” era o direcționare a obiectului definitivă și inviola-
bilă, iar pentru lucrurile valoroase primea caracter testamentar 
nescris și absolut respectat.

Furci sculptate nu se dădeau numai în Bucovina ci și în 
Covasna zicea Ghinoiu, povestindu-ne de satul Zăbala de acolo. 
În alte locuri, de exemplu, ne povestea domnul profesor, ciobanii 
candidați la căsătorie ofereau fetelor, tipare sculptate în lemn de 
tei pentru presarea și personalizarea cașului, numite „cocuțe”.

La câmpie, în satele cu specific agrar, intrarea fetelor „în horă” 
se făcea mult mai devreme, de obicei în horele care se făceau cu 
ocazia sărbătorilor de Paști, la începutul primăverii, nu vara.

Acum aproape nu se mai fac hore spontane, tradiționale. 
Cu bucurie văd că încet-încet, cu cât rigorile globalizării ne 

devin mai străine, mai depărtate, cu atâta se naște o mișcare de 
împotrivire, dacă nu chiar de respingere a încercărilor de transfer 
a obiceiurilor și ritualurilor străine nouă. Cu bucurie văd că se 

înmulțesc formațiile de dansuri și tradiții naționale și cu bucurie 
văd că alături de perechile de dansatori cu părul grizonat, 
evolueaxă tineri, Iată, de exemplu, în formația de dansuri 
populare din Costești-Vîlcea, alături de cel mai în vârstă membru 
care este bine trecut de șaptezecișicinci de ani, evoluează tineri 
care abia și-au făcut buletin. Ansamblul de dansatori din Horezu 
are în componență trei perechi- soț și soție, toți proaspăt bunici, 
iar, toate trei perechile sunt preoți cu preotesele lor, în timp ce 
în cealaltă aripă, tânără, copii abia acum și-a luat bacalauriatul.

      În totalitate, ziua de vineri 20 iulie a fost pentru mine una 
din cele mai frumoase și mai câștigate  zile din viața mea, zi pe 
care n-o voi uita-o niciodată atît de plină a fost.  Mai presus de 
toate însă, am simțit că se înfiripă o renaștere a obiceiurilor, a 
tradițiilor și asta îmi dă curaj să sper într-un viitor țării acesteia. 
Tot ce am văzut și auzit în acest Sântilie, a fost elegant, la locul lui  
și de bun gust. Majoritatea costumelor naționale erau autentice. 
Chiar dacă multe cămăși-ii erau fabricate în China faptul că au 
fost cumpărate și mai ales purtate este un mare câștig. Costumul 
național reprezintă identitatea națională, obiceiurile pe care 
s-a clădit satul, din care s-a clădit națiunea. De mult, prietenul 
meu sârbul, pe vremea când puteri globalizante hotărâseră 
pieirea mândrului stat iugoslav, îmi spunea să nu mă tem 
pentru sate, pentru că în sate se învață două lucruri: istoria și 
obiceiurile satului și atâta vreme cît mai trăiește un singur sârb, 
acela, inarmat cu cele două averi va reconstrui satul. Poate să 
moară satul, zicea sârbul, dar să rămână obiceiurile. Dacă însă 
mor obiceiurile, ori câtă lume va rămâne în sat, satul va muri cu 
siguranță. Moartea satelor noastre a început. Am avut o viziune 
înfricoșătoare trecând prin sate unde seara spre noapte nu mai 
era aprinsă nici o lumină. Sat după sat, întuneric. De ce? Întrebai. 
Nu mai locuiește nimeni, mi-au răspuns. Atunci mi s-a părut că 
treceam printr-un cimitir de sate, printr-o groapă comună de 
case, de vieți, de identități și mi s-a făcut frică. Asta vom ajunge, 
să trăim pe lângă stafiile satelor? 

Pentru mine cămașa-ie, măcar ia, este un drept de a-mi 
afirma apartenența. Costumul național este prima identitate, 
prima declarație de apartenență, la fel ca și  numele. De ce 
suntem mândri de numele pe care le purtăm? Se poate broda o 
întreagă dizertație pe tema asta dar n-are rost. Mândria numelui 
pe care-l port este pentru mine indiscutabilă. Este pentru mine 
o chestiune axiomatică. Sunt eu, sau soțul meu pe care eu l-am 
ales, este tata, tatăl tatei, tatăl tatălui tatei...formula duioasă 
aproape fiind ...al lui...al lui...al lui...ca o iterație infinită. Cum să 
nu fiu mândră de ei? De numele pe care-l port? La fel și costumul. 
Nu este emfază, nici populism, nici bravadă. Pur și simplu îmi 
place să-l îmbrac așa cum îmi place să mă recomand pe numele 
meu, fără frică fără pseudonim.

Iată că numai într-o singură zi am urcat într-o lume de basm 
a munților Loviștei, am revăzut oameni dragi pe care-i prețuiesc 
deosebit, ca de exemplu pe domnul profesor universitar Radu Rey 
sau pe Jana Zdreală, realizatoarea emisiunilor de la televiziunea 
V.T.V., am cunoscut o parte minunată din oamenii care participă 
la construirea prestigioasei reviste „Cultura Vâlceană”,  ca de 
exemplu echipa domnului Mihai Sporiș  căruia îi păstrez o caldă 
amintire și care mi-ar face o deosebită onoare dacă m-ar mai 
accepta în grupul lor, mi-am amintit de înțelesurile tradițiilor 
satului descâlcite de domnul  profesor Ghinoiu, înțelesuri-
identități care se exprimă prin ritualuri și dansuri și prin costume 
populare. Atunci, înainte, aceste identități nonverbale guvernau 
tacit sau vocal viața ce se derula  sub atenta priveghere a 
cutumelor și legilor  satului, ele însele fiind purtătoare de 
informații despre proprietarii lor.  Și, continuând seria de lucruri 
minunate de la Titești, nu în ultimul rând amintesc faptul că am 
mâncat o tocăniță ciobănească din carne de oaie cu mămăliguță, 
făcute ad hoc, cu multă ceapă, cu roșii și cu duium de verdeață, 
fiartă pe pirostrii la foc cu lemne, pe care doar tocanul de 
Vaideeni o poate concura, dar care are altă rețetă.  

Așa că închei micul meu reportaj din Țara Loviștei  invitându-
vă să nu ratați anul viitor nedeia  de Sf. Ilie de la Titești, mulțumind 
celor care m-au invitat și, mai ales Dumnezeului meu care și de 
data aceasta m-a dus în rai vineri, 20 iulie, în zi de Sântilie.

	Ligia	ZAPRAȚAN	NICOLESCU
 21 iulie 2018 / Horezu

Fotografii de Mihai SPORIȘ     
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NICOLAE	
VĂLĂREANU	

SÂRBU

POEME

Nopțile	deschid	uşile	iadului	

Lumea răzvrătită pe început îşi recunoaşte păcatele,
bate clopotele nemulțumită de întâmplări,
rupe din sufletul încredințat de Dumnezeu
şi uită de îndatoririle sale.

Nimic nu se ridică deasupra gândurilor ascunse,
să se îmbrace în cuvinte mărturisite,
în răni supurează sângele dezamăgirii,
viața are rigori ce se extind
şi nu se mai pot îndeplini.

Întunericul se pierde de lumină,
nopțile deschid uşile iadului
paznicii verifică orice identitate bolnavă
şi însuflă morții bucuria pedepsei.

Pe	un	ram	noduros	de	suflet	

Dimineața iese în cădere pe ferestrele nopții,
într-un târziu se trezesc şi cântă cocoşii,
bat clopotele cu sunete sparte cu ciocanul,
spiritul zilei aşteaptă trecerea orelor de meditație

Păcatele m-au adus până azi călare pe caii soarelui, 
iertarea lor mă aşteaptă în cer, 
nicio moarte nu ştie mai mult decât pămânul
unde rămân o vreme urmele omului
din care curg râurile sângelui

Lumina m-a răsfățat cu darul cuvântului,
pesemne sunetele le-am cules din zbor
şi s-au cuibărit într-o vioară
pe un ram noduros de suflet 
să dea glas gândurilor.

În slava şi misterul care se naşte,
nimeni nu-şi îngăduie să caute 
acolo unde ceasurile se opresc şi pornesc singure
cu acele pe cadranul inimii unei femei. 

Cu	înserări	învăluite	de	crini	

Bucăți decupate din frumos
în figuri geometrice amestecate,
au şi ele trăiri în unghiuri ascuțite
de parcă nervii ar vrea să recompună ceva deosebit
şi sângele priveşte cu roşeață-n obraji,
dragostea pentru care a curs frenetic
cu o nelegiuită bucurie de viață

Nici nu ştiu cum să-mi adorm bucuria
în cuvintele nepereche lăsate vraişte
din care nu ştiu ce să fac,

Traian	CHIRICUȚĂ

Urmăresc de la un timp cum, prin activitatea sa publicistică, 
Nicolae Vălăreanu Sârbu ajustează cu migală, tenacitatea 

și profesionalismul omului de carte autentic, un veritabil corp 
literar.

În recentul volum apărut la Editura LifeArt, discursul liric e 
atrăgător, clar, împlinit, dând sens, realitate și autenticitate poe- 
melor. Autorul aruncă sub ghilotina cernelii strigăte de vis mă-
nos și așterne, ștergare de zbor pe care zveltă, fină, inedită pășeș- 
te poezia ca o solie de lacrimă fericită spre inimile noastre. 

În acest mod autorul restituie contemplației, intuiției, cu 
vocație, autoritatea frumosului și profunzimea să conserve 
natural libertatea, patrimoniul de binecuvântari al acesteia, 
căile pe care suprema ființă creativă se manifestă și dobândește 
veșmintele spirituale de trebuință.

NICOLAE	VĂLĂREANU	SÂRBU:	„ÎN	AMIAZA	TĂCERII”
Poetul animă astfel, printr-o procesiune a contactelor lumile, 

concepțiile, infinitul, miracolele, cotidianul, amănuntul încât 
versurile apar ca o expresie plastică a unui cultivator de mirodenii 
emoționale și spirituale și dobândește veșmintele spirituale prin 
care își trăiește arta. 

La cugetările sale în acest volum adaugă cu măsură și 
inspirație Viața, străbătută armonios de armoniile a tot ceea ce 
îi conferă omului suplețe, morală ancestrală, divină, umană și-l 
preface în destin. 

 Astfel, poetul transferă gândurilor un ritm grațios, calm, 
apt a grava în plasma versurilor forme tinere de constiință 
nefragmentate în relieful altor aspirații. Versul este unduios, 
vertical și ilustrează dezlegat, deslușit prin linii ample înclinația 
poetului de a dărui lumii istovită, sceptică, însingurată, o noua 
devenire. În exodul spre pătimire fără excese de pesimism, 
exaltarea saturată de naivități statice ori misticism desuet 

poetul stăruie a defini, prin numeroase poeme, dimensiunea 
și atributele adorației exprimate, fecunde, înrămată, în burguri 
de singurătăți, judecăți și sentimente distilate să aprindă și să 
pulverizeze punțile iluziei. 

În temelia versurilor poetul strecoară cu dibăcie boarea 
neantului care scapără înfloriri viclene, năluci îmbobocite și 
acceptul că numai în ,,ecuația vântului’’ există ,,anotimpul fără 
singurătate”, că numai prin ,,odăile timpului” ,,întunericul se 
depune pe obiecte”, că doar aici oameni nu mai sunt ,,ruginiți 
de emoții’’ doar aici poetul împlinește tot ce are de împlinit. 
În limbajul gândurilor adaugă rafinament, calificare, dinamică 
palierului de registre al accesului la permanență și adevăr, la 
viul dorinței și voinței de a nu trăi secvențial în constrângerile 
imaginației, inteligenței, nostalgiei, ci plenar pentru a-și desluși, 
redobândi definitiv identitatea spirituală, superioară. 

 Bucureşti  2017

poeme ale luminii sau cântece de suflet
cu înserări învăluite de crini
în arome tari şi praf galben de petale
pe aripi de fluturi albaştri.

Tu aşteaptă-mă la porțile nopții
unde inimile pereche sunt pe aceeaşi bătaie
ca şi clopotele cu ecoul lor.

Cerul	şi	pământul	dăinuie	

Printre oameni 
timpul trece neluat în seamă,
fără remuşcări nu ne spune nimic
ia cu el tot ce-i mai frumos
şi pleacă nepăsător din valea morții
până se şterge totul din memorie.

Cerul şi pământul dăinuie ,
nu au prea multe aşteptări,
rămân sub picioarele altor muritori.

Privesc cum totul arde în foc
fără nicio părere de rău,
întâmplător drumurile se reiau,
caută vârful unde nimeni nu agunge fără moarte
şi moartea se naşte odată cu viața.

Tu spune-mi când tac
de ce nu strig, 
şi înțeleg ce nu-ide înțeles. 

Promisiuni	deşarte	

Ai ciupit din pâinea săracului în fiecare zi
fără să ai perioade cu odihnă
şi el nu s-a răzvrătit.

Ştiai că-i cuminte şi-şi caută de ale lui,
merge la biserică şi se rogă să ai gânduri bune,
dar tu nu crezi în ce crede el, îl ei în derâdere.

Când se strânge prea multă obidă
de apare pericolul,
începi să dregi busuiocul cu mărinimie.
Toate acestea au sunetele întârziate ale unui ecou
în aşteptare să se piardă fulgerele norilor de ploaie.

Mişcările tale perfide cu deturnări de scop
sunt semnele unor vorbe aruncate-n vânt
care obosesc urechea.

În	diminețile	cu	ferestre	pe	ochi	

Din greşală am tăiat aerul care se respira din cer,
acum privesc răpus de întâmplare
şi nu mă regăsesc în centrul atenției,
păşesc târşindu-mi paşii spre puncul de înâlnire
cu simțurile care mă înalță
şi mă închin ție Doamne cu aer divin.

În diminețile cu ferestre pe ochi
stau într-un gând şi scormonesc în adâncuri,
caut cu mâinile pacea ta dătătoare de viață,
visul va ieşi ca o pasăre din scorbura timpului
cu aripile desfăşurate peste inima mea
închisă într-un cuvânt.

Dar tu n-ai nevoie de cuvinte,
ai nevoie de crezul 
prin care îți mărturisesc cu sufletul
trecerea prin vămile iubirii din ziduri
unde îngerii sunt călăuze. 

În	definitiv	

Întotdeauna mă priveşti în ochi
şi vrei să ştii desfăşurat totul,
fiecare omisiune ori ocol e o trădare,
de uitare nici nu mai vorbesc.

Tăcerea este şi ea un răspuns
ce aprinde curiozități insistente,
e un fruct prea devreme copt
şi se încearcă repede cules
altfel vin păsările.

În definitiv, eu
nu-mi trădez niciodată sentimentele
nici nu ascund ce nu-i de ascuns,
nu mă las transpus în fundul ochilor
şi de aici să cad ca un bumerang în fața ta, asta e tot.

Nu	mă	recunosc	

Am înțeles şi nu ştiu să-mi explic,
nu mă recunosc,
poposesc între două convingeri diferite
ca între două iubite ce nu se cunosc

Sunt într-o furtună de gânduri şi mă grăbesc,
să rup din mine tot ce mă-ncurcă,
vreau să fiu liber de orice constrângere
ca păsările primăvara,
cerul meu e rotund şi orizontul departe
şi nimeni nu mă învață să le cuceresc

Prins între prezent şi viitor cu ochii deschişi,
simt cum lucrurile îmi respiră prin trup,
prind rădăcini eoliene.

Privesc din interior cum se desfăşoară cursul,
apele ajung în fântâni
cu ciuturile sparte.

Diminețile îmbracă haine curate şi vesele,
dar eu n-am timp,
plec în alte ținuturi cu zilele arse,
aşteaptă, o să mă întorc. 

N-am	aşteptări	

Ai rămas în memorie
o pasăre în zbor spre țările calde,
nimeni nu te cheamă înapoi,
dar nici nu te opreşte să vii.

Mulți aşteptă ziua când nu se mai pleacă,
eu nu mai am atâta timp,
sufăr alături de toți copiii
dorul de părinți, dar ai mei nu se mai întorc. 

Îmi vine să strig,
dar ecoul nu deranjază pe nimeni
sunt rupți de popor.
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Arhim.	Veniamin	MICLE

În timpul Primului Război Mondial, 
Județul Vâlcea a oferit câțiva vrednici 

preoți confesori, care s-au distins prin 
activitatea lor, încurajând militarii şi 
insuflându-le sentimente creştineşti şi 
patriotice, pentru a înfrunta cu vitejie 
ororile războiului şi a lupta pentru triumful 
adevărului. Iată care sunt aceşti preoți:  

     
Preotul	 Armăşescu	 Nicolae. Preotul 

Nicolae Armăşescu era din comuna Tomşani, județul Vâlcea, 
fiind repartizat la Regimentul 2 Vânători, în calitate de confesor. 
La 12 noiembrie 1916, Protoiereul Constantin Nazarie comunica 
Ministerului de Război că „Zilele acestea a încetat din viață, 
în Spitalul Colțea, în urma rănilor căpătate pe câmpul de 
luptă, preotul N. Armăşescu”. Ziarele ,,Adevărul” şi ,,Neamul 
Românesc” au consemnat tristul eveniment, scriind: „În ziua de 
8 noiembrie a. c., a fost înmormântat preotul N. Armăşescu din 
Tomşani (Vâlcea), rănit mortal pe câmpul de luptă şi decedat în 
spitalul Colțea. I s-a făcut înmormântare ofițerească, la care au 
luat parte, pe lângă preotul spitalului, iconom Gh. Şelaru – preot 
de garnizoană – şi iconom C. Nazarie – protoiereul preoților de 
armată – care, şi în calitate de fost director la seminar şi profesor 
de teologie al răposatului, a cinstit cu prezența sa şi cu cuvinte 
smulse din inimă prohodirea unuia dintre cei mai aleşi preoți ai 
noştri, după cum era între cei mai aleşi elevi şi studenți. După 
luarea licenței în Teologie, n-a râvnit să devină preot de oraş, 
situație la care-i dădeau dreptul eminentele sale însuşiri, ci s-a 
hirotonit preot de sat, cu hotărârea de a lucra pentru binele şi 
fericirea acelora, din mijlocul cărora ieşise. A dat examen şi a fost 
numit şi învățător pentru ca să poată avea sub a lui oblăduire 
duhovnicească pe toți cei din satul lui, începând de la copii. Bun 
păstor şi bun învățător, preotul N. Armăşescu nu putea rămâne 
acasă, când voinicii formați de el, în vederea zilei celei mari a 
dezrobirii fraților, porneau să scrie cu vârful baionetei istoria 
viitorului nostru apropiat. Şi a căzut în fruntea lor, jertfă a datoriei 
şi idealului său de bun român. Un prieten, preotul C. Diaconescu, 
a acoperit corpul neînsuflețit al aceluia care, împrejurările 
neîngăduind, n-a avut parte de ultimul sărut al soției şi copiilor 
săi, cu flori albe, minunat simbol al conştiinței curate ce a trăit 
într-însul. Biata soție poate că nici n-a primit încă vestea crudei 
încercări şi, înconjurată de micuții ei, va fi împletind de zor, cot 
la cot cu femeile din sat, ciorapi pentru vitejii care luptă pe 
crestele Carpaților… Nu ne putem închipui altfel pe gospodina 
preotului Armăşescu. Şi dacă un vis urât o va fi făcut să tresară în 
somn atunci, când bravul ei soț va fi respirat pentru ultima oară, 
sărmana femeie îşi va fi zis poate că soțul ei e pe-aproape şi va fi 
gândind să dea şi pe-acasă… Cu zâmbet pe buze va fi împărtăşit, 
dimineața, copilaşilor şi tovarăşelor ei de hărnicie, nu atât visul 
însuşi cât dulcea lui tălmăcire. Dormi în pace, deopotrivă de 
vrednic ostaş  şi martir al Patriei şi al lui Hristos, care luptând 
continuu în biserică, în şcoală şi în fruntea vitejilor pe câmpul de 
război, ți-ai dat sufletul întru nădejdea vieții veşnice şi răsplătirii 
neamurilor. Te vor răzbuna aceia, pe care tu i-ai format! Sanguis 
martyrum, semen gentis romanae!

 
Preotul	Diaconescu	 I. Preotul I. Diaconescu era din județul 

Vâlcea. În Război, şi-a desfăşurat activitatea la Ambulanța Diviziei 
a 2-a, în calitate de confesor. Dr. Măldărescu relatează despre 
el, că: „Şi-a îndeplinit greaua misiune de sfătuitor sufletesc, în 
toate ocaziile, cu mare râvnă creştinească şi cu mare dor pentru 
soldații noştri luptători. A ținut trupei diferite dizertațiuni morale 
şi patriotice. A fost duhovnicul bolnavilor de tifos exantematic al 
Centrului Socola. În Păuneşti, s-a oferit a fi dascălul copiilor orfani, 
fapte care i-au adus laudele domnului comandant al Corpului 
I de Armată”. De asemenea, generalul I. Vlădescu spunea, că: 
„Este un preot cult, se impune când oficiază. În timpul flagelului 
de tifos exantematic, mereu era printre soldați, îmbărbătându-i 
cu povețe şi sfaturi folositoare. În comunele unde preoții erau 
refugiați, el a îndeplinit serviciile religioase. Pentru activitatea 
desfăşurată şi, pentru calitățile frumoase ce posedă, îl propun. 
Merită a fi înaintat”.

 
Preotul	 Ionescu	 	 D. Preotul D. Ionescu era originar din 

localitatea Stroeşti, județul Vâlcea, născut în 1881. Licențiat 
în Teologie, a fost hirotonit preot în anul 1902, fiind repartizat 
la parohia Bălceşti. Mobilizat, şi-a desfăşurat activitatea la 
Regimentul 42/66 Infanterie, în calitate de confesor. Superiorii 
i-au apreciat misiunea încredințată. Colonelul Ionescu raporta, 

PREOȚI	VÂLCENI,	ÎN	RĂZBOIUL	REÎNTREGIRII	PATRIEI (1916	–	1918)

că: „De la începutul campaniei, şi-a îndeplinit îndatoririle cu 
cea mai mare credință, adânc devotament şi abnegație, fiind 
nelipsit în timpul luptelor la postul său, îmbărbătând prin cuvânt 
şi exemplu. Pe zona de refacere, şi-a îndeplinit de asemenea 
îndatoririle cu cea mai mare abnegație, fiind totdeauna în mijlocul 
bolnavilor. Îmbolnăvindu-se de exantematic şi dându-i-se un 
concediu de convalescență, a renunțat la el. A improvizat un Altar 
chiar în tabără”, iar colonelul Anastasiu scria, că: „Se achita cu 
distincțiune de toate serviciile apostolatului său”. De asemenea, 
colonelul Broşteanu recunoştea, că: „Prin sentimentele sale, prin 
asistența ce a dat soldaților bolnavi şi prin întărirea credinței în 
victorie şi Dumnezeu, merită avansarea”. Protoiereul C. Nazarie 
mărturiseşte, că: „A avut o influență morală foarte folositoare 
asupra ofițerilor şi trupei. În Basarabia, a  dezvoltat o activitate 
remarcabilă din punctul de vedere al dezvoltării spiritului 
patriotic în popor”. Pentru meritele sale, a fost decorat cu 
„Coroana României clasa IV-a cu spadă” şi „Coroana României” 
cu gradul de ofițer.

 
Preotul	Ionescu	Duminică. Preotul Duminică Ionescu era ori-

ginar din Jiblea, județul Vâlcea, fiind mobilizat la Regimentul 2 
Vânători, unde şi-a desfăşurat misiunea de confesor. Locotenent-
colonelul Butescu adevereşte despre el, că: „A fost nedespărțit de 
soldații acestui regiment, în marş, în luptă  şi mai ales la postul de 
prim ajutor. În toate părțile, a dat un sprijin real nu numai din punct 
de vedere moral, dar şi material, ajutând în persoană pe medici la 
pansări şi evacuări. Pentru intensa sa activitate, a devenit iubit 
de toți în regiment”, iar generalul Mărgineanu spunea, că: „A dat 
probe reale de multă destoinicie, de frumoase calități spiri-tuale, 
mult devotament şi patriotism”. De asemenea, colonelul Gre- 
cescu mărturiseşte că: „A luat parte în Dobrogea, de la 7–30 sep- 
tembrie; Pravăț, de la 3 octombrie la 16 noiembrie 1916; Mără-
şeşti, de la 1 ianuarie la 17 februarie; Momâia, de la 15 martie la 
15 aprilie; Răchitosul Mic, la 18 iulie 1917. În tot timpul acestor 
grele lupte a stat neclintit la postul său, încurajând luptătorii 
în primele linii şi mângâind pe răniți”. Protoiereul Constantin 
Nazarie raportează, că: „A fost rănit în prima parte a campaniei; 
deşi nu complet vindecat, a cerut să fie retrimis pe front.

 
Preotul	 Lascu	 Gr. Preotul Gr. Lascu era din județul Vâlcea. 

În timpul Războiului, activează la Spitalul 3 Evacuare, în calitate 
de confesor. Despre el, colonelul dr. Butoianu scria, că: „Îşi 
îndeplineşte cu prisosință nu numai îndatoririle sale preoțeşti, 
încurajând şi ridicând moralul răniților şi bolnavilor de diferite boli 
contagioase, ci devotamentul său pentru îngrijirea  aproapelui a 
mers până acolo că deasupra rasei sacerdotale a îmbrăcat bluza 
de sanitar, şi ne-a ajutat la ridicarea  şi transportarea răniților, 
în timpul retragerilor, precum şi la facerea pansamentelor cu 
dexteritate. În Sascut, cu multă râvnă şi destoinicie ne-a dat 
concursul său la îngrijirea bolnavilor de tifos exantematic, 
expunându-se. Prin conferințele ce a ținut a menținut credința 
trupei şi a bolnavilor în Dumnezeu”

 
Preotul	 Petroşanu	 C.	 Petre. Preotul Petre C. Petroşanu 

era originar din comuna Mihăeşti, județul Vâlcea. În timpul 
Războiului, activează în calitate de confesor la Regimentul 2 
Grăniceri. Maiorul Buricescu relatează despre el, că: „S-a achitat 
în mod destul de elogios în serviciul ce incumbă. L-am văzut în 
mijlocul soldaților, în împrejurări grele de trai, înfruntând ca şi ei 
lipsa de hrană şi oboseala frontului, îmbărbătându-i şi căutând 
a le ridica moralul. L-am văzut mergând în tranşee, unde dădea 
sfaturi soldaților, ca să se prefere a muri decât să dea înapoi. 
Prin cuvântări, readucea la sentimente frumoase pe cel din 
urmă soldat. Pe zona de refacere, a dat dovada unui spirit de 
jertfă cu adevărat creştinesc. S-a pus la dispoziția medicilor în tot 
timpul cât trupa a fost bântuită de exantematic, ajutându-i. În 
cele trei infirmerii, sute de bolnavi au găsit la Sfinția Sa, pe lângă 
un alinător al suferințelor fizice, şi un cuvânt de îmbărbătare. 
Când ambii medici au căzut pradă bolii, preotul a rămas singur, 
ca prin cunoştințele ce căpătase alături de medici, să îngrijească 
de bolnavi. Puterea sa de muncă, devotamentul şi abnegația 
de care a dat dovadă în aceste zile grele, au făcut din Sfinția Sa 
o adevărată icoană de nădejde pentru soldați. A adus servicii 
reale şi are frumoase calități morale şi sufleteşti”. La rândul său, 
Protoiereul Constantin Nazarie, evidenția faptul, că: „Domnul 
colonel Cantacuzino se exprimă că a dobândit în Sfinția Sa un 
prețios prieten a cărui prietenie o va cultiva”.

 
Preotul	 Răuțiu	Meletie. Preotul Meletie Răuțiu s-a născut 

la 12 februarie 1858, în satul Zlătunoaia, comuna Lunca, din 
județul Botoşani. Era fiul preotului paroh Vasile. Urmează 

Şcoala primară în localitățile Mihălăşeni, Ştefăneşti şi Botoşani. 
Pregătirea teologică a făcut-o la Seminarul „Veniamin” din Iaşi, 
pe care l-a absolvit în anul 1884. Angajat cântăreț la biserica din 
Banu, cu salariul primit, urmează cursul de medicină şi pe cel de 
declamație la Conservatorul din Iaşi până la 1 mai 1885. Din 1 
iulie 1888, devine cântăreț la Catedrala Episcopiei din Râmnic. În 
data de 9 februarie 1892, s-a căsătorit. La 18 august 1892, a fost 
hirotonit diacon, iar în 19 august 1892, preot. La 12 februarie 
1893, a rămas văduv, prin decesul soției. Timp de 17 ani, a fost 
protoiereul județului Vâlcea, perioadă în care a desfăşurat o 
bogată activitate administrativă.  

Stăpânit de idealul realizării unității naționale, odată cu 
intrarea României în Război, cere insistent să fie mobilizat 
ca preot militar, funcționând ca preot confesor la Spitalul de 
contagioşi Nr. 1 din Bârlad . Medicul dr. Bruchner mărturiseşte 
despre el, că: „Şi-a îndeplinit în mod cu totul conştiincios toate 
îndatoririle ce comportă serviciul religios, atât la bolnavii acestui 
spital, cât şi la celelalte spitale şi formațiuni fără preoți. În cursul 
retragerii, a însoțit formația, înfruntând cu linişte şi bărbăție, toate 
privațiunile  şi toate zdruncinările fizice şi morale, cu toată vârsta 
de 59 ani. În toate împrejurările anevoioase, a găsit întotdeauna 
cuvinte de încurajare, deşteptând în toți simțul datoriei spre 
sacrificiu. Cu sfatul, îndemnul şi autoritatea sa morală, ne-a 
dat nouă, corpului medical, un prețios concurs, făcând pe toți 
să vadă un păcat de moarte în necurățenia corpului şi să vadă 
toți sanitarii cea mai creştinească pomană în actul îngrijirii celor 
bolnavi. A servit gratuit spitalelor 213 şi 472 din Bârlad. Dar cel 
mai anevoios serviciu a fost cel al îngropării morților, pe care 
i-a însoțit la cimitirele respective – Civile şi Militare – situate la 
distanțe enorme, pe timp de ploaie, ca şi pe viscole, pe noroi 
ca şi pe troiene, de multe ori pe jos, alteori având drept vehicul 
furgonul dric, şi drept scaun sicriul celor morți de tot felul de boli 
contagioase. Tot astfel a făcut şi cu morții de la spitalele 213 şi 
472. Demn de toată lauda încă este construcția, din inițiativa lui, 
a unei biserici de scânduri, în vecinătatea spitalului, înzestrată cu 
odoare, odăjdii, cărți de ritual, pe spesele sale personale. Tot pe 
a lui cheltuială, procură toate cele necesare cultului. Voi adăuga 
şi calitățile sufleteşti: blând şi afabil cu toți inferiorii, prietenos şi 
îndatoritor cu egalii, de o modestie exemplară, îți îndeplineşte 
însărcinările fără ca să se facă văzut de cineva. Pentru aceste 
calități de bun preot şi bun român, propun înaintarea şi acordarea 
unei distincții, drept pildă şi emulație pentru ceilalți”. Protoiereul 
C. Nazarie menționează, că: „A cerut să fie trimis în Basarabia, 
de unde am informații că aduce excelente servicii pastorale şi 
naționale”. 

După încheierea Războiului, preotul  Meletie Răuțiu se 
stabileşte la Satu Mare unde păstoreşte între anii 1920–
1937. Parohiile Ortodoxe din Municipiul Satu Mare, conform 
documentelor aflate în arhiva parohială, au fost reînființate 
după anul 1918. Spre finele anului 1919, Preotul Meletie 
Răuțiu începe serviciile religioase pentru credincioşii ortodocşi 
sătmăreni în diferite spații puse la dispoziție. La 25 noiembrie 
1920, se reînființează oficial Parohia Ortodoxă „Adormirea 
Maicii Domnului”, slujbele ținându-se într-o capelă improvizată 
în cadrul Şcolii de meserii, apoi a Şcolii Profesionale de fete. În 
anul 1926, se obțin aprobările necesare construirii Catedralei 
„Adormirea Maicii Domnului”, după planul arhitectului Liteanua 
din Bucureşti, imitând, ca formă, biserica Mănăstirii Curtea de 
Argeş. Vrednicul preot Meletie Răuțiu a trecut la Domnul în data 
de 26 decembrie 1938.

 
Preotul	 Sachelarie	Gheorghe. Preotul Gheorghe Sachelarie 

era din Drăgăşani, județul Vâlcea. Fiind mobilizat, a fost repartizat 
la Spitalul Mobil Nr. 5, apoi transferat la Regimentul 2 Călăraşi. 
Despre activitatea sa, relatează colonelul I. Popp, care scrie că: 
„A luat parte la campanie, fiind în tot timpul lângă partea activă 
şi în cea mai strânsă legătură cu trupa. Prin predici şi conferințe 
a câştigat dragostea soldaților şi ofițerilor, dând rezultate 
foarte frumoase. A mărit în adevăr şi a dezvoltat în oameni 
sentimentele de datorie şi respect către cele sfinte, le-a uşurat 
sufletul. În timpul acțiunilor, a stat lângă trupă, încurajând-o. În 
timpul refacerii, a dat un mare concurs la îngrijirea bolnavilor, 
toți văzând în el un mare sprijin moral. Este un adevărat preot de 
război, inteligent, înzestrat cu darul de a vorbi, de a fi ascultat. A 
fost de mare folos regimentului. Are un caracter foarte frumos 
şi întrupează cele mai frumoase sentimente. Mutarea lui a fost 
regretată de întreg corpul ofițeresc şi trupă. Este un element de 
valoare, devotat  țării  şi tronului”. Iar un locotenent-colonel, cu 
semnătura  indescifrabilă, confirmă că: „S-a distins prin zelul cu 
care îndeamnă pe soldați să-şi facă datoria. Ține predici alese, 
face slujbe înălțătoare”.
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O carte de versuri apărută la Editura 
Singur, din Târgovişte, în 2017, şi pe 

care am primit-o de la autorul ei în 21 ianuarie 
2012, la Mânăstirea Cozia, după parastasul 
lui Mircea cel Bătrân, când echipa Asociației 
Culturale „Rovine” din satul Țuțuleşti, comuna 
Suseni, a dat o reprezentație de pomină, 
neoficială, arătându-şi talentele muzicale 
şi poetice...Carte de versuri a unui poet 
cerebral, la obiect, fără complexele arabescuri 
ale esteticii poetice, direct, povestindu-şi în 
imagini şi expresii poematice, clasice, trecerea 
timpului ca într-un jurnal, de această dată, de... 
gânduri. Notam pe cartea cu pricina, undeva 
pe o pagină, discret: ce bine este când poți să 
gândeşti, şi nu te ia gândul pe negândite!...
Nicolae E. Branişte îşi propune şi reuşeşte să-
şi exprime gândurile cronologic, aşa cum şi le 
pregăteşte şi le dezvoltă în contextul prezent al 
timpului şi realității; în cartea de față, poetul, 
adunându-şi gândurile diurne pe parcursul 
zilelor din iarna 2016-2017...O frumoasă 
construcție de litere în cuvinte şi stihuri care 
se parcurg uşor şi care provoacă cititorului 
bucurii nebănuite; aceste stihuri, fiind, parcă, 
desprinse din gândurile proprii...cititorului! 
Iată-l bunăoară, scriind despre roşiile mere 
din livadă, în poezia „Felii de valoare”, unde 
noi, de mult,  trăgeam concluzia că merele au 
valoare în pom, ca imagine, şi în gură ca „felii 
de valoare” pentru al lor „gust în miez îndulcit 
de furie”... În rest cei ce la consideră altfel (fără 
această valoare de imagine şi gustativă) produc 
o crimă pentru ecologie şi tradiție, însăşi pentru 
producția agricolă; merele, nemaicumpărându-
le nimeni! În România ultimului sfert de secol, 
mărul, ca şi doctoratul despre mere, este 
fructul celei mai mari prostii fiindcă mărul cu 
gust bun a dispărut (locul lui fiind luat de aşa 
zisul „măr productiv” -citat dintr-un doctor în 
fructe, vâlcean)! Admirabile însăilări de gânduri 
provocate din lumea din jur, în această epocă a 
informației de oriunde şi de orice fel, parcă ne-ar 
considera cineva, noul stăpân, receptaculi, doar 
de diform!... Am notat după lecturarea poeziei 

În	fața	Marelui	Întuneric

Dacă dimineață soarele ne refuză  
bucuria unui nou răsărit, 
iar Marelui Întuneric se declară stăpân, 
ai torțele pregătite,  
gata de drum fără  
apăsarea despărțirii?
Lacrimile deznădejdii vor 
inunda văile secate  
ale ființei, prăbușind 
cetățile ce-au fost lăsate uitării 
odată cu ultimul râs de copil 

NICOLAE	E.	BRANIŞTE:	„JURNAL	DE	CUVINTE”

„Jocuri în Univers” că întreg acest dezastru pe 
care îl resimțim în fiecare zi, a început odată cu 
apariția televizorului, când s-a înlocuit difuzorul, 
şi mai ales după 1990. Difuzorul nu te-a lăsat 
niciodată singur. Televizorul te-a făcut complice 
la orice dezastru sau malformație a vieții de 
oriunde! Omul este mai mult inimă decât minte 
şi trăieşte la fel în realitate sau imaginar; am 
spune, chiar, mai mult în imaginar! De aceea 
cascada de ştiri necenzurate şi de imagini la fel, 
plate şi false, îl trimit direct la ospiciu... „În parc 
ascuns stă un regret,/ Vreme-ncrustată în şipci 
bizare,/ Plăceri demult, cu iz discret,/ Iubire şi 
amăgiri duse în zare.” („Regrete târzii”) ...Zarea 
există şi ea seamănă cu timpul; nu stă pe loc şi, 
nicicând, nu se apropie; este invers cu cerul care 
presează pământul fără ca cineva să-i ceară. 
Zarea nu are magnet cu pol pozitiv, ci numai 
invers; zarea este cea care poate şi creează 
un perpetuum mobile şi, dacă cineva îi pune 
obstacol o roată, şi o apasă, produce curent 
electric!...în nici un caz zarea nu este o fata 
morgana, dar cum spunea un  poet, regretul în 
lume veghează. „Mintea înnebunită de legături 
de gene,/ Acum gândeşte să ne scape de trudă,/ 
Creează mecanisme sofisticate şi antene,/ 
Butoane manevrate de orice paparudă.” 
(„Conexiuni”) ...În împărăția raiului  nimeni nu 
face nimic, ci toți stau pe bancă şi cântă Aleluia! 
Şi Biblia s-a scris tot cu un vârf de peniță aşa 
cum şi poetul îşi înşiră gândurile tot cu „Vîrful 
peniței”...  Şi tot în vârf de peniță, poetul îşi 
plimbă noaptea pe uliți, „sub cer înstelat” 
, „La mână i-a prins şi-o brățară,/ În beznă să 
n-o pierd între luceferi. (...) Greu mă despart 
de iubita fugară,/ Ziua o duce departe, în lumi 
străine,/ Aştept să vină, iar iubită-n seară,/ Sub 
cer înstelat s-o plimb în mine.” („Noaptea”) De 
când tot îmbătrânim, noaptea o simțim parcă 
mai străină...înainte vremi noaptea ne era ziuă 
plină în pat cu iubite reale, uneori şi „fugare”... 
„De Sfântul Mihai-număr ani,/ O masă întind de 
sărbătoare,/ Unii-mi urează La mulți ani!/ Rază 
am mai prins din soare.” („Remember discret”) 
Arhanghelul Mihai te lasă să intri în altar, în timp 

ce Arhanghelul Gavril, nu! „Unii vor libertate 
neîngrădită/, Să poată trăi cum îşi aştern,/ Noi 
să-i ferim de câte-o ispită,/ Linişte să aibă şi nu 
infern. (...) Bucurie dă gândul împăcat cu sine,/ 
De adevăr îndrăgostit şi de viață,/ Sfințenie din 
învățătură de bine,/ Iisus, e-mpărtăşanie din 
povață.” („Din viață”) ...Libertatea nu-i pentru 
toată lumea. Unii trăiesc numai în libertate şi 
ceilalți muncesc, şi se chinuie ca primii s-o aibă. 
De unde se vede că libertatea e numai pentru 
cei care au bani s-o cumpere...Societatea fără 
clase este una fără muncă, în care nimeni nici 
nu vinde, şi nici nu cumpără! Când gândul este 
împăcat cu cel care-l poartă, omul trăieşte 
în libertate, scăpat de povara gândurilor... 
America este problema românilor de acum, 
America pe care unii au înjurat-o în 1944, alții 
au aşteptat-o în anii 50, au aşteptat-o din nou 
în 1990, şi din păcate o înjură din nou, acum. 
Cine suntem noi?...America, America, de vină 
este America! Trăiască America! America, al 
Europei Cal Troian!...spunea cândva Ştefan 
Dumitrescu şi se închina; America, America, cu 

tine când ne este bune, cu tine când ne este 
rău; aceasta însemnând necinstea românului! 
„Vise imperiale în oceane albastre,/ Duc 
libertate neştirbită de vremuri,/ America, 
între lauri şi dezastre,/ O Zeiță cu putere 
de te cutremuri.” („America”) ...Ziua de 1 
Decembrie este consemnată cu majuscule, de 
poet: „1 Decembrie - ziua poporului stăpân,/ 
Când nația simte măreață sărbătoare,/ Drapel 
tricolor înalță plaiul român,/ Pe stema vechii 
Dacii, scumpă floare.” ...1918. O nouă religie 
se impune în lume, religie fără dumnezeu; 
prin Moscova, a treia Romă, în Primul Război 
Mondial; din nou sunt alungați creştinii, 
Lenin şi Picasso, şi Schonberg devin stăpânii 
lumii, şi Bela Khun, la fel (norocul ungurilor 
cu opinca noastră străbună!) şi Lindberg, şi 
Rosa Luxemburg aruncă omenirea spre finalul 
de mileniu III...După cum vedeți, versurile lui 
Nicolae E. Branişte sunt pline de gânduri bune, 
şi frumoase, şi tot astfel de gânduri imprimă  şi 
cititorului!...

sp	cickirdan

într-o pădure,  
la margine de adevăr?
Ori poate vei zâmbi amar, 
plecând fără lumină în negură, 
sfidând-o,  
așa cum ai făcut o viață-ntreagă, 
gata să răzi zgomotos  
în fața necunoscutului 
ce s-a așternut atotputernic 
în fața ta?
Sau îți vei ridica rucsacul,  
pregătit cu o seară înainte, 
și cu seninătate  
iei la pas bezna deasă  
până zărești o pâlpâire - 
izbăvitoare stea  
din nemărginire, 
ori flacără turbată 
a eternei nefericiri? 

Întreruperi

Da, ne-nvârtim, ne-nvârtim, 
însă eu apăs butonul de pauză, 
poate uneori prea des, prea mult;
prea mult pentru cei 
ce se mișcă-ncontinuu,
nemaivrând să asculte 
ce se strigă de peste veacuri, 
ce se aude în prăpăstii.

Da, apăs prea des butonul de pauză
și strig 
și voi mai striga – 
dar niciodată, niciodată în zadar.  

Nu	mai	scrisesem	
de	mult

Nu mai scrisesem de mult,  
pentru că n-am mai putut trece 
de zăgazurile bine ridicate; 
pentru că puține lucruri  
se schimbă cu adevărat;  
pentru că am așteptat  
să se dărâme ceva. 
Nu mai scrisesem de mult 
și e posibil să fi greșit; 
Nu mai scrisesem de mult 
și mă trezesc cu greu din somn, 
nu mai scrisesem de mult 
și mă apuc să sparg încet  
tăcerea. 

Procesul	amânat	

Oare în fiecare veac, 
în fiecare om 
s-a putut simți  
că ar putea să se termine, 

pentru că s-a ajuns la capătul liniei, 
pentru că nu suntem în stare s-o prelungim, 
pentru că nu mai încape nimic,  
pentru că ne-am făcut de cap, 
pentru că nu suntem în stare, 
pentru că e cazul să se încheie odată?! 
Și mereu s-a stat în tensiunea asta, 
ca în clipele în care aștepți tunetele  
privind un cer înnegrit? 

Suntem	aici	

Suntem aici,  
printre minuni  
și lumânări aprinse. 
Suntem aici -  
din ce în ce mai singuri, 
dar mâine, da, mâine va fi mai bine. 
Suntem aici,  
printre minuni  
și lumânări aprinse. 
Suntem aici; 
și doare să credem doar în noi,  
printre cadavre de zei 
ce se găsesc pe fiecare parte a drumului. 
Suntem aici, 
printre minuni și lumânări aprinse,  
sinucigându-ne 
în ritmul domol 
al curgerii zilelor. 

MIHAIL	
ROGOJINARU

 

POEZII
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Ca şi volumul „Jurnal de gânduri” cartea 
de față a apărut în 2017 la aceeaşi 

Editură „Singur”, din Târgovişte, şi cuprinde 
poezii scrise în primăvara lui 2016; deci, 
practic, după conținut, a fost scrisă înaintea 
„Jurnalului...” O carte cu „vorbe dichisite” am 
spune noi, ca să fim în tonalitate, bine gândite! 
Ne oprim la o primă poezie, „Păcatul originar” 
şi notăm: întreaga filosofie a lumii se învârte 
în jurul păcatului originar simbolizat în creația 
populară prin şarpele care o împinge pe Eva 
să cadă în el; iar noi ne gândim, imediat, că ne 
tragem din Adam şi Eva, din păcatul Evei care 
permanent este ca „Un laț întins, un păcat în 
capot”! Nimic nu este mai interesant pentru 
Adam, ca femeia care i se oferă cu un genunchi 
sau sân ieşit din capot...Iată şi o referire la ghiață 
care nu este altceva decât oxigen solid... „În 
lume, orice creator de soiuri/ Ființe noi trezeşte 
la viață/ Arome dă şi oxigen din sloiuri/ Culori 
din curcubeu, la față.” („Creație”) Vedem în 
poezia „Fanatici fără hotar” disprețul poetic al 
lui Nicolae E. Branişte care le intuieşte acestor 
fanatici lipsa oricărui rost pe lume, dar, mai 
grav şi ascuns, îi observă pe cei din spatele lor, 
care se erijează în făptuitori de corect politic! 
„Fanatici fără de rost în lume/ Abil manipulați 
de forțe oculte,/ Deşarte iluzii pe val cu spume,/ 

NICOLAE	E.	BRANIŞTE:	„VORBE	DICHISITE”

În iad cred şi-n oferte mai multe.”...Gândim şi 
noi că noul război se poartă oriunde şi nu 
numai pe câmpul de luptă, teatru de război, 
ci mai degrabă într-un război pe la spate, 
ucigând şi nu omorând în luptă, ...ucigând copii, 
femei, bătrâni, animale sfinte pentru oameni; 
război oricând şi oriunde care generalizează 
Poliția antitero, cu mascați, la o adică, şi 
antidemocrație... În poezia „Vremuri aiurea” 
citim o strofă care caracterizează lumea... 
„Miliardari strâng bani fără oprelişti,/ Pe insule 
dansează adunături de farisei,/ Săracii trăiesc 
cum pot, cu mici privelişti,/ Geniile planetei se 
zbat pentru idei.” ... Vremurile aiurea nu-s chiar 
aiurea!... se construiesc catedrale în mileniul 
III; pe stradă, în loc de oameni, circulă ecrane 
de televizoare, de telefoane, oameni care par 
din ce în ce mai proşti! raşi în cap cu barbă 
mare, cu belciuge în nas, pe brațe complet 
tatuați ceea ce-i deosebeşte de puşcăriaşi! o 
lume de mutilați, mai rău ca în previziunile lui 
Sartre... Din „Grădina Domnului” ne vin aceste 
gânduri: Reveria trecutului, singura care a mai 
rămas, bucuria gândului, revigorarea spațiului 
dunărean, grădină a  Domnului, întinsă peste 
Munții Carpați şi Balcani...Spațiul în care omul 
şi oaia trăiesc în simbioză de sute, chiar mii de 
ani! Mulțumesc Domnului că sunt împreună şi 

nu  este sacrificat, nimeni! Şi...cât se mai face 
pomenire înseamnă că este bine, încă mai 
putem să ne apărăm raza de soare şi peticul 
de pământ, să ne avem ca frați, ființă şi umbră! 
(„Pomenire”)...şi în „Lume păcătoasă”, citim: 
„Sfințenia chiliei depinde de cer,/ În codru, 

jivine ascund tâlhărie,/ Nimeni mu-i prizonier la 
sfânt eter,/ Credința nu depinde de sihăstrie.” 
Desigur, credința nu depinde de sihăstrie şi 
poate exista şi fără ea; cât există elicoptere 
şi avioane, sihăstria nu este decât probă de 
încercare pentru...sihaştri! „Raiul pământesc” 
este chiar natura care ne înconjoară, este 
chiar adevărul pe care-l simțim la îndemână 
şi prin care putem trăi! „Neamul românesc”, 
ăsta da frumos neam al românilor...Despre 
Republica Moldova şi despre care se vorbeşte 
în poezia „Crivățul” avem de spus numai atât: 
...o zdreanță de lup, un lup jigărit peste care 
încă cad rafale mitraliate de zvastica înaripată 
a subsonicelor ruseşti parcate în Transnistria! 
Ce ruşine pentru această Europă să accepte 
tătărimea în forul mondial al puterii, care i-a 
măcelărit pe români şi pe evrei, şi care i-a lăsat 
pe islamişti la mare vedere... „Nimeni nu mai 
crede-n vorbe,/ Mulțimi s-au săturat de sârbe,/ 
Democrația noastră a dat chix/ Toți înghițim 
minciuni din pix” („Campane electorală”). Şi-
au fost votați trei sute şi au rămas, şase sute! 
Ăsta-i popor? Da, ăsta-i poporul nostru care 
şi-a găsit alinare pe Facebook şi la televizor!...
Acesta-i volumul plachetă de primăvară care se 
întâlneşte cu cel de iarnă!...

p	cickirdan

De	tai	codrii	
de	aramă

Motto: „Codrule, codruțule,  
                   ce mai faci, drăguțule?”

                          M. Emineascu
    
Fie iarnă, fie vară,  
viața-mi e tot mai amară! 

Fie toamnă, primăvară,  
ma duc, frații mei, din țară 
și nu plec de bunăvoie,  
ca și voi, tot de nevoie!   

 
Dar în seva mea eu am  
sfântul sânge-al unui neam! 

 
Vă doresc să vă uniți,  
fericiți pe veci să fiți,  
frați ai mei, ROMÂNI IUBIȚI!

Despădurire

Un deal veni    
c-un sat întreg
în poală,  
urlând:
- Codrule verde..., 
codrule de iarbă!
    

2018

Românie, măicuța mea bătrână, 
la Centenarul tău îți doresc
să nu te uite fiii tăi plecați
să-și caute norocul în lume!
Așteaptă-i în poartă cu nădejdea
cu care i-ai așteptat 
să vină din războaie grele,
aducându-ți 
TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE
ȘI VIAȚĂ FĂRĂ DE MOARTE!!!

GEORGE	
ROGOJINARU

POEZII

PANDELE

Bunicuța lui Pandele
De pe strada Ghica Tei,
A băgat discret de seamă
Cum că nepoțelul ei,
Când nu-i observat de nimeni,
Nici de ea nici de mămica
Se cam joacă cu puțica.

I-a spus ferm:-Pandele, dragă,
Vai de mine, nu-i frumos!
Vezi pe domnul cel de colo, 
Ăla grasu și burtos?
Tot așa o burtă mare
(I-a zis tainic bunicuța)
O să-ți crească, de vreo dată 
Ai să te mai joci cu puța!

S-a speriat grozav Pandele
Și ofta cu-nfrigurare
Când gândea că o să-i crească
Tot așa o burtă mare.
Dar primind cadou o tobă
Și un cerc și-o muzicuță,
De atuncea niciodată
N-a mai pus mâna pe puță.

Da-ntr-o zi, când la plimbare
Pe o vreme-nnourată
A văzut șezând pe-o bancă
O femeie-nsărcinată,
Drept la ea s-a dus și-i spuse
De-a roșit și bunicuța:
-Vezi ce ai pățit, cucoană,
Dacă te-ai jucat cu puța!?

 Ion Pribeagu/  Poezii indecente

ION	
PRIBEAGU

Mai	vine	Țara	pe	la	noi

Mai vine Țara pe la noi 
și-ngenunchează pe trotuare, 
cerându-ne un leu, ori doi,
pe-un pătrunjel, un ou, o floare... 

  
Mai vine Țara pe la noi 
cu fața-i albă de lumină,
ne-mbie ceapă, usturoi,
din minunata ei grădină, 
cerându-ne un leu, sau doi.
.........................................

Dar ca-ntr-o tragică poveste,
privește trist cu ochii goi
poporul ei ce nu mai este
decât o turmă de strigoi!!!  

Ce nu mănâncă usturoi!

Mai vine Țara pe la noi?!

Cartea GraFiCĂ

VALERIU	IONESCU:	“POEȚI	VÂLCENI”
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Marian	PĂTRAȘCU

(Urmare	din	Cultura	vâlceană,	Nr.	146,	
mai	-	iunie	2018)

Apropo de ceaiuri, în orice hotel am 
stat, nu trecea o jumătate de oră 

și apărea un tânăr sau o tânără (extrem 
de frumoasă!) care ne schimba ceaiul cu 
altul proaspăt, desi, de multe ori nici nu 
ne atinsesem de precedentul. În Beijing, la 

Hotel Ritan, chiar am fost enervat la un moment dat de o astfel 
de fâțâială și i-am arătat prin semne cărătorului de ceaiuri să ne 
mai lase în pace, că ne este suficient ceaiul pe care-l aveam deja; 
pe de altă parte, el nu-și făcea decât datoria. 

La un moment dat, în Beijing, am băut câte o bere rece, foarte 
bună de la un vânzător ambulant postat pe trotuarul din fața 
incintei hotelului nostru, cu o tonetă frigorifică pe roți; prețul: 
6 yuani/sticla (1$ = 8,5 yuani). În dimineața următoare, același 
vânzător ambulant, un tip slab și înalt, ceea ce la chinezi era de  
mirare, de cum ne-a zărit pe scările hotelului, a și început să dea 
din mâini disperat, făcându-ne semne să venim la el: 5,5 yuani/
sticla de data asta. Ultimul preț la care am ajuns și la care am 
rămas a fost de 3 yuani/sticla, de două ori pe zi. 

Tot în Beijing, unde am stat cel mai mult, într-o după amiază, 
l-am lăsat pe domnul Șerban dormind și am plecat de unul 
singur prin oraș. De la un butic mi-am cumpărat 1kg de ceai de 
iasomie iar dintr-o piață cu prăvălii unde se vindeau de toate, 
am cumpărat un aparat de radio portabil, mic și un set de 
bricege, din acelea după care alergam când eram copil – 25 de 
yuani în total, foarte ieftin. I-am dat vânzătorului o bancnotă de 
100 de yuani, iar el, un moșulică pipernicit și smochinit, a făcut 
ochii mari și prin semne mi-a dat de înțeles că nu are să-mi dea 
restul. Tot prin semne mi-a dat de înțeles că se duce să schimbe, 
prăvălia lui rămăsese singura deschisă, se lăsa deja întunericul. 
A dispărut pe o ușă din spatele prăvăliei iar eu m-am pus pe 
așteptat. Îmi luasem gândul că moșul se va mai întoarce, dar și 
eu puteam să plec cu multe obiecte de pe taraba lui și chiar mă 
gândeam să plec, se întunecase de-a binelea iar piața aceea era 
slab luminată. Peste aproape o jumătate de oră de așteptare, 
apare moșulică lac de sudoare și gâfâind de-am crezut că-și dă 
duhul în fața mea. Cu multe plecăcini și semne de iertare, mi-a 
întins restul de 75 de yuani… Tot așa, cumpărasem un set de zece 
batice de mătase, toate modele diferite, foate frumoase, iar la 
hotel am constatat că unul dintre ele era puțin descusut la unul 
dintre colțuri. Era prea târziu să mă mai întorc în piață, dar m-am 
dus a doua zi. Fata care-mi vânduse baticele nu numai că mi l-a 
schimbat imediat, dar a vrut să-mi mai dea încă unul pe lângă cel 
schimbat! Și, Dumnezeule, cu câte plecăciuni și semne prin care-
și tot cerea iertare...

În China criminalitatea stradală este foarte redusă, poți 
merge hai-hui pe străzi la ora 2 noaptea fără teama că vei fi atacat 
pentru a fi tâlhărit. Cât despre corectitudine, gestul bătrânului 
negustor și al fetei aceleia m-au convins pe deplin, tot respectul 
și admirația față de un astfel de popor! Când fac comparația 
cu al nostru, din acest punct de vedere, mă apucă o tristețe… 
iremediabilă!   

De la Qingdao ne-am întors la Beijing cu avionul. Dacă din 
Weifang (de fapt, marea era la vreo 25-30 km de oraș) până la 
insula Tsang Tao am navigat pe un sicriu plutitor, acum am zburat 
cu un… sicriu zburător: un avion de mici dimensiuni, unde, pe 
lângă pasageri, s-au înghesuit tot felul de bagaje (cunoscutele și la 
noi papornițe de rafie), cuști cu păsări de curte, canari și papagali, 
ba, în două din ele erau și câini! Doar bagajele noastre erau la 
cală. Și, o, Doamne, zborul acela a fost un coșmar! În timp ce noi 
eram livizi de frică, toți ceilalți pasgeari nici nu se sinchiseau, ba, 
discutau unii peste capetele altora, cu acel inimitabil A? nazalizat 
la fiecare cinci secunde, gesticulând și strigând pentru a acoperi 
zgomotul infernal al celor două motoare hârbuite care credeai că 
acum-acum își vor da duhul.

Firește, în China, am vizitat și noi ce-am putut, s-au mai exact 
ce ni s-a pus în program de către gazdele noastre. Să fiu sincer, 
Marele Zid nu m-a impresionat prea tare, cu excepția faptului că 
inițial era foarte lung (21 196 km, din care astăzi mai sunt doar 8,2 
% așa cum erau inițial), că este construit într-o zonă muntoasă, 

ÎNTÂMPLĂRI	POST-REVOLUȚIONARE:	
APUCĂTURI	VECHI	LA	VREMURI	NOI	(IX)

chiar pe creste și că pe el se putea circula ca pe o autostradă 
ceva mai îngustă, presărată din loc în loc cu 43 721 puncte de 
control, înscrise astăzi în categoria siturilor de patrimoniu. Pe 
alocuri, înălțimea sa era destul de modestă, cea mai mică fiind 
de 6 m, iar eu am tras concluzia că nu înălțimea zidului conta 
în caz de invazie, ci posibilitatea deplasării rapide a trupelor de 
intervenție.   

La întoarcere, trebuia să nu mai facem nicio escală, dar a trebuit 
să facem una forțată la Istambul, pentru realimentare, fiindcă 
avionul fiind supraîncărcat își cam terminase combustibilul. La 
îmbarcare a fost mare scandal, șefa agenției TAROM la Beijing, o 
moștenire securistică, s-a certat la cuțite cu românașii care aveau 
bagaje ce depășeau cu mult greutatea admisă, era perioada în 
care ei luau pe nimica toată mărfuri chinezești și le vindeau în 
țară cu de zece ori prețul lor. Bineînțeles că le-au urcat pe toate 
în avion contra unei mite date șefei aceleia. De altfel, după ce 
am sosit în Beijing, ne-am dus la agenție pentru confirmarea 
întoarecerii în țară. Doamna Andrei, ne-a luat de la bun început 
de sus și ne-a comunicat ritos că pentru data de 12 noiembrie nu 
are locuri pentru noi în avionul de întoarcere. Pe când domnul 
Sever Șerban deschidea o geantă pentru a scoate unul dintre 
cadourile luate pentru gazdele noastre, eu i-am pus mâna pe 
brat, oprindu-l din cotrobăire și i-am zis doamnei Andrei:

– Doamnă dragă, noi suntem aici într-o misiune oficială a sta-
tului român! Nu am venit în China nici ca să ne distrăm și nici ca 
să cumpărăm marfă pe care s-o vindem la suprapreț în țară. Așa 
că faceți dumneavoastră bine și dați jos patru conaționali fără 
importanța noastră, și ne puneți pe noi pe locurile lor! Ați înțeles?     

Auzind astea, doamnei Andrei nu-i venea să-și creadă 
urechilor, cum adică, ea, care chiar securistă fiind, nu putuse 
fi mișcată din acea misiune călduță primită cu mult înainte de 
marea prosteală (după ea!) din decembrie 1989, să fie pusă la 
punct de un slăbănog de 60 de kile, și handicapat pe deasupra? 
Urmarea? Ni s-au dat aceleași locuri din față ca și la zborul cu 
care am ajuns la Beijing. 

După ce domnul Sever Șerban, șeful delegației, a depus 
raportul deplasării, eu m-am oferit să susțin o conferință 
în care să prezint ceea ce am văzut în acea delegație și să fac 
unele propuneri de colaboare între noi și chinezi; eu am zis, eu 
am auzit, n-a interesat pe nimeni! Așa am înțeles, în sfârșit, că 
deplasările lui Roibu, respectiv, Plăvițu, în străinătate, insoțiți de 
o liotă de pipițe erau pentru distracție, nicidecum în interesul 
Oltchim-ului!

În anul următor (1996), toamna, o delegație chineză formată 
din patru cercetători, o doamnă și trei domni, de la Institutul 
de Cercetări Chimice din Beijing, ne-a vizitat țara, conduși 
fiind de domnul Șerban Sever și de doamna Zhong Yongping, 
translatoarea. Doi dintre ei, doamna și un domn se înscriseseră 
cu lucrări și au participat la Conferința de Chimie, continuatoarea 
Simpozionului de Chimie organizat în fiecare an de către Centrul 
de Cercetări Râmnicu Vâlcea și ulterior – de către Incerchim 
Râmnicu Vâlcea (a fost singura manifestare științifică națională 
și apoi internațională, care s-a desfășurat fără întrerupere), care 
a avut loc la Olănești. Eu am fost cel care s-a ocupat de acea 
delegație, având mari probleme, întrucât și Plăvițu și Roibu au 
refuzat în mod ostentativ să aibă întâlniri cu oaspeții chinezi, 
desigur, din cauza mea. M-am descurcat totuși, ajutat fiind și de 
domnul Grigore Vârtej. Cea mai mare jenă a mea a fost faptul că 
noi am fost mult sub gazdele noastre din China, în urmă cu un 
an, în ceea ce privește mâncarea. Desigur, a trebuit să le cumpăr 
oaspeților chinezi câteva cadouri din proprii bani, întrucât 
și ei veniseră cu cadouri pentru noi, inclusiv pentru Plăvițu 
și Roibu, dar pe care, recunosc, le-am reținut eu, cei doi, prin 
comportamentul lor execrabil, nu față de mine, ci față de niște 
oameni de știință străini, nemeritându-le. Oricum cei doi erau 
convinși că n-o să mă descurc și că o să mă fac de râs, ceea ce, 
mulțumesc lui Dumnezeu, nu s-a întâmplat. Și Roibu, și Plăvițu 
au dat dovadă atunci de o nesimțire și o ticăloșie fără margini.         

În 1997, Păvițu n-a avut de lucru și s-a legat la amanta de suflet 
a lui Roibu la momentul acela, căci altfel, avea el fără număr… 
Asta a fost prea mult pentru Roibu: l-a dat afară fără drept de 
apel! Așadar, nu-l dăduse afară pentru că-l ponegrea în stânga și 
dreapta (spunea între altele că Roibu ar trebui să se ocupe de ce 
știa el mai bine: de găini, de porci, de FNC-uri, de conserve – a 
se vedea mai departe despre ce este vorba – și de pipițe, că la 

inginerie este plopist) și nici pentru prostiile pe care le făcuse 
și făcuse destule, slavă Domnului (între altele a plătit o vamă 
uriașă pentru utilajele destinate modernizării Secției Electroliză 
IV, când legislația în vigoare prevedea scutirea de taxe vamale 
pentru utilajele din import destinate modernizării unui proces 
tehnologic existent în cadrul societății comerciale respective), 
ci pentru că se legase de pipița aflată în topul preferințelor lui 
sexuale! C-așa-i românu’: când vine vorba de dragoste și gelozie, 
turbează, i se-ntunecă mințile și judecă, nu cu capul (doar acolo 
nu-i pic de lumină, nu?), ci cu oricare parte a corpului, de obicei 
cu cea care sălășuiește între picioare (n-aveți grijă – și la femei 
este la fel, ba, chiar mai rău!).

Trebuie să-i recunosc însă lui Plăvițu și un mare merit – acela 
de a nu se fi alăturat lui Roibu în afcerile lui murdare; sau, cine 
știe, poate că chiar Roibu nu l-a primit în grupul lui select de 
spoliatori sistematici ai Oltchim-ului, fiindcă îi era frică, altfel de 
ce ar fi pus în fruntea unor servicii cheie… maiștri, care aveau în 
subordine oameni cu studii superioare?!

Pensionari amândoi fiind, îl întâlneam pe Plăvițu uneori pe 
Terasă, unde, când mă vedea, venea glonț la mine ca să-mi explice 
el ce voia să facă în calitate de director al Direcției Dezvoltare din 
cadrul Oltchm-ului. De fiecare dată însă, după câteva minute în 
care îl lăsam să văd ce debitează, i-o retezam scurt:

– Nu, domnule, dumneata ai fost cel care a greșit în mod 
impardonabil și față de mine și față de mulți alți angajați care-și 
făceau bine treaba, dar pe care-i obligai să-ți suporte hachițele! 
Repet ceea ce ți-am spus la acea adunare celebră în care ne-ai 
beștelit pe toți, de parcă dumneata erai cel care le știai pe toate 
iar noi eram niște neica-nimeni: pentru dumneata, tot ceea ce 
nu înțelegeai sau nu știai, automat – nici nu exista! Ai ridicat în 
slăvi o liotă de fufe, pentru ca, în cele din urmă, Roibu să-ți dea 
un șut în fund tocmai din cauza unei fufe. Nu mă intresează ce 
voiai să faci dumneata extraordinar și nemaipomenit la Oltchim, 
câtă vreme modul în care înțelegai s-o faci era execrabil și câtă 
vreme afișai față de toată lumea un dispreț superior, ceea ce eu 
urăsc cel mai mult la oricare semen al meu, indiferent de poziția 
lui socială!

Da, așa era: când cineva mă lua de sus, când cineva avea față 
de mine o atitudine disprețuitoare, explodam, mă apucau toate 
pandaliile! Îmi amintesc că la întoarcerea din delegația aceea în 
Italia, la aeroportul Otopeni ne-a așteptat pe mine și pe domnul 
Negrețu o mașină trimisă de la Oltchim, era după ora 23 iar în 
acea zi muncisem. La ieșirea din aeroport, ne tot șicana o mașină 
în spatele nostru: clacxona, lumina intermitent, trecea când pe-o 
parte, când pe cealaltă. La un semafor, acea mașină a tras paralel 
cu a noastră iar șoferul ei a început să strige la șoferul nostru:

– De ce nu te-ai dat domnule la oparte să trec, dumneata știi 
pe cine am eu în mașină? Pe domnul ministru… – și, evident, nu 
i-am reținut numele acelui ministru. Șoferul nostru n-a apucat 
să-i răspundă, că eu am lăsat geamul portierei și i-am strigat 
șoferului acelui ministru la rându-mi:

– Spune-i ministrului tău că-l bag în mă-sa, noi venim de la 
muncă, nu de la plimbare ca el! Sunt Pătrașcu de la Oltchim, să 
vedem ce-mi face ministrul tău!

Șoferul apostrofat de mine, luat prin surprindere, n-a mai 
fost în stare să zică nimic, iar când semaforul s-a făcut verde, a 
demarat în trombă cu ministrul lu’ pește prăjit cu tot. Evident, 
n-am pățit nimic, dar mi-am dat seama că acel ministru nu era 
totuși prost, căci dacă ar fi fost s-ar fi răzbunat ca… prostul.                  

Plăvițu a avut parte în cele din urmă de o soartă tragică, pe 
care nu i-aș dori-o nici celui mai înverșunat dușman al meu, cu 
atât mai puțin nu i-aș fi dorit-o lui, pe care l-am iertat demult.

Mai întâi i-a murit băiatul într-un accident de mașină, 
împreună cu tânăra lui soție, erau căsătoriți de curând. În loc 
să fie înmormântat creștinește, Plăvițu, întunecându-i diavolul 
mințile, l-a incinerat imediat la crematoriul din București. 
Cuscrii lui, oameni cu frica lui Dumnezeu și-au înmormântat 
fata creștinește. Apoi, fumător înrăit fiind, a murit și el de 
cancer pulmonar. Întâmplător știu cum se moare de un astfel 
de cancer, fiindcă am avut un văr mult mai mare decât mine, 
băiatul unchiului Laie Șitoianu, Legionarul, care a murit de așa 
ceva. Este o moarte îngrozitoare, fiindcă nu-ți dai ultima suflare 
decât atunci când elimini ultima bucățică de plămân din tine! 
Dumnezeu să-l ierte pe Plăvițu și să ferească pe toată lumea de 
un destin ca al lui!  (va urma)   
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STUDII	ASUPRA	LITERAURII	ROMÂNE	VECHI
Ion	PREDESCU

Studiul Remarques sur les versions 
grecque, slave et roumaine des 

„Enseignements du prince de Valachie 
Basarab a son fils Theodose” apărut în 
„Byzantinish-Neagriechische Jahbrucher”, 
volumul 21 (1971-1974, p. 249-271) este 
citat ca sursă declanșatoare pentru articolul 
„Între Neagoe Basarab și Manuil din Corint. 
Un răspuns amânat”. Introducerea este 
cea care enunță problematica articolului: 
„Înarmat cu aceste felurite ediții, Dl. 

Zamfirescu (ce se sprijină și pe totalitatea a ceea ce a fost scris cu 
privire la Învățături) a susținut o teză de doctorat axată pe marile 
probleme controversate pe care le ridică acest text celebru. 
Tocmai anumite puncte din lucrarea sa ne vor reține aici atenția: 
cum noi vedem într-o lumină diferită unele din problemele 
abordate de el, ne permitem să schițăm aici remarcile noastre, 
care, nu ne îndoim, sînt menite să atragă un tir de ripostă din 
partea acestui cercetător și al altor specialiști ai „chestiunii 
homerice” a literaturii române, ca să reluăm și noi, după dl. 
Leandros Vranoussis, cuvîntul faimos al lui Demostene Russo.”

 În primul capitol al articolului, Neagoe Basarab, auteur ou ins-
pirateur des „Enseignements” ?, Petre Ș. Năsturel precizează că încă
de la cercetarea originii Învățăturilor din 1959 nu susținea teoria 
„paternității directe a voidevodului”. Pe baza stilului cultural și teo- 
logic, el afirmă că Neagoe ar fi doar punctul de pornire al textului 
redactat de un om al bisericii, voievodul fiind mai mult un „autor 
moral al Învățăturilor”. Petre Ș. Năsturel menționează și că s-a
confruntat cu dezacordul istoricilor români precum Dan Zmafi-
rescu, Gheorghe Mihăilă, Virgil Cândea, Manole Neagoe și alții 
și că a hotărât să își „aștepte ceasul” pentru a-și justifica opinia.

În 1962 primește acest prilej odată cu apariția articolului lui 
Ch. P. Patrinellis care anunța existența unei noi epistole de natură 
teologică de la Manuil din Corint pentru Neagoe Basarab.  Petre 
Năsturel intră în posesia unor fotocopii ale acesteia și revine cu 
articolul „Manuil din Corint către Neagoe Basarabul” publicat în 
„România literară” (nr. 51 din 1969) prin care concluzionează: 
„lucrarea (prima dedicată unui voievod român) dovedește 
fără nici o îndoială preocupările teologice ale lui Neagoe. Or, 
adversarii autenticității Învățăturilor se mirau tocmai de bogăția 
cunoștințelor teologice ale autorului lor, socotind cu neputință ca 
Neagoe să fi fost autorul lor. Iată acum proba că domnul român se 
pricepea în teologie, cerînd la nevoie luminile literaților străini. În 
consecință, Neagoe poate fi (s.n.) autorul Învățăturilor și părerea 
noastră că a putut fi ajutat în redactare, capătă în putere”. 

 În continuare este adusă în discuție și comunicarea din 
mai, 1970 prezentată de Dl. Leandros Vranoussis: Les Conseils 
attribues au prince Neagoe et le manuscrit autographe de leur 
auteur grec, ou La question homerique de la litterature slavo-
roumaine enfin resoulé. Petre Năsturel laudă îndemnul de 
aprofundare a problemei Învățăturilor în timp ce discreditează 
aplauzele participanților români, care „toți aveau să dea înapoi 
la întoarcerea în București”.

Continuând cu relatarea comunicării de la București din 
septembrie 1971 a învățatului grec, Petre Năsturel vorbește 
despre articolele apărute în urma acesteia, mai cu seamă 
criticându-l pe cel al lui Dan Zamfirescu din 1973: „Petulanța 
plină de temperament a d-lui Dan Zamfirescu riscă să influențeze 
cititorul cucerit de brio-ul și bago-ul acestui neobosit cercetător, 

ale cărui merite indiscutabile îmi face plăcere să le subliniez. 
Dar, cum eu nu subscriu la unele dintre afirmațiile sale, cred 
că trebuie să iau poziție cît mai repede spre a împiedica astfel 
ca problema Învățăturilor să devieze de pe linia ei autentică. O 
fac cu toată buna credință, declarându-mă gata să-mi recunosc 
eroarea dacă-mi va fi deadministrată contra-demonstrația.”

După rezumarea celor două comunicări, Petre Năsturel 
trece la propriile argumente: în primă instanță, el ar fi de acord 
cu explicația lui Dan Zamfirescu ce susține că textul original al 
Învățăturilor ar fi fost în slavonă, iar textul grecesc ar fi o traducere 
a lui Manuil, după cum arată studiul textelor și al manuscrisului. 
Cu toate acestea, el admite că nu vede rostul acestui sens al 
traducerii, deci nu îl poate accepta fără a-l pune 
din nou sub semnul întrebării: „Să admitem – mi-
am zis – că textul slavon este originalul și că cel 
grecesc ar fi o traducere care conține „un mare 
număr de adaosuri, de modificări și de înflo-
rituri stilistice, datorate în mod evident lui Ma- 
nuil” cum afirmă Zamfirescu. În acest caz, cărui 
scop îi răspundea această traducere? Cu toată 
bunăvoința mea, trebuie să mărturisesc că n-am 
putut găsi nici un răspuns la această ipoteză de 
lucru (subl. ne aparțin) pe care totuși o enunț, căci 
poate va interesa pe partizanii priorității textului 
slavon.” Istoricul continuă prin a accentua din nou 
faptul că motivația sa în acest demers nu este de 
natură răzbunătoare, ci este alimentată pur și sim- 
plu de o nevoie de cunoaștere imparțială: „Că ei 
vor fi avînd dreptate, sau dl. Vranoussis, sau eu în- 
sumi, iată ceea ce-mi este perfect indiferent. 
Ceea ce ma preocupă nu este decît ca adevărul 
singur să sfîrșească prin a se manifesta și a se impune o dată 
pentru totdeauna.”

Dan Zamfirescu intervine pentru a-i aduce cititorului două 
observații în prim-plan. În primul rând, el accentuează faptul că 
doar din punct de vedere paleografic s-a dovedit că „pana care a 
scris codicele 221 de la Athos a fost ținută de mâna lui Manuil din 
Corint”, dar din punct de vedere textologic această descoperire 
nu demonstrează că tot el ar fi și autorul Învățăturilor, ba chiar 
nici că el ar fi traducătorul în greacă: „Paleografia ne spune doar 
atît: că Manuil a scris cu mîna sa codicele 221 de la Athos care, în 
felul acesta, poate fi datat ante 1530 și nu din secolul XVII, cum 
crezuse Russo.”

 În al doilea rând, el argumentează că demonstrarea 
apartenenței textului nu trebuie abordată în funcție de grafie, 
ci în funcție de „raportul dintre textul grecesc și cel slavon al 
Învățăturilor, deci nu din examenul paleografic, ci filologic”.
Așadar, el critică pierderea din vedere a legăturii logice dintre 
cele două texte și o explică astfel: „Voievodul i-a comandat să-i 
traducă opera în grecește și i-a plătit „împărătește” acest serviciu. 
Dacă-i ceruse înainte o consultație teologică nu putea să-i ceară 
și un serviciu de traducător?”. Citează apoi formulele de adresare 
ale cărturarului („Preaînălțate, preastrălucite, preaevlavioase 
și preaortodoxe”) pentru a-și întări explicația: „Un asemenea 
„patron” cu aere și sensibilități să nu se fi vrut tradus în grecește? 
Și cine altul ar fi fost mai nimerit ca Manuil?”. 

După expunerea neatenției la relația filologică dintre textul 
slavon și cel grecesc, Petre Năsturel este citat din nou, de această 
dată clarificând diferențele abundente dintre cele două, întrucât 
până și el admite că variațiile sunt prea pronunțate pentru a 
fi vorba de o simplă traducere: „Neagoe s-a adresat pentru a 

doua parte din Învățăturile destinate fiului său, lui Manuil din 
Corint (...) Manuil s-a pus imediat pe treabă și a compilat, după 
izvoare foarte familiare literaților vremii sale – cei mai mulți oa- 
meni ai bisericii – și din memorie (subl. n. D.Z.) un anumit număr de 
texte care corespundeau unui plan foarte sumar indicat de voievo- 
dul român. Textele redactate de Manuil au fost trimise în Țara 
Românească, supuse voievodului (care fără îndoială știa grecește: 
trăise în intimitatea fostului patriarh Nifon, reformatorul 
bisericii din Țara Românească, și poate că petrecuse ani de exilla 
Constantinopol și au fost traduse în slavonă (s.n.). Voievodul 
dădu directive traducătorului (sau traducătorilor), după ce 
hotărâse să tae sau să adaoge cutare pasaje (s.n.) pe care le 

socotea folositoare sau nu țelului urmărit de 
el.”Așadar, așa limpezește Petre Ș. Năsturel 
confuzia cauzată de diferențele dintre cele două 
texte și spune că traducătorii ar fi folosit mai 
departe textul în slavonă din comoditate.

Dan Zamfirescu răspunde, totuși, la această 
explicație prin scepticism, numind-o „nu un 
raționament logic, ci ceea ce francezii numesc 
„un conte de fée”, pe românește, un basm 
pentru copii”. El îl acuză pe Petre Năsturel că 
ignoră în mod conștient problema de bază în 
această discuție, care constă în a explica de 
ce textul grecesc al lui Manuil se bazează pe 
versiunea slavonă a izvoarelor grecești, nu pe 
versiunile originale (cel mai bun exemplu fiind 
Umilința lui Simeon Monahul). Așadar, Năsturel 
nu ia în considerare ceea ce Russo demonstrase 
cu decenii în urmă, adică faptul că „nu Neagoe 
a mutat, a amputat, a schimbat pasaje întregi 

și a adogat fraze, în izvoarele folosite, ci toate aceste operații 
s-au petrecut atunci cînd traducătorii au transpus din greacă 
în slavonă Umilința lui Simeon Monajul și alte izvoare, adică 
cu o sută sau două de ani înainte de a se fi născut și Neagoe 
și Manuil din Corint”. Pe scurt, Petre Ș. Năsturel propune că 
variantele slavone ale izvoarelor grecești au fost folosite de catre 
cărturarii români, ignorând, astfel, dilema esențială ce constă în 
apariția acelorași distorsiuni de traducere și în textul grecesc al 
Învățăturilor. Pe deasupra, el nu găsește nici răspuns la întrebarea 
„ce s-a întâmplat, după aceea, cu „materia primă” livrată de 
Manuil?” care apare ca urmare a explicației date. Dan Zamfirescu 
adaugă că acest document nu s-ar fi găsit nicăieri în arhivele de 
la Târgoviște, singura variantă grecească fiind cea de la Athos, 
care e identică cu cea slavonă și cu cea română. În același timp, 
el adresează și alte întrebări, demonstrând că lucrarea lui Petre 
Năsturel a fost scrisă în grabă și, în conseci nță, raportul logic și 
filologic dintre cele două texte a devenit confuz.

Autorul reiterează ceea ce a enunțat și în cartea sa: „Altfel, 
și-ar fi dat seama că are în față, în tustrele versiunile, aceeași 
operă, din care s-a păstrat o treime în manuscrisul slavon și doar 
partea a doua (...) în cel grecesc, fiindcă numai partea a doua a 
fost probabil tradusă...”. El elucidează tăierile de pasaje din textul 
grecesc prin natura lor politică, mai exact antiotomană, „fiindcă 
în „Turcocrație” asemenea pasaje puteau să coste capul pe cine 
le ținea în casă”.Dan Zamfirescu încheie acest răspuns iritat de 
nevoia de a repeta „o explicație fastidioasă a unor lucruri pe care 
le credeam evidente în cartea mea” și îl acuză pe Petre Năsturel 
că „a răsfoit și această carte, fără să o citească realmente (la fel 
cum a procedat cu Învățăturile!)”, citând pasajul în care a răspuns 
la aceleași speculații.

Era înaintea Bunei Vestiri şi eram în pelerinaj. Am auzit o întrebare, din multime, despre 
Maria, soția lui Constantin Brâncoveanu. Doamna inginer Tudor mi-a povestit câteva 

segmente din viața Mariei Brâncoveanu, cunoscute sau mai puțin cunoscute. Mi-a argumen- 
tat viziunea Dumneaei. O vitalitate transformatoare îi însoțea rostirea. Aceeaşi coerența şi  
logică a argumentării. Mi-a propus să scriu o carte despre subiect. Nu ne-am întâlnit de  
ani buni. Aspra muzică a destinului fusese, fericit, nefericit, în preajmă. Matematica omului  
şi nematematica zeilor se întalneau, într-un fel sau altul, punând existența sub  
vremi.

Discutia a continuat despre simbolistica zilei de Buna Vestire.  Despre postul cu profunzimile 
tăcerii. De ceva timp se sfârsise pelerinajul. 

ŞI	MILIONARII	NU	SE-MPUŞCĂ,	NU-I	AŞA?
Pelerinajul, individual, şi pentru liniştea copiilor.
Nimic n-ar fi mai mult decât liniştea copiilor. Argumentul, sacrificiul, de fapt, ar fi ruga spre 

cer, cu liniştea nefirească din soumission a la kamikaze, a părinților. Ore  în şir, micul colocviu, 
traversand oraşul, s-a desfăşurat discutând despre profesionalism, competențe, devotament, 
sacrificiu. Tonusul era conceptualizat, cu energiile necreate, cu matricea stilistică a neamului. A 
construi, cu erori fireşti uneori, este scriitura, textul, doamnei inginer T. A pune temelia inseamnă 
lucrul bine facut. A pune suflet în streaşină inseamnă a fi paznic de far pentru binele construit 
impotriva gardienilor uitării. Omul poate fi o umbră, când huidumele se pornesc. Umbra devine 
însă prezentă, devine semnul Cerului, construind.

I.	PREDESCU
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BISERICILE CTITORITE DE SFÂNTUL NEAGOE BASARAB

Cel mai de seamă ctitor de locașuri sfinte
din Țara Românească din secolul al XVI-

lea a fost Sfântul Voievod Neagoe Basarab
(1512-1521). Din Viaţa Sfântului Nifon, patri-
arhul Constantinopolului, întocmită de Gavriil
Protul (protosul), mai marele mânăstirilor din
Muntele Athos, aflăm despre acţiunea de ridi-
care de biserici reprezentative pentru spaţiul
românesc, iniţiată de acest mare voievod ridicat
din Scaunul Țării Românești la data de 23 ia-
nuarie 1512. Sub acest voievod s-a clădit cea
mai frumoasă dintre bisericile pământului
românesc: biserica mânăstirii de la Curtea de
Argeș. Elegant proporţionată, lucrată din mate-
rialede cea mai bună calitate, împodobită
bogat, ea a stârnit admiraţia contemporanilor și
poate fi considerată, pe drept cuvânt, printre
capodoperele arhitecturii din întreaga lume.

În vremea zidirii, biserica mânăstirii Argeșu-
lui era situată în partea de nord a orașului
Curtea de Argeș, la o depărtare de doi kilometri
de vechea așezare a Curţii Domnești, pe moșia
numită Flămânzești. Ea a fost ridicată pe ruinele
altei biserici mai vechi, care fusese sediul primei
mitropolii a Țării Românești, voievodul Neagoe
Basarab hotărând să ridice  în locul ei o biserică
extraordinară, de o bogăţie cum nimeni nu mai
clădise până atunci în ţară. Lucrările de con-
strucţie au început, probabil, în 1514 și au durat
mai mulţi ani. Pentru a realiza opera dorită,
Neagoe Basarab a făcut apel la o seamă de meș-
teri dintre care, după toate aparenţele , n-au
lipsit nici cei ce realizaseră pentru înaintașul
său, Radu cel Mare, minunata biserică a mână-
stirii Dealu de lângă Târgoviște, cu care ctitoria
domnească de la Curtea de Argeș are multe
însușiri comune. Unele relatări pretind că
Neagoe Basarab, care și-ar fi petrecut o parte

din tinereţe la Constantinopol, unde s-ar fi ocu-
pat între altele și cu supravegherea lucrărilor de
construcţii a unei moschei, ar fi adus cu el, când
s-a întors în ţară, un meșter cu numele Manolli
din Niaesia, care lucra la Constantinopol.  Dacă
aceste știri sunt adevărate, atunci Manolli,
identificat cu meșterul Manole al legendei po-
pulare, ar fi mai degrabă un armean care lucra
la Constantinopol.

Sfinţirea solemnă a bisericii Adormirii Maicii
Domnului a Mânăstirii Argeșului a avut loc chiar
în ziua hramului, pe 15 august 1517, iar primul
egumen Iosif, a primit privilegiul – pe care îl vor
păstra și urmași săi- să ”facă liturghie cu be-
derniţă”, iar mânăstirea să aibă rang de ”arhi-
mandrie”, întocmai ca Tismana. Alături de
Patriarhul ecumenic Theolipt, au participat la
această ceremonie mitropoliţii de Serres,
Sardes, Midia și Mitilene, mitropoliţii și epis-
copii ţării, douăzeci de egumeni de la Muntele
Athos, precum și un mare număr de preoţi,
reprezentanţi ai clerului local. Descriind eveni-
mentul , Gavriil Protul, avea despre noua clădire
următoarele cuvinte entuziaste: ”Și așa vom
putea spune cu adevărat că nu este așa mare și
sobornică ca Sionul, carele îl făcu Solomon, nice
ca Sfânta Sofia, care o au făcut marele împărat
Justinian, iară cu frumuseţea este mai prea dea-
supra acelora”.

În anul 1654, adică la o sută treizeci și șapte
de ani de la ridicarea acestei biserici, arhidia-
conul Paul de Alep, fiul și însoţitorul patriarhului
Macarie al III-lea Zaim de Antiohia, în vizita sa în
Țara Românească, își exprima admiraţia faţă de
biserica de la Curtea de Argeș, pe care o consid-
era unică, oferind în același timp o descriere
exactă ”structurii și a decorului său, însoţită de
deslușirea unor simboluri numerice încifrate în
formele și în compoziţia arhitecturală”. Biserica
mânăstirii Argeșului, concepută de ctitor și ca o

biserică-mausoleu, menită să fie locul de
îngropăciune a lui și a membrilor familiei sale, a
devenit în 1793 sediu al Episcopiei Argeșului,
fiind restaurată în anii 1875-1886 de arhitectul
francez Andrė Lecomte du No y.

Dar marele domnitor Neagoe Basarab, care
a dat ţării unul din cele mai preţioase monu-
mente de arhitectură românească, după cum
afirma Grigore Ionescu în 1937, în a sa sinteză
”Istoria arhitecturii în România”, nu s-a mulţu-
mit cu o singură clădire, a cărei importanţă era
suficientă pentru a-i veșnici numele. El mai
pune să se zidească, aproape de sfârșitul dom-
niei lui, alte două biserici, a căror valoare, din
punct de vedere arhitectectonic, nu este cu
mult mai mică decât cea a monumentului de la
Argeș.

Prima dintre ele este biserica Mitropoliei din
Târgoviște, construită în întregime de Neagoe
Basarab, aceasta având opt turle. Din nefericire,
catedrala aceasta nu mai există. Printr-o sur-
prinzătoare neînţelegere, această vestită
mitropolie a ţării de la Târgoviște a fost demo-
lată în 1890 de către arhitectul Andrė Lecomte
du No y, în cadrul unui proces de restaurare, și
înlocuită cu un edificiu nou, care păstrează prea
puţin din structura celui ridicat la începutul se-
colului al XVI-lea. La două zile după sfinţirea
solemnă a bisericii mânăstirii Argeșului, adică la
17 august 1717, Neagoe Basarab hotărăște
mutarea Scaunului Mitropolitan al Țării
Românești la Târgoviște și ridi-
carea unei catedrale aici, aceasta
fiind sfinţită la data de 17 mai
1520. Ea va fi restaurată în 1645
de voievodul Matei Basarab. În
1821 a fost jefuită și avariată de
eteriști, dată după care procesul
de degradare a înaintat fulgeră-
tor, fapt care a condus la dărâ-

marea ei din temelii.
Cea de-a treia mare ctitorie a lui Neagoe

Basarab este biserica mânăstirii Snagov, situată
pe o insulă de pe lacul Snagov, la 40 km
depărtare de București. Construită între anii
1517-1521, această biserică introduce în
peisajul architectonic al Tării Românești un tip
nou de lăcaș, cel numit ”athonit”, adică înrâurit
de arhitectura religioasă de la Sfântul Munte
Athos. Tipul acesta reprezenta o biserică în
esenţă de structură cruce greacă înscrisă cu
puncte libere de sprijin, adică stâlpi sau coloane
care susţineu prin arce și prin pereţii laterali ai
naosului cele patru bolţi ce descriau în spaţiu
crucea, iar la întretăierea lor, prin intermediul
pandantivilor, se ridica turla. Acestui nucleu,
prezent în toate marile mânăstiri de la Muntele
Athos,i se adaugă, exact în dreptul zonei central
dominate de turlă, două abside laterale, menite
să adăpostească fiecare câte un grup de
călugări care cântau, psalmodiau sau recitau
alternativ textele prescrise pentru diferite tipuri
de slujbe. Biserica a fost pictată în 1563, prin
grija lui Petru cel Tânăr (1559-1568), fiul lui
Mircea Ciobanul.

La aceste mari ctitorii, se adaugă desigur și
biserica ”Nașterea Maicii Domnului” a Schitului
Ostrov de la Călimănești, ridicată în anii 1520-
1522 pe locul unei biserici mai vechi, din secolul

Ca în fiecare an, la Călimăneşti, 21 sept.
2017, a avut loc un simpozion închinat

lui Neagoe Basarab, voievod român care a dom-
nit între anii 1512 şi 1521; „Sfântul Neagoe
Basarab-izvor de spiritualitate românească”
(Ediţia a IX-a).  Acesta s-a desfăşurat, nu ca anul

trecut, la Mânăstirea Ostrov, ci în cadrul rafinat
al cărţilor Bibliotecii Orăşeneşti „A.E. Bacon-
sky”... A deschis simpozionul Georgeta Tănă-
soaica, directoarea bibliotecii, după care Fenia
Driva, preşedinta Forumului Cultural al Călimă-
neştiului, a moderat această întrunire, unde au

participat cu lucrări: Mihai Sporiş-„Anul 2017-
Bornă la trei repere istorice seculare”, pr.
Constantin Mănescu-Parohia Urşani-„Bisericile
ctitorite de Sfântul Neagoe Basarab”, Ovidiu
Mihail Stângă-reporter Radio România-„Despre
valahul Basarab, cumani şi ordinile cavalereşti

cruciate”, Paula Adriana Cozian-prof. scriitor-
„Despina Elena Doamna-Maica Platonida”. Din
partea primăriei oraşului Călimăneşti a partici-
pat, şi a luat cuvântul,  Vasile Scârlea-profesor
de istorie, viceprimar..În sală am observat un
colectiv de măicuţe de la Mânăstirea Ostrov,
dar şi personalităţi de la Forumul Râmnicului
(Dumitraşcu Gheorghe-prof. doctor în istorie-
secretarul general al Forumului Râmnicului) sau
din Călimăneşti: scriitorul Nicolae Ghinoiu, poe-
tul Vasian Mircescu, comandorul în rezervă
prof. inginer-Gheorghe Gavrilă... 

NEAGOE BASARAB (1459-1521) 
COMEMORAT LA CĂLIMĂNEŞTI
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Deși trebuia să plec într-un turneu peste hotare pe 
douăzeci mai anul curent, mai întâi la Timișoara, apoi în 

Slovenia, și mai apoi la Bayonne în Franța, făcând o escală auto 
la Sottomarina lângă Veneția și foarte aproape de Chioggia și 
Padova; pe șapte mai am participat la o ședință de redacție la 
„Revista Orașul” din Cluj Napoca, anul XII, Nr.44-45, și condusă 
de arhitectul Ionel Vidoc, ședință care a precedat vernisajul de 
artă plastică (sculptură și pictură: Ion Pop și Nicoleta Gaiginschi) 
și artă fotografică-Susanna Patras (Păstrăguș). 

Ședința a avut rolul ei vizând acest vernisaj, pe lângă actul de 
lansare a noului număr al revistei, ea  a adunat întreaga redacție 
la acea oră și moment al zilei, asigurând deschiderii expoziției 
de pictură, sculptură și fotografie un juriu curator-prezidiu-
neomologat, ocazional, dar cu o constituție valorică demnă de 
invidiat: Ionel Vidoc, Negoiță Lăptoiu, Mihai Păstrăguș, Constantin 
Zărnescu și, binențeles, cei doi artiști-valoroși-Susana Patras și 
Ion Pop...Înțelegem, din materialele care au însoțit evenimentul, 
că Nicoleta Gaiginschi, în tinerețea dintâi a fost medic pediatru, 
cu Facultate absolvită în 1968, apoi a urmat cursurile Școlii 
Populare de Artă Iași, 1982, secția pictură, și în 1999 un curs 
comando în artele vizuale de Artă Orientală, Washington D.C., 
SUA. În 2015 are un masterat în pictură la Universitatea de Artă 
„George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design. 
Privindu-i lucrările ne-am dat seama că este produsul 
unei școli de la sfârșitul secolului XX, cu mari infuențe 
ale gestualismului furios specific artei americane de la 
mijlocul aceluiași secol și aflat sub tutela americanului 
Jackson Pollock. ... Susanna Patras (Păstrăguș): 
„Născută la Iași, dar mutată permanent în Statele Unite 
ale Americii începând cu anul 1998, Susanna Patras 
a obținut un Bachelor’s of Arts în limba și literatura 
engleză de la Thomas Edison State College în New Jersey, 
un masterat în multimedia design de la Sessions College 
for Professional Design în New York și o diplomă în fotografie 
de la New York Institute of Photography. Susanna Patras a fost 
membră a Centrului de Fotografie din Houston, Texas (HCP), intre 
2007-2009, unde a avut două expoziții de grup: Learning Curve 
II și Picturing Ike.” (Horia Costin Chiriac, 28. 11. 2014, „Ziarul de 
Iași”- miercuri, 25.iulie. 2018). ... „Sculptorul Ion Pop s-a născut 
în 20 septembrie 1948, în localitatea Căpîlna, județul Sălaj, iar 
printre expozițiile acestuia amintim: Expoziția tineretului de la 
Sala Dalles în anul 1970, expoziția organizată de revista “Tribuna” 
în anul 1975, expoziția organizată de Muzeul de Artă Cluj, unde 
a obținut premiul al II-lea (1976), “Ipostaze”, Ununiea Artistilor 
Plastici (UAP) Baia Mare (2013), Salonul de toamnă, UAP Baia 
Mare.” (21 iulie 2014, Magazin sălăjean, „Magazin Sălăjean” 25 
iulie 2018). ...Pentru noi, un minunat prilej de a revedea Clujul, 
mai ales, coborând din vârful Feleacului; colectivul redacțional 
al Revistei „Orașul”, de a ne reântâlni cu scritorul Constantin 
Zărnescu, dar și de a ne reânprospăta memoria cu artiști plastici 
clujeni, ieșeni, sălăjeni...Să nu uităm că Clujul are în componența 
sa un valoros Muzeu Național de Artă, trecerea prin el fiind 
considerată pentru oricine un important eveniment cultural din 

EXPOZIȚIE	DE	ARTĂ	MINIMALISTĂ
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viață, iar pentru artiștii plastici o carte de vizită, imbatabilă. Ne 
mândrim cu faptul că în anul 2002 am avut în acest muzeu o 
expoziție personală de pictură-sticlă și lemn, când i-am cunoscut 
pe Constantin Zărnescu și Negoiță Lăptoiu, pe Livia Drăgoi și 
Alexandra Rus (un an mai târziu am avut la Polul Culturii -Librăria 
Universității  personala de pictură pe sticlă și sculptură „Carmina 
Burana”). 

La expoziția de față, a celor trei, l-am reîntâlnit pe Negoiță 
Lăptoiu, dându-ne impresia că a rămas același, din 2002, 
astăzi unul dintre veteranii cu renume între criticii de artă 
clujeni. O expoziție extrem de serioasă care s-a vrut expresie a 

minimalismului românesc, postbelic, în care Ion Pop, mai ales, 
având de spus un cuvânt mai mult decât important. În fapt, 
Ion Pop nici nu a dorit să se exprime în cuvinte, considerând 
că o face foarte bine prin propriile lucrări! În acest punct al 
intersectării între cei trei expozanți-intersectări de spirit-dorim 
de a ne expune punctul de vedere, anume, că, întâlnirea dintre 
Ion Pop și Susanna Patras a fost de bun augur, lucrărle de 
fotografie, „minime ca imagine” (chiar și ținând cont de numărul 
de pixeli fotografici), conjugându-se foarte bine (creând un 
„spate” și dând impresia de volum lucrărilor din sârmă, plane!) 
cu imaginile sugestive, aproape „crochiuri”, plane, create din 
sărmă sudată.... o „grafică” liniară simplă, esențială, de multe 
ori creând spațiul în adâncime! Minimă desfășurare liniară, 
minim efort, minim cantitativ material, minimă configurație a 
actului plastic și maximă fantezie care ne-un dus la concluzia că 
suntem în fața unei expoziții extrem de serioase...Am sesizat în 
cuvintele lui Ion Pop (și care repet au fost extrem de puține-un 
minim de la început conceput) o enormă modestie, dar și de o 
minimă mândrie... „Astăzi, sunt singurul care practică acest stil 
minimalist” și care, adăugăm noi, desenează cu sârmă pe urmele 

unei grafici elementare, simple și simbolice. A fost luădat efortul 
său creativ, mult lăudat, de scriitorul Constantin Zărnescu, care 
s-a intersectat cu sculptorul de multe ori în viață și în artă  încă de 
pe vremea spartacheadelor postbelice...Și totuși, tehnica lui Ion 
Pop o regăsim în multe secvențe, momente diferite, în plasica 
românească dar mai ales străină, postbelică. Odată, o întâlnim, 
ca atare, lângă și pe simeze: Bart Soutendijk, Steve Lohman, 
Gavin Worth...și la artiști români ai anilor 60-70, când sârma și 
aparatul de sudare electrică intră în laboratoarele lor de creație; 
și, a doua oară, când cei mai mulți dintre modelorii în ipsos 
își construiesc osatura lucrării din sârmă sudată. Un astfel de 

sculptor care atinge perfecțiunea în astfel de structuri 
este Constantin Lucaci...Lucrarea se pierde sub ipsos-
care constituie modelul-ea nu se mai vede, dar cele mai 
multe dintre ele sunt-pot fi-veritabile lucrări de artă... 
Chiar și „ Micuța Picasso” românca noastră, copilă în 
1990, în 2017 a expus în fața Ateneului Român decupări 
în tablă care pot fi totuna (ca tehnică minimalistă) cu 
sculptura în sârmă (wire sculptures). 

În 1971 când lucram într-o echipă de fierari 
betoniști, de producție secundară, la T.C.Ind Govoara 

făceam și eu din electrod  de „4” după ce-l scuturam de zgura 
electrolit diverse figurine plane, care toate mi-au fost luate 
de către prieteni... „Bărbatul afemeiat” pe un rest de tablă 
decupată autogen-patru hiperbole- „Balerina” în sârmă de  
„4” sau armăturile de la „Spirala lui Arhimede” și de la Tinerii 
uteciști.

Simion	Petre	CICHIRDAN


