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ROMÂNIA, FRANȚA, ROMÂNIA!
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L

a Bulevard birjar, la Bulevard ar fi spus un călător al
interbelicului, dar mai apoi și un eu, sau noi, ai acestor zile
minunate din acest an (până acum) hulit al secolului XXI, deceniu
secund... Am plecat din Râmnicu Vâlcea în 20 mai 2018, la prânz, cu
autocarul Normandia, Mercedez Benz-1995, cu scaune chinuitoare şi
defecte la lăsarea pe spate-destul de rigide, şi care aveau douăzeci
şi cinci de centrimetri distanţa între minimul şi maximul dintre ele,
pe ruta Valea Jiului - Sebeş, ajungând după nouă ore la Timişoara.
Îngrozitor drum dinspre nou înspre vechi, cu genunchi şi coate (şi
multe calmante) la gură. Dar asta este soarta noastră, să trăim
prost şi să sperăm spre mai bine (căci nu degeaba în corectul politic
românesc, viitorul scuză prezentul!).
„La Bulevard birjar, la Bulevard” a fost sugestia mea de prim
moment, plecând de la Râmnicul Nou al lui Mircea Gutău, în drum
spre Timişoara veche şi de promenadă (cu basme despre turci, ţigani
şi austrieci) a lui Nicolae Robu... „La bulevard birjar...” pe autostrada
care nu este, dar se promite că se tot apropie de „Cimişoara”; acum
însă drum de legătură cu mizerabile hârtoape şi ţigănie austro ungară
venită înapoi, de la Sibiu, în fosta Baltă a Timişoarei!... autostradă de
la Nădlag pe care o să ne urcăm mâine ca să pornim în perilpu nostru
european, traversând Ungaria şi care să înceapă în Slovenia; prietena
noastră dintotdeauna, Ungaria, care de vreo patruzeci de ani ne oferă
şansa de a părăsi aproape legal, România! Înspre vechea și dispăruta
Iugoslavie, Slovenia, cum spuneam care şi ea era un liman pentru
românii care aveau curajul să se refugieze, în Occident, prin înot...
*
A doua zi, luni, pe la ora zece, după somnul bun precedat de
ţuica butoiaşului şi patul la fel de bun al lui Emil, cetăţean româno
canadian, acum şi mai înainte de 2005, timişorean după mamă şi
după soră, dar şi vâlcean după unchiul frate cu mama, şi care s-a
născut şi crescut lângă Podul Grand din Bucureşti, în cartierul
Giuleşti, mutat mai apoi după tată şi mamă la Timişoara, lângă Opera
Română, în strada Trandafirilor, în casa de lângă „vila cu trei fete”
(unde Gheorghiu Dej se întâlnea cu Tito) şi pe care mai apoi i-a luat-o
fostul secretar de partid, Dănică de laVâlcea, care a demolat Bărăţia
şi alte cele şi mai apoi, de frică, a fugit în Banat (desigur, avem şi noi
fanteziile noastre)!.. Am pornit la drum cu Fordul lui Emil (cumpărat
de la un cetăţean german care l-a îngrijit foarte bine) şi am trecut
graniţa pe la vama Nădlag, aproape de Arad, ieşind din România
în drumul nostru spre Budapesta. O Ungarie (între Budapesta şi
România) fără maşini şi circulaţie intensă pe autostradă, fără oameni
peste parapetul care izola drumul de aşezările omeneşti, în timp
ce după Budapesta, către Europa de vest spre graniţa cu Slovenia,
aveam să constatăm că circulaţia începe să semene cu cea de pe DN

7 (Valea Oltului), semn că Ungaria se simte foarte bine în compania
ţărilor din vecinătatea Italiei, deşi, în al Doilea Război Mondial, nu
ea a fost preferata lui Musolini şi Hitler, ci România! corect am zice
că se profila ţara noastră, atunci, a fi unul dintre statele puternice
ale Europei! nesovietice...şi nu ca Ungaria, sovietică! Dar, trebuie să
recunoaştem, după Budapesta, aproape la o sută de metri deasupra
pământului, în mişcare, am putut admira minunăţia locurilor unde se
întind magistralele ape ale Balatonului...Magistral pământ spre care
au tânjit dintotdeauna şi Franz Liszt, şi Maria Tereza. Cum spuneam,
apoi atmosfera s-a dinamizat, apropiindu-ne de Slovenia!
*
Slovenia ni s-a arătat ca un tărâm de rai, ţinut de munte, scăldat
de apele Adriaticii, şi ne-am adus aminte de aromânii de aici sau de
mai încolo de Croaţia, care, nu au pregetat de puţine ori să migreze
spre ţara noastră aşa cum au făcut-o foarte mulţi, din moment ce
Mitroplitul Silvestri al Bucovinei şi Dalmaţiei era la mijlocul sec.
XIX bunicul lui Leca Morariu, pasionat de limba istro-românilor
din coasta dalmată, din Cernăuţi; marele profesor şi vioncelist, şi
folclorist, care în 1923 coresponda cu folcloriştii de la Vâlcea, de
la revista „Izvoraşul”, loc unde avea să fie şi exilat-evacuat-în o mie
nouă sute patruzeci şi patru, pentru ca să predea violoncelul puilor
de bucovineni, basarabeni şi olteni, unul dintre cei mai mari prieteni,
şi cunoscători, ai lui Ciprian Porumbescu...Am simţit în Slovenia o
mare civilizaţie, care ne atingea şi pe noi! pe mine, pe Emil şi pe
Tamara; sora mea mai mare, care are un nume vechi de peste patru
mii de ani originar din teritoriul lui Iuda, Canaan, fiul cu mare faimă
al lui Israel (Tamara din Tamar, unde creşte Tamarul, nora plină de
slavă a lui Iuda). O civilizaţie care ni se desfăşura sub ochii măriţi
de curiozitate, ştiind că nu de mult, fără să fie în UE, Slovenia, din
fosta Iugoslavie, era considerată ţara cu cel mai înalt nivel de trai!
Astfel vedeam, din maşina care rula pe autostrada perfectă şi care
şerpuia pe dealurile dintre munţi şi ape, acoperişurile caselor care ne
apăreau ca într-un concert unic, al liniilor drepte şi suprafeţelor viu
colorate, al zidurilor drepte şi gazoanelor din jurul caselor, din jurul
castelelor, şi din jurul grajdurilor, acestea, similare cu cele de la noi, şi
care formează localităţi cu nume precum cele din ţara noastră semn
că limba noastră şi a lor au puncte comune: Slatina, Bistriça (Bistriţa),
Zrece (Recea)...Am ajuns în zona muntoasă, a înălţimilor împădurite,
ca în Câmpulung Moldovenesc sau ca prin Ţara Loviştei-Faţa Sf.
Ilie sau Voineasa: Gorenje, Lublijana-staţiuni olimpice, aşa cum ar
fi trebuit să fie şi Voineasa, dacă în România nu revenea politica,
„corectul politic”, mai abitir-criminal ca niciodată, din şi după 2012!
Din vârful înalt al muntelui de la casa oaspeţilor, „Apartamente
Milan”, am zărit în depărtare, pe vărfuri de munte, înalte dealuri,
singurele trei biserici, constatând că religia în aceste zone nu a putut
rezista, exista, decât ca la evrei, în vârful muntelui, stânca şi piatra
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Slovenia,
Zrece-Vila Skomarje

Sottomarina.Chioggia-Italia

Plaja de la Sottomarina

Veneţia-Piaţa San Marco

Veneţia: Basilica San Marco

Basilica Santa Justina-Padova 1606

fiind chiar spiritul lui Dumnezeu...Suntem în
luna mai, dar un astfel de verde în culmea
munţilor, creierul lor, cu nuci şi cireşi lângă
brazi, cu oi păscând alături de gazoanele verzi
ale vilelor de pensionari-în general evrei-nu am
văzut niciodată! Iat-o pe cea la care am stat noi
cu rezervare din 2017... Vila Skomarje, 36/a.
Apartma Rozman Aloys *** MILAN - un spaţiu
montan de vis! Timişoara-Zrece (Slovenia)-şase
sute de kilometri.
*
22 mai, a doua zi, aveam să scriu în agenda
personală în care îmi notez gândurile, „Ţărmul
şi marea este prezentul şi din nou, şi mereu,
începutul!... eşti aici şi ea este dincolo de tine.
Este inima care pulsează continuu, şi caută să te
inunde, dar este ţinută în frâu, plin de putere, de
veşnica şi necruţătoarea Natură. Marea, nu are
nici zi şi nici noapte, dar trăind îndeaproape cu
luna, urmele ei pe terra sunt înşelătoare, creşte
şi descreşte, are şi nu are valuri, ea şi oceanul
ţinând uscatul în gheare!...bine că acesta nu
poate să se răstoarne. Am ajuns la Sottomarina,
lângă Chioggia, dincolo de Trieste, în coloniile
de căsuţe şi corturi dintre Adriatica şi Laguna de
răsărit a Veneţiei...Am intrat în noua civilizaţie
a Occidentului practic, fără nici o repercursiune
a marii sale istorii, şi semnele prăbuşirii lui din
cauza căderii spirituale o resimţim din plin...
Optzeci şi şase de euro căsuţa, şase paturi, cu
lenjeria noastră, în chiuvetă nu-ţi intră coatele;
zece euro pe întreaga perioadă-patru zile-dacă
vrem lenjeria lor; nu mai avem ca la Paris, în
1990, paharul de bere cu şase franci dacă stai
jos-pe scaun-sau un franc dacă-i bei conţinutul
în picioare, precum calul. Magazinele „Tati”
din Franţa, pentru săraci şi străini în 1990 s-au
generalizat în Uniunea Europeană pentru toată
lumea la chip şi la buzunar egală…Astăzi, după
amiaza am făcut cunoştinţă cu Adriatica şi neam simţit foarte bine după o oră de înot sau de
palpare a fundului nisipos al apei saline, atât
de limpede, pe care îl vedeam de la înălţimea
ochilor! Mi-am cumpărat un slip-20 de euro,
o carte cu 13 euro: „Marx prezent mereu”
sau o alta, la acelaşi preţ, „Marx mai actual
ca oricând” …Vă daţi seama cât de înapoiaţi
sunt italienii, faţă de noi, dacă abia acum îl
studiază pe Marx în oricare dintre tutungerii?
Numai că nouă, ca la proşti, proştii cu papion,
ne spun că România abia acum, după o mie
nouă sute nouăzeci, a trecut la capitalism! …
Zrece-Chioggia, patru sute de kilometri. Intrând
pe la Trieste şoseaua a început să zvâcnescă
de tiruri mai ceva ca pe A1, Piteşti-Bucureşti,
însă, în unele locuri, chiar pe trei benzi pe sens.
Pare că Italia, ca şi la Bayonne în 2004, suferă
de sindromul ascunderii după perdele, astfel
încât populaţia României pare de zece ori
mai mare decât a Italiei; dacă ne raportăm la
numărul oamenilor de pe stradă şi din parcuri,
la ora amiezii. Italia pare imobilă, la oameni,
şi pierită în timp. Slovenia este răspândită
pe dealuri şi munţi, elegantă şi curată, şi
ecologică! Resimţim mereu şi din ce în ce mai
mult că civilizaţia oceanului se sfărâmă odată
cu trecerea timpului, rapid, odată cu apariţia
şi venirea galopantă şi implacabilă a civilizaţiei
informaţiei…
*
23 mai, ora şase dimineaţa, soarele este
deasupra orizontului, chiar mai sus, numai că
parţial îl acoperă norii. Cei doi, trei, treziţi de pe
plaja mării, negreblată încă, se salută între ei şişi zic „Buongiorno” precum la noi, în sat, ţăranii
îşi spun „Bună ziua” şi dacă se cunosc şi dacă nu
se cunosc! Mi-am dat seama cât de frumos este
acest gest şi am început şi eu să salut la fiecare
pas cu cel pe care îl întâlneam…„Buongiorno”
în Italia, „Bonjour” în Franţa, „Tag” în Germania
şi Austria…La San Sebastian, în Spania, în
mozaicul destul de aglomerat de pe stradă,
aşa din când în când, mai pe la umbră, schiţam
salutul prin ridicare de mână…Astăzi România
este mai frumoasă şi mai elegantă decât Italia,
mă rog, nu intră în acestă comparaţie zonele de

arhitectură şi civilizaţie protejate de UNESCO,
aşa cum este centrul medieval al Veneţiei!
Dar noi ne referim la viaţă şi la prezent. Cât
de curând, ţara noastră va fi mai bogată decât
Italia, cum a mai şi fost! decât Italia şi Franţa
la un loc! Nu, însă, înainte de a ni se întoarce
copiii în ţară şi rudele azilante în Americi, ceva
mai demult.
Rămâne să mai vedem ce mai facem astăzi,
după acest exerciţiu matinal…Deocamdată
observăm un Duster, lângă un Toyota, şi
trebuie să recunosc că nu am crezut niciodată
că România, chiar şi cu Franţa, va fabrica o
maşină mai frumoasă decât una fabricată în
Japonia… Primele semne care ni se arată!...
lângă Duster este emblema mărcii Dacia. Iată,
că, nu întâmplător, în Italia lui Lorenzzo de
Medici, jumătatea mileniului doi, ţării noastre i
se spunea Dacia! Dar nici nu pot să fiu de acord
cu Ştefan Stăiculescu, care, mai deunăzi vreme,
îmi spunea că vrea să prezinte un memoriu
Parlamentului român, ca să se schimbe numele
ţării, să fie înlocuit cu Dacia. Nu sunt de acord
nici cu înlocuirea numelui străzii Calea lui Traian
din Râmnicu Vâlcea, ideea aparţinând altcuiva,
cu Decebal sau Burebista. aşa cum nici vâlcenii
cu alte rosturi decât propăşirea colectivă, nu
sunt de acord cu noi care vrem să instalăm la
Râmnicu Vâlcea „Lupoaica Capitolina”. Noi,
acum destul de puţini, nu vom da nicicând
Columna lui Traian pe orice alt sit arheologic sau
de artă, nici chiar pe Coloana Infinită! De două
mii de ani românii sunt mai fraţi cu italienii, cu
francezii, cu spaniolii, cu nemţii, cu evreii decât
cu dacii şi cu tracii, chiard dacă steagul dac,
cu capul de lup, va orna monumentul nostru
închinat primului nostru rege, Basarab I. Iată,
aproape o jumătate de secol, strada Traian s-a
numit V.I.Lenin şi, nu a murit nimeni din cauza
asta… Noi zicem acum sub primele raze care par
să apară pe cerul Veneţiei, că nu ne este greu să
acceptăm că şi Lenin a contribuit la retrezirea
mai degrabă la viaţă a Estului Europei şi a
Extremului Orient...
La ora unsprezece am plecat la Padova,
şi acolo i-am revăzut în memorie pe Roberto
Scagno şi Liliana Ştefănescu Scagno, din
Padova, şi pe Pietro Sirugo de la FAT Roma, şeful
de şantier pentru reabilitarea DN 7 Căciulata
-Veştem, 1993-1997. Când am intrat în Padova
nu am fost impresionat, dar când am ieşit, după
două ore de vizită în Basilica San Antonio, am
fost copleşit de semnele şi însemnele pe care
le-am trecut în revistă în acest edificiu, uluitoare
semne şi uluitoare însemne, care veneau după
ce în prealabil văzusem exteriorul acelui edificiu
religios unde se ţineau mari concerte şi care
aveau pe pereţii exteriori sfinţi cu chipuri de
animale! „Basilica Santa Justina”…Iată oamenii
şi animalele lor în plăsmuirile religioase care
atestă faptul verificat de Dumnezeu prin Noe,
că oamenii şi animalele nu pot trăi unii fără
alţii sau celelalte obiecte cu viaţă apărute
odată cu omul spirutual…În această Basilică
se află osemintele Sfântului Evanghelist Luca,
ceea ce explică postarea pe faţada cu intrarea
principală a unui cap de bovină…ştiindu-se că
acest Evanghelist a trăit şi trăieşte în imaginaţia
ludică ca un ocrotitor al lupului! Îmi venea să
spun că Râmnicul este peste Padova, dar m-am
oprit în faţa acestor semne-însemne actuale
ale unei lumi cu o istorie de peste o mie şase
sute de ani, când în acest loc, Basilica, a fost
îngropată Sf. Justina o copilă de cinsprezece
ani şi când mai târziu, în secolul XII, un papă
îi aduce moaştele Sfântului Luca…Ce semne,
în centru, iată, nici nu pot crede că ne aflăm
în faţa unui bloc pe care scrie că fost construit
în 1520. Nu putem crede, dar realitatea ne
dovedeşte că în acea vreme pictura şi sculptura
jucau un acelaşi rol, în Basilica San Antoniu,
existând tot atât de multe lucrări de sculptură
(specific catolicismului), cât şi de pictură murală
(specific ortodoxiei). Ne gândim că prin 1606
(anul sfinţirii basilicii) se dă startul barocului
în artă. Sau că la Veneţia, chiar mai devreme,

otomanii pun stăpânire pe palatul Dogilor,
înfrumuseţându-l!...Este greu de descris ce am
simţit citind-văzând semnele în relief şi pictate
de pe pereţii Basilicii San Antonio şi Basilica
Santa Justina (sfinţită în 1606)…Am văzut
semafoarele din Padova, fără instrucţiuneatăbliţă „Pussez ici” la cele pietonale, dar cu
buton şi în două cicluri, şi nu în patru cum sunt
vestitele intersecţii din Timişoara, Sibiu, Cluj
şi Bucureşti la care uneori te apucă groaza de
aşteptare…Colosală interferenţă începând din
secolele XVI în biserica regină din Padova…
pictură, sculptură, arhitectură şi muzică!
Roberto Scagno este soţul Lilianei
Ştefănescu-fiica lui Emil Ştefănescu, pictorul cu
ochi şi mână de aur, violonist, din interbelic şi
de mai apoi, prietenul intim al lui Leca Morariu,
din Râmnicu Vâlcea, cu care s-a căsătorit în
1973, în timp ce era profesor de limba italiană la
Universitatea din Iaşi, apoi s-a întors în Italia, la
Padova, fiind de acestă dată profesor universitar
de limba română la Padova şi Roma; desigur,
Liliana, părăsind tot atunci România…Iar dl
Sirugo are importanţa sa pentru noi vâlcenii,
fiindcă atunci când s-a terminat şantierul pe
Valea Oltului s-a întors în Italia, nu înainte de
a ne declara că în anul 2000 se va întoarce să
lucreze la Autostrada Piteşti - Sibiui proiectată
să treacă şi pe lângă Râmnicu Vâlcea, încă de
atunci fiind prevăzute şi legăturile rapide cu
Râmnicu Vâlcea şi staţiunile din preajma sa:
Călimăneşti, Olăneşti şi Govora! Italianul ştia
tot proiectul înainte de anul 2000 şi, acum, ni
se spune ca unor proşti că numai studiul de
fiabilitate durează cinci ani…Ruşine să vă fie
nemernicilor, care meritaţi aceste cuvinte!
acum în prag de desăvârşire Centenar…Scuze
domnule Sirugo, dacă mai trăieşti, şi domnule
Breda!...scuze pentru nesimţirea noastră a
celor din fosta Ţară Românească, care, nici
mai mult, nici mai puţin, a devenit toată,
începând din 2017, antilatină şi plină de proşti
şi de anti Traian!... cine s-ar fi aşteptat la una
ca asta!?
*
24 mai, 2018. Treptat, norii încep să dispară.
La 6:30 am avut chiar câteva raze de soare, cer
înnourat la est şi cer senin la vest. Marea ni se
expunea liniştită aproape, cu mulţi pescăruşi la
mal. Mi-am amintit imediat de filmul Păsările
(Orson Welles), dar faţă de film, pescăruşii erau
mai puţini, dar îşi comentau foarte dur şi sonor
realitatea din acea dimineaţă cu o mare atât de
liniştită…Marea, de gen feminin, ca o femeie
lascivă, un nud, coborâtă dintr-un tablou de
Modigliani sau oricare dintre impresioniştii
deschizători de drumuri, se lăsa cuprinsă
între braţele noastre dornice de oxigen salin
şi de femei cu trupuri frumoase, cu denivelări
iscusite. Desigur, mi-am amintit de Bayonne,
acolo unde vom ajunge, unde oceanul domină…
Oceanul masculin! Oceanul înaripat, precum
Poseidon călare pe o iapă sirenă se avântă cu
spatele spre tine şi cu faţa spre larg. Oceanul
care te învăluie şi domină, lăsându-te pe ţărm
precum ceasul lasciv al lui Salvador Dali…
Plecăm mai apoi pe la opt şi treizeci
de minute din locul nostru unde dormim,
Sottomarina, spre Veneţia cu Fordul lui Emil
care se autoghidează prin GPS…ca mai toate
maşinile de forţă şi elegante!...prin Chioggia,
unde străduţele înguste şi cu îndelungată
istorie nu permit maşinilor, fie ele şi de calibru
major, să depăşească bicicliştii de toate sexele,
şi vârstele, şi nimeni să nu se supere, să se
grăbească, să nu se dea la o parte fiindcă urlă
sirena fie de poliţie, fie de ambulanţă, fie de
pompieri…Oare la ei nu sunt bolnavi, nu sunt
poliţişti şi nu ard casele niciodată?…La noi la
Râmnicu Vâlcea parcă toate au loc deodată, şi
vezi cum alergă majoritatea (nu politică, nici
chiar aşa, căci opoziţia stă toată la puşcărie)
aproape surdă, la centrele de Audionova pentru dereglarea timpanelor şi aparatelor din
urechi!
(va urma)
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Întâlnirea cu filozoful Constantin Noica în 1978, la
Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex - Anglia
Pr. Protopop Dr. Ioan DURĂ

D

upă susținerea Doctoratului în Teologie la Universitatea
din Atena, iunie 1977, am plecat cu o bursă postdoctorală în Belgia, la Universitatea Pontificală din Louvain,
care excela atunci în domeniul Istoriei ecleziastice prin profesori
precum academicianul Roger Aubert, A. de Halleux și alții.
Pe A. de Halleux, de altfel, avea să-l am profesor îndrumător
la doctoratul susținut și aici. Și astfel deveneam primul teolog
ortodox român Doctor al acestei vechi Universități catolice din
Louvain, întemeiată la 4 decembrie 1425.
În primăvara anului următor, mai exact după Sfintele Paști ale
anului 1978, ca mirean și împreună cu soția
(de curând căsătoriți) am fost la Mănăstirea
ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul din sătucul
Tolleshunt Knights, din Maldon, ținutul
Essex, în Anglia.
La mănăstirea din Essex viețuia atunci ca
duhovnic al acesteia binecunoscutul Părinte
arhimandrit Sofronie Saharov, ucenicul
Sfântului Siluan Athonitul, dar și Părintele
Ieromonah Rafail Noica, cu care avusesem
ocazia să mă intâlnesc deja în Belgia.
Părintele Rafail era ucenicul Părintelui
Sofronie în cele ale duhovniciei si fiul unic al
filozofului Constantin Noica.
Cu ajutorul Domnului am ajuns cu bine
la mănăstirea din Essex, unde ne-a primit cu
bucurie Părintele Rafail. Și după închinarea
făcută în biserica mănăstirii și apoi a
întreținerii noastre cu Părintele Rafail, Prea
Cuvioșia Sa ne-a condus la chilia Părintelui
Sofronie, prezentându-ne. Dar despre bucuria de a-l fi cunoscut
și vorbit cu Părintele Sofronie și a fi și primit binecuvântarea Sa,
atât eu cât și soția, voi relata, pe larg, intr-un alt articol.
Odată ieșiți cu bucurie din chilia Părintelui Sofronie și dând
Slavă Domnului pentru posibilitatea ce ne-a dăruit-o ca să
vorbim cu dânsul și să-i primim binecuvântarea și cuvintele
de învățătură, Părintele Rafail ne-a adus la cunoștință, chiar în

curtea mănăstirii, că tatăl său, filozoful Constantin Noica, se afla
în vizită la dânsul și căruia i-a vorbit despre sosirea mea. Iar tatăl
Părintelui Rafail și-a exprimat dorința de a mă cunoaște. Și, iatămă, așadar, împreună cu filozoful Constantin Noica, doar noi doi,
într-o cameră a mănastirii Sf. Ioan Botezătorul din Essex, pusă la
dispoziția noastră de Părintele Rafail. Astfel, cu voia Domnului, am
avut privilegiul de a-l cunoaște și a vorbi cu filozoful Constantin
Noica despre multe si diverse lucruri, fără să-mi dau seama, de
altfel, de trecerea timpului. Mărturisesc că ceea ce m-a cucerit
și impresionat la filozoful Constantin Noica a fost calmul și
stăpânirea de sine, înțelepciunea, priceperea cărturărească
și dragostea sa de tot ceea ce era românesc și european. Dar
și sentimentul de apropiere, prietenie și
bucurie ce-l manifesta filozoful în discuțiile
avute cu un mirean și tânăr compatriot,
teolog și începător în ale cercetării pe
tărâmul Istoriei Bisericii Ortodoxe Române,
cum eram atunci.
Ce binecuvântare am primit de la
Domnul, în 1978, la mănăstirea din Essex!
În aceeași zi să întâlnesc și să vorbesc
cu doi mari oameni, Părintele Sofronie
și filozoful Noica: unul al Duhului și al
sfințeniei, celălalt al înțelepciunii umane și
al ’’rostului’’ românesc, îndrăgit de ’’creație
și frumos în rostirea românească’’ și de
’’întru’’ al limbii române și al ’’devenirii întru
ființă’’. (Constantin Noica, Rostirea filosofică
românească, București, 1970).
Ceea ce nu am putut prevedea atunci, în
1978, este că, după ani de ucenicie pe lângă
Părintele Sofronie, Părintele Rafail, fiului
filozofului Noica, avea să devină mare iubitor al înțelepciunii
divine, adică al înțelepciunii Crucii, tocmai ca împăcare și pace
între tată și fiu.
Cu Părintele Rafail m-am revăzut la începutul anilor ’80 în
Belgia la o întrunire teologică, prilej cu care ne-am întreținut pe
îndelete. Pentru ca mai apoi, în primii ani ai deceniului ’90, din
proprie inițiativă, aveam să-l propun pe Părintele Rafail drept

candidat la alegerea de arhiepiscop al Arhiepiscopiei ortodoxe
române pentru Europa Centrală și Occidentală, cu sediul la Paris.
Propunerea am făcut-o în cadrul grupului de inițiativă instituit la
11 februarie 1993, care a decis convocarea reuniunii preoților
Arhiepiscopiei de la Paris, la 7 și 8 aprilie 1993, în Bruxelles. Iar
unul dintre cele trei scopuri ale reuniunii urma să fie ’’propunerea
candidaților pentru alegerea de arhiepiscop al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române pentru Europa Centrală și Occidentală de la
Paris.’’ (Pr. Dr. Ioan Dură, Arhiepiscopia ortodoxă română pentru
Europa Centrală și Occidentală, cu sediul la Paris, de la 1 ianuarie
1990 până la 1 aprilie 1993, și perspectivele acesteia, Bruxelles,
Aprilie 1993, p. 50-51).
Scaunul de arhiepiscop la Paris rămăsese vacant ca urmare
a rechemării în țară a arhiepiscopului acesteia, Î.P. S. Adrian
(Hrițcu), și a obligației revenirii sale în România până la 30 aprilie
1992, potrivit deciziei Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
luată în ședința sa din 23-25 ianuarie 1992. Însă Părintele Rafail a
declinat candidatura propusă. Totuși mărturisesc că am regretat
mult că Părintele Rafail nu a candidat la alegerea de arhiepiscop,
întrucât experiența sa mănăstirească și duhovnicească dobândită
alături de renumitul său Părinte duhovnic, Sofronie, posedarea
limbilor de mare circulație internațională și totodată cunoașterea
realității existente atunci în țările Europei Centrale și Occidentale
ar fi fost de un mare și real folos diasporei ortodoxe române
europene.
Filozoful Constantin Noica își doarme somnul de veci lângă
bisericuța Schitului Păltiniș, din stațiunea cu același nume, aflată
la aproximativ 25 km de Sibiu. La Păltiniș, adică, acolo unde,
spre sfârșitul vieții sale, filozoful își îndruma ucenicii în cele ale
înțelepciunii omenești. Dar nu tocmai departe de Păltiniș, mai
exact în județul Alba, în Schitul Lăzești, Comuna Garda de Sus,
viețuiește ca eremit fiul filozofului, Părintele Rafail. Iar fostul
său duhovnic, Părintele Sofronie, își așteaptă canonizarea de
către Patriarhia din Constantinopol. Așadar, iată cum a rânduit
Providența lucrurile.
August 2018, Bruxelles
NOTA. Text poză: Părintele Ioan Dură la mormântul lui
Constantin Noica de la Schitul Păltiniș - iulie 2018

Târgul de la Titești-Loviștea, 20 Iulie, 2018
Mihai SPORIŞ

Z

i însemnată în calendarul, cotidian,
al românilor. Creștinii își amintesc de
proorocul Ilie Tesviteanul, cel cu tunetele și
fulgerele cerului și de ridicarea lui cu caleașca de
foc, în cerul sfinților demult, tare demult. Este
respectată ziua, demult semnificând teama față
de mânia sfântului, ca un Zeus cu fulgerele la
îndemână. Cine mai caută adevărul științei când
ea este demult deturnată de la electrocutările
marilor descărcări electrice? Ziua miezului de
vară prilejuia din vremuri pierdute serbărinedei pe vârfurile munților, când aceștia erau
păscuți de turmele, multele turme, ale unui
spațiu prin excelență pastoral. (Poate de aici
oaia-Mioară va fi pus amprentă vetrei dacoromâne de spațiu mioritic, conceptualizat mai
apoi de filosoful-poet Lucian Blaga!).
Aviatorii, amintindu-și de obiectul zburător
l-au ales pe Ilie să le fie patron și să-și aleagă
ziua lui ca sărbătoare a lor! Energeticienii,
constatându-I sfântului puterea efluviilor
electrice, s-au pus și ei slujitori aceluiași patron.
Păstorii, datorând atâtea soarelui, căutat pe
crestele munților l-au venerat de pe vremea
când nu zburau avioanele pe cer și curentul
electric era încă o manifestare supranaturală,
inexplicabilă, altfel decât prin efectele la vedere
și acestea, desigur, de natură divină. Păstorii
iubeau soarele pentru că el însemna viața
muntelui și garanția văratului pe crestele alpine.
Azi, de Sfântul Ilie, la Titești, în mirifica Loviște,

într-un amfiteatru natural larg, în prelungirea
plaiurilor Făgărașului, spre Oltul din defileu,
păstorii din România au sărbătorit împreună,
ca pe vremuri în muntele Fața Sfântului Ilie
(cca. 2200 m. alt). Au venit mulți, din toată țara
din lăuntru și de-afară, organizatorii cinstind
cum se cuvine anul centenar. Semnificant a
fost pastoralul, sub cerul cu norii protectori și
cu ocheadele furișe ale soarelui. Rar se
observau dârele de fum ale reactoarelor
aviației. Să fim corecți, mai pe la areapă
(în limbajul ciobanilor!), a trecut la un
moment dat un elicopter, urmărind
cursul Oltului spre Transilvania, cu un
bener semnificant, iar curentul electric,
discret ca întotdeauna, era la dispoziția
tuturor… iar slujitorii lui (și Doamne, câți
mai sunt pe Valea Oltului și Lotrului!)
se bucurau anonimi, de ziua Soarelui
și întâlnirea cu atâția oameni frumoși.
Departe, în peisaj, se zăreau magistalele
cu firele electrice ce duceau energia
Lotrului, spre Sibiu și cea care leagă,
peste munte, Sibiul de Areful Argeșului.
Și ele vibrau tăcute imensa putere a unei
energii înstrunată în corzi cu mărgele
susținute de arborii de oțel.
Aici, pe platoul Mlăcii, dintre Titești și
Boișoara, pastoralul făcea legea, cu dreptul
primului venit în îndeletnicirea oamenilor.
Organizarea evenimentului a fost preluată
de jos în sus, excluzând benefic, ingerința
politicului care deturnează în beneficiul propriu,

și maculează orice eveniment. Au fost prezenți
câțiva pe acolo dar au fost marginalizați cu
dibăcie. Primarul localității Titești a precizat,
din capul locului, că evenimentul se adresează
tuturor participanților și nu are culoare
politică. Și, slavă Domnului!, nu am avut parte
de așa ceva! Am primit invitația cu multe zile
înainte și am constatat oferta generoasă a unui

eveniment național pus în contextul anului
centenar. Voiam să ne convingem ce aduce nou
2018, fiind prezenți, anual, de vreo douăzeci
de ani, fără întrerupere. Evenimentul avea
program, invitație și asumare organizatorică!
20 Iulie, 2018/ ora 10.00. Intrăm pe poarta

amenajată. Un bener explică despre ce este
vorba. Ne întâmpină primarul Cătălin Daneș
cu eșarfa tricoloră și un zâmbet de bun venit.
Am muncit mult pentru schimbarea feții
târgului! și îmi laudă, generos, pe Constanța
Ștefan, sufletul evenimentului și pe moșnenii
obștilor, acum foarte înțelegători și solidari la
organizarea aceasta. Aruncăm o privire fugară.
Este altceva. În partea de jos a platoului,
cu înclinarea spre Cimitirul Eroilor,
scena încadrată de-a dreapta și de-a
stânga de ateliere tematicie, privind
activitățile și produsele oieritului. Între
ele face o necesară excepție expoziția
tematică cu fotografie, preponderant
montană, a Clubului de Turism
Ecologic Montan „Lotru”- Voineasa
(100 de fotografii pentru… anul
centenar!). Corturi pentru exponate
într-o desfășurare ordonată în spațiu.
Aleea centrală a târgului, mai largă,
cu o alineiere și prezentare îngrijită.
Au apărut și… cabinele ecologice și
tomberoanele pentru recuperare
resturi. Prin mulțimea, marea de
oameni, în ciuda unor previziuni
meteo nefavorabile, organizatorii se
distingeau, atenți la bunul mers. (jandarmi,
poliție locală, voluntari cu ecusoane, prezenți
fără a fi ostentativi, dar la vedere!). Rezultatul
efortului din acest an, surclasează, de departe,
edițiile anterioare. „Domnule Primar este mai
bine anul acesta. Felicitări! Fie ca următorii
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10 ani să se depășească, succesiv, pentru ca
târgul să-și arate măreția și întâietatea față de
„Găina” Țării Moților și ea Nedeie a lui 20 Iulie!”
Luăm act de prezența unor ansambluri venite
din toate provinciile istorice ale românilor. Neam amintit că la târgul din Fața Sfântului Ilie
veneau din Țara Făgărașului și dinspre Argeșul
voievodal. Acum, aici au venit avrigenii și
argeșenii din Corbii de Piatră. De departe, din
Bucovina (Pojorâta), din Moldova… băcăuanii,
din Olt, Gorj, Hunedoara, Bistrița-Năsăud ș.a.
Vâlcea, județ gazdă, a fost bine reprezentat, în
prima linie fiind, după cum s-a oservat la parada
cu steaguri tricolore prin târg, localitățile
învecinate: Perișani (cu primarul Ion Sandu în
frunte!), Racovița, Câineni, Boișoara…
Evenimentul s-a deschis cu intonarea
imnului. „Deșteaptă-te Române!” a răsunat
solemn și emoționant ( la ora fixată, în viitor,
toate muzicile târgului să amuțească și doar
imnul să se așeze rugă lui Dumnezeu, prin
Sfântul Ilie!). O pădure de steaguri, între
care unul dominant, fluturau ca în fotografia
de la adunarea de la Alba Iulia în măreața zi
a istoriei-1. Decembrie 1918! Se va fi auzit,
mai încolo și Hora Unirii la care ne-am prins
majoritatea celor din vecinătatea scenei și
a muzicii! Cuvintele reprezentanților ( celor
oficiali: prefect, ministrul agriculturii, deputatul
din parlamentul României-un loviștean la
cravat, de-al locului!) au exprimat speranțe,

cerințe și îndemnuri, în nota echilibrului
solicitat de organizatori și a fost bine așa! Presa
locală, dar și Intol-Press (Cultura Ars-mundi,
Cultura Vâlceană, Povestea Vorbei 21), alături
de tv-urile locale au fost la târg și vor înmulții
puii… târgului cu povești cu turtă dulce.
Serbarea de anul acesta și-a adăugat un fapt
semnificant care o legitimează distinct. Ieri 19
iulie, 2018, a fost promulgată „Legea Muntelui”
inițiată cu mulți ani în urmă de Radu Rey. Azi
ne dădea această veste, chiar el, de la tribuna
târgului, să ne fie un motiv de sărbătoare în
plus. Nimic extraordinar, poate, dacă nu am
face precizarea că în urmă cu exact 15 ani, pe
20 1ulie 2003, Radu Rey urca în muntele „Fața
Sfântului Ilie” (locul târgului, în vechime!) unde,
P.S Gherasim Cristea sfințea crucea ridicată
acolo de Asociația „Pons Vetus”. In hoc signo
vinces! și iată…! Victoria, anunțată sub munte,
de un om al muntelui într-o zi consacrată
soarelui și înălțimilor, în țara… Loviștei!
Vorbind de punți, remarcăm fericita
îmbrățișare a momentului prin ambasadorii
invitați, prezenți la eveniment- asumat de
Asociația Agricolă Țara Loviște (membră a
Asociația Națională a Crescătorilor de Oi și
Caprine!), Primăria Titești, Obștea de moșneni
Titești și Consiliul Județean Vâlcea -, veniți din
țara întreagă. Din Bucovina, pe lângă Radu Rey,
specialistul afirmat și acum în slujba Academiei
Române pentru dezvoltarea zonei montane, pe

Ligia Constantinescu și Petre Simion Cichirdan,
factori de coagulare a românescului, pus sub
strajele dictate de înalte porți, de-o parte și
de alta a limitelor statale, prin înfrățirile între
vâlceni și bucovinenii rămași dincolo…Iubirea
de frați nu poate pune strajă între, atunci când
limba, credința și datinile moștenite ne sunt de
zestre tuturor.
La sărbători oamenii petrec, se îmbracă în
portul tradițional (importantă mobilizarea organizatorilor către participanți, să îmbrace iile și
cămeșile înflorate, chimirele, pălăria rotundă
ciobănească, opincile. Nenumărate fotografii arată bucuria, celor veniți, de-a fi scos din lăzile bătrâne straiele moștenite! Copiii îmbrăcați astfel, aveau o strălucire aparte și emanau multă speranță… Am petrecut cu tocan în ceaun, bulzuri
scoase din jar, alături de vetrele modernizate
cu… mici și fumul îmbietor de departe. Freamăt
de voie bună, chiuiturile celor prinși de vârtejul
tiribombei, dicuția mai apăsată cu prietenii regăsiți ( să acopere zgomotul de fond!) erau o
concurență spectacolului continuu de pe scena cu artiști. Între aceștia, peste toți și toate,
lovișteanca Nineta Popa, strălucea în cântul său
trimis înalt, catifelat, peste Loviștea și Boișoara ei
natală. Am petrecut împreună, cu folos, de ziua
soarelui și a atâtor oameni din păstorit, aviație
și energie și am marcat în calendarul cu răboj
istoriei, sărbătorirea Legii Muntelui, născută
după atâta trudă. Felicitări organizatorilor!

„Lupii”, de Margareta-Spânu-Cemârtan-un suspin
deasupra Prutului
Mihail ROGOJINARU

A

juns la cea de-a treia ediţie, revăzută şi adăugită, demersul
memorialistic al româncei Margareta Spânu-Cemârtan,
din Republica Moldova, vine să mai adauge o cărămidă în zidul
înalt şi solid al suferinţelor Gulagului.
Structural-tematic, volumul „Lupii” prezintă caracteristicile
unui bildungsroman, procesul – dur, anevoios – de maturizare
a unei fetiţe ce, la o vârstă fragedă, se vede nevoită să îndure
nedreptăţi, chinuri copleşitoare şi pentru un matur. De-a lungul
celor trei sute cincizeci şi două de pagini găsim un suflet şi
drama lui din copilărie – deportarea în Siberia – care determină
majoritatea evenimentelor importante ale vieţii.
În prima sa parte, volumul se aseamănă unei lucrări
memorialistice de detenţie, care începe
nu cu ancheta şi inchisoarea propriu-zisă,
ca în majoritatea scrierilor de acest fel, ci
invers, cu D.O.-ul (domiciliul obligatoriu, pe
care mulţi deţinuţi l-au experimentat după
eliberare) de la Orlovka, continuând cu o
veritabilă formă a detenţiei – orfelinatul de
la Zverinka, unde protagonista, devenită un
zek1, este supusă unui adevărat proces de
reeducare, fiind forţată să intre în rândul
pionierilor; aşadar, pe post de închisoare
avem un orfelinat, în locul ofiţerului politic
avem o educatoare, iar în locul carcerei
(ca mijloc de constrângere) – o nişă în care
se ţinau măturile şi alte articole folosite la
curăţenie. 		
Astfel, naraţiunea este asemănătoare cu
acele mărturisiri ale foştilor deţinuţi politic
puşi în faţa reeducării ideologice – îndoiala,

rezistenţa, remuşcările, toate amintesc nu atât de barbarul
proces reeducativ de tip „Piteşti”, cât mai ales de zbuciumul
sufletesc al Aiudului, unde crezurile nu mai erau zdrobite cu bâta
şi pumnul, ci în special prin cuvânt.
Partea a doua, mai restrânsă decât cea concentrată pe
experienţa din Siberia, urmăreşte evenimentele ce au urmat
exilului, o perioadă poate la fel de dificilă, întrucâtva contrar
aşteptărilor, în care memorialista reuşeşte să recreeze şi să redea
sensul suferinţei sale.
Întreaga istorisire poate fi privită şi ca un puzzle, întrucât
multe aspecte şi acţiuni capătă sens pe parcursul povestirii –
câteva dintre aceste lămuriri fiind plasate în secţiuni distincte
(exemplu: „Unchiul Gheorghe Scutaru (spovedanie târzie)”,
iar altele sunt introduse succint de către autoare pe parcursul
narării evenimentelor.
Pe toată durata volumului, autoarea se
dovedeşte a fi necruţătore: demitizează,
înlăturând, cel puţin prin cazul său, acel
clişeu conform căruia la ananghie toată
lumea ajută pe toată lumea şi nu se sfieşte
să povestească cum a fost păcălită chiar
de consătenii săi, cu care împărţea exilul
siberian; se revoltă împotriva unor cutume
cărora le-a căzut victimă în copilărie – cum
ar fi ruşinea de a spune că are nevoie la
toaletă (bunica o cenzura, spunându-i că,
fiind fată, „e ruşine” să zică aşa ceva în faţa
străinilor, mai ales a bărbaţilor), ceea ce
putea să-i aducă mari probleme de sănătate
– urmări ale drumului parcurs cu sania până
la orfelinat; restabilind echilibrul, este, de
asemenea, neîndurătoare cu sine însăşi,
condamnând lipsa de curaj ce se manifestă

în multe momente, totodată mărturisind miracolele pe care
Dumnezeu i le-a dăruit, esenţială fiind viziunea avută într-o
noapte – prin care s-a întors la credinţă, scăpând de efectele
reeducării la care a fost supusă la orfelinatul de la Zverinka.
Din punctul de vedere al tehnicii, seducătoare se dovedeşte
a fi folosirea povestirii în ramă – creată cu ajutorul poveştilor
bunicii, după arestarea tatălui: „Când rămăsesem numai cu
bunica, ea mă strângea la pieptul ei şi începea să-mi depene fel
de fel de întâmplări şi poveşti. Păcat că nu le-am reţinut pe toate.
Unele însă vi le redau aşa cum le-am auzit şi le ţin minte”, câteva
având aerul legendei („Turcii”) sau a prozei fantastice („În ajun
de Paşti”).
De asemenea, la nivel lingvistic, regionalismele apropie
scriitura autoarei de memorialistica unei alte figuri remarcabile
a Moldovei (de dincoace de Prut, de data aceasta), Marghioliţa
Huzum, care reuşeşte prin volumul său, „O viaţă de ţărancă”, să
ne transporte şi prin intermediul graiului moldovenesc în acel
greu încercat teritoriu românesc, iar cartea Margaretei SpânuCemârtan se dovedeşte a fi totodată o prezentare a spaţiului
cultual basarabean şi a celui siberian. 			
În esenţă, „Lupii” reprezintă forţa mărturisitoare care
reuşeşte să pună la locul lor suferinţe şi bucurii, întrebări şi
răspunsuri, căderi şi redresări – toate înglobate într-o confesiune
de o naturaleţe dezarmantă, pe care, aşa cum spune şi autoarea,
e nevoie să o reciteşti pentru a o cuprinde în întregime.
1

„zek” = porecla deţinuţilor din Gulagul sovietic; „zakliucionîi kanal” („deţinut de la canal”) –sintagmă apărută la Biolomorkanal,
primul mare şantier sovietic unde s-a pacticat munca forţată, un
canal între Marea Albă şi Marea Baltică, înfiinţarea sa fiind hotărâtă la 18 februarie 1930; în 1931 se realizează lagărul acestui
canal, la Bielbaltlag
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PR. DR. ŞTEFAN ZARĂ: „SFÂNTUL AMBROZIE AL MEDIOLANULUI
- MONOGRAFIE PATRISTICĂ”
O

carte pe care o considerăm cu totul specială, cu titlul de
mau sus, scrisă de Pr. Dr. Ştefan Zară şi apărută în Editura
„Praxis” în 2018 în cadrul seriei”Stdia Academica”, vol.9. Nu
greşim dacă spunem că avem de a face cu o ediţie de lux, hârtie
volumetrică, la care şi-au dat concursul Pr. Constantin Olariu Lector, Dragoş Jumungă - Corectura, Ana Maria Zară - Desenul de
pe copertă şi Atelierul de grafică - Coperta. De asemenea, cartea
este binecuvântată de Arhiepiscopul Râmnicului-ÎPS Varsanufie,
care o şi prezintă printr-o scurtă şi necesară evaluare a Sfântului
Ambrozie la începutul ei: „Sfântul Ambrozie al Mediolanului,
veghetor al moştenirii patristice a Bisericii”. Mai completează
cu materiale de prezentare a lucrării şi autorului ei: Arhid.
Prof. Univ. Dr. Ioan Cazara - „Sfântul Ambrozie al Mediolanuluimărturisitor al Teologiei Răsăritene în Apus”; Pr. Conf. Univ. Dr.
Constantin Necula - „Uimitoarea viaţă în Hristos a unui om care a
trăit Evanghelia ca pe un dar ceresc...” .
Creştinismul îşi leagă existenţa-naşterea de imperiul roman,
şi el, această religie, se va generaliza prin Sfântul Imperiu Romano
German în continentul european, şi se va universaliza prin marile
descoperiri geografice de la mijlocul mileniului doi, Americile!.
De aceea ne place expresia de la pagina 46, alin. 1, rând. 7:
„Ostilitatea Sfântului Ambrozie împotriva păgânilor decurge din
patriotismul său şi concepţia sa despre univesalismul roman,
ce îşi găseşte expresia în creştinism.” Ne place fiindcă acum,
mai mult ca oricând, este necesar să ne afirmăm romanitatealatinitatea şi statalitatea, aşa cum până şi Rusia o face, reînviind
legăturile sale, pământului stăpânit de ea, cu Roma (pe lângă
faptul că Rusia consideră Moscova a treia Romă, am văzut,
mânăstirile din Republica Moldova au în cadrul lor (de o
sfinţenie nemaiântâlnită) construcţii sacre ( toate acareturile şi
chiliile fiind pline de ordinele arhitectonice romane), toate de
construcţie recentă, ceea ce ne demonstrează un concept de
ultimă oră! Şi noi admirăm conceptul fiindcă el reprezintă noul,
atât de necesar, după o stagnare de aproape un secol! Citim la
pagina 53, alin. 2, rând. 4, mărturisirea secretarului Sfântului
Ambrozie: „De aceea vă rog cu stăruinţă pe voi toţi, în a căror
mâini se va afla această carte, să credeţi că ceea ce am scris aici
este adevărat; nimeni să nu creadă că am pus aici, dintr-o iubire
plină de ardoare, ceva lipsit de sinceritate. Într-adevăr, mai bine
ar fi să nu spunem absolut nimic, decât să prezentăm ceva fals,
de vreme ce ştim că vom da seama de toate cuvintele noastre
(Mt XII, 36)”. Un citat din care rezultă sinceritatea, seriozitaea,
responsabilitatea! primilor scriitori ai duhului, sfinţii părinţi, care
au tălmăcit şi transpus în scris cuvintele din Evanghelii şi care
trebuie să fie pilde pentru orice scriitor din orice timp; scrisul

cuvântului ca şi pronunţia sa sunt lucruri sfinte! Citatul arată că
şi scrierea din Biblie este perfectă, dumnezeiască, fără cel mai
mic cusur şi care face din această carte un unicat de cea mai
mare valoare, al umanităţii. Aflăm din cartea lui Ştefan Zară,
apreciem noi, că perioada scrierilor Sfinţilor Părinţi, secolul IV,
este adevăratul secol al luminilor, primii scriitori creştini fiind
precursorii marilor scriitori, savanţi şi cărturari, ai literaturii
moderne care se deschide odată cu scrierea Enciclopediei
Franceze; pentru noi, Diderot, rămânând cap de serie...
„Călugăriţa”, „Nepotul lui Rameau” şi „Jaques
Fatalistul şi stăpânul său” fiind opere care se
alătură celebrului roman al lui Cervantes, „Don
Quijote de la Mancha”... Cartea bisericească,
căci despre alt fel de carte nici nu putea fi vorba
în secolul IV, ne arată că alături de cântarea
bisericească, şi icoana de acelaşi fel, acestea sunt
primele şi cele mai serioase forme ale esteticii
mileniului întâi, premizele esteticii mileniului II
în care se nasc artele cetăţeneşti, şi care prin
adaosul de spiritualitate şi simbolism sacru,
dar şi de naturalism, depăşesc artele grecilor şi
Romei antice! Morala şi etica scrierilor Sfinţilor
Părinţi sporesc gradul de civilizaţie preconizat
a fi specific mileniului doi şi trei...Vedem cum,
atunci, când Biblia, Noul Testament, ne spune
să ne trăim ziua-clipa şi să lăsăm ziua de mâine
în grija Domnului, şi evidenţiază permanent
prin pilde şi faptele trecutului-ale lui Dumnezeu şi iubitorilor de
El, astăzi, din contră, trecutul este hulit sau fals arătat în dauna
unui viitor iluzoriu, promiţător în permanenţă la politicieni, şi
în numele căruia propagandiştii îşi crează cadrul de lucru! Iată,
mai vedem un canon al scrierilor bisericeşti de astăzi, faptele
şi vorbele din timpul vieţii celor cu calităţi speciale sunt redate
încă din timpul vieţii, atribuindu-li-se atributul de Sfinţi (se
ştie, numirea, acordarea sfinţeniei este ulterioară vieţii!...ca şi
recunoaşterea genialităţii!). Dar cine să nu fie sfânt dintre cei care
au scris primele cărţi creştine, care au schimbat lumea, şi care
au creat acest imperiu nemuritor, creştin? Un sfânt extraordinar
(de modern atunci-secolele IV şi V), Sfântul Ambrozie, când el,
ca şi marii oameni-creatori ai Renaşterii de mai târziu (Dante
spre exemplu), mileniul II, era şi cetăţean şi om politic, şi filosof
şi ...poet! Iată cine erau cărturarii, cetăţenii, sfinţii secolului IV:
„Paulin nu indică nici data, nici locul naşterii Sfântului Ambrozie.
Însă, relatează că tatăl viitorului episcop se numea tot Ambrozie
şi, că la momentul naşterii fiului său era prefectul Galiei: Aşadar,

Sfântul Ambrozie s-a născut pe când tatăl său, Ambrozie, era pus
în administraţia prefecturii Galiei” (pag. 56, alin. 2, rând. 7). Sau
la pag. 57, alin.4, rând. 3: „Ca în orice familie aristrocrată romană,
părinţii trăiau mai mult separaţi de copiii lor, însă cei trei fraţi
au fost legaţi printr-o strânsă afecţiune, de-a lungul întregii lor
vieţi.” Sau la pag. 59, alin.1: „După succesul Sfântului Ambrozie,
care este remarcat de noul prefect al pretoriului, Probus, cariera
lor îi separă pentru moment. Satyrus este numit guvernator
al unei provincii, în timp ce Sfântul Ambrozie devine consul
al Aemiliei-Liguriei. După ridicarea Sfântului
Ambrozie în scaunul episcopal al Mediolanului,
Satyrus alege să se instaleze lângă fratele său şi
să se ocupe de casa episcopală.”.... Citind aceste
rânduri, acum, la întocmirea recenziei, iată,
ne-a venit, aşa un gând, de ce oare noi românii,
Patriarhia Română, nu l-am făcut sfânt pe Mihai
Viteazul, care, primul, a înfăptuit cu trei sute
de ani mai înainte de 1918, Unirea Valahiei cu
Transilvania şi Modova, prin tăişul sabiei... Păi
ştiu românii, de astăzi, cum au cucerit evreii lui
Iosua, Canaanul?...Oare nu Îngerii Domnului
apără cu sabia numele Domnului? Oare nu la
Sfântul Altar uşile de acces sunt încredinţate
Sfinţilor Arhangheli Gavril şi Mihail? Oare nu
sfânt a fost Ştefan cel Mare pentru că şi-a apărat
ţara de turci? Să fim serioşi, toţi domnitorii
acestei ţări care au construit cetăţi şi biserici,
care s-au jertfit pentru neam, au fost pe lângă mari oameni de
stat, nişte sfinţi!
Sfântul Ambrozie al Milanului a fost un înalt ierarh, un om
al societăţii, om politic ale cărui scrieri au văzut lumina tiparului
abia spre sfârşitul secolului XV: „Intensa activitate pastorală,
socială şi politică a Sfântului Ambrozie al Mediolanului îşi
găseşte expresia cu precădere în scrierile sale. Primele texte
tipărite din scrierile Sfântului Ambrozie au apărut la sfârşitul
secolului al cinsprezecilea. Dintre acestea, cele mai importante
sunt: ediţia de la Veneţia (1485), cea a lui Cribellius din Milan
(1490) şi a lui Johann Auerbach tipărită la Basel în 1492 şi
reimprimată apoi în 1506.” Observăm, nu instituţia bisericii, în
sine, este preocuparea ierarhului, ci „Propăvăduirea şi explicarea
Cuvântului lui Dumnezeu”, sarcini pe care le vede obligatorii
pentru orice episcop...
(Continuare în pag. 13)
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Gheorghe Rusu – iubitorul și creatorul
de slovă românească
Eugen PETRESCU

G

heorghe Rusu s-a născut la 20 ianuarie 1948 pe malul stâng al bătrânului
Olt, în fosta comună Cremenari din regiunea istorică Muntenia, așezare
inclusă, în urma unei reforme administrativ-teritoriale, în comuna Galicea, devenită
la rândul ei, tot printr-o reformă administrativă, componentă a județului Vâlcea.
De profesie inginer metalurgist, cu înclinații profunde către fascinanta lume
a creatorilor de slovă românească, Gogu Rusu este membru a două dintre cele
mai reprezentative societăți culturale vâlcene: Societatea Culturală „Anton Pann”
și Clubul Umoriștilor Vâlceni din Râmnicu-Vâlcea. De asemenea este membru
simpatizant al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județeană
„Matei Basarab” Vâlcea. Așa l-am descoperit cu ani în urmă pe cel ce avea sămi devină prieten și colaborator, pe omul care în noiembrie 2017 mi-a dăruit, cu
dedicație, cea de-a cincea sa carte: Surâs în negura suferinței, publicată la Editura
Proșcoala din Râmnicu-Vâlcea în format A5, cu un cuprins de 410 pagini care, așa
cum o descrie în „Prefață”, la pagina 3, criticul literar Mihaela Rădulescu, este „o
monografie a societății românești a anilor 1960-1990”, în care autorul vorbește cu
„un curaj uimitor” despre „erorile trecutului din anii socialismului…”.
Apoi, la pagina 7, în „Cuvânt introductiv”, Ion Tălmaciu, un bun prieten al autorului, retrăind
parcă acele vremuri se mărturisește cititorului astfel: „…încerc o idee de zâmbet amar în timp ce
parcurg aceste pagini; un fel de trecere printre frunzele răscolite de un vânt roșu care ne-a tot
vânturat ani de-a rândul”.
Din păcate, după aproape trei decenii de la căderea regimului de sorginte sovietică, vântul
acesta „vântură” și astăzi pe la urechile românilor minciuni bine ticluite, agitat fiind de burghezia
comunisto-securistă – care a vlăguit poporul înainte și după 1989, îmbuibându-se pe spinarea sa
și sugrumând cu piciorul pe grumaz orice tentativă de nesupunere – și de slugile ei, vechi și noi –
lichele și scursuri sociale, pe care lenea și foamea le-au împins și le imping la o viață mizerabilă,
precum scarabeul. Denigrarea marilor valori umane ale neamului, a luptătorilor din rezistența
anticomunistă, pătimitori în lagărele de exterminare fizică și psihică ale regimului comunist, a

oamenilor de cultură care s-au străduit și se străduiesc să țină flacăra românismului
aprinsă face parte din scenariul acestor lepre care căpușează România de 70 de ani.
Aceștia au adus poporul în nefericita situație în care se află și tot ei strigă: ne-au
distrus economia, ne-au furat pământul etc., etc. (după clasicul proverb românesc:
„Hoțul strigă „Hoții!”); din păcate, aceste rămășițe comunisto-securiste – apostoli
sau urmași ai apostolilor bolșevismului –, structurate în grupări bine organizate,
rezistă și fac mult rău poporului român, ele funcționând după conceptul „Divide et
impera” – „divide și cucerește” sau „dezbină și stăpânește” –, strategie prin care se
mențin la putere, ei și progeniturile lor, în toate structurile statului.
Pe coperta IV, George Achim – membru al Uniunii Scriitorilor din România, făcând referire la stilul folosit de autor, spune: „Cartea este scrisă «dintr-o suflare», cu
dialog alert și intervenții care te face s-o citești… la fel… dintr-o suflare, impunând
pe Gheorghe Rusu printre autorii anului”. Sigur, Gheorghe Rusu putea fi de multe
ori autorul anului, dar… poziția este rezervată celor cuminți, care nu agită viesparul.
Cartea aceasta, bine primită în mediul cultural vâlcean, a fost lansată vineri,
25 mai 2018, la Galicea, județul Vâlcea, cu prilejul Simpozionului cultural-istoric
„Teodosie Rudeanu – logofăt, cronicar și ctitor de lăcașuri sfinte”, ediția a XVI-a,
manifestare moderată de istoricul Florin Epure (directorul Direcției pentru Cultură
Vâlcea) și desfășurată în cadrul Centenarului Marii Uniri. Despre carte a vorbit Violeta Scrociob
(vicepreședinte al Societății Culturale „Anton Pann”), care a dat citire și unei recenzii semnate de
poetul Nicu Cismaru. Finalul mi-a aparținut; l-am citat pe Ion Tălmaciu, cu fraza de mai sus, și l-am
felicitat pe autor pentru reușită.
De precizat că această carte vine după alta la fel de apreciată: Slăviteștii, un neam neistovit
de vremuri, publicată în 2016 la Editura Almarom din Râmnicu-Vâlcea și lansată sâmbătă, 28 mai
2016, tot la Galicea, cu prilejul ediției a XIV-a a aceluiași simpozion. Atunci au vorbit despre carte și
autorul ei, Eugen Petrescu, Nelu Barbu, Ioan St. Lazăr și preotul Ion Tițu, moderatorul manifestării
fiind prof. dr. Antonie Chelcea (directorul Memorialului „Nicolae Bălcescu”).
Suntem convinși de faptul că Gheorghe Rusu va continua activitatea creativă, cărțile sale
adăugându-se cu cinste la zestrea scrisă a neamului românesc.

august/2018

6

ROMANITATEA, LATINITATEA ȘI CREȘTINĂTATEA LUI CONSTANTIN (II)
(Fragmente)
Constantin ZĂRNESCU
(Urmare din „FORUM vâlcean, Nr. 2, 2018)

A

juns la palatul său, lângă Vindabona, filosoful Marcus
Aurelius a dictat scribului, noaptea, târziu:
„– Roma va apune, precum soarele, într-o anume, cumplită zi!...
Dacă nu va avea, orânduiți, în destinul său, împărați cumpătați,
înțelepți. Toată majestatea, de o mie de ani, a Romei, se va prăbuși
și sfârși, în pulberea drumurilor ei!... Toate vor cădea!... Chiar și
cele 7 minuni ale Lumii, în frunte cu Farul de la Alexandria!... Ba
și mai rău: nepoții își vor uita bunicii! Iar fiii își vor uita proprii lor
părinți. Și se vor ucide frați pe frați!...
Lumea va fi năvălită, dărâmată, năruită!... O tabula rasa!...”
S-a găsit acel palimpsest al împăratului Marcus Filosofus
Antoninus rătăcit, printre cotoare, legate în sfori, în cotloanele
bibliotecii Ulpia, din Capitala Imperială. Acel scrib, sau poate altul,
a adăugat, cu teamă, mai târziu: „Dumnezeu-Tatăl va avea grijă de
noi, toți!.... Și de numele, viața și sufletele noastre!... Domnul ne
va scrie, cu Mâna sa, în Cartea Vieții.”
*
Între moartea lui Marcus Aurelius Filosofus și domniile lui
Alexandru Severus, Caracala și Heliogabalus, când se încheie
„epoca de aur” a Dinastiei Antonine; și nașterea împăratului
Constantin cel Mare, în 270, a apărut o perioadă funestă și teribilă,
în fapt, o prăbușire catastrofală, caracterizată prin răscoalele
legionarilor romani, prin „anarhii” militare, care au durat 33 de
ani. Împărații erau ridicați chiar din cazărmi, sau de pe fronturi, iar
nu votați, aleși la Roma, de Senatul și poporul roman. Germeni ai
decăderii, viciului, corupției se mai văzuseră, în timpul rebeliunii
generalului Galba, din Spania, care l-a distrus pe Nero; însă și în
vremea lui Spartacus, când bogătașul Crassus după reprimarea în
sânge a sclavilor, visa a deveni un tiran, având propria sa armată.
Sunt, însă, în jur de 100 de ani, de istorie romană, de când apar,
des, amenințări, la adresa democrației, preluate de la civilizația
ateniană. Nu este doar teama de centralizarea puterii, cât și de
desfrâu, tot mai mare, setea de lux, înșelăciune, molime, jafuri,
crime – instabilitate, cu totul îngrijorătoare. Pare o decădere și
o serie de crize, îndelungate, până să se zărească, la marginea
enormelor „păduri obscure” ale Europei și ale stepelor, dinspre
Asia, puhoaiele „hoardelor barbare”, migrațiilor și neamurile
crude, sălbatice.
Perioada aceea a fost numită „anarhia militară”, de impunere,
prin teroare și „dictatură” a haoticei voințe a legiunilor; care se vor
opune, până la crime și asasinate, noilor împărați, numiți și aleși
de Roma; încât vor ridica ei, soldații, acolo, în provincii, împărațigenerali.
Acum, apare în profunzime, o fantastică influență a spațiului
central, dunărean, așa cum îl întemeiase, cândva, părintele
cuceritor Traian, în războaiele sale, din Germania, până în Pont. Este
în discuție TRACIA, strămoșul de nord a ceea ce se va numi, după
sosirea războinicilor otomani: Peninsula Balcanică. „– Balkan!...
Balkan! Spre Munte!...” (Spre Carpați, adică, și spre... Dunăre!...);
precum strigau Turcii, visând la inima Europei. Balcania – a rămas,
până azi, numind spațiile geografice și mitice ale Antichității:
Greco-macedonenii. Iliricul, Istria, Epirul și Dalmația, Moesiile,
până spre Bitinia (Tracia –Bulgaria de azi), parte din Sciția Minor
(Dobrogea) etc.
Dacă îi întrebi pe niște cititori de astăzi, ai istoriei noastre,
antice; și anume: „– Cunoașteți împărați romani, născuți în
Tracia?...”, răspunsul e unul singur, un înfiorător automatism: „Ăă,
îî, Maximin Tracul!...”
Șirul de împărați, grație vitejiei lor, rămâne imens, în doar
prima jumătate de secol, al III-lea. Și rămâne o situație tragică,
fără de precedent; pentru că aproape toți pier asasinați, uciși,
spre a le lua alții locul. Unii domnesc șase ani, ca Divus Aurelianus,
alții doi ani; 6 luni, 6 zile, o zi etc. Sunt extrem de sugestive și
memorabile acele narațiuni, numite de autorii Istoriei Romane:
„anecdote”, structurate „în ciorchine”, spre a se vizualiza cum
spiritul, presiunile asupra Romei, preferințele unor „reformatori”
se deplasează, după reformele lui Hadrian, mereu spre Răsărit!...
Și cum numai în sec. III, apar documente mai relevante, scrise, însă
și... vizuale (oral-vizuale); ale ascensiunii oficiale a Creștinismului!
Vom stărui, o instanță (și) asupra Părintelui său spiritual și politic:
Constantinus Constantius Chlorus, supranumit de viitoarele
popoare creștine: Constantin cel Mare. El s-a născut, în 280, la Niș
(Serbia de azi). Curând, Imperiul Colosal Roman se va împărți în
două, traversând mijlocul Albaniei de astăzi, de la sud; Apollonia,
Diurachium, Salona, Pulla, Marea Adriatică – spații imense, cu
două Rome, integrându-se, aici, în vremea împăratului Aurelianus:
Dacia Ripensis (sud-dunăreană) și... Dacia Mediteraneea

(cu capitala la Serdica). Rămâne o insidioasă prejudecată și
mentalitate sub-europeană că se ignoră, intenționat, împingânduse, în uitare, împărați militari, romani, de origine tracică, în timp
ce sunt exaltate, la maximum, „moștenirile” culturale, lăsate de
tracii Dionisos, Orfeu, Asclepios etc. Macrinus,
cei doi Maximinus, Ingenuus, Valens, Emilianus,
Censorinus, Aurelianus, generalul traco-roman
Aetius, născut spre capătul Dunării, la Durostorum,
care i-a oprit, pe huni, să intre în Galia; (și prin
spațiul natal, copilărie și adolescență: Constantin
cel Mare – Sunt personalități disperate ale unei
viziuni unificatoare, din nou, aspră, dramatică.
La Maximinus, spre ilustrare, decelăm obârșia
sa tracă, „în vecinătatea neamurilor barbare,
având proprietăți în Tracia și vorbind traca și
latina”. Despre Maximin cel tânăr, fiul, vom regăsi
fascinația frumuseții pământești, conformația sa
fizică, ce semăna cu a unui zeu: Soarele! Și poeziile,
închinate lui, de profesorul său de gramatică:
Fabillius, cu câteva luminoase metafore, în stare
să înjghebeze, să închege o... „religie solară!”...
„Astfel, precum e Soarele, afundat
În valurile Oceanului
Și își înalță spre ceruri, înfățișarea sa divină,
Țâșnind din împărăția întunericului,
Tot așa este și tânărul, strălucit (Maximinus)!...
Atât prin frumusețea sa, cât și prin
Renumele său și al părintelui său,
(Maximin)!...”
„Femeile îndrăznețe” își doreau să-l vadă
pe tânărul împărat de aproape și să facă copii
cu el, căpătând frumusețe zeiască!... Tânăr coîmpărat, el avea, însă, necontenit pre-vestirea
Morții: o bătrână despletită, ieșindu-i în cale și
țipând , doar atât: „Maximinus!... Maximinus!...
Maximinus!...”. Să fi fost o deznădejde ascunsă a
ei, în acel strigăt? Amenințare?... Să-i fi cerut ea
să o salveze?... Să-i fi pre-zis lui Maximinus cel
Tânăr pieirea?... Apoi, el vede în vis 500 de lupi
fioroși, carpatici, îndreptându-se, ca o armată,
înspre el!... Și și mai de neînțeles: un dar, făcut de
profesorul său: opera lui Hommer, plină de sânge,
pe coperți, răsărind, deasupra lor, ca o secetă
înfocată, litere și cuvinte latine și grecești, încinse,
precum jarul!
*
Cel mai reprezentativ-simbolic, dintre împărații traco-getoromani, neamintit aproape niciodată, este Regalianus, „un bărbat
renumit, în arta militară, care se trăgea din poporul Dacilor”; și,
după cum se auzise, „era chiar o rudă a regelui Decebal!...” El i-ar
fi putut restaura Statului Roman gloria de odinioară, dacă nu ar fi
fost asasinat! Fiind, înainte guvernator al Iliricului, el s-a distins,
pe fronturile împotriva sarmaților și roxalanilor. Historia Augusta,
la capitolul „Cei 30 de tirani” (împărați militari) oferă o narațiune
antologică (în latină: „anecdotă”) despre sorgintea aristocratică
„regală”, a împăratului Regilianus. A fost aclamat, pornind de la
simbolul numelui său. „– Ce înseamnă rege?”... „– Înseamnă
Domnie!” „Atunci, acolo, în tabăra militară, era și un soldat, ce
urmase cursuri școlare!... El a început să decline, gramatical: Rex!...
Regis!... Regi!..., arătând că din acest cuvânt provine numele
Regilianus!...” Și cum soldații execută rapid, ceea ce gândesc,
unul din ei a sărit în sus; și a spus: „Așadar, Regilianus poate să
devină rege!...
A doua zi, dimineața, la ivirea din cort, el a fost salutat de toți
ofițerii, ca împărat al Romei.”
O anecdotă-istorioară, memorabilă; dar și „o glumă
inteligentă, despre versatilitatea puterii”. Istoricii vor adăuga,
spune istoricul Historiei Augusta, și ei, simbolic, un nume nou,
pentru totdeauna: Regalianus. Un prea nobil, sublim și persuasiv
„re-nume”, împăratului efemer – fost guvernator, trăgându-se
din neamul lui Decebal.
De ce au preferat istoricii să-l numească Regalianus, în loc de
Regilianus? Nu vom ști și afla, niciodată.
*
Pe majoritatea acestor împărați-militari îi unește, în
disperarea lor, o viziune religios-politică, uimitoare, ce venise la
Roma, din Egipt și din Mesopotamia: SOL INVICTUS („Soarele cel
Nemuritor, nepieritor, neînvins!”. Zeul-Soare! Și vom reaminti,
aici, obsedant: pe împăratul Hadrian însuși, la restaurarea
Amfiteatrului Flavian – „Coloseum”, cu acea statuie de 30 de
metri înălțime, reprezentându-l pe Nero, cu raze de soare pe

cap; Hadrian a demolat identificarea monstruosului împărat
cu „Sol invictus”; însă a meditat, întreaga sa viață, la o „religie
unificatoare”, în stare să tolereze și să coexiste toate credințele:
cea în Mitra, Serapis, Apollo, Dionisos, Baal, Orfeu, Zalmoxis.
Ideea o continuă, vizualizând-o noi,
plastic: împăratul Commodus, poruncind
ca arhitecții și sculptorii să așeze capul său
uriaș, precum rege al Soarelui, pe acea
statuie colosală. Nu-i putem aminti pe toți,
însă vom sfârși cu Aurelianus (faimos, la noi,
prin retragerea armatelor și a funcționarilor,
din Dacia; precum și prin Zidurile Aureliene,
înconjurând și apărând Roma de intrusiunile,
tot mai numeroase, distrugătoare ale
barbarilor.
Mama împăratului Aurelianus fusese o
mare preoteasă a Zeului Soare, în copilăria
sa, în Iliric, înrâurindu-l definitiv, încât chiar
și după asasinarea sa, aproape toți împărații
se vor închina Soarelui, inclusiv... Constantin,
în tinerețea sa!
Soarele era zeul unic și suprem al unei noi
unități și coeziuni a Imperiului roman. Încât,
chiar el, după înfrângerea unor migratori și
barbari, (Aurelianus) restaurează imperiul
Romei, în Orient, învingând-o pe regina
Zenobia și luând-o prizonieră, lăsând-o, însă,
să trăiască, într-o villa, pe malul Tibrului;
învinge chiar și o legiune, aliată Zenobei,
de războinice-femei, înalte și frumoase,
puternice, precum niște armăsari, numite
amazoane, de origine scitică-persană; zece
prizoniere își dorea – să le arate Senatului și
Poporului, la triumf, prin Capitală.
Atunci se afirmă că ar fi spus, chiar în
vreme ce se înălța, piatră pe piatră, un templu
al soarelui, la Antiohia (Palmira și Edessa) cu
gândul la Traian, care a stăruit mult să pună
pe picioare, fără să distrugă, Dacia: „Nu e
bine ca săbiile armatelor să meargă prea
departe! Dacă nu cruțăm femeile, pe copii și
pe bătrâni; și dacă nimicim pe țărani, cui vom
mai lăsa noi lucrarea pământurilor?”
Ei bine, legendarul Împărat Aurelianus s-a
folosit, chiar în apropierea morții sale, de 5000 de soldați, daci și
iliri, din regiunea nașterii sale; și traco-moesi, care au reprimat
o răscoală – cea a sclavilor-lucrători, în monetăriile Imperiului.
I-a pierdut pe toți acei 5000 de soldați; însă a reînnoit și
restaurat pacea, în Capitală și „echilibrul” central-dunărean, al
Împărăției; trăgând chiar atunci, în 271-272, o serie de scumpe
monede de aur, pe o parte cu efigia sa, iar pe verso, cu literele și
cuvintele împreunate, fidele exaltării și propagandei imperiale:
„Dominus-Deus”.
*
Dioclețian a fost ultimul împărat, de origine iliră, mama fiind
tracă, foarte însemnat, care i-a chinuit, martirizat și ucis pe creștini.
El a instituit la Treverus (Germania), viitoarea capitală, și ea „fiică a
Romei”, militară, administrativă, dar și luxoasă, dominând Nordul
(„Occidentul”), din Galia, până în Britania și care va căpăta prestigiu,
sub Constantinus Chlorus și viitorul Constantin-Împărat, cel Mare,
fiul său. Fiind unul dintre tetrarhi, se detașează și el, apropiinduse, la bătrânețe, de locurile copilăriei, construind un uluitor palat
imperial, la Spalato (azi Split, în Croația), ale cărui ruine colosale îi
fascinează, și azi, pe turiști și iubitorii istoriei universale.
Conflictul între fiul viitor Constantin cel Mare și co-împăratul
Maxentius și rezultatele sale vor favoriza nașterea oficială a
Creștinismului – fapte teribile ce vor rămâne în istorie. Așadar:
Maxentius și Contantinus. Cel dintâi, stăpânea Nordul Africii și Italia;
iar Constantinus Occidentul, din Galia, Britania, Germania, până în
Asia Mică (Turcia de azi); finalul Dunării. Turiștii contemporani văd
necontenit, „le sare în ochi”, ajunse arhicunoscute și uimitoare, în
Roma, ruinele „Templului lui Constantin și Maxențiu”, construit,
geometric, cu cupole și coloane, după ce ei încheiaseră o pace
fragilă și trecătoare. Amândoi se spionau și se urmăreau, unii pe
alții, spre a-și impune concepția întru „reunificarea” Împărăției.
Și se vor război, din nou, în primăvara lui 312, la Torino, într-un
rezultat, rămas nedecis. Legiunile lui Maxentius se vor apropia,
cu viclenie, de Roma; însă, în același timp, își sporește legiunile
și Constantinus, așteptându-l pe acela pe malul stâng al Tibrului,
râpos, muntos, o adevărată redută naturală.
(Ilustrații C. Zărnescu)
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SERGIU CÂRSTEA ŞI TROMPETA, PREZENŢE INEDITE PE SCENA
FILARMONICII VÂLCENE
C

oncertele simfonice care au în program şi părţi cu
instrumentul trompetă sunt destul de rare, dar au o mare
priză la public dată fiind vechimea acestui instrument şi rolul
lui de a scoate din amorţire sau letargie un auditoriu versat în
muzica simfonică classică, cea care îndeobşte este construită
pentru instrumentele vedetă deja care se impun în secolul XIX,
pianul şi vioara, şi care aduc în faţa auditoriului aceste două
instrumente dispunând de un repertoriu gigant... Trompeta,
imitând trompa de elefant (dreaptă şi fără nici o buclă) se
întâlneşte încă din Egiptul care formează (civilizaţie şi robie)
poporul evreu, cel provenit din poporul lui Israel (Cel care s-a
luptat cu Domnul-Iacov, fiul lui Isaac, fiul legitim al lui Avraam.) şi
este răspândit în lumea din Orientul Mijlociu-din care, se spune,
provine o parte din civilizaţia actuală-şi rasa ariană din timpul
lui Moise, ieşirea evreilor din Egipr, în Vechiul Testament fiind
bine cunoscute primele manifestări ale dansului şi muzicii de
tamburine şi trâmbiţe; primele, care o însoţeau pe Miriam-sora
lui Aaron, deci şi a lui Moise-în fruntea mulţimii învingătoare
după ieşirea din Egipt...şi trâmbiţele-sunetele înalte cu care
aceşti evrei au cucerit palmă cu palmă Canaanul, în iureşul
luptei fiind o armă fără egal. Trompeta, un instrument întâlnit în
muzica, mai ales, de însoţire a mulţimii (muzica de paradă) aflată
în mişcare, muzică de anunţ, de strigare, de înflăcărare, are, mai
ales în muzica preclasică o utilizare-reprezentare esenţială. Cu
toate acestea, abia începând din secolul XIX, noua trompetă,
care o perfecţionează pe cea din sec. XVIII, poate produce toate
notele din gamă...Barocul este epoca de aur a trompetei: Bach,
Scarlatti, Händel, Telemann, Purcell sunt câteva nume care au
dat viaţă minunatelor concerte pentru trompetă, dar aceasta
rămâne un element extrem de viu şi în muzica seolului XX cu
precădere la Şostakovici, care o foloseşte în simfoniile sale, dar
şi în concerte, ca element de decor sonor, amintiriri, subliniind
în opera sa reacţia virulentă dintre vechi şi nou. Trompeta era
construită din argint în antichitate, era dreaptă, apoi s-a construit
din alamă, a luat formă de S şi din secolele XVII, XVIII începe să se
apropie de forma de astăzi.
Sergiu Cârstea şi-a început spectacolul din 25 martie 2018
cu o amplă prezentare a instrumentului, un model secolul XVII,
două bucle şi un orificiu pentru deget (clapă), a făcut un istoric al
acestui instrument... înainte de a interpreta Sonata prima pentru
trompetă, corzi şi continuo de Giovanni Buonaventura Viviani,
secolul XVII, după ce dirijorul Florin Totan împreună cu orchestra

de coarde şi clavecinul au interpretat cunoscutul Menuet
scris de Luigi Boccherini, a doua jumătate a secolului XVIII-o
lucrare sclipitoare demnă de saloanele elegante ale timpului,
mobilate rococo, rococo şi sonor; noi credem că sclipirea
lui Mozart, din aceeaşi perioadă, se datorează şi acestui
violoncelist plin de har, italianul Boccherini... Sonata lui Viviani
a durat cam şase minute (solistul a mai şi vorbit) şi s-a compus
din cinci mişcări:lente prima şi ultima, şi mai vioaie şi sonore
celelalte trei, cum este şi viaţa omului, liniştită în copilărie şi
bătrâneţe şi agitată între cele două extreme; după fiecare,
solistul, trebuind să-şi cureţe instrumentul şi, subliniind fiecare
gest, vrând să arate publicului, cât de dificil este acesta...
Orchestra de coarde a Filarmonicii a acompaniat (punctat)
foarte bine, specific barocului, în acest concert de Viviani, la
pupitrul ei fiind cunoscutul şef de orchestră, cadou pentru
Vâlcea, Florin Totan...După Viviani a urmat Georg Friedrich
Händel, Passacaglia, lucrare pentru ochestră de coarde, lucrare
interpretată de aceeaşi orchesră şi acelaşi dirijor; în penultima
lucrare din concert, Sergiu Cârstea, revenind, melomanii vâlceni
putând asculta Suita în Re Major pentru trompetă HWV 341 de
Handel. O lucrare aşteptată, Händel fiind recunoscut ca unul
din „regii” acestui instrument, ai barocului în general, opera sa
întinzându-se pe aceste două secole de aur ale preclasicului şi
clasicului...
Să mai subliniem câteva partituri şi interpreţi care au
oarece legătură cu oraşul nostru, şi care, de ce nu, într-un viitor
orecare ar putea fi sursă de inspiraţie pentru secretariatul
muzical al Filarmonicii ...ne referim doar la trompetă, căci
altfel, referirile la tradiţia muzicii simfonice la Râmnicul Vâlcea
se întind până la anul 1947, an în care s-a înfiinţat Filarmonica
„Ion Puţureanu”... Nu o să menţionăm decât câteva nume,
compozitori, interpreţi şi dirijor care în anul 1989 înregistrau
la celebra casă de discuri Gallo-Elveţia: un Henry Purcell cu
Uvertura la opera „The Indian Queen” , un Jan Krtitel Jiri Neruda
cu Concertul în Mi Bemol Major...sau A. Scarlatti: Simfonia „Il
Giardino di Amore”, A. Vivaldi-Concertul în si bemol Major şi,
iată, un compozitor din secolul XX, Rene Gerber: Concertul în
Si Bemol Major, care s-a cântat în primă audiţie mondială de
către Paul Falentin sub bagheta dirijorului vâlcean Modest
Cichirdan în acompaniamentul orchestrei Filarmonicii din
Craiova (1989).

Simion PETRE

SERGIU CÂRSTEA
„Instrumentistul în vârstă de 52 de ani a venit în Timişoara
chemat de dragostea pentru muzică şi a rămas pentru a-şi
transmite mai departe cunoştinţele. Născut. 2 aprilie 1958
(Cuşmirca – R. Moldova). Conservatorul (Chişinău). 29 de ani
experienţă de orchestră. Căsătorit, are două fiice. Este primtrompetistul Operei din Timişoara. ... „Am început cu muzica atât
de demult, încât abia îmi mai aduc aminte. Aveam vreo 10 ani
când fratele meu mai mare a cumpărat un instrument muzical,
din primul său salariu. Lucra la colhoz, cum se spunea înainte,
la CAP, avea un salariu, a cumpărat instrumentul, dar nu a putut
să înveţe... Am reuşit eu, însă, scoţând câteva note, şi atunci
fratele meu, care era student la Politehnică în Chişinău, a vrut
să vadă dacă mă poate ajuta să ajung la un liceu de muzică”, a
povestit Sergiu Cârstea. „Căminele Politehnicii erau aproape
de un liceu de muzică, «Eugeniu Doga» se numea pe atunci.
M-am dus, am dat examene, am fost admis. Eu vroiam să cânt
la acordeon, însă profesorii examinatori s-au gândit altfel. Eram
într-o sală de studiu, iar un profesor m-a întrebat dacă îmi place
un anume instrument. Îmi arăta o trompetă strălucitoare, foarte
frumoasă, sigur a fost curăţată special pentru acea ocazie. Mi-a
plăcut foarte mult instrumentul, de atunci am început să cânt
şi uite că au trecut 40 de ani”, a mai spus muzicianul. ... Sergiu
Cârstea a făcut Liceul de muzică „Eugeniu Doga” din Chişinău
(acum „Ciprian Porumbescu”), iar apoi a absolvit Conservatorul
în cadrul Institutului de Cultură „„Gavriil Muzicescu”. ... Din 1980
am început să lucrez la Filarmonica din Chişinău. Până în 1997, cu
o întrerupere de un an şi jumătate pentru armată”... „În perioada
1988-1989 am avut marele noroc să am o bursă de studii postuniversitare la Paris, la Conservatorul Superior de Muzică, cu
mari profesori... Chemat în Timişoara pentru a „acoperi” un
gol în ceea ce priveşte trompetiştii, profesorul Cârstea a şcolit
deja zeci de instrumentişti. „Am studenţi împrăştiaţi în cam
toată lumea, în Spania, Elveţia, la Opera Naţională, Orchestra
Radio şi Filarmonica din Chişinău. La Filarmonica din Arad
toată partida de trompetă este formată din absolvenţii mei,
profesorii de trompetă de la liceele de muzică din Timişoara,
Arad, Lugoj, Tg. Jiu, Turnu Severin, toţi sunt foştii mei studenţi”,
a spus Sergiu Cârstea.... (Vali Silaghi, 05 iunie 2010, adevarul.ro,
„Oraşul tău-Timişoara”, „Sergiu Cârstea a venit de la Chişinău în
Banat pentru a şcoli trompetişti de renume”). (wiki-25 08 18)

Ploua în Bucovina, la Boian
Ligia NICOLESCU

B

oian, 14 iunie...după o noapte de alergătură cu autocarul,
ajungem pe la ora șase dimineață la hotel. Duș, ceva de
mâncare și apoi, în principiu, puțină odihnă înaintea drumului
spre Cernăuți pentru a ajunge la ora două la școala lui Iura.
Începe ploaia. La început măruntă dar agasantă, mai apoi,
după câteva secunde de așteptare într-o liniște rău-prevestitoare,
timp în care apa de pe acoperișuri nici nu are vreme să se scurgă,
se dezlănțuie potopul, învelit de pale de vânt care scarmănă
serios frunzele pomilor. Din tării se rostogolesc tunete. O
lumină gri, metalică acoperă cerul. Norii vălătuc se zbat în vânt
scuturându-și furioși apele peste lume. Am plecat din Oltenia
pe o căldură ucigătoare. Ni s-a telefonat că în urma noastră s-au
rupt băierele cerului dar, mereu am fost înaintea ploii chinuiți de
zăpușeală. Acum ploua și se răcorea lumea.
Plouă...Plouă însfârșit...Pomii primesc ploaia și vântul vânzolindu-și crengile ca și când și-ar freca mâinile a bucurie. Stau cu
ochii închiși în fața geamului deschis, mă răcoresc și mă bucur
de ploaie cu toate fibrele. Aerul se bagă în cameră peste mine,
mirosind a ploaie, a praf încins și umezit, a frunze verzi răscolite,
a trandafiri...

Plouă...Plouă cu picături mari, cu bulbuci, cu spume...Afară nu
se aude altceva decât ropotul grăbit al ploii, în care intru cu totul
savurându-l, ascultându-i muzica ce se întinde peste pământ, de pe
glie până la cer. În toată această simfonie a orchestrei ploii, deodată străbate un solo ciripit. Deschid ochii și văd o rândunică încercând să facă față vântului și mai ales ploii. Picăturile mari loveau aripile care se vede că nu mai puteau menține direcția. Pasărea încercă de câteva ori să se înalțe, fără folos. Se lupta cu șuvoaiele de ape
din cer piscuind speriată. Totul se petrecu în câteva spărturi de clipă și tot în atâta vreme păsăruica luă singura hotărâre pe care o putea lua. Fulgerător, se aruncă pe sârma care pleca de la stâlp spre
casă și se agăță disperată de ea cu gheruțele. Văzu că e bine și se
liniști. În următoarea fărâmă de vreme își ridică spre cer căpșorul,
cu pliscul către tării în așa fel încât primea potopul direct în față,
pe ochișorii închiși, spărgând șuvoaiele cu ciocșorul. Stătea așa,
nemișcată pe sârma ei ca un boț de abanos , ca o mărgică înșirată
și se legăna ușor în bătaia vântului odată cu sârma.
Nebunia potopului se domoli, ploaia se așternea de-acum
măruntă. Pe neașteptate, alături de rândunică, la o palmă
două, pe sârmă se așeză un brabete. Cu sârguință își deschise
aripioarele alegând și curățându-și penele una câte una și cu
frenezie începu să se spele. Stropii săreau în toate părțile, vrabia

ciripea a bucurie, ciripitul ei spărgând cântecul ploii.
Stăteam mută în fața ferestrei deschise primind în suflet,
sufletul Bucovinei, respirându-l cu nesaț. Dincolo de fereastră
se întindea câmpia Boianului românesc. Până-n zare, case,
câmpii care tăceau în ploaie, dând întâietate cântecelor ploii.
Între fereastră și Boian, două păsăruici îl slăveau pe Dumnezeu
în legea lor, bucurându-se de viață, de ploaie, de clipă, cântând
spre slava Domnului „carpe diem!”
Bucovina îmi trimesese doi soli de pace și bucurie. Mi-e bine!
Mi-e neînchipuit de bine, de parcă aș lua viața de la început,
fericită, curată și nevinovată ca un prunc. Ploaia Bucovinei îmi
binecuvânta revenirea în țara mea cu codri negri, cu ape moldave
și cu Raiul pământean al Adamului și al Evei, spălându-mă ca un
botez. Cânt înăuntrul meu, strig aproape, cu lacrimi în ochi:
- Sunt Evghenia, am venit acasă!
Și Bucovina îmi urează cu aripatele trimise, cu glasul lor ciripit
ca un gâlgâit de colind:
-Bine ai venit!, bine ai..., bine...
Mă simt ca Noe, când primește semn de îngăduință ramura
de măslin adusă în zbor de pasăre.
Doamne! sunt fericită! Sunt iarăși acasă cu tine și-ți mulțumesc!
BOIAN-14. 06. 2018

august/2018

8

Ambrosie
Motto: „Nimeni nu a fost vreodată înţelept din noroc” (Seneca)
N. TOȘU

				
			
e pregătea de culcare luceafărul de dimineață, luna, abia
pâlpâindu-i ,,sprânceana de crăișor”, parcă se înălţa cu
fiece secundă, acelaşi fenomen i se petrecea şi Carului-Mare,
alcătuit acum din şapte licurici obosiţi, iar în pătrarul apusului,
un stol de stele cu strălucuri de nichel, întregeau fala unui cer ca
un izvor de bucurii şi mister!
Sub fereastra chiliei lui Ambrosie se auzi un bubuit de-i
tremurară bârnele, acesta ascultă cu respirația întretăiată a
doua bubuitură, dar liniştea rămase deplină.
Trase scurt aer în piept, însă mucoasa nu-i remarcă miros de
praf de puşcă… Împinse cerga de se dezveli, se sprijini în coate,
cu grijă, ca nu cumva scârțâitul patului să-i tulbure încordarea,
ajunse la ușă, trase drugul, o deschise în mare taină, atât cât săși poată strecura capul, iar când deosebi glas de om buchisind
cuvinte într-o exprimare rătăcită, mai făcu doi pași pe vârfuri și
întrebă:
- E cineva?
- Eu sunt, stăpânul tău.
Până să ajungă sub perdeluţa din faţa uşii, unde Ambrosie
adăpostea ustensilele de trebuinţă curentă şi alte lucruri de
gospodar, boierul se împiedică a doua oară și când să se sprijine
pe ceva, brodi cu mâna în prăjina de scuturat prune care, în
cădere, îl plesni pe Ambrosie exact pe jumătatea tiugii...
Ar fi strigat „hoții”, dar de-abia găsi puterea să se lase încetișor
pe vine…
- Ambrosie, unde ești?
- Ce este, stăpâne?
- Îmbracă-te de drum și vino până în iatac. Să nu te aștepte
cucoana prea mult…
Ca să nu dea boieresei prilej de a-i pune întrebări
necuviincioase, boierul trecu mai întâi prin bucătărie să se
scuture de praf, se spălă pe mâini și față, dar nu o putu face
întocmai, se lovise rău la o mână și-l ustura fruntea!
Merse în odaie, de unde luă o căciulă mițoasă, o îndesă pe cap
până-i simţi fundul una cu creştetul, ca de viscol, mascând astfel
substreaşina violentată a frezei - dar scump lucru, că aceasta te
scuteşte să-ntrebi, din nerozie, de nu ți-i prea cald…
Se întâlniră în cerdac, cu un pas înainte ca boierul să deschidă
uşa iatacului. Unul - plin de elan și voie bună, celălalt - nedumerit.
- Uite-l, cucoană Margaretă.
- Nu avuseși când să-i zici…
- Nu, nu-i spusei, da-n timp ce o să se ospăteze, îi spunem.
Trase cucoana pânza așternută peste bucatele pregătite și
masa se arătă așa de bogată, ca-n noaptea dintre ani!
- Poftește, Ambrosie, se încurcară stăpânii în vorbă. Îți punem
și de drum, nu duce grija, c-a dat Dumnezeu belșug în anii din
urmă... E și truda ta aci.
Ambrosie, emoționat, c-avea de ce - lângă așa bunătăți, așa
vorbă! Când se simți sătul, acesta își făcu semnul crucii și dădu
să se scoale.
- Nu, Ambrosie, mai stai jos. Avem să-ți spunem ceva.
Nu-i venea a crede. Da, mai bine că nu e vis. Şi vis nu este.
Pe la ceasul acesta, se încredinţă el, slugile sunt treze, după o
învoială croită de Dumnezeu!
Străfulgerări de gânduri îl mai liniștiră (poate că cinstesc
amintirea cuiva drag). Și pomana e cel mai nimerit omagiu! Parcă
i se mai descrețiră intestinele și se auzi un ghiorlăit… Atunci,
cucoana sări ca arsă.
- Ambrosie, ne superi. Te-ai sculat flămând. Mai mănâncă.
Acesta ascultă îndemnul, se-ntinse şi mai ciupi dintr-o piftea,
să nu i se audă vorbe…
- Ambrosie, toarnă-ți vin. Nu aștepta să-ți pun eu.Toarnă-mi
și mie.
- Boierule ! Pe burta goală ?...
- Iau și eu o piftea, poftim! Să nu zică Ambrosie c-am pus
ceva…
- Taci, boierule, că se supără.
- Ba… cucoană, ce… boieri dumneavoastră… asta n-aș crede.
Afară cocoșii se duelau în vocalize de parcă ar fi sosit la curtea
boierilor socrii, în nuntă!
Boierul se uită la cucoană, cucoana la boier…
- Zi, cucoană.
- Ba, zi dumneata, boierule, că e visul dumneata.
Ambrosie, cu privirea-i distributivă de distins gospodar,
îi cuprinse pe amândoi, fixându-i într-un pătrat, apoi, încet,
ca printr-un artificiu fotografic, cu ajutorul unei prisme,
pătratul se făcu dreptunghi, astfel înlăturând ,,gunoaiele”, şi
sforţarea continuă până la suprapunerea celor două figuri.
În nedeslușitul minții lui se contură o imagine amețitoare:

S

sub ochii stăpânei - nasul boierului, pe buzele femeii - mustața bărbatului, barba boierului, căzută pe decolteul cucoanei…
- Ambrosie, ți-e rău? se autosesiză cucuoana. Vrei apă?
Boierule…
- Nu, nu.
- Atunci, boier-dumneata, povestește. Se crapă de ziuă…
- Ambrosie, te-am visat azi-noapte! Mai bea un pahar de
vin, dacă-ți prinde bine... Te-am visat, Ambrosie, și „cineva” îmi
zicea că tu, numai tu, ne poți spori bogăția. Am visat că trebuie
să te trimitem în dimineața asta la târg. Să ne cumperi o vacă și
o scroafă. Băgă, boierul, mâna la chimir şi scoase doi poli. De un
pol să cumperi o vacă, iar de polul celălalt, o scrofiță, o purcea,
vezi şi tu, că ai din ce…
Cuprins de o mică nervozitate, poate din pricina că Ambrosie
trăia codiţa extazierii anterioare, boierul ridică tonul:
- Scoală în picioare, Ambrosie. Nu te supăra, ne apucă târziul…
Apleacă-te de cap, să-ți pună cucoana traista cu merinde
după gât. E traista cu care merg eu la târg, Ambrosie, o cunoști.
Așa… uite polul ăsta, pentru vacă. Pune-l în mâna dreaptă. Și
polul ăsta, pentru scrofiță, în mâna stângă. Stai așa. Cucoană
Margaretă, dă-i-l dumneata, să fie cu noroc!
Când să plece, boierul îl opri și-i zise:
- Ambrosie, lumea este bănuitoare şi să creadă că banii ăștia
sunt de furat, c-ai umbla cu minciuna, pe când, de-alături cu
traista asta… și nici atunci, când te-or privi mai bine… așa că, uite
căciula mea!! Ai să primeşti plecăciuni de la cine nu te-aştepţi, ba
o să-ţi dea ,,bună- ziua” şi copii împăratului, dar tu să nu întârzii
la vorbă…
Întinse boierul mâna și apăsă pe clanța ușii, făcându-i
reverențe lui Ambrosie, dar la primul pas îl opri:
- Cum, Ambrosie, nu dai binețe cucoanei?
- Tocmai, asta mă pregăteam…
- Mie... când vom ieși în uliță, merg cu tine să-ți dau curaj,
până jos, la punte.
L-a condus boierul o bucată bună de drum, la pas grăbit, așa,
să prindă viteză Ambrosie. Ba-l îndemna ca pe un copil.
Dacă acest sfert de oră s-ar fi petrecut mai târziu cu o jumătate
de conac, ar fi fost de povestit cu multă bogăție, vreau să spun că
li s-ar fi alăturat și copii, dar ce zic, să nu dai importanță boierului,
am fi fost martorii celor mai năroade vorbe de apreciere din partea
sătenilor!
Din obișnuință, boierul avea mijlocul încins cu o sârmă oțelită,
pe care erau înșiruite o mulțime de chei- de la beci, de la cămări…
și-acum, în graba de care aminteam, n-ai fi zis că n-ar trece prin
sat niște oițe la păscut, și-acolo, cinci, șase „năzdrăvane”și-ar
etala slobozenia chinuindu-şi clopoțeii în țipăituri nesocotite.
Cu respiraţia întretăiată, săturat de mărșăluit, boierul, ca la
ștafetă, din mers, l-a bătut pe Ambrosie pe umăr, scurt, de două
ori, i-a urat „drum bun” și să aibă grijă să nu încurce banii!!
Fixat pe mijlocul șoselei, a stat cu ochi pe Ambrosie până când
acesta s-a făcut mic, mic, cât o curcă, și nici atunci nu se liniști
boierul, numai că-n loc de-o vorbă de îmbărbătare, l-a cuprins o
tuse… din aia, măgărească. Era acolo, ca înainte de concert, când
orchestra repetă ultimile acorduri, iar basul şi duba de-abia se
desluşesc dintre viori şi xilofon.
Ți-ar fi bună o țuică, boierule. Să se curățe laringele. Și dacă
nu te-o liniști până ai ajunge la stâlpul porții curții, să nu te duci
mai întâi să dai drumul găinilor din coteț, că ți-o plesni vreo
arteră și să rămâi răgușit. S-o ții dirept, la beci!
Dincolo de dealurile de la Răsărit, Rujan incendiase slava
cerului, privighetorile, ,,lacrima lui Dumnezeu”, repetau neobosite
la porţile auzului ,,imnul sfinţirii’’, prin curțile gospodarilor voci
de oameni se amestecau cu onomatopeele dobitoacelor, toate
amenințau nemilos să grăbești pasul - târgul de vite are timpul
lui de frunte în primele ceasuri ale dimineții. Și lui Ambrosie i se
părea că îi lipsește sporul la mers.
Din dosul unul stol de mărăcini, aflat pe marginea drumului,
Ambrosie auzi o voce necunoscută, care-l îndemna la o faptă
cumplită. 					
- Mai aproape ţi-ar fi de te-ai întoarce!
Urechile începură a-i piui, ca-n urma unei palme puternice pe
cervicală; câteva secunde, încălţările i-au fost dotate cu blachiuri
de plumb masiv...
Dar personajul nostru avea o treabă de făcut şi nimic nu i-ar
fi putut ştirbi respectul pentru stăpânii lui, să iasă din chingile
datoriei, ori, ca om simplu ce se afla, nu găsi motiv să apeleze la
droselul imaginaţiei, văzându-şi de drum ca mai înainte. 		
Deși avea privirea înfiptă în albul drumului cu cinci-șase metri mai
în față, spațiu suficient pentru o orientare corectă, acesta însă lua
gropițele la rând, de-i clănțăneau dinții, ca-n somn, în vis greu,
semnul că am avea de-a face cu un om îngândurat și grăbit, pe
deasupra.

N-a mers Ambrosie mult, dar nici cât nu ne-ar fi putut
spune, pentru că, odată pus pe treabă, după pofta stăpânului
său, mintea lui a fost ocupată de vaci și porci. Ba se vedea cum
scarpină scrofițe pe burtă, trăgându-le de sfârcuri, ori căuta
văcuțe la uger, când, de pe o uliță, în galop turbat și cu zarvă
mare, se apropia, trasă de patru cai, o harabă încărcată cu feciori
și fete. Putea Ambrosie să-și vadă de drum liniștit, iar domniile
voastre acum nu v-ați mai toci cristalinul, lunecând peste
apropiatul buchet de cuvinte, pe care nu-l voi putea înșuruba
nici pe departe de cum s-au petrecut lucrurile…
Cuprins de curiozitate, Ambrosie privea impresionat foarte
cum un munte de praf alerga disperat după o căruță înjepșită cu
oameni veseli, chiuind, nu cât de plăcere, ba aș zice ca de frica
morții!
De bani, ăi doi poli - ce mai putem spune? Erau acolo. Polul
pentru vacă, în palma stângă, nu, nu, le încurcai - polul pentru vacă, în palma dreaptă, iar polul pentru scrofiță, în palma st
ângă.
Am tatonat cam mult sosirea în intersecție a căruței cu feciori
și fete consumând viața într-o exuberanță pe care sunt invidios.
Dacă nu mai ești tânăr și inima îți debordează de tinerețe, cine
n-ar pofti să mai întârzâie în căruța în care a luat foc bucuria!
Cum acest text ar putea încapea şi pe mâna unor ,,cetitori’’ a
căror viziune în viaţă nu ar fi ,,consumarea clipei”, le propun,
spre degustare şi deliciu, ceea ce s-ar numi ,,supliciul clipei”,
să facă un efort de imaginaţie, închipuindu-şi că privesc o
fotografie panoramică, cu o persoană îmbrăcată boiereşte, într-o
intersecţie a unui drum cu o uliţă, un car uriaş tras de patru cai,
plin cu oameni, pe un fundal de ,,voal atmosferic”!
Dar dumneata, neică Ambrosie, trage-te câțiva pași, ori mai
fă zece în față, până nu te pierd! Și-apoi, praful! Din neagră, cum
ți-e căciula, ți-o fi albă mintenaş, iar pe gene și pe sprâncene ai
fi ca de brumă!
- Hoo, ni, boală! Ambrosie, mergi la târg? Hai cu noi, pe scu
rtătură!
Aș vrea să mai spun cum din imaginea plină de încordare a
lui Ambrosie, cu pumnii alipiţi pectoralilor şi coatele răsfirate,
de parcă ar fi aşteptat două femei care întârzie înaintea păşirii
pe covorul roşu pentru decernarea unor premii, de exemplu în
domeniul artei scrisului, nu va mai rămâne nimic.
Fetele deja se găseau cu chipurile acoperite, de-ar fi să le
ajungă din urmă praful şi să le înăbuşe tenul, ,,atmosfera”să nu
se strice, cu-atât mai mult, aterizarea lui Ambrosie în harabă fu
urgentată. Ca arşi, doi tineri vârtoşi, sămânţă veche de jidov,
săriră din harabă şi-l înşfăcară pe Ambrosie de umeri şi turul
pantalonilor, aruncându-l în căruţă ca pe un snop de coceni, în
poalele fetelor, apoi au demarat în trombă, mai să zic că nici
nu s-au fost opriţi. Cele care se găseau în partea din urmă a
,,plutonului”, cu feţele ascunse sub batice, şi-au alipit obrazul
de Ambrosie, fără să-şi dea seama ce şi cum. Având mâinile
,,ocupte”, două cioate, nu şi le putea folosi să se sprijine serios
în ele, îi lunecau pe fustele fetelor; acestea, ca pe întuneric, mai
abitir îl sufocau pe Ambrosie.
Nu s-au foit prea mult feciorii să-şi ocupe locurile dedinainte,
fiecare cu fătuţa lui pe picior, pentru că, la o cotitură, Ambrosie
ajunse să ,,lucreze pe cont propriu”. Mă uitam la Ambrosie cum
da din colţ în colţ, din oblon în oblon, avea privirea speriată, ca
a unui om beat şi pe care l-a trezit frigul. Acum poftim, neică
Ambrosie, să-ţi dovedeşti abilităţile! Dar ce spun, mai în siguranţă
s-ar fi aflat cocoţat pe-o cracă, în bătaia vîntului. Cu ,,cioata” în
care ţinea polul pentru vacă, înţepenită pe căciulă, să nu-i sară
din cap, cealalt braţ, de grijă, pe traista cu merinde... o fi pus
boiereasa şi vreo două, trei ouă… Sângele îi înroşise pumnii,
nodurile degetelor îi albiseră.
Dar câţi n-ar dori, neică Ambrosie, să-ţi admire strădania
bizară de a ieşi din ,,vis”, aceia, nu se ştie care, nu se ştie când,
se vor edifica pe de-a-ntregul cât de sincer sunt în spusă, dar
numai atunci, când fenomenul ,,mirajului” ar avea trecere şi
pe planeta noastră… Ce erai azi-dimineaţă, acum două ceasuri,
mai înainte cu un ceas şi ce eşti acum, onor Ambrosie! Dacă
mă urmai în intersecţie, să mai faci zece paşi în faţă, ori doi
în spate, acum ne-am fi apropiat de târg şi de pe dealurile Lădeştilor, numai să priveşti zăvoiul de lângă podul Cernii
şi să zici: Uite târgul! Dar eşti în harabă, trist ca un albatros
eşuat pe o plajă noroioasă, lovit de valuri… Mă cuprinde mila,
Ambrosie.
Aş putea face mai mult, întru ajutorarea aproapelui, dar lege
am ca trupul să nu-mi fie vecin fierului. Pot doar, c-un lemn,
să înlătur oblonul harabei şi el să săvârşească restul, fără a-l
împinge, spre îmbărbătare, nice graiul meu, decât din minte, şiatunci numai dacă ar vrea !...
(va urma)
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ÎNTÂMPLĂRI POST-REVOLUŢIONARE:
APUCĂTURI VECHI LA VREMURI NOI (IX)
Marian PĂTRAŞCU
(Urmare din numărul 146, mai-iunie 2018)

A

propo 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 sămi 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 acumacum 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,
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 statului 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!
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HOREZU SUMMER MUSIC ACADEMY
Pr. Constantin MĂNESCU - HUREZI

S

tațiunea turistică Horezu, situată într-un cadru natural
de excepție, în care istoria străbunilor ne grăiește prin
cele 27 de obiective înscrise în patrimoniul cultural-național,
a găzduit în perioada 22-31 iulie 2018 cursurile Academiei de
Muzică organizate de Asociația Culturală „Irina Șațchi” din
Râmnicu Vâlcea, în parteneriat cu Casa de Cultură „Constantin
Brâncoveanu” din Horezu, cu Clubul Copiilor Horezu, cu Primăria
Orașului Horezu și cu Arhiepiscopia Râmnicului. Această
Asociație Culturală poartă numele distinsei profesoare Irina
Șațchi - Popovici, care a trăit în perioada 29 noiembrie 1909 3 ianuarie 1988, poloneză de origine, care a venit din Cehia
după al doilea război mondial și s-a stabilit în Râmnicu Vâlcea,
fiind un muzician de prestigiu și devenind un animator cultural
al vieții artistice vâlcene. În regimul trecut, s-a luptat cu toate
oficialitățile vâlcene să întemeieze o școală de muzică în Râmnicu
Vâlcea, având pasiunea de a descoperi și promova copii talentați
la muzică. Acestor copii din Vâlcea le deschidea drumul spre
București, îndrumându-i spre Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”.
Cazul cel mai cunoscut este fetița Luiza Borac din Râmnicu Vâlcea,
pe care a descoperit-o Irina Șațchi și, când a împlinit vârsta de 14
ani, a spus părinților că trebuie să urmeze Școala de muzică din
București. La ora actuală, Luiza Borac trăiește în Germania, unde
a făcut o carieră muzicală extraordinară, fiind caracterizată de
presa internațională ca fiind un „virtuoz de strălucire fantastică”,
un „tânăr maestru” și un „pianist de expresivitate poetică
neobișnuită”.
Horezu Summer Music Academy își începe povestea cu mulți
ani în urmă, atunci când profesoara de pian Irina Șațchi aducea
la Râmnicu Vâlcea importanți maeștri muzicieni ai timpului:
Gheorghe Manoliu, Serafim Antropov, Gheorghe Halmoș, Radu
Negreanu, sub umbrela Cursurilor Muzicale de Vară. Începând
cu anul 2015, Asociația Culturală „Irina Șațchi” și-a propus să reia
aceste cursuri, sub un nou proiect muzical, de data aceasta în
minunata zonă a Horezului. La ediția de anul acesta au participat
19 cursanți, elevi de la Licee de Muzică din țară (Brăila, Brașov.
Arad, Constanța, București,Râmnicu Vâlcea, Piatra Neamț,
Focșani) și studenți la Universitatea
Națională de Muzică din București.
Cursurile s-au deschis în ziua de
miercuri 25 iulie 2018 la Casa de
Cultură „Constantin Brâncoveanu”
din Horezu cu următoarea prelegere:
„Muzica în timpul Marelui Război
de Întregire a țării”, susținută de
doamna prof. univ. dr. Lavinia Coman.
Profesor universitar la catedra de
pian complementar și la un pian
principal la Conservatorul „Ciprian
Porumbescu” din București, cu o
bogată activitate atât ca muzician
interpret, cât și ca pedagog, această
distinsă doamnă, cu un chip blând și un suflet de aur, a făcut o
incursiune în anii grei ai primului Război Mondial (1916-1918),
evocând prezența reginei Maria în mijlocul răniților, încurajându-i
și alinându-le suferința, precum și a marelui compozitor George
Enescu (1881-1955), care și-a lăsat toate contractele din
străinătate și a venit în România ca să fie alături de poporul lui.
În continuare, pianistul Viniciu Moroianu din București a
interpretat Sonata de Dinu Lipatti, o lucrare de început a acestui
mare pianist și compozitor român, discipol al lui George Enescu
și al lui Mihail Jora, creator al liedului și al baletului românesc.
Înzestrat cu o extraordinară inteligență muzicală, Dinu Lipatti

A

tunci când copila mea a descoperit
perioada „indiană”, aveam deja
cumpărată casa, cu fațadă la șosea, mobilând-o
cu tot ceea ce ne dorisem, adică pisici, câini,
găini, rațe, curcani, purcei și alte vietăți. Fiecare
din aceste vietăți, normal, purta un nume. Toate
bune și de înțeles până la „ce nume” purtau.
Nici nouă, cei care parcurgeam odată cu prunca
perioada indiană, nu ne-a fost ușor să memorăm
noile nume ale sus-numitelor viețuitoare,
dar altora...Spre exemplu: purcica era „Șapte
țițe” deși ea avea mai multe...câinele cu care
cumpăraserăm casa, Pufi, devenise „Măcățel
cu dinți de-oțel”, singura găină se numea „fata
iute ca săgeata”, iar motănelul cel negru era, nu
mai știu cum și „negru ca noaptea”. Iată motivul
pentru care din curtea noastră străbăteau

(1917-1950) a fost profesor de pian la Conservatorul din Geneva,
fiind un interpret de mare sensibilitate și acuratețe tehnică.
Aceleași calități le-a dovedit și pianistul Viniciu Moroianu, care
în anul 2005 a obținut titlul de Doctor în Muzică, cu teza „Două
secole de gândire componistică reflectate în creația pentru pian
solo a lui Dinu Lipatti”. M-a impresionat memoria acestui pianist,
interpretând piesa fără a avea partitura în față, precum și cultura
sa muzicală, dublată de un extraordinar bun simț. Mi-am amintit
încă o dată imaginea pomului roditor, care își pleacă ramurile sub
bogăția și greutatea fructelor sale.
Horezu Summer Music Academy a oferit cursanților șansa
de a îmbina eficient procesul de dezvoltare muzicală cu zilele de
vacanță într-un cadru natural și turistic. După conferința intitulată
„Training de comunicare și dezvoltare personală”, susținută în
ziua de 27 iulie 2018 de Vasile Enescu, membru al John Maxwell
Team România, a urmat o excursie la Mânăstirea Dintr-un Lemn,
în ziua de 28 iulie, străjuită de mai mulți stejari seculari. Potrivit
unei tradiții locale, mai vechi, prima bisericuță a fost ridicată aici
de un păstor cu numele de Radu, în primele decenii ale secolului
al XVI-lea, care s-a culcat la poalele unui stejar și în vis a văzut
o femeie frumoasă care i-a zis: „Scoală și taie acest copac șimi fă biserică și eu voi fi ajutătoarea ta!”. Iar el, sculându-se, a
luat toporul și a început să taie stejarul și îndată ce a tăiat puțin
coaja stejarului a găsit icoana Maicii Domnului. Atunci ciobanul,
din lemnul unui singur copac, un bătrân și falnic stejar, a ridicat
o biserică, așezarea monahală primind apoi denumirea de
Mânăstirea Dintr-un Lemn. Lângă această bisericuță, a fost zidită
în 1635 biserica mare cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” de
Preda Brâncoveanu, care a îndeplinit funcția de mare dregător în
timpul lui Matei Basarab. Aceasta a fost pictată între anii 16831684, în timpul lui Șerban Cantacuzino, iar Ștefan Cantacuzino i-a
adăugat pridvorul și turla de deasupra pronaosului, în anul 1715.
Tot aici își doarme somnul de veci generalul Paul Teodorescu
(+17 ianuarie 1981), fost ministru al Aerului și al Marinei, între
anii 1938-1940, cel care a restaurat acest așezământ monahal,
care a devenit astfel în mod simbolic un Altar de închinare pentru
aviatori și marinari.
În urma acestei vizite, cursanții au mers la Mânăstirea
Surpatele,ctitorie a boierilor Buzești,
refăcută în anii 1703-1706 de doamna
Maria, soția Domnitorului martir și
sfânt Constantin Brâncoveanu. Aici
ea și-a găsit refugiul, mai ales în
timpul lunilor de vară, mângâierea și
liniștea sufletească, alături de văduva
clucerului Ianache Văcărescu, sfetnic
al lui Constantin Brâncoveanu, după
sângerosul spectacol de la Istanbul
din ziua de 15 august 1714. Se
păstrează până la ora actuală drumul
pe care văduva îndurerată îl făcea pe
jos între Mânăstirea Dintr-un Lemn și
Surpatele. Cursanții au fost încântați
de istoria și spiritualitatea acestor locuri, unde și-au găsit
refugiul și haiduci, precum Iancu Jianu și Tudor Vladimirescu,
dar și oameni de cultură ai neamului nostru, precum scriitorul și
muzicologul Anton Pann, care a activat la Surpatele și la Dintr-un
Lemn ca profesor de muzică și ca traducător de cărți religioase
în perioada 1837-1850. Urmând pilda patriarhului Avraam
din Vechiul Testament ( filoxenia sau primirea de străini), care
a primit pe cele trei Persoane ale Sfintei Treimi în chipul celor
trei tineri și le-a ospătat la Stejarul Mamvri, măicuțele de la
Surpatele ne-au oferit masa de seară aici, după ce ne-am hrănit
mai întâi sufletește, participând la Vecernie și ascultând istoria

locului prezentată de maica ghid. În zilele următoare, au avut loc
două recitaluri de pian, precum și recitalul clasei de blokflöte, cu
conferința „Remember Claude Debussy - un secol de nemurire
” prezentată de prof. univ. dr. Lavinia Coman, cu participarea
flautistei Elida Tîrțopan, masterand la Școala de Muzică INS
din Elveția. Apogeul acestor cursuri, momentul cel mai înalt al
acestor cursuri, a avut loc în ziua de luni 30 iulie 2018, ora 18, la
Sfânta Mânăstire Hurezi, prin Recitalul liric „Cântând în prag de
seară”, susținut de clasa de canto a doamnei prof. univ. Georgeta
Stoleriu. Caracterizată prin sobrietate, dar și prin apropiere
sufletească față de cursanți, cu o vechime de aproape 50 de
ani în învățământ, ca profesoară la Universitatea Națională de
Muzică din București, această doamnă a muzicii românești a
reușit să pregătească în această săptămână acest spectacol cu
un grup de cursanți de la specialitatea canto, veniți din diverse
colțuri ale țării, alcătuit din: Ana - Maria Soponaru, Daiana
Sofia, Ana Stamate, Juliana Wells, Andrei Hâncu și Dan Macavei.
Programul, propus de ei și acceptat de doamna profesoară, a
fost alcătuit din următoarele piese: Menuet din Sonata nr. 14,
de Joseph Haydn, Dacă mă iubești, de Giovanni Batista Pergolesi,
Arie din opera „Xexes”, de Georg Friedrich Händel, Arie din
Oratoriul „La passione”, de G. Fr. Händel, Arie din opera „Nunta
lui Figaro”, de Wolfgand Amadeus Mozart, Arie din opera „Don
Giovani” și Arie din opera „Cosi fan tutte”, tot de W.A.Mozart,
Eu nu te cert, de Robert Schuman, Doina Stăncuței și Pe sub flori
mă legănai, de Tiberiu Brediceanu, Dorință, de Vasile Popovici,
Cântec marinăresc, de J, Haydn, Arie din opera „Fidelio”, de
Ludwig van Beethoven, Mă iubește, nu mă iubește, de Pietro
Mascagni, Arie din opera „Don Pasquale”, de Gaetano Donizetti,
Somnoroase păsărele, de N. Brânzeu, Cântec de adormit Mițura,
de Paul Constantinescu, Arie din „Oratoriul de Crăciun”, de
Johann Sebastian Bach și Scenă din muzicalul „Vrăjitorul din Oz”,
de H. Arlen.
Am făcut o călătorie de neimaginat în spațiul componistic
românesc și universal, purtați pe valuri de niște voci de aur ale
unor adolescenți care ne-au transpus într-o lume mai presus de
ceea ce ne înconjoară, ne-au înălțat spiritul dincolo de mizeriile și
nimicniciile cotidiene, ne-au oferit un spectacol demn de marile
scene ale lumii. Nu-mi imaginam vreodată că Palatul Domnesc
de la Hurezi va putea găzdui un astfel de eveniment cultural.
Această minunată călătorie a fost presărată cu gânduri frumoase
ale filosofului Omraam Mikhael Aivanhov, născut în Macedonia
în anul 1900 și devenit discipol al lui Peter Deunov în Bulgaria.
El a scris niște gânduri pentru fiecare zi a anului, îndemnând pe
oameni să trăiască în permanență în raport cu Cel de sus și cu
semenii, prin iubire. Am reținut unul din aceste gânduri ale lui
O.M. Aivanhov : „Pentru acela care nu știe să o înțeleagă și să
o exprime, iubirea reprezintă o putere extraordinară. Dar când
observăm și durerea pe care ea o aduce oamenilor, măsurăm
întreaga lucrare pe care aceștia o mai încă de făcut, pentru ca
ea - iubirea - să strălucească în ființele noastre”.
Tinerii au fost acompaniați la pian de lector univ. de. Violetta
Ștefănescu, cadru didactic titular la UNMB, având din 2007 titlul
de Doctor, specializarea Estetică Muzicală, cu Teza „Exotismul
în muzica franceză pentru pian, în prima jumătate a secolului
al XX-lea”. Sufletul acestei manifestări cultural - artistice a fost
doamna Dorina Arsenescu, cadru didactic la Universitatea
Valahia din Târgoviște, specialitatea pian, ajutată de domnișoara
Elida - Elena Tîrțopan. Felicitări organizatorilor, participanților și
colaboratorilor la acest măreț act de cultură, care ne-a ridicat
spre Dumnezeu, în lumea armoniei divine, și care ne-a emoționat
până la lacrimi. Cursurile de Vară ale Academiei de Muzică
Horezu s-au încheiat în ziua de 31 iulie 2018 la Casa de Cultură,
prin înmânarea Diplomelor de Onoare participanților.

NOAPTEA
când le strigam pe nume, apelative cel puțin
stranii pentru vecini. Credeam că-i doar treaba
noastră, dar era și treaba lor, după cum am
constatat ulterior.
Într-o zi, vecinul nostru bine cunoscut și
tot atât de bine situat în urbe, a primit o vizită
înaltă. Între proprietăți era doar un gard așa că
se auzea orice discuție chiar dacă nu voiai.
-Am auzit că ai vecini noi! zise musafirul
vecinilor. Cum ți se par? Știu că sunt ingineri, în
sfârșit, ai nimerit și dumneata vecini ca lumea,
căci cu Iosifaru!...
-„Ca lumea” pe naiba! El o fi cum o fi, dar ea
e o nebună, domnule! E o nebună!

Am plecat în casă imediat nedorind să aud
restul convorbirii. Oricâtă îngăduință ai avea,
oricâtă bunăvoință ai avea, cu o asemenea
caracterizare nu te simți tocmai comod. Atunci
m-a întristat. Apoi am uitat. Viața mergea mai
departe, zi după zi până-ntr-o noapte când,
după lăsarea întunericului, la apelul mâțelor, am
constatat lipsa tuciuriului. Știindu-i obiceiul de a
pleca prin vecini, am ieșit pe șosea și am început
să-l strig. În aceiași fracțiune de secundă, mi-am
înțeles vecinul. În liniștea căzută peste case și
grădini, eu strigam după miezul nopții, cât mă
ținea gura, pe stradă:
-Hei, Noapte! Vino, Noapte!...

Și asta, aproape în fiecare noapte!... Vecinul
meu nu știa că eu strig „noapte” cu literă mare.
Ce putea crede bietul om despre mine? Ca să
ieși în miezul nopții pe șosea și să strigi, noapte
de noapte „vino noapte!”, trebuie să fii...
„cumva plecat în noapte”!... Nu??
Atunci mi-am iertat vecinul! L-am iertat
și pentru că l-au otrăvit pe bietul Noapte,
pe primul Noapte, apoi pe al doilea...Acum,
ruinele fostei case care într-o noapte a ars, le
păzește al treilea Noapte. Iar eu, în fiecare
seară, ducându-i mâncare, strig ca acum
douăzeci de ani:
-Hei, Noapte! Vino, Noapte!
...și încă, încă mai vine o noapte...
19.05.2018 / Horezu

Ligia Zaprațan Nicolescu
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MANUSCRISE VÂLCENE CALIGRAFIATE ŞI MINIATE.
Secolul al XVIII-lea (II)
Arhim. Veniamin MICLE

T

raiul şi viaţa părinţilor noştri Varlaam şi Ioasaf, de Ioan
Damaschin – 1700. Cartea a fost tradusă din limba slavonă
de Udrişte Năsturel din Hierăşti, iar acum copiată din porunca şi
chieltuiala a părintelui Ioan Arhimandritul, egumenul Mănăstirii
Hurezi, de „Dosithei, ierodiacon ot Hurez, al sfinţiei sale ucenic”.
Textul, cu cerneală neagră, titlurile şi iniţialele sunt scrise cu roşu.
Are un frontispiciu colorat (f. 2) şi desene în peniţă reprezentând
eclipsele de soare şi de lună (f. 1). Legătura este veche, în scoarţe
de lemn şi piele, fiind restaurată la cotor (BAR, mss. nr. 2458).
Miscelaneu religios – 1700. Manuscrisul cuprinde: Învăţături
ale Sfântului Efrem Sirul (f. 1-376v) şi Rugăciune către Preasfânta
Născătoarea de Dumnezeu, facerea lui Dimitrie Cantacuzinescul,
după stihuri cu ispovedanie (f. 378-383). Autorul este Stroe
copilul, care a scris cu toată cheltuiala părintelui egumen ot
Bistriţă, chir Ştefan ieromonahul (f. 376v). potrivit unei însemnări,
„Această carte a Sfântului Efrem iaste a sfintei şi dumnezăeştii
Mănăstiri Bistriţa” (f. 383v). Textul este scris cu cerneală neagră
şi rădăcinie, iar titlurile, colon titlurile, iniţialele şi trimiterile
marginale, cu roşu. Are frontispicii în peniţă (f. 384) şi
legătură artistică în scoarţe de lemn şi piele, restaurată
la cotor (BAR, mss. nr. 2608).
Miscelaneu religios – 1704. Lucrarea cuprinde
următoarele texte: Omilie, de Eftimie patriarhul
Târnovei (2-56v); Vieţi de sfinţi (57-75); Rugăciune cătră
Născătoarea de Dumnezeu, de Dimitrie Cantacuzino, cu
ispovedanie după stihuri (76-21v) şi Păcatele capitale
(82-88v). O însemnare precizează că: „Am scris eu
Dosithei erodiacon. Leat 7212” (f. 75), fiind vorba de
copistul de la Mănăstirea Hurezi. Textul, cu cerneală
neagră şi rădăcinie, iar titlurile şi unele iniţiale sunt
scrise cu roşu. Legătura este artistică în piele, reparată
la legat. (BAR, mss. nr. 2518).
Calendar – Început sec. al XVIII-lea. Foaia de titlul
precizează: „Calindariul anului visectos de la Hristos
1704” (f. 1). O însemnare indică autorul: „Pisai <a
scris> popa Nicola” (f. 5v), iar alta: „Pandeleimon
arhimandrit sfintei Episcopii Râmnicul. Hurez” (f. 1).
Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile şi iniţialele sunt
scrise cu roşu. Una dintre coperţile vechi se păstrează
sub legătura modernă. (BAR, mss. nr. 2358).   
Viaţa fericitului Ioan Zlatoust – Început sec. al XVIIIlea. Manuscrisul este copiat de Rafail monahul de la
Mănăstirea Hurezi, a cărui pecete inelară în fum este aplicată la f.
1. Textul este scris cu cerneală neagră şi rădăcinie; titlul, cu roşu.
(BAR, mss. nr. 2107).
Miscelaneu de literatură monahală – Început sec. al XVIIIlea. Manuscrisul cuprinde: Pateric (f. 2-4v, 128-129v); Învăţătură,
de avva Dorothei (f. 5-124); De rânduiala şi tocmeala noilor
începători călugări (f. 124-126v); Învăţături, de Preacuviosul Nil (f.
126v-127). O însemnare arată că „Eu Mihail ieroschimonah o am
dat sfintei Mănăstiri Bistriţa” (f. 5-6). Textul este scris cu cerneală
neagră şi rădăcinie, iar titlurile, colontitlurile .şi iniţialele, cu
roşu. Frontispiciu în peniţă la f. 5. Legătura veche în carton. (BAR,
mss. nr. 2211).
Ceasoslov – Început sec. al XVIII-lea. Pe foia de titlul scrie:
„Ceasoslov… carele cuprinde toată slujba după rânduiala sfintelor
şi cinstitelor mănăstiri ale Ierusalimului şi ale celorlalte”, precum
şi precizarea că „Această carte este a sfintei Mănăstiri Hurezu (f.
1). Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile, iniţialele şi indicaţiile
tipiconale sunt scrise cu roşu. Legătură artistică în piele. (BAR,
mss. nr. 2210).
Miscelaneu religios – 1704. Cuprinde: Tâlcuirea Apocalipsei,
de Andrei arhiepiscopul Cezareei Capadochiei, tradusă din
greceşte în slavonă de cuviosul preot Lavrentie Zizaniia, iar acum,
cu porunca preasfinţitului Theodosie, mitropolitul Ungrovlahiei,
de pe „slovenie pre rumânie aşezată în anul de la zidirea, lumii
7213, iară de la Hristos 1704” (f. 1-149); Cazania la Schimbarea
la Faţă, Sfântul Efrem Sirul (f. 149v-157v); Omilie, de Sfântul
Ioan Zlatoust, arhiepiscopul Constantinopolului (f. 158-166v). O
însemnare arată că: „De mine, smeritul Damaschin, episcopul
Buzăului, s-au scos pre rumânie” (f. 10), iar alta precizează, că
„Acest Apocalipsis iaste al sfintei Mănăstiri Hurez” (f. 166v).
Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile şi iniţialele sunt scrise cu
roşu. Are frontispicii în peniţă ( f. 1 şi 13), precum şi un desen
artistic, reprezentând stema Ţării Româneşti (f. lv). Legătură este
artistică, în piele (BAR, mss. nr. 2469).
Miscelaneu – Început sec. al XVIII-lea. Cuprinde: Pateric sau
Otăcinic (f. 1-168v, 188v-194v, 198-233, 239-248v, 280-282v,
301v-306v); Minunile Sfântului Nicolae (f. 169-188v); Cuvântul

pentru Melhisedec de Sfântul Athanasie celui Mare (f. 194v-197v);
Eshatologie, de Ipolit, papa Romei (f. 233v-239); Veşmântul lui
Hristos (f. 248v-252v); Fiziologul (f. 253-265v); Vieţi de sfinţi
(f. 266-279v); Cronologie (f. 283-294); Gromovnicul lui Iraclie
împărat (f. 294v-301). Numele caligrafului este criptografiat:
„Smeritul întru ieromonahi, chir Serafim, eclisiarh ot Bistriţi”
(f. 228). Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile şi iniţialele sunt
scrise cu roşu. Frontispicii colorate la f. 1, 107, 169 ş. a. Legătură
artistică în scoarţe de lemn şi piele, restaurată la cotor. (BAR,
mss. nr. 2513).
Miscelaneu – 1705. Manuscrisul are un bogat conţinut,
cuprinzând: Isopia sau Cartea lui Isop Înţeleptul (f. 1-31v);
Formular pentru redactarea documentelor istorice în limba slavă
şi română (f. 31v-52, 53-72); Vocabular de botanică slavo-român
(f. 52v, 72v); Cazanie la Adormirea Născătoarei lui Dumnezeu
(f. 73-81); Cuvânt pentru credinţă, de Ghenadie patriarhul
Ţarigradului (f. 85v-86v); Vieţi de sfinţi (87-132v); Cuvânt de la
Matei Evanghelistul de Ioan Zlatoust (f. 133-172). O însemnare
precizează: „Pis ruca Serafimova”, adică: Scris de mâna lui
Serafim” (f. 172), iar alta: „A Mănăstirii Bistriţii” (f. 1). Textul este

scris cu cerneală neagră, iar titlurile şi iniţialele, cu roşu. Titlul
de la f. 122 este scris în mai multe culori. De asemenea, are
frontispicii colorate la f. 87, 122 şi 133. (BAR, mss. nr. 2456).
Pomelnicul Mănăstirii Arnota – 1706. Fără a indica autorul,
o însemnare arată că: „În anii de-nceputul lumii 7214 şi de la
Hristos 1706 s-au prefăcut şi s-au înnoit acest dumnezeescu
Pomelnic, ce să zice Proscomisarion. Şi s-au lăsat sfintei şi
dumnezeeştii Mănăstiri Arnotei, unde iaste hramul sfinţilor şi
marilor voivozi ceriureşti Mihail şi Gavriil i proci, cu voia şi cu
porunca sfinţiei sale părintelui chir Varlaam, igumenul a aceştii
sfinte mănăstiri” (f. 5). Textul este scris cu cerneală neagră, iar
titlurile şi iniţialele, cu roşu. Are numeroase frontispicii şi chenare
colorate (f. 20, 27v, 29v ş. a.). Legătura este veche, în piele. (BAR,
mss. nr. 2105).
Învăţăturile, de Sfântul Teodor Studitul – Început sec. al XVIIIlea. Potrivit unei însemnări, „Această carte a Sfântului Theodor
Studit iaste câştigată şi scoase pi limba rumâneaseă de părintele
Ioan arhimandritul di pe o carte slovenească a Coziei, cu toată
chieltuiala şi osârdia sfinţii sale. Şi iaste a sfinţii Mănăstiri Hurezii,
întru folosul fraţilor. Ghenarie 30 dni, leat 7220 <1712>”. Textul,
cu cerneală rădăcinie şi neagră , iar titlurile şi iniţialele sunt scrise
cu roşu. Frontispiciu în peniţă la f. 1, precum şi iniţiale ornate
la f. 1, 39, 43 ş. a. Legătură artistică în scoarţe de lemn şi piele,
deteriorată. (BAR, mss. nr. 2589).
Tâlcul Evangheliilor, de Theofilact, arhiepiscopul Bulgariei –
Început sec. al XVIII-lea. O însemnare adevereşte că „Această
sfântă carte ce să numeşte Tâlcul Evangheliei este a sfintei
Monastiri Bistriţa, care s-au întărit şi cu pecetea, după cum de
la vale sa vede. Şi scrisei eu, mult păcătosul Anthim ierodiacon
Râmnicean. 1825, mai 25” (f. 654). Textul, scris de mai multe
mâini, cu cerneală neagră şi roşie. Frontispicii în peniţă la f 3,
231, 461, 463 şi altul colorat la f. 154. Legătura artistica în piele
datată 7224 (1716). (BAR, mss. nr. 258).
Miscelaneu de literatură monahală – Începutul sec. al XVIIIlea. Miscelaneul cuprinde următoarele texte: Pateric (f. 2-4v, 128129v); Învăţătură în multe chipuri, de folosul sufletului, de avva
Dorothei (f. 5-124); De rânduiala şi tocmeala noilor începători

călugări, de Sfântul Isaac Sirianul (f. 124-126v); Învăţături, de
Preacuviosul Nil (f. 126v-127). O însemnare arată că: „Această
sfântă carte ce să chiamă sfeti Dorothei o am cumpărat eu
Mitrofan, di la popa Mihail, frate popii lui Staico, care au fost
la Surupatele” (f. 1), iar alta: „Eu Mihail ieroshimonah o am dat
sfintei Mănăstiri Bistriţa” (f. 5-6). Textul, cu cerneală neagră şi
rădăcinie, iar titlurile, colontitlurile şi iniţialele sunt scrise cu
roşu. Frontispiciu în peniţă la f. 5. Legătură veche în carton. (BAR,
mss. nr. 2211).
Pomelnicul bisericii din Tomşani-Vâlcea – 1731. Fără a indica
autorul, o însemnare precizează că „Acest sfânt şi dumnezeesc
Pomennic, carele să chiamă Proscomisarion iaste al sfintei şi
dumnezeeştii biserici de la satul Tomşani unde să prăznuiaşte
preacuvioasa maica Parascheva, care biserică iaste făcută de
iznoavă din pajişte de răposatul dumnealui jupan Dan împreună
cu jupaniţa dumnealui Marica, care i-au dat de toate podoabele
ce i-au trebuit. Şi s-au făcut şi acest Pomennic, meseţa fevruarie
24 dni, leat 7239” (f. 1). Textul este scris cu cerneală neagră, iar
titlurile şi iniţialele, cu roşu. Are frontispicii în peniţă şi culori (f.
1, 10, 32 ş. a.), precum şi o miniatură reprezentând pe Sfânta
Paraschiva (f. 6v). Legătura veche, în piele, se păstrează
sub cea modernă. (BAR, mss. nr. 2204).   
Miscelaneu de literatură monahală – Prima
jumătate a sec. al XVIII-lea. Manuscrisul cuprinde:
Pateric (f. 8-196v, 214v-220, 223-253, 257v-267v,
301v-309v); Minunile Sfântului Nicolae (f. 196v-214v);
Cuvânt pentru Melhisedec, de Sfântului Athanasie cel
Mare (f. 220-222v); Eshatologie, de Ipolit, papa al Romei
(f. 253-257v); Veşmântul lui Hristos (f. 267v-272v);
Fiziologul (f. 273-286v); Părintele nostru Alexie, Omul
lui Dumnezeu (f. 287-301); Eshatologie (f. 310-365).
Autorul este menţionat într-o însemnare: „Laudă lui
Dumnezeu cel ce au ajutat de am ajuns şi sfârşitul. Şi
a scris mult păcătosul Ilarion ieromonahul” (f. 365). Un
autograf precizează: „Dată bisericii din peşteră, hramul
Sfinţii îngeri. Macarie ieromonah, Rafail monah, Ivan.
Leatul 7244, 1736” (f. 8-10. Textul, cu cerneală neagră,
iar titlurile şi iniţialele sunt scrise cu roşu. Frontispicii
colorate la f. 4, 8 şi 196v. Legătură artistică în scoarţe de
lemn şi piele. (BAR, mss. nr. 2516).
Octoih – Prima jumătate a sec. al XVIII-lea.
Manuscrisul este copiat de „Macarie ieroshimonah
Peştereanul”, adică din Peştera Bistriţei (f. 156), apoi
a dat-o „bisericii din Văratece <Vâlcea>; însă de va fi
ucenicul mieu, popa Costandin la acea biserică va fi şi cartea, iar
de nu, cartea va fi a lui. Leatul 7248 =1740, iulie 30” (f. 2-6).
Textul cu cerneală neagră şi rădăcinie, iar unele titluri şi iniţiale
sunt scrise cu roşu. (BAR, mss. nr. 2200).
Miscelaneu religios – Prima jumătate a sec. al XVIII-lea.
Otăcinic din cuvintele sfinţilor părinţi ce au sihăstrit prin
pustii (f. 1-110v); Scara Sfântului Ioan Scărarul (f. 114-129v);
Slujba Adormirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu (f. 134155v); Minunile Maicii Domnului (f. 155v-159v). Următoarele
însemnări arată originea manuscrisului: „Acesta iaste scris dă
părintele Necodim şi câtva din Leasfiţă scrisă dă p<ărintele>
Iosif ec<lisiarh> Hurezul<ui>, ca cine va citi să-i pomenească,
căci sunt vieţi foarte dă folos şi dă umilinţa sufletului” (Coperta
II interioară: I). „Scris-am eu, Mihăilă copilul de la Hurez, cu zisa
sfinţiei sale părintelui ec<lisiarhul> Mănăstirii Hurez” (f. 160).
Textul, cu cerneală neagră şi rădăcinie, iar titlurile, colontitlurile
şi iniţialele sunt scrise cu roşu. Legătură artistică în scoarţe de
lemn şi piele. (BAR, mss. nr. 2665).
Miscelaneu teologic – 1736. Miscelaneul cuprinde: Voroavă
întru Hristos de întrebări şi răspunsuri, de arhiepiscopul Simeon
al Tesalonicului (f. 4-295) şi Tâlcuirea slujbei Bisericii, de Marco
Evghenicul, mitropolitul Efesului (f. 295-304v). A fost scris de
monahul Serafim, din porunca episcopului Climent al Râmnicului
(f. 2-3). Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile şi iniţialele
sunt scrise cu roşu. Întâlnim frontispicii colorate (f. 1, 4, 229 ş.
a.) Legătură artistică în scoarţe de lemn şi piele. (BAR, mss. nr.
2099).
Cronograf – Prima jumătate a sec. al XVIII-lea. Cuprinde
învăţăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul său Leon cel
înţelept (f. 479-490v). O însemnare de cititor: „Am săvârşit cu
cetirea acest Leatopiseţ acum în iunie 20, 1786. Naum ierodiacon
din sfânta Mănăstire Hurezii, fiind scriitoriu al sfintei mănăstiri şi
soldat nevrednic sfinţilor împăraţi” (f. 493). Textul, cu cerneală
rădăcinie şi neagră, iar titlurile, colontitlurile şi iniţialele sunt
scrise cu roşu. Frontispicii în peniţă la f. 7 şi 332v şi iniţiale ornate
la f. 73v, 85, 105v ş. a. Legătură veche în scoarţe de lemn şi piele.
(BAR, mss. nr. 2583)
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TEATRUL EXCELSIOR: „VLAICU VODĂ” DE ALEXANDRU DAVILA
ÎN PIAŢA CONSTITUŢIEI
P

e 23 august 2018, seara, în Piaţa
Constituţiei din capitala României
am fost fericiţii martori al unuia dintre evenimentele - manifestările artistice - de cea mai
mare importanţă din acest an al Centenarului
Marii Uniri (1918-2018): spectacolul Teatrului
Excelsior, „Vlaicu Vodă” de Alexandru Davila.
Un spectacol care ni s-a părut de avangardă
pentru teatrul românesc, de mare modernitate,
întărind conceptul că arta interpretării, atât în
teatru cât şi în muzică, este tot atât de înaltă,
dacă nu şi peste, ca arta autorului, arta teatrului
şi arta muzicii...Prin arta teatrului înţelegem
laolaltă: literatura, actoria, conceptul regizoral,
arta decorului-artele plastice, muzica! Iată, de
fosta zi naţională a României, 23 Augst (desigur
o întâmplare, premiera având loc cu câteva
luni înainte), Teatrul Excelsior ne pune în faţa
unui ideal artistic vechi de două sute de ani,
vienez, atunci când Jean Paul Richter visa la
acea operă care să fie în acelaşi timp: poeziemuzică-pictură... Considerăm că varianta pe

care am urmărit-o noi în această seară de
august, douăzeci şi trei, în Piaţa Constituţiei,
în faţa formidabilei clădiri care adăposteşte
Parlamentul României, reprezintă un spectacol
total, realizându-se cu mult bun simţ, în
spiritul ecologiei (care se referă chiar la spirit),
o minunată interferenţă a artelor clasice,
neclasică (sau mereu şi întotdeauna cu mare
repeziciune devenind clasică), rămânând doar
Tehnologia... Un amfiteatru cu locuri pentru
spectatorii care fac şi ei parte din spectacolodată prin îmbrăcămintea obligatorie, dar
şi prin faptul că finalul piesei se desfăşoară
chiar pe scena rotitoare a acestui amfiteatru,
apropiind eroii secolului XIV de cetăţenii
secolului XXI...un amfiteatru care se roteşte,
nu precum timpul, doar în sensul acelor de
ceasormic, CLW, ci şi invers, CCLW, urmărind
muzica - arta interpretării ei - între cea de atunci,
instrumentală-de curte, şi muzica absolut
perfectă şi înălţătoare a unei corale bisericeşti
de acum...Dar nu numai atât!...urmărind şi

intriga cu totul neastâmpărată, extrem de
agitată, bine pentru valahi închegată, care
trebuiau să reziste presiunilor pline de viclenie
politică-camuflată în religie-de dominaţie a
teritoriului dintre Dunăre şi Carpaţi, presiunile
ungurilor şi sârbilor!...catolici şi ortodocşi!...
ca şi acum, când culmea, tot în Piaţă, cetăţenii
României trebuie să reziste (până când? aceasta
este întrebarea) presiunilor din afara graniţelor,
dinspre autocraţie şi dinspre democraţie...
*
„Vlaicu Vodă” de Alexandru Davila (18621929) care a fost scrisă în 1902, ani în care se
simt fiorii interesului pentru un nou concept
al tratării unitare a românilor de pretutindenicele patru principate: Regatul României,
Transilvania, Bucovina şi Basaeabi-a fost
interpretată joi, seara, 23 august 2018, de o
considerabilă trupă a Teatrului Excelsior, având
următoarea distribuţie:
Vlaicu Voda - Gavril Pătru, Doamna Clara
- Isabela Neamțu, Mircea - Bogdan Nechifor,

Anca - Camelia Pintilie, Neagu - Mihai Mitrea,
Pala - Ovidiu Cosovanu, Nicodim - Ion Bechet,
Groza - Doru Bem, Vlad - Ciprian Cojenel,
Costea - Robert Radoveneanu, Manea - Dragoș
Spahiu, Miked - Dan Clucinschi, Român Herescu
- Ovidiu Ușvat, Kaliany - Mircea Băluţă, Solul Tudor Pîrvu, Boier: Alexandru Popa, Copil în
casă - Roberta Mitache, Grue - Vasile Menzel.
Domnițe: Cosmina Dobrotă, Silvana Ionescu,
Raluca Botez, Magda Condurache, Ștefania
Dumitru, Veronica Popescu, Iulia Samson, Oana
Tofan, Loredana Cosovanu, Andreea Hristu,
Oana Predescu, Ana Udroiu, Andreea Șovan,
Mihaela Coveșeanu, Mădălina Ignat. Măști:
Ema Constantin, Maria-Luiza Dimulescu, Sabina
Ioniță, Ana Maria Postelnicu, Alina Tofan, Vlad
Pelin, Cosmin Ilie, Zoran Raici, Ionuț Terteci,
Andrew Lupu.
(Continuare în pag. 15)

Petre CICHIRDAN

DESPRE CEA MAI SPECTACULOASĂ ECLIPSĂ DE LUNĂ
Gheorghe PANTELIMON

S

istemul Solar cuprinde Soarele, planetele, sateliţii acestora
(în total 54), asteroizi, comete şi meteoriţi. Planetele au
forţă de atracţie proprie, iar în jurul lor gravitează corpuri cereşti
mai mici, care sunt sateliţii. Numai planetele Mercur şi Venus nu
au sateliţi. Sateliţii se rotesc în jurul propriilor axe, dar şi în jurul
planetelor, iar împreună cu acestea, în jurul Soarelui.
Luna (Selena) este singurul satelit natural al Pământului. S-a
format acum 4,6 miliarde de ani, la 50 de milioane de ani după
formarea Sistemului nostru Solar. Are un diametru de 3475 km
şi se află la o distanţă de Terra de 384.400 de km. Se roteşte în
jurul axei proprii exact în aceeaşi perioadă de timp în care se
deplasează pe orbită în jurul Pământului – 27,3 zile.
Gravitaţia pe Lună este mult mai mică decât pe Terra, pentru
că are o masă mai redusă. Luna nu are atmosferă şi de aceea a
fost lovită de nenumăraţi asteroizi şi meteoriţi, salvând de mai
multe ori planeta nostră de la coliziuni fatale. Din cauza lipsei
atmosferei, pe suprafaţa ei nu se aude niciun sunet. Temperatura
la nivelul Selenei este cuprinsă între -2330C şi 1230C.
Explorarea Lunii a început în anul 1959 de către sovietici, cu
o navetă fără om la bord. Prima misiune cu om la bord a fost
„Apollo 11”, în 1969. Americanul Neil Armstrong a fost primul
om care a păşit pe Lună, la 21 iulie 1969 şi a dresat pământenilor
următorul mesaj: „este un pas mic pentru om, dar este un salt
uriaş pentru omenire”.
Pe Lună nu au călcat decât 12 oameni, toţi bărbaţi americani,
ultimul fiind Gene Cernan, în anul 1972. În urma cercetărilor s-a
descoperit că pe Lună ar putea să existe 10 miliarde de tone de
apă în stare solidă, concentrată mai ales spre cei doi poli. Relieful
este accidentat, se află şi munţi foarte înalţi de peste 5000 m
altitudine. Petele negre care se văd de pe Terra sunt adâncituri
foarte mari, ca nişte cratere, asemănătoare cu fundul mărilor,
denumite „mările Lunii”, deşi nu au apă. Totul este acoperit cu
un strat de praf de câţiva metri grosime.
Dacă o urmărim, observăm că Luna nu are mereu aceeaşi
înfăţişare. Uneori apare ca un glob mare, sau are formă de corn,
sau de seceră, alteori nu se vede aproape deloc. Schimbarea
imaginii se datorează modificării poziţiei sale faţă de Soare şi faţă
de Pământ. Înfăţişările ei succesive poartă denumirea de fazele
Lunii: Lună nouă, Primul pătrar, Lună plină şi Ultimul pătrar, şi
sunt considerate fazele principale.

La anumite perioade, deşi ar trebui să fie Lună plină, Luna nu
se vede deloc sau se vede doar parţial, acesta fiind momentul
pro-ducerii eclipselor de Lună. La eclipsă, Soarele, Pământul şi
Luna sunt situate pe aceeaşi linie, şi cum la Lună plină Pământul
se află între Soare şi Lună, umbreşte parţial sau total suprafaţa
Lunii.
În noaptea de 26 spre 27 iulie 2018, întreaga planetă a
asistat, timp de 103 minute, la cea mai lungă eclipsă de Lună din
acest secol. Pe cerul ţării noastre, Luna „a răsărit” la ora 20,26
(Constanţa), 20,37 (Bucureşti), 20,43 (Braşov) şi 21,02 (Arad).
Din păcate o mare parte din teritoriu a fost acoperit de nori, cei
interesaţi putând să admire numai în anumite locuri nuanţele
sângerii ale Lunii. În Bucureşti, zeci de oameni au urmărit eclipsa
prin lunetă şi telescop la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile
Urseanu”. Cu câteva ore înainte de începutul eclipsei pe cerul
Capitalei s-a ridicat o Lună roşiatică. La Iaşi, cerul a fost mai senin
şi Luna s-a văzut mai bine, la Oradea s-a văzut în reprize scurte,
iar la Constanţa cerul a fost înnorat.
La ora 20,14 Luna a intrat în penumbră, la 21,24 a intrat în
conul de umbră al Pământului, maxima eclipsei a fost la 23,22 şi
a ieşit complet de sub umbra acestuia la ora 1,19.

În momentul eclipsei totale de Lună, acest corp ceresc s-a
aflat la cea mai mare depărtare de Pământ din acest secol,
respectiv, 406.227 km. În timpul eclipsei, sub Lună s-a văzut un
astru foarte strălucitor de culoare roşiatică-portocalie şi anume
planeta Marte sau Planeta Roşie, care a fost în cel mai apropiat
punct de pe orbită, faţă de Pământ, din ultimii 270 ani, părând
mult mai mare. Conform imaginilor surprinse de cercetătorii
NASA, în timpul eclipsei din 27 iulie, rezervorul de gheaţă, cu un
diametru total de 1000 de kilomentri, situat în partea nordică a

planetei Marte, ar putea găzdui forme de viaţă. Relieful marţian
confirmă că în urmă cu miliarde de ani aceasta era o planetă
verde acoperită de oceane imense. În acest timp s-au văzut
mai bine şi alte planete: Venus sau Luceafărul, Jupiter, Saturn,
precum şi Calea Lactee, galaxia din care face parte şi Pământul,
care cuprinde 200 de miliarde de stele, printre care şi Soarele.
Eclipsa a fost un fenomen natural fascinant.
Eclipsele de Lună au o importanţă ştiinţifică deosebită. Ele
furnizează specialiştilor date extrem de interesante despre
atmosfera Pământului, gradul ei de poluare, efectul pe care îl are
asupra sa radiaţia solară etc. Din păcate, în secolul XXI mai sunt
oameni care încă nu ştiu prea bine ce este o eclipsă de Lună sau
de Soare, mecanismul producerii lor, deşi în şcolile din România
aceste informaţii sunt transmise elevilor, la ora de Geografie, în
clasa a V-a.
Cercetătorii biblici americani au declarat că 27 iulie este ziua
Apocalipsei, acest fenomen anunţând Judecata de Apoi, băgând
frica în enoriaşi. În opinia lor, erupţia vulcanului Kilawea din
Hawaii, apropierea planetei Marte de Terra şi Luna de Sânge
(Sângerie) sunt semne biblice clare că trăim zilele de pe urmă
ale omenirii, iar furtuna de nisip de pe Marte, semnalată de
NASA în urmă cu mai bine de o lună, vine să confirme faptul că
„Apocalipsa este aproape”.
Eclipsa de Lună a venit la pachet cu un set de superstiţii care
de care mai bizare. Nici astrologii nu au pierdut prilejul şi au
aunţat că s-au creat premisele unor cotituri radicale şi definitive
în viaţa unor nativi, în special a celor născuţi în prima decadă a
zodiilor Vărsător, Taur, Leu, Scorpion şi Rac.
Eclipsele de Lună şi de Soare sunt fenomemne astronomice
previzibile. Ele nu reprezintă cauza erupţiilor vulcanice,
cutremurelor de Pământ, a altor fenomene care se petrec pe
planeta noastră şi nu au efecte nefaste asupra vieţii oamenilor.
Anual se produc pe glob milioane de cutremure, însă cele mai
multe sunt slabe nefiind simţite de om. Cele mai puternice şi mai
frecvente seisme se produc în zona Cercului de foc al Pacificului,
cum au fost cele din Indonezia, la puţin timp după eclipsa din 27
iulie a.c. Eclipsele de Lună, adevărate spectacole astronomice,
nu trebuie să genereze panică şi derută în rândul populaţiei.
Următoarea eclipsă totală de Lună, vizibilă în ţara noastră, va
avea loc pe data de 21 ianuarie 2019, iar fenomene similare, pe
26 iunie 2029 şi la 7 iulie 2047. La 11 august 2018 se va produce
a 13-a eclipsă parţială de Soare din secolul XXI.
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SUB SEMNUL SFINTEI CRUCI
Mihai POPA

N

umită și ,,steag al Bisericii” sau ,,armă a creștinului”, Sfânta
Cruce ocupă un loc central atât în evlavia particulară, cât și
în cultul Bisericii, și cuprinde, după cum spunea Părintele Constantin
Galeriu, întreg orizontul vieții noastre.
Binecuvântarea credincioșilor de către preot se face în chipul
crucii; cu Sfânta Cruce începe săvârșirea Sfintelor Taine; cu acest semn
se sfințesc darurile aduse la altar, apa și holdele. Din dragoste pentru
Dumnezeu, creştinul a înălţat Sfânta Cruce pe turlele bisericilor şi pe
acoperişurile caselor, a pus-o să vegheze la răspântii de drumuri şi
la marginea holdelor și a ridicat-o pe vârfuri de munte. Crucea este
purtată în procesiuni și tot Sfânta Cruce stă la căpătâiul celor trecuți la
Domnul şi dă putere celor în viaţă.
La poporul român, Crucea este atotprezentă, fie că vorbim de arta
populară românească sau de cultură, fie că vorbim de istoria acestui
neam marcată de voievozi cu frică de Dumnezeu care au apărat
dreapta credință și au zidit, spre slava Lui, biserici și mânăstiri. Faptul
că suntem un popor al Crucii este consemnat și de Andrei Mureșanu
în versurile imnului de stat: ,,Preoţi, cu crucea-n frunte! căci oastea e
creştină”.
Nu doar în țara noastră, ci în întreaga lume, creștinii au ridicat
monumente impunătoare în formă de cruce, unele pentru a aminti de
anumite evenimente importante din istoria neamului, altele în scop
utilitar.
Poate cea mai cunoscută dintre crucile care veghează România de
la înălțime este ,,Crucea Eroilor” de pe Vârful Caraiman.
Monumentul istoric a fost ridicat la
inițiativa Regelui Ferdinand I şi a Reginei
Maria ai României, între anii 1926-1928,
,,întru slava şi memoria eroilor prahoveni
căzuţi în Primul Război Mondial, 19161918, pentru apărarea patriei”, aşa cum
stă scris pe placa comemorativă. Crucea
de pe Caraiman a fost desemnată cea mai
înaltă cruce din lume amplasată pe un vârf
montan. Conform Guinness World Record,
monumentul este situat la altitudinea de
2.291 metri. Crucea are o înălţime de 39,5
metri şi include un soclu din beton armat
de 8 metri. A fost sfințită la Praznicul
Înălțării Sfintei Cruci, în anul 1928. La inaugurarea sa, Crucea de pe
Caraiman era cea mai înaltă structură metalică situată într-o zonă
montană. Încă din momentul finalizării lucrărilor de execuţie, era
comparată ca realizare inginerească şi simbolistică, cu turnul Eiffel din
Paris, Statuia Libertăţii din New York sau Hristos Mântuitorul din Rio de
Janeiro. Proiectul ansamblului a fost realizat de către arhitecţii români
Georges Cristinel şi Constantin Procopiu. Proiectul de rezistenţă a fost
întocmit de către inginerii Alfred Pilder şi Teofil Revici, diriginte de
şantier a fost Nicu Stănescu şi şef de şantier maestrul V. Bumbulescu.
Pentru construcţia monumentului, ridicat cu scopul de a fi văzut
de la o distanţă cât mai mare, s-a ales vârful secundar al Caraimanului
(2.291 m), deoarece, dacă s-ar fi construit monumentul pe vârful
principal (2.325 m), Crucea nu ar mai fi fost vizibilă decât din apropiere,
de pe platou. De pe platforma de la baza monumentului sau de pe

terasa lui superioară, se deschide o largă panoramă a Văii Prahovei,
având la picioare Buşteniul. La început, iluminatul monumentului s-a
făcut cu ajutorul generatorului de energie electrică localizat în soclul
din beton armat, însă în anul 1939, Crucea a fost racordată la sistemul
energetic naţional. În prezent, odată cu lăsarea întunericului, Crucea
de pe Caraiman este iluminată cu 300 de becuri de câte 500 W fiecare
şi poate fi văzută de la zeci de km depărtare, de pe Valea Prahovei.
În apropiere de Caransebeș, la cota
de 1670 metri, se află Monumentul eroilor bănăţeni din lupta pentru reîntregire
sau Crucea de pe Muntele Mic. Sfinţit la 14
septembrie 2004, monumentul măsoară
27 de metri şi înlocuieşte o cruce ridicată la
anul 1936, mai veche, din lemn de brad,
oferit gratuit de Comunitatea de Avere
Caransebeş. Începând din anul 2006, la
praznicul Înălţării Sfintei Cruci, Episcopia
Caransebeșului organizează aici un pelerinaj, dar și alte evenimente religiosculturale.
O altă cruce-monument reprezentativă
este Crucea de pe Dealul Guşteriţei, din
vecinătatea Sibiului. Monumentul a fost ridicat în apropierea unui
cimitir al eroilor căzuţi pe câmpurile de luptă în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial. Crucea din oțel are o înălțime de 17 metri,
opt metri lăţime şi cântăreşte aproape două tone. A fost sfințită, în
septembrie 2007, de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu al
Ardealului. În timpul noptii crucea este vizibilă de la o distanţă de
circa 20 de kilometri, datorită tuburilor de neon montate.
Cea mai mare cruce din ţară, se pare, însă, că ar fi la Iași și servește
drept emițător pentru Radio TRINITAS.
Este o antenă în formă de cruce cu o înălţime de 40 metri,
amplasată pe dealul din satul Păun din comuna Bârnova (judeţul
Iaşi), România. Crucea are un schelet metalic de 40 de metri,
echivalentul unui bloc de 10 etaje şi cântăreşte în jur de 6 tone, fiind
iluminată noaptea de 100 de becuri. Înălţimea sa şi iluminarea crucii
pe timp de noapte face ca aceasta să fie vizibilă din aproape orice
punct al Iaşului şi de la zeci de kilometri depărtare, chiar şi din localităţi
aflate în stânga râului Prut, în Republica Moldova.
Sfințirea ei a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel,
pe atunci Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în noaptea de 21 spre 22
august 2006, care a evidenţiat importanţa amplasării antenei în formă
de cruce: ,,Această Sf. Cruce este în acelaşi timp un stâlp al postului de radio Trinitas de unde se emite pe frecvenţa de 92,7. Crucea nu se
desparte de Hristos şi Hristos nu se desparte de Sf. Treime. De aceea, Radio
Trinitas când înalţă stâlpi în formă de Cruce preamăreşte Sf. Treime, dar
şi iubirea nesfârşită a lui Dumnezeu pentru lume’’.
Bibliografie. 1. xxx Crucea Trinitas de pe Dealul Păun în https://ro.
wikipedia.org/wiki/13.11.2017; 2. Simona Lazar, Topul celor mai înalte cruci din
România. în http://antenasatelor.ro/14 sept.2017 3. xxx Crucea de pe Dealul
Guşteriţei, în www.sibiuonline.com/; 4. xxx Municipalitatea inaugurează
crucea din Dealul Guşteriţei, simbol al creştinătăţii, 03.09.2007/http://www.
sibiu.ro/index.php/primaria; 5. Diac. Pavel Canea, Darius Herea, Pelerinaj la
Crucea-mo-nument de pe Muntele Mic,14 sept.2017/http://ziarulluina.ro/; 6.
xxx Crucea Eroilor Neamului, în https://ro.wikipedia.org/wiki/.

PR. DR. ŞTEFAN ZARĂ: „SFÂNTUL AMBROZIE AL MEDIOLANULUI - MONOGRAFIE PATRISTICĂ”
(Urmare din pag. 5)
În fond cea mai modernă abordare în spaţiul religios: casa lui
Dumnezeu este în inima omului, sursă de bucurie, şi nu de fericire,
care e-n mintea sa... „De la datoria de a mă instrui nu mă pot sustrage,
deoarece slujba preoţească, de care eu fireşte, fugeam, mi-o impune,
după cuvântul Apostolului: Dumnezeu a rânduit pe unii apostoli, pe
alţii profeţi, pe alţii evanghelişti, pe alţii însă păstori şi învăţători.” Şi
astăzi Biblia ne apare tot mai necesară! Dacă popoarele dezvoltate au în
manualele şcolare, clasele obligatorii, Biblia şi Latina, pentru noi, care,
cei mai mulţi ne-am făcut cruce cu limba în gură-ceea ce nu este rău
de loc, astăzi Biblia este nu numai carte de credinţă, dar, mai mult, este
carte de istorie a omului pe pământ! este filosofie aplicată, mai ales
Noul Testament, este ştiinţă curată; o ştiinţă care fără termeni savanţi,
fără laboratoare (viaţa fiind cel mai evoluat laborator) dă răspuns la
orice întrebare...Noi nu credem că cineva va face faţă marilor provocări
ale mileniului trei fără cunoaşterea amănunţită a Vechiului (mai ales)
şi Noului Testament! Astfel studiul Bibliei va deveni o necesitate mai
ales într-o lume în care terorismul şi crima (recte crima colectivă) sunt
la ordinea zilei. Citim în continuare că Sfântul Ambrozie s-a hrănit
studiind scrierile lui Filon - „evreul alexandrin al primului secol creştin”,
cu scrierile lui Origen, Clement Romanul, Ipolit, Sf Vasile cel Mare,
Sf. Grigorie de Nazians... „Înţelepciunea evreiască şi filosofia clasică,
în gândirea Sf ântului Ambrozie îşi au originea în acelaşi Logos divin,
Care vorbeşte în şi prin Scriptură.” (pag.71, alin. 1, r 9). În următoarea
pagină, primul aliniat, există o frază care explică puterea colosală a

Imperiului Creştinătăţii... „Cuvântul divin posedă o funcţie analoagă
celei a Euharistiei deoarece hrăneşte omul, tranformânfu-l;...” îl face
mai bun, îl întăreşte (prin Sfânta Treime), îl înzestrează filosofic, îl pune
pe el în centrul universului şi în inima sa pe Dumnezeu-DOMNUL...
„...omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu tot cuvântul care iese din
gura lui Dumnezeu,...” O sintagmă plină de înţelepciune care prin anii
1950 era imprimată pe toate ştergarele agăţate de perete în special
în bucătăriile gospodarilor: „Nu numai cu mâncare trăieşte omul ci
şi cu cuvântul lui Dumnezeu!” ...Cuvântul este hrană, cuvântul întrupează în divinitate omul, cuvântul l-a făcut, şi, încă, îl mai face pe om!
Ioan a descoperit acest mare adevăr, esenţial existenţial; cuvântul,
înaintea sa neexistând, decât ca însuşire fundamentală în chiar fiinţa lui
Dumnezeu. Cuvântul l-a transformat pe om din animalul om în omul
lui Dumnezeu, şi în Dumnezeul care chiar este în fiinţa sa. Fiinţa bipedă care cuprinde între braţele sale întinse soarele dimpreună cu întreaga natură; şi, care, spre sfârşitul mileniilor (câte vor fi) se vor afla
complet în puterea omului! Citim la pagina. 76, rândul 8: „A rămâne în
Tradiţie nu înseamnă a-ţi pierde originalitatea, iar a reafirma Tradiţia ca
purtătoare a Adevărului rămâne o datorie a teologului oricărei epoci.”
În fond aşa s-a născut şi postmodernismul spre sfârşitul secolului XX
ca întoarcere la Tradiţie, desigur, utilizând mâinile şi mintea, şi inima
-sufletul cu tot ce este mai bun (şi ecologic) în Spiritualitate şi Tehnologie. Am descoperit lucrul acesta, şi noi, zilele acestea, vizionând în
Piaţa Constituţiei spectacolul fără asemănare-interferenţă a tuturor
artelor-a Teatrului „Excelsior” din Bucureşti, „Vlaicu Vodă” de A.
Davila...

Ninge în aprilie
Angela BURTEA
Azi aș fi vrut să-mi fii alături. Măcar în spatele
ferestrelor, dacă nu și în mijlocul naturii. Și știi de
ce? Fiindcă ninge în aprilie! N-am apucat niciodată
să strângem între palmele noastre fulgii lui aprilie.
Nu seamănă nici pe departe cu cei de la Crăciun.
Sunt mari și apoși, rari și neuniformi, dar sunt
mulți, mulți de tot. Nu, tu n-ai cum să-i vezi sau
poate chiar stai la adăpostul lor. Cine știe? Nu miai vorbit niciodată despre fulgii lui aprilie. Să nu fi
știut că există? Tu le știai pe toate!
Îmi arătai doar bogăția florilor din toate livezile
pământului. Mă duceai de fiecare dată acolo unde
era floarea mai deasă și mai înmiresmată și mă
lăsai să amețesc sub farmecul lor. Te îndepărtai,
pretextând că nu știu ce ai uitat în mașină și mă
priveai pe furiș să vezi cât sunt de copil în fața
atâtor frumuseți, știute până atunci numai de tine.
Alergam de fiecare dată și atingeam în goana
mea crengile pomilor, iar floarea albă sau roz
plutea deasupra capului meu. Albită de floare, îmi
plăcea mângâierea lor, iar mirosul inconfundabil,
mirosul acela de crud și de curat mă amețea. Mă
lăsam ușor îmbătată, la poalele pomilor. Visam,
zburam, iubeam!
Te bucurai, fiindcă era preludiul oferit de natură, iar eu îi cădeam pradă. Ușoară pradă! Tu doar
priveai! Zâmbeai și te încărcai de plăcerea plăcerii,
privindu-mă. Nu cereai nimic în schimb. Era suficient. Și nu era bucurie mai mare ca aceea: să oferi
omului iubit ceva din ceea ce n-a gustat niciodată
până atunci, iar tu să nu ceri nimic în schimb.
-Doruleț, întoarce-te, vino, unde pleci, nu te
îndepărta! Pomii au înflorit și pentru tine!
Îți mai aduci aminte, nu? Îți întorceai privirea,
apoi, după alți câțiva pași, te întorceai. Părea că
mergi greu, că pașii nu te mai ajută, dar tu, de fapt,
voiai să mărești suspansul.
-Ai crezut că te părăsesc? mă întrebai într-o
liniște amenințătoare, clipind rar din ochii
încețoșați. N-a venit vremea! Azi am venit special,
doar pentru a nu fi singură prin ploaia de petale
albe și roz. Livada asta îmi aparține, acum e și a ta.
-Și mâine? Mâine a cui va fi?
-A mea și-a ta, a noastră! A acestor clipe, albe
și roz, pline de dor și de parfum numit ”April”.
Știi, din livada aceea mi-ai adus primele cireșe,
erau cireșe de mai. Mâncam lacom, cu sau fără
sâmburi, iar tu priveai și râdeai. Cu gura până la
urechi râdeai! Întotdeauna am iubit cireșele, dar
nimeni n-a știut povestea lor, doar tu și eu.
Oare cum n-am știut atunci de ce ochii tăi
erau plini de lacrimi? Stăteai culcat, cu capul în
poala mea, iar lacrimile izvorau din ochii tăi așa
cum ninge în aprilie. Ți le ștergeam ușor cu buzele
fierbinți și înfometate de tine. Iar tu... Tu îmi luai
mâinile una câte una și mi le sărutai, de parcă ar
fi fost ultimul sărut de pe lume. Așezai obrazul pe
ele și iar le sărutai.
-Mi-s dragi mâinile tale! așa mi-ai spus atunci.
Știi, mâinile oamenilor nu seamănă între ele, iar
ale tale sunt calde, blânde, tămăduitoare. Și cât le
iubesc!
Nu luam în seamă cuvintele tale, mi se păreau
normale, firești, fiindcă eu eram îndrăgostită
de mâinile tale. Le-am iubit din prima clipă,
fiindcă sub vraja lor intram în mirajul iubirii. Erau
frumoase, cu degete de pianist, cu unchii tăiate
rotund și-ntotdeauna îngrijite.
Îmi pare rău că nici azi nu ești lângă mine. Am fi
ieșit afară amândoi, ne-am fi întâlnit la locul nostru
de taină și ne-am fi lăsat ninși cu fulgii lui aprilie.
Acum privesc doar de la fereastră minunea
naturii, iar ochii mei se încarcă cu boabe de rouă.
Și-mi este atâta dor...
Acum înțeleg de ce plângeai atunci, fiindcă știai
că vei pleca. De aceea îmi sărutai mâinile cu atâta
ardoare, de aceea mă strângeai la piept cu atâta
emoție, cu atâta drag, de aceea îți lipeai obrajii de
obrajii mei! Doar tu știai!
De n-ai fi plecat, azi am fi strigat amândoi:
ninge atât de frumos în aprilie!
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ION SOARE, UNDE SFÂRŞEŞTE UTOPIA LITEREI ŞI ÎNCEPE CALVARUL
ENCICLOPEDIEI (II)
Ion PREDESCU
(Urmare din FORUM valcean, Nr 2, 2018)

N

icolae Manolescu în revista „România literară” face
un rezumat onest, cu parti pris-urile necesare, privind
personalitatea lui Ștefan Ciobanu, urmând și informațiile
furnizate de Dan Horia Mazilu. Criticul literar afirmă: „Dan
Horia Mazilu, căruia îi datorăm ediția recentă, a însoțit textul
de o prefață temeinică și de numeroase note, care raportează
contribuția istoricului literar la stadiul actual al cercetării (în
felul în care procedează, în istoria generală, Nicolae Stoicescu
editînd pe Xenopol sau Viril Mihâilescu-Birliba pe Iorga). Puțini
stiu astăzi că Ștefan Ciobanu a fost pe timpuri profesor de
literatură veche la Chișinău, după ce a absolvit liceul din același
oraș, ca și Hașdeu, și apoi Facultatea de litere din Kiev, unde a
fost studentul preferat al profesorului ucrainean Vladimir Peretz,
de care s-a lăsat îndrumat spre studiul documentelor românoslave. A debutat în 1911 cu o lucrare, care este rodul seminarului
universitar condus de Peretz. Ion Bianul, cu care a corespondat
înainte de primul război, i-a trimis o ladă de cărți românești.
Dupa 1918, basarabeanul Ștefan Ciobanu e o personalitate
apreciată în domeniul său, membru al Academiei Române la 35
de ani (în locul bucovineanului Ioan G. Sbiera), numit, în 1938,
al doilea titular al Catedrei de istoria literaturii române vechi de
la Facultatea de Litere și Filosofie din București (primul fiind N.
Cartojan, congenerul său), răspunzător în Sfatul Țării de unele
probleme de învățământ și, scurtă vreme, ministru al cultelor
din România. Am cules aceste informații din prefața lui Mazilu.
Ca filolog slavist, Ștefan Ciobanu ne-a lăsat, pe lîngă zeci de
contribuții mai cu seamă documentare, și una din relativ rarele
sinteze de istorie a literaturii noastre în secolele XVI-XVIII, după
acelea ale lui Iorga (1901), Pușcariu, (1920), Pascu (1921-1927),
Cartojan (1940-1945), și inainte de acelea , ale lui Al. Piru (1961),
și din Tratatul Academic (1964).”
Ștefan Ciobanu va stabili legile de cauzalitate „cărora se
supun faptele literare, căci literatura, ca orice fenomen social,
are propriile sale legi de dezvoltare” (apud N. Manolescu, după
Dan Horia Mazilu, p. 11). La fel vor proceda clujenii Bogdan Duică
(Despre „Țiganiada” lui Budai-Deleanu. Înrâuririle germane,
București, 1902, Istoria literaturii române moderne. Întâii poeți
munteni, Cluj, 1923, Petru Maior și Justinus Febronius sau Petru
Maior ca vrăjmaș al Papei, Cluj, 1933, Studii și articole, București,
1975) și Dimitrie Popovici („Santa cetate” între utopie și poezie,
București, 1935, Literatura română în epoca „Luminilor”, curs
litografiat ținut la Facultatea de litere și filosofie din Cluj în
1938-1939, Literatura română modernă. Tendințe de integrare
în ritmul cultural occidental, curs litografiat ținut la Facultatea
de litere și filosofie din Cluj în 1939-1940, Cercetări de literatură
română, Sibiu, 1944; La Littérature roumaine à l’époque des
Lumières, Sibiu, 1945, Eminescu în critica și istoria literară
română, curs litografiat ținut la Facultatea de litere și filosofie
din Cluj în febr.-iun. 1947, Cluj, 1947; Poezia lui Eminescu, Cluj,
1948 (curs litografiat); Romantismul românesc, cuvânt înainte de
Tudor Vianu, prefață de Dan Simonescu, ed. îngrijită și note I.
Petrescu, (București), 1969, Poezia lui Mihai Eminescu, prefață
de I. Petrescu, (București), 1969; fragment din Regele din
Propontide, în Tribuna, XIV, nr. 5, 29 ian 1970 și nr. 48, 30 nov.
1972, Studii literare, postfață de A. Martin, ed. îngrijită și note de
I. Em. Petrescu, Cluj, I (Literatura română în epoca „Luminilor”),
1972). Dimitrie Popovici este tatăl Ioanei Em. Petrescu, de aulalia
existenta istorico literară, căsătorită cu Liviu Petrescu, excelentul
critic și istoric literar..
Tot aici il amintim pe eruditul istoric Iosif Pervain,celebrul
profesor care-si examina studentii intrebandu-i culoarea
manuscriselor și cartilor de literatura veche..
Trebuie să amintim aici polemica dintre Alexandru Piru
și Augustin Z.Pop despre termenul de literatură modernă și
premodernă. Alexandru Piru își revendica onest clasificarea
literaturii române în premodernă și modernă. Școala de
idei literare de literatura veche nu introdusese termenul de
premodern, vorbind numai de literatura modernă începând de
la 1821.
Alexandru Piru este primul care introduce termenul de
premodern, tratând aici segmente din istoria literaturii române
și mai ales poezia lirică din Moldova și Țara Românească. Școala
ardeleană: Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, Ion BudaiDeleanu, Vasile Aaron, Ioan Barac, Alți luminători afiliați Școlii
Ardelene, Clerici iluminiști în a doua jumătate a secolului al XVIII-

lea în Moldova și în Țara Românească. Ultimii cronicari munteni:
Dionisie Eclesiarhul, Naum Rîmniceanu. Cronici ritmate muntene
și moldovene: Istoria anonimp despre Mavrogheni, Pitarul
Hristache, Cântecul lui Constantin Hangeriim Zilot Românul, Un
manifest în Versuri de la 1821, Gheorghe Peșacov, Alexandru
Beldiman. Un pamfletar: Ionică Tăutu. Goleștii: Iordache Golescu,
Dinicu Golescu. Trei dascăli iluminiști: Gheorghe Lazăr, Eufrosin
Poteca, Grigore Pleșoianu. Poezia clasică lirică în Moldova: Matei
Milu, Costache Conachi, Nicolae Dimachi, Vasile Pogor, Enacachi
Gane, Vasile Bob-Fabian, Daniil Scavinshi, Ioan Prale. Poezia
clasică lirică în Țara Românească: Ienăchiță Văcărescu, Alecu
Văcărescu, Nicolae Văcărescu, Iancu Văcărescu, Ioan Cantacuzino,
Barbu Paris Mumuleanu, Sinteză, Bibliografie generală.
Colocviul de aici, propus, repetăm, din admirație față de
cercetările serioase de istorie și critică literară, înregistrează
și contribuția unui vâlcean, Ion Apostol Popescu, care, în
Cursul său de „Istoria literaturii române vechi” (conferențiat la
Filologia de la Cluj, Tg. Mureș), îl citează pe Amfilohie Hotiniul, în
capitolul „Manuscrise”, p.184, coroborând epoca cu importanța
materialului citat. (Ion Apostol Popescu a suțtinut teza de licență
cu Lucian Blaga, doctoratul cu Șerban Cioculescu).
Și o interpretare excelentă despre apariția scrisului în limba
română. Patriotismul lui Ștefan Ciobanu și cel al lui Nicolae
Manolescu se întâlnesc. Iată textul lui Nicolaie Manolescu
interpretându-l pe Ștefan Ciobanu:
„Și asta, în condițiile în care Ștefan Ciobanu s-a ocupat
îndeaproape de apariția scrisului românesc, dându-ne (în aceeași
primă secțiune a cărții sale) un foarte original capitol. El contestă
că stimulentul principal al celor dintâi traduceri maramureșene a
fost extern, discutând cu contraargumente serioase toate tezele
susținute și aruncând o privire bine informată la fenomenul similar din țările vecine. Opinia lui este că, în secolul XV (deși atestările sunt abia din XVI), la noi, ca și la toți vecinii nostri, „începe să
pulseze o viață națională, se formează un curent de redeșteptare
a popoarelor”, în cuprinsul căruia era normală „dorința românilor
de a-și avea cărți în limba lor”, chiar și fără un imbold nemijlocit
din afară (p. 89-90). Mai mult: e semnificativă apariția traducerilor
în Maramureș, unde existau sate sutene și o parte a populației
era bilingvă, așa încât schimbul de cărți în română și ucraineană
trebuie să fi fost o necesitate. Concluziile lui Ciobanu sunt deci
următoarele: n-avem de ce să căutam motivul traducerilor în
husitism, calvinism și luteranism, câtă vreme ele apar într-o
zonă în care aceste curente nu se pot proba, iar conviețuirea
întru ortodoxie este evidentă; traducerile se fac din necesități
practice și didactico-religioase, pentru pregătirea preoților din
Maramureș și respectiv Ucraina Subcarpatică; cele mai multe se
fac la mănăstirea românească Peri și sunt bilingve (slavo-romane).
Cu excepția lipsei dovezilor pentru existența unor asemenea
texte înainte de 1500, teoria este plauzibilă și reprezintă un pas
mai departe peste aceea anterioară (perpetuată în forme mai
rafinate până azi), care limita explicația unui fenomen extrem de
complex la un joc simplu de influențe externe.”
Și pentru o dreaptă prezentare a bibliografiei literaturii
române vechi să cităm cronica lui Nicolae Manolescu, despre
Eugen Negrici: „Literatura medievală în perspectivă stilistică”,
România literară, numărul 1, 2017. Cărțile interpretate sunt:
„Antim Ivireanul. Logos şi personalitate”, ediţia III-a, Editura
Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, cu un cuvânt înainte al ÎPS
Varsanufie, 2016, 228 pag. și „Naraţiunea în operele lui Grigore
Ureche şi Miron Costin”, Editura Paralela 45, 2016, 238 pag.
O analiză substanțial lucidă și enigmatic tulburătoare, devastatoare și întremătoare în acelați timp, asupra literaturii române
în general și ,implicit, asupra literaturii române vechi, realizează
Eugen Negrici în: ”Iluziile literaturii române”: ”Am amintit , în această carte de agonia spiritului critic și de instaurarea, în spațiul
cercetării, al criticii și al istoriei literare, a unui climat viciat de
compromisuri și partizanat politic, în care albul putea deveni,
într-o clipită, negru și în care cercetătorul (în sensul larg al
termenului) pierduse calitatea definitorie a omului de știință:
reticentă. Ei bine, pe fondul acestei indiferențe față de rigoare,
s-a putut configura, fără a primi imediat o ripostă umilitoare, ideea
ființării unui Umanism românesc cu puternice rădăcini, a unei
strălucitoare Renașteri și a unui Baroc viabil. Și tot astfel s-a putut configura și impune doctrina cvasioficială a protocronismului...”
„Problematica narativităţii, aşa cum au definit-o Roland
Barthes şi structuraliştii anilor 1950- 1960, sursă de inspiraţie
la noi, nu numai pentru tânărul Eugen Negrici, dar şi pentru Al.
Călinescu, Virgil Nemoianu, Livius Ciocârlie, pentru mine însumi

în „exerciţiul” făcut pe Opera lui Alexandru Odobescu în 1976,
toţi pocăiţi ulterior, în mai mare sau mai mică măsură, o regăsim
în cartea despre Ureche şi Costin. O primă jumătate a fiecărui
capitol consacrat celor doi se ocupă de textul propriu-zis, o a
doua, de personalitatea autorului, care e şi un memorialist, mai
ales Costin (eu am constatat un paradox: cele mai interesante
pagini din cronica acestuia nu sunt cele care relatează evenimente
la care autorul a participat nemijlocit). Există mari diferenţe între
cronicile discutate de autor. Ureche e captivul unei naraţiuni
directe şi fluente. Cel care narează nu poate fi distins de cel care
e „personaj”, conform tezei lui Barthes, şi, pe bună dreptate,
fiindcă Ureche e istoric, nu martor al evenimentelor. La Costin,
cei doi nu mai sunt confundabili. Analiza decurge în acest ritm
calm, „ştiinţific”, pas cu pas, cu exemplificări convingă toare.
Eugen Negrici este autorul unei veritabile opere de pionerat
critic. Treaba lui nu mai e, propriu vorbind, ca la G. Călinescu,
literatura, ci literaritatea, în fond, scriitura lui Roland Barthes,
concept modern, căzut în relativă desuetudine în ultimele
decenii, dar aplicat în ambele cărţi într-o manieră, din fericire, nu
la fel de riguroasă, ca aceea a creatorului lui, în S/Z, pe textul unei
nuvele de Balzac. Aceasta, deşi Eugen Negrici nu crede potrivit
conceptul decât în cazul lui Costin şi Ivireanul. Dacă îşi relua,
la reeditarea celor două studii, ideea expresivităţii involuntare,
cred că perspectiva ar fi putut fi nuanţată. În cartea din 1977,
cronicile nu sunt comentate, doar cele versificate şi Viiaţa lumii
a lui Costin. Însă tocmai „adaosul de elemente neintenţionate”
în considerarea expresivităţii era în măsură să probeze că
scriitura nu lipseşte în cronica lui Ureche, fie şi în această formă
paradoxală, de vreme ce, aşa cum am văzut că susţine autorul
însuşi, noi suntem cei care o descoperim în „abaterile” textului
vechi de la normele moderne. În acest fel de a privi lucrurile
constă paradoxul.
Eugen Negrici este un cititor exact şi auster stilistic. Lucrează
mai degrabă cu concepte decât cu intuiţii. Scrisul lui divulgă un
teoretician al literaturii care tot încearcă, de la bun început, să-l
ucidă pe criticul literar. Cred că se amăgeşte când mărturiseşte că
trebuie să iubim literatura veche dacă vrem s-o înţelegem. Mi se
pare că, din contra, tocmai fiindcă nu cedează gustului şi plăcerii
lecturii, îi înţelege pe cronicari şi pe Ivireanul altfel decât G.
Călinescu, în orice caz, ba chiar altfel şi decât Dan Horia Mazilu.”
Comentariul lui Nicolae Manolescu despre Antim Ivireanul și
legatura lui cu Ilie Miniat:
„În fine, și oarecum invers decât în cazul Varlaam, Ștefan
Ciobanu este cel care, cu ușurintă, preia opinia că Ivireanul s-ar
fi inspirat copios din predicile lui Ilie Miniat. Astăzi pare impusă
ideea că mitropolitul brâncovinesc n-a avut cunoștință de aceste
predici, care s-au tipărit abia în 1718 la Leipzig (iar la noi în 1742)
(vezi problema lui Al. Piru, op. cit., p. 272-273). O notă era și aici
de folos, mai cu seama venind de la un cunoscător al domeniului
așa de scrupulos cum e Mazilu.”
Discuțiile despre manuscrisul lui Amfilohie Hotiniul
sunt sintetice și, dacă le-am dat o interpretare nu liniară, ci
exponențială, am făcut-o ca un argument pentru necesitatea
parcurgerii unei bibliografii multiple până la a găsi calea spre:
a ritma jocul, în așa fel încât ritmul să tulbure germinativ
literaturitatea culturii spațial vâlcene sau chiar ca mentalitate în
contextul paradigmei culturale naționale.
Alt autor citat frecvent în cartea lui Ion Soare este Dan
Zamfirescu. Vom urmări câteva din polemicile, pe alocuri
viscerale, din „Epoca despre situarea lui Neagoe Basarab în
context național și european” dusă de Dan Zamfirescu.
Studiul Remarques sur les versions grecque, slave et roumaine
des „Enseignements du prince de Valachie Basarab a son fils Theodose” apărut în „Byzantinish-NeagriechischeJahbrucher”, 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.”
(va urma)
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Puiu Gheorghe RĂDUCAN

N

inge sălbatic peste ținutul Yaya.
Bătrânul Ka(gebist) yayași-atât își
freacă palmele. N-a chemat nimeni minerii,
n-a ucis, n-a mulțumit criminalilor când i-a
trimis acasă, n-a mâncat usturoi și, evident,
nici gura nu-i miroase.
Ninge roșu peste inimile dădă-ilor. Se
umflă neaua se umflă ROBOR-ul, se umflă
taxele, dările, birurile. Ninsoarea roșie
strânge! Sinitrul ministru al muncii, econom
până-n măduva roșie decretează: Nimeni nu
va avea venit mai mare de 4000 de lei pe zi! Și
s-a ținut hoașca de cuvânt, a crescut veniturile
zilnice ale trântorilor roșii de la 2-3000 de
lei pe zi până la 4000. Ei, dacă se mai trece
de 4 la ăștia… este un normal al lor, sinistra
ministresă este după cum știm… tolerantă…
A crescut însă cu niște furaje lacrimogene și
veniturile dădă-ilor votanți, la unii chiar cu
(-) … minus. Ăștia, dădă-ii pe lângă faptul că
muncesc să susțină trântorimea roșie, n-au rol
decât de votanți. Ninge rău peste ținutul atât
de yaya-ist! Ninge cu spume. Roșul scârbos
yaya-ist al justiției duce lupte grele ca hoții
mari ai ținutului Yaya ca aceștia să nu fie
prinși, judecați, condamnați. Mai luptă și ca
averile hoților să rămână intacte. Puternic
susținuți de Aurelianus - șeful țărăniștilor și

ya ya să trăiți! (V)
de Tăriceanus - șeful liberalilor democrați, roșul
yaya-ist Toadereus, dă cu barda-n populația
dădă-istă. Asmute asupra poporului dădă-u legi
și biruri. Sunt „scăpați” toți yaya-iștii în ținuturi
sălbatice să-și depună „icrele”, iar aici, acasă,
în tuciul roșu, Toader(escus) frîmântă legi întru
„binemeritata” lor iertare.
Cum care lor?
A acelor care suGhiță, a acelor care Ma(zar)
dagascaricesc… și a celorlalți... de-ai lor…
Pușcăria în ținutul Yaya a devenit o mândrie
și cum se iese de-acolo, „multpreacinstiții” și
„multpreanevinovații” se aranjează în ecrane
sorinroșcastăniste de unde predau lecții de
morală autentică. Dacă eu, unul care am
contribuit cu taxe și de toate peste 44 de ani
statului yaya-ist și dacă am absolvit … ceva
tehnic pe la Universitatea de stat din Pitești,
cum spune împăratul Aurelianus țărănescus –
să nu zic bulibașa, îmi transmite că n-am voie
să-mi dau cu părerea despre justiția împăratului
roșu Toaderescus. Eu trebuie, după mintea
firavă a țărănistului comunist, să tac, doar să
contribui, nu să-mi dau cu părerea… Acum,
pensionar, nereprezentat de nimeni, trebuie să
mă lupt singur prin instanțe Toader(iste) să-mi

câștig binemeritatele drepturi. Adică, regimul
roșu, mi-a oprit taxe pentru drepturile bănești, iar justiția roșie Toader(istă) asmute
asupra-mi vreo patru legi în care-mi spun clar
că deși am cotizat cu o sumă, calcularea pensiei este făcută la o altă sumă…. mult mai
mică după cum vrea ea, justiția jigodista a
Toaderelului….
Dacă spun și eu, cel care a muncit și este
furat, că șefului Toaderescu să-i fie rușine,
sare în apărarea lui exact mai marele țărănist,
țarul Aurelianus: „Aurelian Pavelescu…. D-le
Răducan, din curiozitate m-am uitat la studiile
dvs: ați facut ceva tehnic pe la Pitești. Ce vă
mână sa faceți asemenea afirmații, este clar ca
nu pricepeți nimic despre justiție, absolut clar!
Nu sunteți o victimă, ci un complice, pentru
ca victimele au ceva respect: să-i fie rusine lui
Toader? Dvs. Să vă fie rușine: aveți impresia că
va puteți trage de șireturi cu profesorul; n-ați
vrea sa-l și bateți?” (sursa facebook)
Ce să-i mai răspund acestui roșu criminal
care ia apărarea roșilor ce ne distrug? Nu cobor,
oare, prea jos, să discut cu individual care suge
la țâța P.N.Ț.C.D-ului muribund? Merită ăștia
băgați în seamă?

Eu, cum să mă apăr, Doamne, de hiena
roșie? Cu ce? Mișcare sindicală nu mai există.
A fost omorâtă de ucigașul P.N.Ț.C.D-ului,
cel mai mare trădător al mișcării sindicale
românești pe care nu-l interesa ce-or mânca
… ăștia, ci…. Ce-or bea… Acest huligan
nemernic alături de alt puroi roșu, „bulibașa”
al șoferilor, pușcăriașul Miron Mitrea au
distrus statutul de sindicat al României mele
bolnave și proastă. Societate civică nu mai
există! Și aceasta a fost omorâtă odată cu
mineriadele. Curva bolșevică a rupt în două
părți, dar nu egale, sociatatea românească
folosindu-se de două elemente fundamentale
caracteristice momentului actual: trădarea
și prostia. Pentru că un pedofil dovedit al
milițianismului Yaya-ist, taica Toaderescu, nu
cere demisia ministrului milițianului pedofil.
Pentru că 1-2 procurori D.N.A.-iști au greșit
(din cei peste 100), bulibașa cheală a justiției,
mahărul profesor Toaderescu cere destituirea
șefei procurorilor și asta numai pentru că în
sertarele acesteia zumzăie dosarele imense
ale pușcăriașului roșu, șeful partidului mamut,
care neapărat și musai trebuie spălat, curățat,
parfumat, fardat, tocmai bun de ales de către
prostimea dăd-istă, președinte.
Și Dumnezeu fuge, fuge, fuge!…

“MITINGUL A FĂSÂIT RĂU, FLEAŞCĂ”

S

pre deliciul dușmanilor, spre mirarea Europei și a lumii,
odioasele tabere continuă să-și ascută săbiile. Noi de-aia
i-am ales și pe unii și pe ceilalți, ca să se încaiere, să NE încaiere.
La prostia care-o avem în cap de peste 1000 de ani îi ascultăm
morbid. Ne încărcăm cu speranțe, ne comparăm cu alții care au
și au avut șefi buni, patrioți. Nădăjduim că vom avea și o justiție
a noastră, a poporului, că vom avea venituri ca alții prin muncă,
nu prin împrumuturi… nu prin întins mâna… gen… pară mălăiață.
Marea doință pe care și-au pus-o cei care sperau spre un...
mai bine (din fața televizorului - 10 august) a fâsâit, ba, pute
rău. Cei pe care i-am ales, cele două tabere sunt curate, sunt
agheasmă, sunt mir, sunt moaște, sunt sfinți, sunt îngeri.
Ele, taberele separate, nu au nici o vină.
Ceilalți, opușii lor sunt vinovații. Noi doar trebuie să suferim,
să îndurăm, să ne măcelărim între noi, să ne umilim, să ne
bucurăm de-un fular, o găleată, un pix, o șapcă, de ce nu de o
bere și un mic, dar…. să-i votăm. Doar să-i votăm! Atât! Aceasta
este infima noastră contribuție!...
Noi… evident, avem și noi taberele noastre…. Nu ne lăsăm cu
una cu două… trebuie să facem totul ca… la vremuri noi… tot ei…
Avem ambâț, avem fală, avem mândrie, nu!
Rareori însă ne punem întrebarea… de ce alte popoare sunt
cu sute de ani înaintea noastră??? Nu cumva pentru că acele

popoare de-a lungul istoriei au avut conducători curați, cinstiți,
patrioți, nu patrihoți!
Găsim repede, imbecil de repede, răspunsul: Pentru că
ceilalți sunt de vină!
Mereu așteptăm ca cele două tabere beligerante, evident...
cele de la conducere, să se așeze cu creierii limpezi la masa de
lucru, să-și zică unii altora: Gata, bă! Avem destul! Hai să facem
ceva și pentru handicapatul ăsta de popor! Cred că antagoniștii
se gândesc că treaba n-ar conveni poporului dădă. De unde-ar
mai lua el suferință dacă taberele războinice din conducere s-ar
împăca?
Șefii Yaya însă au pârjolit și distrug totul înaintea poporului
dădă.
Îl pândesc pe acest blestemat popor la toate colțurile, îl
hăituiesc. Prin gonacii și răspândacii lor, spre marea bucurie
yaya-istă, poporul dădă a găsit repede vinovații și cine putea fi
aceia decât… ceilalți.
Ceilalți ai lor din poporul lor, nu cei de la conducerea lor…
Încă sfârâie gazele în ochii celor care s-au repezit hulpav, dar
și pe caldarâm. Încă rânjesc bordurile desprinse și ne aranjate
la locul lor. Conducerea yaya meditează la un sistem de prindere
bordurilor parlamentar-guvernamentale cu lanțuri să nu mai
poată fi decupate din asfaltul cariat.

Justiția lor muncește din greu să depisteze „făptașii relelor”,
dar pentru înlăturarea suspiciunii populare, se canalizează turma
spre un alt caz, ca de obicei, acela al unui asasinat.
Cică… șeful yaya, în urmă cu ceva timp, nu-și mai amintește
sărmanul odios când, era pe vremea lui Burebista, nește (h)unii
ar fi vrut să-i facă de petrecanie…
Cineva le-a spus împușcătorilor însă că cel din vizorul puștii
cu zgomot mucles ar avea de întreținut un copil, o micuță
pedofilă.
Imediat criminalii au pus pe ei puf de înger, au început să
plângă mult, mai rău decât cei din seara de 10 august, au fugit
la Catedrala Mântuirii Neamului, s-au ortodoxit, au luat și
cetățenie, că doar…. „nicăieri nu-i mai bine ca la noi…”
Dădăii yay-iști și acum plâng de fericire că le-a scăpat din
deștiul și trăgaciul criminal odrasla. De murea pedofilul, cine-i
mai conducea spre bunăstarea văzută numai prin ceruri?? În
ultimii 2000 de ani cine-i mai călăuzea??
Oricum mitingul a fâsâit rău, fleașcă!
Mulțimea dădă exultă și ascultă cum printre dinții apocaliptici
ai șefilor de la finanțe melodia… „navem bani de salarii din
septembrie” își mărește volumul, iar… Scaraoțchi își freacă
mâinile…
(25082018 – Băile Olănești)

TEATRUL EXCELSIOR: „VLAICU VODĂ” DE ALEXANDRU DAVILA ÎN PIAŢA CONSTITUŢIEI
(Urmare din pag. 12)
Regia: Horia Suru, Regizor secund: Ligia
Ciornei, Asistent regie: Victor Tunsu, Scenografia: Cristian Marin, Asistenți scenografie: Ioana Săndulescu, Cătălin Manea; Butafor: Gelu
Râşcă, Muzica originală: Petre Ancuţă, Inginer
de sunet: Horia Panaitescu; Corul de Cameră Ascendis, dirijor Eduard Dinu; „Bălașa Percutions”
condus de Gabriel Bălaşa. Ansamblul arhaic:
Constantin Axinte Amza – zither, Ionel Păucă
Croitoru - tuba, Cătălin Gorgon - trompetă, Aurel Ciucur - percuție, Bianca Drăgoi - vioară, Alice
Muller - vioară și formația „Trei parale”; Coregrafia: Andreea Duță; Light design: Cristian Niculescu și Costi Baciu; Sufleor: Mădălina Ignat
*
Alternanţa dintre război şi pace (continuă
ameninţare specifică vremurilor acelui început
de societate statală la poalele Carpaţilor şi care
a condus la menţinerea în zonă a unei populaţii
fără veilităţi în construcţia de cetăţi) a fost
extrem de bine simbolizată de tropotul cailor,
marşul repetat al luptătorilor, bătaia ritmată a
tobelor, agitaţia făcliilor, precum şi dansurile

de la curtea lui Vlaicu. Cititorii trebuie să ştie
că artele de curte, menestrelii, „joculatorii”
sunt amintiţi încă din sec XIV în „Istoria Muzicii
Universale în date” scrisă de Iosof Sava şi Petru
Rusu, în anul 1983: „În 1399, la Marienburg
se semnalează un spielman din Valahia”, iar în
1392 este amintit într-un hrisov monahul de la
Cozia, Filotei, autorul „pripealelor”...Muzica
instrumentală a timpului interpretată sugestiv
de Ansambul arhaic şi Formaţia „Trei Parale”,
dansurile de bucurie din timp de pace, iarăşi,
o reuşită a spectacolului, precum şi muzica
psaltică din biserică, şi cea de lângă biserică,
madrigală şi pentru spectatori proiectată
părând a fi pe fundalul cu cornişe elegante şi,

din nou, sugestive de pe faţada Casei Poporului,
viu luminate... lumină şi întuneric, bucurie
şi durere, pace şi război, toate au fost date
din plin acestui popor erou dedicat naţiunii
române.
Aşa este şi finalul, simbolic, statul valah,
atunci împlinit, şi-a urmat cursul demn în
istorie pentru, iată, şase sute de ani! Desigur,
accentul se pune pe personajul Mircea, pe
femeia catolică-unguroaică, puternică, exces
de feminitate şi fiinţă politică! Mircea, cel care
va stăpânii cel mai întins stat valah, inclusiv
Carpaţii, în întregime, Meridionali. În decursul
imediat al timpului, odată cu implementarea
ştiinţei de construcţie a bisericilor, femeia

unguroaică va ceda în faţa farmecelor femeii
sârboaice.
Pământul, sarea sa, sutele şi miile de oameni
care îl frământă cu mâinile şi cu tălpile ca într-o
„Sărbătoare a Primăverii” („Le Sacre de Printemps” - Igor Stravinski) au răspuns, ca simbol, la
spectacolul creat de Horia Rusu şi colaboratorii
săi, cu generozitate, clamând grandoarea sentimentului de naţie şi nemuritoarea plămădeală
de sub copitele acelor cai, negru strălucitor
chiar şi în noapte... Călăreţi şi călăreţe, cohorte
venite de la te miri ce curte regească din
neamul basarabilor, veniţi de peste munte să
cureţe pământul dintre Severin şi mare, dintre
Dunăre şi Carpaţi, cu mâinile şi tălpile, cu vorba,
de scaieţii pământului; să-l facă roditor! Ne-am
aflat în faţa unui adevărat constructor de teatru,
priceput şi cultivat, care iubeşte în totalitate
artele...Iată cum teatrul poate deveni într-o
singură noapte un letopiseţ al vremurilor trecute
şi...prezente. O operă artistică ecumenică care
nu aduce atingere nimănui, ci laudă viaţa aşa
cum este, viaţa dătătoare de viaţă din care nu
pierde decât cel mort pentru apărarea regelui
său, devenind dintr-o dată...erou.

NEAGOE BASARAB (1459-1521)
COMEMORAT LA CĂLIMĂNEŞTI
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C

a în fiecare an, la Călimăneşti, 21 sept.
2017, a avut loc un simpozion închinat
lui Neagoe Basarab, voievod român care a domnit între anii 1512 şi 1521; „Sfântul Neagoe
Basarab-izvor
de spiritualitate românească”
Csaky E POE
(Ediţia a IX-a). Acesta s-a desfăşurat, nu ca anul

„Despina Elena Doamna-Maica Platonida”
partea primăriei oraşului Călimăneşti a pa
pat, şi a luat cuvântul, Vasile Scârlea-pro
de istorie, viceprimar..În sală am observa
august/2018
colectiv
de măicuţe de la Mânăstirea Os
trecut, la Mânăstirea Ostrov, ci în cadrul rafinat participat cu lucrări: Mihai Sporiş-„Anul 2017- dar şi personalităţi de la Forumul Râmn
al cărţilor Bibliotecii Orăşeneşti „A.E. Bacon- Bornă la trei repere istorice seculare”, pr. (Dumitraşcu Gheorghe-prof. doctor în ist
sky”... A deschis simpozionul Georgeta Tănă- Constantin Mănescu-Parohia Urşani-„Bisericile secretarul general al Forumului Râmniculu
soaica, directoarea bibliotecii, după care Fenia ctitorite de Sfântul Neagoe Basarab”, Ovidiu din Călimăneşti: scriitorul Nicolae Ghinoiu,
tul Vasian Mircescu, comandorul în re
Driva, preşedinta
Forumului
alnatura.
Călimă-Timpul
Mihail Stângă-reporter Radio România-„Despre
ei este
o continuăCultural
alianţă cu
în secolul XXI...Îl contrazice pe Marlaux
prof.XXI
inginer-Gheorghe
Gavrilă...
neştiului, a moderat
această
au valahul Basarab, cumani şi ordinile cavalereşti
poate fi oprit
doarîntrunire,
prin faptă,unde
prin acţiune...
că secolul
va fi unul al interogaţiei

DENISA ELENA MARINESCU: „ŞOAPTE SPRE LUMINĂ”

interiorului, al reflexului în mediul natural, pcickir
ditura „Proşcoala” Râmnicu Vâlcea, 2018. Remarcăm „Aştepta doar momentul/ Să se-nalţe, să
al comunicării făţişe a omului cu naturalul,
grafica lui Vlăduţ Popa şi a Biancăi Murgu realizată de cei crească/ Cu ramura spre cer,/ Timpul să
dar reuşind să ne arate un adevăr banal şi
doi prin tehnica desenului şi acuarelei...Primind cartea, din mâna oprească.” Poemul „Pelerinaj sentimental”
foarte important: fericirea există prin două
autoarei, deosebită fiinţă feminină fără ochelari, ne-a surprins este o foarte bună demonstraţie despre
convieţuirea
esenţială
dintre
copil
şi
natura
uşi: când una-i închisă, cealaltă-i deschisă...
modul de tehnoredactare specific doar celor cu ochelari sau unor
înconjurătoare,
amândoi,
copil
şi
natură,
„Când se închide o uşă spre fericire, se
autori care nu au suficient conţinut şi trebuie umplut spaţiul...
deschide alta; dar, adesea, ne uităm atât
Da am pornit cu stângul şi simţim nevoia unor corecturi, în afară de un ludic şi inocenţă fără margini! în faţa
de mult la uşa închisă, încât nu o vedem pe
de formă, pe fondul unui conţinut, uneori, cu rime uşor facile, trecerii timpului...în faţa morţii, finalului,
cea care tocmai s-a deschis în faţa noastră.”
greoi împercheate; simţim nevoia unor germinaţii morfologice care pentru ei nu există. Şi naturalul şi
(„Calea spre Renunţare”)... „Mă-ntreb...”
şi de sintaxă a versului datorate unei culturi mai profunde şi copilul nu cunosc moartea, şi niciodată
se-ntreabă poeta care bate la porţile
liber autorizate, şi neîngrădite de noutatea faptului-o primă finalul!...în ei sălăşuind împreună, şi
vieţii, maturităţii, „ce-i fericirea?”, „ce e
carte de poezie...Simţim nevoia unor cenzori mai serioşi şi, nădejdea, şi speranţa...Şi în poemul „Cine
sunt
eu?”
Denisa
Marinescu
accentuează
iubirea?” „ce e tristeţea?”, ce sunt aceste
credem noi, mai cultivaţi în ale artei poetice... Uneori versurile
comparaţiile
dintre
om
şi
componentele
sentimente ale vieţii care „ne fac să iubim”?
suferă de exprimare prozaică, abundenţă de pronume şi forme
Retorică poetică care răzbate şi din proza
verbale...Reliefarea ideilor făcându-se uneori prozaic, ideile de relative ale naturii, insinuând că şi omulscurtă pe care tocmai am subliniat-o mai
fapt, nemulţumitor, sunt simple trăiri narate într-un vocabular fiinţa vie-şi floarea, spre exemplu, sau
sus... „Renunţând, noi reuşim să ne găsim
redus... Necesar este curajul în exprimare şi responsabilitatea copacul, au un acelaşi destin, şi depind unul
fericirea, drumul spre casă şi ceea ce lipsea
faţă de cuvânt; şi ideile multe sunt bune în cuvinte puţine, verbe de altul, şi sunt părţi în acest frumos absolut
din viaţa noastră.” În „Împlinirea supremă”
puţine, cât mai puţin singularul şi pluralul de la ...Ego. Volumul care este viaţa permanentă-continuă-pe
gestul artistic pare să însemne pentru
trădează vârsta, normal, personalitatea asistată de acest ego, pământ. În plus, faţă de copac sau floare,
omul
are
un
ego
cu
care
se
află
în
permanet
Marinescu
chiar
împlinirea supremă
există şi o asistenţă
nevăzută,
potenţială, pe care tânăra
o la Constantinopol, unde s-ar fi ocu- biserică-mausoleu, menită să fie locul Denisa
din poetă
tinereţe
de marea
ei din
temelii.
Constantin
MĂNESCU
- HUREZI
şi
constructiv
conflict,
şi
dialog,
şi
care
îl
în
viaţă...iar
mâna,
chiar
dumnezeirea
vrea complice. Îşi spune cuvântul, şi acesta nu este unpat
rău,între
vârsta
altele și cu supravegherea lucrărilor de îngropăciune a lui și a membrilor familiei sale,
a
Cea de-a treia mare ctitorie a lui Ne
acestui gest. Înflăcărată de credinţă, Denisa
adolescentină, afirmarea ei nutrită de speranţă; sesizăm avansul, trimite pe om în sfera supranaturalului!...
construcţii a unei moschei, ar fi adus cu el, când devenit în 1793 sediu al Episcopiei Argeșului,
Basarab„Dumnezeu
este biserica
mânăstirii
sit
el mai de seamă
de locașuri
sfinte
scrie poezia
este
iubire” Snagov,
,
în introspecţie,
faţă dectitor
ceilalţi,
de aceeaşi
vârstă, autoarea „eu” însemnând şi gând, iar gândul neavând
s-a
întors
în
ţară,
un
meșter
cu
numele
Manolli
fiind
restaurată
în
anii
1875-1886
de
arhitectul
pe
o
insulă
de
pe
lacul
Snagov,
la
40
din Țara
Românească
din secolul
al XVIcare, şi ea, poartă însemnele începutului
situându-se
pe o
poziţie superioară,
şi care ne
dezvăluie refuzul ei limite de mişcare în spaţiu şi timp. „Cine
din Niaesia,
la Constantinopol.
Dacă
francez Andrė Lecomte du Noȕ y.
depărtare
de București.
Construită
între
suntlucra
eu?” are
legătură cu ...Ce am
făcut eu?
de viaţă,
acum, chiar
în adolescenţă.
În
leadeaa trăi
fostîn Sfântul
Voievod
Neagoe
mediocritate;
inteligenţă
pesteBasarab
medie. Credem
că este care
sau cuadevărate,
„L-au aflat...”atunci
din „În Manolli,
vremea aceea” Dar marele domnitor Neagoe Basarab, care
natura 1517-1521,
lucrurilor contrarii,
adăugăm
şi noi, introduc
aceste știri
această
biserică
nepotrivită scrierea
cu majuscule
a educaţiei
de sunt
(1512-1521).
Din Viaţa
Sfântului(tară
Nifon,
patri- pedagogice
Ion Popescu
Runcu
găsit pope Iisusaşidat ţării unul din cele mai preţioase monuspunem,
că omularchitectonic
trebuie să însemne
iubire
astăzi),
dar şi în dezacord: „O,
sfânta, dulcea,
NOAPTEA...”,
chiar cu de
identificat
meșterul
Manole
al (L-au
legendei
peisajul
al Tării
Românești u
arhul
Constantinopolului,
întocmită
de Gavriil
L-au
supus
judecăţii).
Iată
şi
ultima
strofă...
şi
nu
Dumnezeu,
care
nu
poate
fi
decât adică înr
dacă
rimează.
pulare,
ar
fi
mai
degrabă
un
armean
care
lucra
mente
de
arhitectură
românească,
după
cum
nou
de
lăcaș,
cel
numit
”athonit”,
Protul (protosul), mai marele mânăstirilor din
Drept şi Unică speranţă...Numai că micuţii
Reluăm analiza neglijând forma şi structura şi reţinând ideea, „Ce am făcut eu?!/ încă puţine/ însă am
afirma Grigore Ionescu în 1937, în a sa sinteză
de arhitectura religioasă de la Sfântul M
Muntele Athos, aflăm despre acţiunea de ridi- la Constantinopol.
buni şi cuminţi, ca nişte îngeri, învaţă de la
poezia... „În mintea mea/ e-o lume colorată,/ e-un fel de cer/ apelat mereu la eventualitatea de a visa/
Sfinţirea
solemnă
a
bisericii
Adormirii
Maicii
”Istoria
arhitecturii
în
România”,
nu
s-a
mulţucare
de
biserici
reprezentative
pentru
spaţiul
părinţi!Athos. Tipul acesta reprezenta o biseric
pictat de vise-astrale,/ e o magie/ ce translucid mă poartă/ am strigat către mine...”
Domnului
a
Mânăstirii
Argeșului
a
avut
loc
chiar
mit
cu
o
singură
clădire,
a
cărei
importanţă
eraDenisa
esenţă
de în
structură
cruce
greacă înscris
românesc,
iniţiată prin
de acest
mare
voievod
Poezia Denisei Elena Marinescu este un
trăieşte
imaginaţie,
aproape
printre cuvinte,/
rafturile
tale....
(„De ridicat
voi putea”) Un tonus
în ziua
hramului,
pe 15
august
iar primul Elsuficientă
pentru a-i veșnici numele. El mai
puncte
libere
de sprijin,
adică stâlpi sau col
parcurs,
finalul
lumii1517,
ei adolescentine.
nu
de magie:
„Fruct
magic”,
ca şi „Perpetuu”
dinpoetic
Scaunul
Țării reverie,
Românești
la data
de poeta
23 ia-o oferă
puternic,
magie,
pe care
şi celui
bazeazăprivilegiul
pe marea–experinenţă,
neavând
dar care
sunt
alături prin
de cultura
egumen ca
Iosif, se
a primit
pe care îl vor
pune să se zidească, aproape de sfârșitul domcare
susţineu
arce și poeticiiprin pereţii later
care în
mod Sub
evident
s-arvoievod
apropia de
şi i-arcea
strânge-păstra
nuarie
1512.
acest
s-aeaclădit
cum,săisausăpe”facă
cultura
literară cu
poetică
Poeta trăieşte
cu intensitate
în
pe cărţi
viziuniledintre
astrale.bisericile
Discurs poetic
despre lumeapăstra
interioară,
și urmași
liturghie
be- înalt
niei lui, alte două biserici, a căror valoare, poeziei.
din naosului
cele patru
bolţi ce descriau
în sp
mai
frumoasă
pământului
artistică
şi
academică,
căci
doar
acestea
spaţiul
propriului
interior,
dar
nu
găseşte
personală,
pe
care
Denisa
Marinescu
îl
oferă
încă
de
la
începutul
derniţă”,
iar
mânăstirea
să
aibă
rang
de
”arhipunct
de
vedere
arhitectectonic,
nu
este
cu
crucea,
iar
la
întretăierea
lor,
prin
interm
românesc: biserica mânăstirii de la Curtea de
viaţa poetei; ci doar pe existenţa
calea spre exterior, înspre receptorul
volumului pentru...cunoaştere, act de cunoştinţă. Lovitură urmează în
ca Tismana. Alături de mult mai mică decât cea a monumentului de la pandantivilor, se ridica turla. Acestui nu
Argeș. Elegant proporţionată, lucrată din mate- mandrie”, întocmai
versat!...are nevoie de încă ceva, mai mult,
artistică de imagine: poeta plânge şi nu „salcia din curte” fiindcă ludică, curioasă, spontană a copilului cu
Patriarhul ecumenic Theolipt, au participat la Argeș.
prezent
în exemplu.
toate marile
rialede
mai bună
calitate,
împodobită
stare poetică
spre
Existămânăstiri
un exces de la Mun
timpul,cea
implacabil,
se scurge.
Am desprins
această idee-imagine viziune amplă, şi care este o floare în
această
ceremonie
mitropoliţii
de
Serres,
Prima
dintre
ele
este
biserica
Mitropoliei
din
Athos,i
se
adaugă,
exact
în
dreptul zonei ce
bogat,
ea a stârnit
admiraţia
contemporanilor
și de întrebări grădina noastră, flori căci sunt mai mulţi ca
al pronumelor mai ales personale, şi plurale
din poemul
„Pelerinaj
sentimental”,
o succesiune
Sardes,
Midia
și
Mitilene,
mitropoliţii
și
episTârgoviște,
construită
în
întregime
de
Neagoe
dominate
de
turlă,
două
abside
laterale, me
atunci când nu este singură...Este nevoie de
poate
fi considerată,
drept cuvânt,
printre
retorice,
care, însă, se pe
transformă
în confesiuni.romantice
despre ea, ale trecutului, şi care sună din trâmbiţa
alarmantă
ceea ce urmează
să se întâmple
echilibru
trebuind
să renunţe
la un grup
copii ţării,şi douăzeci
de aegumeni
de la Muntele
Basarab, aceasta având opt turle. Din nefericire,
săşi coerenţă,
adăpostească
fiecare
câte
sine şi desprearhitecturii
lumea din jur;
adevărurile
capodoperele
dinalege
întreaga
lume. ce întremează
a maturilor
şi bătrânilor.
sine şi să
înţeleagă
că arta,
poezia,
trebuie sau re
nu
O spleundidă
pleiadă de Argeșucandori proprii
careprecum
se în lumea
Athos,
și un noastră
mare număr
de preoţi,
catedrala aceasta nu mai există. Printr-o surcălugări
care
cântau,
psalmodiau
Îndezarmează.
vremea zidirii,
biserica mânăstirii
ale local.
„sălcilor”
oameni.
Putem prinzătoare
să
privită alternativ
ca meserie,textele
atunci prescrise
când ea este
în diferite t
pe susţinerea
ideilorde
despre
şi viaţă,
naturale, Vlăstare
reprezentanţi
ai clerului
Descriind
evenineînţelegere, această vestită
pentru
luialiniază
era situată
în partea
nordeco-natură
a orașului
ne
întrebăm
noi,
oare,
cine
suntem
noi
şi
cum
am
ajuns
aici,
carte,
şi,
că
poetul,
nu
există
decât
prin
poezia
sa!...important
în
şi subliniind idealul susţinerii reciproce: ea şi natura, ea şi cei
Protul, avea despre noua clădire mitropolie a ţării de la Târgoviște a fost demo- de slujbe. Biserica a fost pictată în 1563,
Curtea de Argeș, la o depărtare de doi kilometri mentul , Gavriil
din jur: „La salcia din curte/ Am copilărit/ Îmi cunoaşte gândul?/ acum, astăzi? Ce am făcut să ne verificăm drumul parcurs? Să ne societate fiind omul, bunul vecin, şi mâna sa...
următoarele întrebăm
cuvinte entuziaste:
”Și așa
vomcibernetică,
lată în 1890
către arhitectul Andrė Lecomte grija lui Petru cel Tânăr (1559-1568), fiu
deSunt
vechea
așezare
a
Curţii
Domnești,
pe
moșia
spre final, precum
în bucla
dacă de
rezultatul
ce şi-a dorit?” Observăm simplitatea limbajului, natural,
putea
spune
cu
adevărat
că
nu
este
așa
mare
și
du
Noȕ
y,
în
cadrul
de restaurare,
și Mircea
Ciobanul.
numită
Flămânzești.
Ea
a
fost
ridicată
pe
ruinele
a proces
Notăm:
Denisa Marinescu
prin carte
ni se dezvăluie mai mult
fără adaosurile şi efectele artificiale ale arabescului textual şi acţiunii este conform cu intenţia? Şi iată că vine acestă fiicăunui
sobornică
ca
Sionul,
carele
îl
făcu
Solomon,
nice
înlocuită
cu
un
edificiu
nou,
care
păstrează
prea
La
aceste
maricurând,
ctitorii,desemare
adaugă desig
altei
biserici mai
vechi, careacest
fusese
sediul
înfloriturilor
verbale!...pur
limbaj,
maiprimei
mult decât interiorul, esteticului poetic şi ne scrie, spre final, şi pe limba noastră, a ca o trăitoare, de mare sensibilitate şi, prea
prozei
propriu
şi la figurat;
şi îşi mai
argumentează
textele
trăitoare,semai mult
decât
poetă; şi pe
careDomnului”
timpul,
calaSfânta
carescurte
o aulafăcut
marele
împărat
puţin
din structura
celui religiozitate;
ridicat la începutul
biserica
”Nașterea
Maicii
a Sch
aşa cum îia este
exteriorul care,
sigur, o va
conduce şi
un titluSofia,
mitropolii
ȚăriişiRomânești,
voievodul
Neagoe
desene,
interferenţei
artelor
dacăzile
va după
rămânesfinţirea
poetă, va Ostrov
şlefui-ode
precum
Brâncuşi a ridicată
şlefuit în anii 1
de misshotărând
Horezu...Este
clar, Denisa
să ne spună
că viaţaiarăcu
Justinian,
cuminunate
frumuseţea
este subliniind
mai prea importanţa
dea- colului
al XVI-lea.
La două
la Călimănești,
Basarab
să ridice
în loculdoreşte
ei o biserică
„Pasărea
Măiastră”!...
supra acelora”.
solemnă a bisericii mânăstirii
Argeșului,
adică la 1522 pe locul unei biserici mai vechi, din se

E

BISERICILE CTITORITE DE SFÂNTUL NEAGOE BASARAB

C

extraordinară, de o bogăţie cum nimeni nu mai
clădise până atunci în ţară. Lucrările de construcţie 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 meșteri dintre care, după toate aparenţele , n-au
lipsit nici cei ce realizaseră pentru înaintașul
său, Radu cel Mare, minunata biserică a mânăstirii 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

În anul 1654, adică la o sută treizeci și șapte
de ani de la ridicarea acestei biserici, arhidiaconul 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 considera 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

17 august 1717, Neagoe Basarab hotărăște
(urmare în pag
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