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Constantin ZĂRNESCU

V

asta provincie imperială Tracia intră și în
atenția popoarelor barbare. Cei dintâi sunt
goții, coborâtori în 376, din Nordul Europei (Polonia
de astăzi), visând să treacă Dunărea. Ei au ajuns și s-au
oprit în Dacia, cea numită, odinioară, în legendele
romanizaților: „DACIA FELIX”; (se conservă, rămasă
de la goți, în Tezaurul României, din București, Cloșca
cu puii de aur, în care doar corpul central, „Pasărea”,
are 12 kg – capodoperă a unui extraordinar orfevru
got. Spații (stânga și dreapta fluviului), Daco-Tracia
împăraților-militari având sigiliul Părintelui Cuceritor Traian și al fiului său
adoptiv, Hadrian. În 378, ferindu-se de presiunea Hunilor, goții traversează
cu o gigantică armată Dunărea – visând să intre în Constantinopole. Acolo,
în inima Traciei, la Hadrianopole (!), bat legiunile Împăratului Valens, al
Imperiului Roman de Răsărit. Alte triburi ale goților părăsiseră (Moldova
și Câmpia Munteniei), îndreptându-se spre izvoarele Dunării și atingând
Panonia, Noricum și Raethia. Alte neamuri barbare: Vandalii, Suebii, Alanii
traversează Rinul, spre Galia Romană (Belgia și Franța de astăzi). O forță
necunoscută, obscură îi împinge continuu.
Par acțiuni concertate, însă sunt de fapt fapte fioroase și haotice.
Pe urmă, după 70 de ani, în 476 invaziile goților se reiau: ating Italia și îl
detronează pe ultimul împărat de Occident, care purta, printr-o „minune”,
numele lui Octavianus Augustus. Era un copil. El abia împlinise 12 ani:
Romulus (Augustulus), supranumit de soldați și „Micul Augustus”. N-a
fost supus unor suplicii, nici omorât, în timpul haosului, ci „incredibili de
generoși”, l-au exilat pe viață!
Există martori celebri, care au scris, în chip diferit, despre „prăbușirea”
și „căderea”, „declinul” ori „sfârșitul” Romei. Și poate cel mai dramatic
e „textul”, rămas de la traducătorul Bibliei, în latina populară (Vulgata),
Jeronimus, descriind, în 410, „vijelia”, atrocitățile și cruzimile lui Alaric:
„Lumina cea mai strălucitoare a Lumii s-a stins!... Fiindcă Împărăția
Romei a fost, iată, decapitată!... Este pieirea întregului pământ!... Cine ar
fi putut să creadă, vreodată, că Roma va fi năruită, învinsă?!... Iată: acesta
este sfârșitul!... Cuvintele îmi lipsesc!... Iar sângele, din jurul meu, mă
împiedică să vorbesc!... Cetatea care a stăpânit și luminat întregul Univers
a căzut în țărână!...”.
Salvianus, un prelat din Marsilia: „De ce Dumnezeu permite să fim
năvăliți de cele mai mizerabile dintre hoarde?... De ce barbarii au devenit
unelte de pedepsire a noastră, în mâinile lui Dumnezeu?... Ca asirienii, sau
filistenii, în vremurile de demult, pentru evrei?... Noi iubim impudicitatea,
goții o urăsc!... Noi fugim de curăția (trupului și sufletului); Goții o respectă
și o prețuiesc! Pentru goți, sexualitatea («fornicatione») rămâne o crimă!...
Și un pericol!... Pentru noi, romanii este o satisfacție, o fericire și o bucurie!”
Sfântul Severinus, episcop de Noricum (Raethia), după anul 453,
posedă „darul diplomatic” de a se apropia de Barbari și de a încerca și reuși
să negocieze cu ei!... Îl sfătuiește, îl consiliază chiar și pe papa Leon, când
vine Attila și hunii săi... Barbarii aceia îl ascultă, îl tolerează și îi primesc
rugămințile, până într-atât, încât scad numărul cetățenilor romani, ce
trebuiau duși în sclavie.
Alt martor, un moralist italic, Salvanus, găsește că Barbarii au, de multe
ori, maniere de comportare mai bune chiar decât ale Romanilor!... „Uneori,

însă, trimit, în jurul lor, un fel de miros gros și fetid!..., ce se revarsă din
trupurile lor neîngrijite!... Au părul năclăit și încâlcit.”
Un anonim creștin: „Din ce necunoscute rațiuni, bunul nostru
Dumnezeu lasă să fim năvăliți, măcelăriți de atât de grosolane creaturi,
împotrivitoare împărăției romane, acum, după ce toate religiile păgâne au
fost suprimate și învinse?!”
Cea mai importantă personalitate, însă, pentru cumpănirea înțeleaptă
a stărilor de lucruri, este Prea Fericitul Augustinus, episcop de Hippona
(Tunisia de azi) – străvechea Cartagină); în opera sa nepieritoare: Cetatea
lui Dumnezeu! El susține că acțiunile oamenilor sunt, prin natura lor,
efemere și cu totul imperfecte. „Un adevărat creștin nu aparține lumii
acesteia, pământești, ci unei alte lumi, sus, în ceruri!... Înfrângerea Romei
este un eveniment minor și cu totul neînsemnat!...”
Grație imensei sale culturi greco-romane, Augustinus s-a gândit
la Hadrian, care, încă de când fusese guvernator al Panoniei, a fixat, în
scrierile și fragmentele sale, dedicate războaielor, din stânga Dunării: „Să
ne apropiem de barbari!... Să îi cunoaștem! Să îi facem, prin educație,
romani!...” Împăratul Hadrian chiar a avut „familiari” (servitori, sclavi)
sarmați, sciți. Armamentul roman le era cunoscut barbarilor; iar mulți
dintre ei (până și regele Alaric), fuseseră, în tinerețe, integrați mercenari,
în legiunile Romei.
*
Sunt stranii, nesigure și surprinzătoare, prin epoci, perspectivele
(stilistice!), prin care au fost privite și regândite prăbușirea, declinul ori
„pieirea” Imperiului. Grație influenței filosofiei Luminilor, englezul Edward
Gibbon a explicat această „catastrofă finală”, prin creșterea și triumful
Creștinismului, idee considerată, de unii istorici, azi, vetustă, anacronică,
„picată în desuetudine!”... Alt istoric important William Robertson, scoțian
de origine, a susținut, într-un chip profund științific: „La doar aproape
un secol, de la năvălirea popoarelor barbare, aproape tot ceea ce știm
despre civilizația, care au construit-o și difuzat-o Romanii, în Mediterană și
în Lume, avea să dispară, cu desăvârșire: artele, munca specifică, tehnicile
(meseriile), care deserveau bunăstarea, luxul, eleganța; și o serie de
lucruri utile, casnice, ce făceau viața romanizaților înfloritoare, liniștită
și confortabilă; toate au fost neglijate, uitate și pierdute!...”; dar istoricul
scoțian, enumeră, aici, în serie: poezia (literatura) și filosofia, greco-latină,
arhitectura, științele, fizica, medicina, astronomia, viața comercială,
maritimă, templele și inovațiile Alexandriei: muzeele, bibliotecile,
termele, atelierele „rafinate” (sculptura statuară, exploatarea cotidiană a
marmorei, în construcții; chiar și ceramica, toate, cândva standardizate!...)
Au dispărut, cu generațiile de meseriași, cu tot, preluând „finețea trudei”,
din părinte spre fiu – au dispărut, cu o rapiditate, aproape de neînțeles,
stupefiantă!...
S-a pus, din epoci în epoci, întrebarea: cum poate fi definită barbaria,
care a lovit și ucis Roma?... A fost o „criză”, „declin”, „prăbușire”?... S-a
pierdut Roma și măreția ei, exact în 408-410?... În 476?... Nu s-a oferit nici
o concluzie științifică!... În realitatea, văzută, cu „viteză lentă” a vremurilor,
ciclurilor și informației: Lumea și Roma au continuat să trăiască; și
să subziste, mai exact spus: să supraviețuiască!... Metamorfozânduse progresiv, lent, uneori umil, cum va ajunge ea, până la miracolul
Renașterii?!...
Școala de tineri istorici, americani, după război, în deceniul VII, al
veacului trecut, va încerca să impună o nouă ordine a periodizărilor,
Constantin Zărnescu
ne-a făcut propunerea
cu montarea Lupoaicei
Capitoline la
Râmnicu-Vâlcea în 2017

15

• O MOLIMĂ CAASTROFALĂ OGLINDITĂ
ÎN „ÎNVĂȚĂTURILE LUI NEAGOE
BASARAB”
Constantin MĂNESCU HUREZI....................pag. 16

Compoziție foto P. Cichirdan

etapelor, ciclurilor de civilizație ale Romei antice, impetuoasă,
cuceritoare, controversată, încă, fiind analizată, discutată, până în ziua
de azi.
„– Cu puțină bunăvoinței (iată o expresie generoasă) și de senzație,
susține istoricul britanic Bryan Perkins Ward, invadatorii, năvălitorii, pe
care romanii (și istoricii lor), îi socoteau simplu și aproape eufemistic:
Barbari; iar creștinii îi vor numi „păgâni”; cu puțină bunăvoință –
pot fi definiți, numiți: „neamuri germanice!” Aceia (goți, ostrogoți,
vandali) nu ar fi fost brutali și nici destructivi, ci împinși de o fascinantă
forță a cugetului lor neșlefuit, „sălbatic”, atrași ca fluturii de lumina
(„fiat lux”) marii Romei; ei s-au intrusionat vijelios, sau mai lent,
contribuind la „nașterea” și „formarea” unei alte Europe, ajutând, în
primul rând Italia și popoarele romanizate!... Ei au căutat, în imperiul,
aflat, în „criză”, în „declin”, să obțină poziții „avantajoase”, unii în
fața altora!... Nu s-a găsit un model „matematic”, un „algoritm” al
năvălirii și haosului istoric, unele intrusiuni fiind întâmplător reluate,
repetate... Spre ilustrare: cea dintâi „năvălire” a Goților, a fost de-a
lungul Carpaților, spre Dacia, Dunăre și Pont; apoi, spre Tracia sudică!
Și, șocantă constatare: ei nu vor mai căuta să se întoarcă acasă, să-și
regăsească, vreodată, locul natal, pe care îl vor umple, peste câteva
secole sclavii Nordici: polonezii. Nu se vor mai întoarce niciodată!...

S-au căutat, „cu puțină bunăvoință” și sinonime ale cuvintelor:
barbarie, năvălire; iată: refugiu al diverselor populații, migranți,
„aliați”, „federați”, ai Romei. Nu au „pedepsit”, niciodată, pe localnici,
până la „tabula rasa”, ci au încercat, mai întâi, să negocieze, să-și ia
„partea”, întru noua „gospodărire” a posesiilor și averilor, din provincii,
„bogății” și „resurse”, cum s-ar spune, azi: aur, argint, tezaure, mine,
edificii, cariere și suprafețe agricole – cu grâne, măslini, fructe
„exotice”, uriașe depozite și ateliere (de stofe, materiale). Abia după
ratarea negocierilor, ar fi urmat „conflictele”, „devastatoare” lupte,
pedepsiri, cruzimi!
Altfel zis: revenind, insistând, intrusionându-se, învățând să
„nască” acea altă Europă, un împărat precum Teodoric „cel Mare”, a
impus un nou lustru Romei, aflată în decădere, cu sute de ani, înaintea
lui Carol „cel Mare” (prea popularul Charlesmagne – cu legendara sa
înfățișare grandioasă, nebuloasă, pe cal, lângă... Notre Damme de
Paris!...)
*
O anume șansă de a face comprehensivă istoria penetrațiilor
barbare, în continuarea savanților de la Anales, și a celor de peste
Ocean, după 1970, a oferit-o în Anglia, un extrem de prob istoric tânăr,
Ward-Perkins, în volumul său: Căderea Romei. Sfârșitul unei civilizații,
carte editată la Oxford, în 2005; și tradusă, și cunoscută nouă, în 2017,
la „Flammarion”, impunând o concepție îndrăzneață.
Personaj-reporter al cărții sale, Bryan Ward Perkins a devenit
(și) un personaj de roman nonconvențional, acum. Iată-l cum se
confesează: „M-am născut, la Roma!... Chiar în inima fostului Imperiu
al Romei! Înfățișarea ruinelor descrise de Gibbon, a acelui uriaș trecut,
melancolia lor, m-au emoționat și vrăjit, încă de copil. Tatăl meu se afla,
la Roma, ca specialist, în arheologia clasică. Îl interesau, cu deosebire,
performanțele și competențele arhitecturale și inginerești ale
romanilor. Capitala Roma avea, încă, în picioare, rezistând vremurilor,
vestigii glorioase: 11 apeducte, ce aduseseră apă, de la 95 km,
atingând, traversând înălțimi și prăpăstii, de peste 30 de metri! Edificii
și temple. Iată: cele 14 columne monolitice de porfir, ale Panheonului
Roman, care au fost tăiate, despicate și lucrate, cu planuri și măsuri,
aduse din Roma, acolo, în munte, în cariere și în deșerturile Egiptului.
Aveau 14 metri înălțime. Nu le puteau îmbrățișa trei oameni!... Au fost
împinse, pe bârne-rulmenți, până la Nil; pe urmă, trecute, pe corăbii,
cu mii de brațe de sclavi, spre Roma!...
În vreme ce creștea și primea educația, la Roma, Perkins încă
nu învățase să-i prețuiască și să-i admire, îndestul, pe eroicii romani
antici! „Îmi păreau vanitoși, realiști și exacți!... Aveam o simpatie mai
înaltă, față de Biserica catolică!...”
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În studenție, Ward-Perkins descoperă, însă, ideile și concepțiile
unui istoric și, în același timp, creator de proză istorică, Peter Brown,
care odată cu deceniul VII, și-a elaborat toată opera și studiile sale:
LUMEA ANTICHITĂȚII TÂRZII! – „lume” periodizată de el, între 200 (încă
fiind în forță, „dinastia antonină”); și veacul VIII. Deși Imperiul Roman
nu mai exista: puterea politică, finanțele, economia, totuși, fosta
Europă Romanică părea, firav animată de o viață religioasă și culturală:
comerț, primitiv (popular: troc); scolastică (elită), austeritate (ca să nu
spunem sărăcie lucie); și un început al vieții monahale (mănăstirești).
S-a înlocuit ideea de cădere, prăbușire sau declin cu aceea de
mică „revoluție” (a mentalităților): religioase, culturale – lente, în loc
de „ev întunecat”, obscurantism, „tenebre” – o „nouă lumină”, firavă
și înceată; o tranziție; o transformare. Astfel, s-ar fi putut sugera,
convingător, că Roma exista, metamorfozându-se, progresiv, nu
stagnant (!), adaptându-se la unele forme diferite, de la evoluția lentă,
la tranziție și schimbare vizibilă (țesătorii, manufacturi, ateliere etc.);
astfel încât să se poată trage o concluzie (pentru elevi!): „Invaziile
asupra Romei ar fi exercitat o forță pozitivă, ajutând, contribuind
la înfiriparea, și apariția începuturilor Europei moderne!... Nu
agresiuni și nici violențe, nici vandalisme – substantiv rămas de la
migrațiile vandalilor, în fața neamurilor imperiului și a altor populații
– romanizate. Ci schimbare – oricât de înceată, austeră și anonimă!
(Sunt și istorici transoceanici, care au numit-o „tranziție... silențioasă”.
Încercând, continuu, să introducă o „anume ordine în Trecut”,
sunt enumerate, la începutul ultimului veac: „geografia politică”
(Imperiul Roman de Răsărit își recucerește provinciile dunărene și se
îmbogățește – „hazard fericit”, prin legăturile sale vechi, cu Orientul;
Imperiul Roman de Apus se prăbușește și dispare!). Sunt pomenite
noțiunile de „degenerescență a raselor”, „conflicte ale claselor
sociale” și nu în ultimul rând, „declinul economiei romane”; și al
„contabilității” (finanțelor) nemaiputându-se susține cei 600.000 de
legionari (chemați acasă, începând cu cei încartiruiți în Britania, încă
din 410-411!...)
*
Singura idee cardinală, dintre toate acestea, rămâne conceptul
de Antichitate târzie (între 200 și anii 800, când există deja texte –
dovedind apariția limbii... francilor, neolatină!)!; Nu se mai discută
despre discontinuități, discrepanțe, ci despre un ev al credinței
creștine (inclusiv arianismul, adus de vandali, din Orient, care
amenința să pună în umbră Biserica Catolică); nu despre „evi sumbri,
obscuri, întunecați”. Antichitatea târzie nu mai este văzută sectar,
irațional, aleatoriu, ci începe să fie o „eră a intelectului și a spiritului”.
E începutul vieții unei civilizați creștine – a artei religioase (pictura
murală); și a liturghiei și muzicii catolice.
A dispărut, încet, leitmotivul: „Civilizația împotriva Barbariei.
Barbaria împotriva Civilizației”. Iar, în sec. XX, în al doilea război
mondial, apare și o analogie, susținută de Ward-Perkins, cu strălucire
– o idee capitală. „S-ar putea stabili multe linii de similitudini
între reconstrucția cu totul remarcabilă a Germaniei, după 1945,
ajungând la o identitate și forță nouă, în pofida Nazismului interbelic

POPORUL ROMÂN REÎNTREGIT

GEORGE ŢĂRNEA
Egloga Destinului Tragic
Poporul meu contemplativ
A fost belit în mod festiv.
Să ştie chiar de la-nceput
Pe mâna cui a încăput
Şi să n-aştepte ani mai buni
De la marmita cu minuni.
Că el, oricum, din post în post,
E învăţat s-o ducă prost
Şi hărăzit sa fie trist...
M-apucă plânsul, deci exist!
Comentariu anonim 1
Nu e glumă vorba “Doamne fereşte de mai rău”... nici pe
departe nu-i atât de rău cât ziua întreagă ne plângem,
văicărim, politizăm şi, amarnic, ne certăm... că Domnul ne-a
dat, alţii ne-au furat şi noi nu ne-am apărat, adevărat este...
Comentariu anonim 2
...Că Domnul ne-a dat, noi am dat la alţii, şi apoi ne-am
plâns pentru ce prostii am făcut şi mai facem, adevărat
este!...

Vasile Gorduz a realizat această lucrare în dublu exemplar la
Sevilla (Spania) şi Bucureşti şi care a fost amplasată în anul 2011
pe Calea Victoriei (pe scările Muzeului Naţional de Istorie a
României), reprezentând simbolul latinităţii şi europenismului
(realitatea.net, 02 oct. 2017).
– și viziunea la fel de pozitivă, a invadatorilor germani, în secolul V,
devenind pacifică și deschisă culturii Imperiului. Tot astfel, continuând
analogiile, este aportul de astăzi, al «landurilor Germaniei» în sânul
evoluției marii Uniuni Europene!...”
Adoptarea, de către „neamul germanic” al francilor a
creștinismului catolic, sub Carol cel Mare a produs în noile mentalități
ale intelectualilor, ale filozofilor și istoricilor, o epifanie constructivă,
fiindcă, după declinul Imperiului Romei, cultura scrisă a fost înlocuită
cu o profundă cultură orală, legată de limbile în formare, neolatine,
sau anglosaxone, sau mai târziu slave, de ceea ce Herder va numi, mai
târziu: Pholclore! Și de teribila continuitate a apetenței spre viața și
gândirea orală!... Isus (Creștinismul) a profețit pe cale orală, nu scrisă;
Socrate la fel; Mahomed (Islamul) nu știa carte; iar tot ceea ce i-a
învățat pe credincioși, i-a fost revelat, „șoptit” de Dumnezeu (Alah).
Lucrurile s-ar fi „pregătit”, încă de la declinul Imperiului Roman!
Mulți generali-împărați traci (și este pomenit Maximinus Daia Tracul)
și până la Charlemagne, împărații sunt pragmatici, mari războinici,
însă sunt foarte puțin învățați! Legenda Imperium-ului (a viitoarei
unități a Europei) a fost, în cele din urmă, destinată fericit: vorbim de
Strasbourg-Frankfurt-Bruxelles – o Europă post-romană dominată de
„neamul francilor”, nu vorbim, nicidecum, de... Istambul!... (Fiindcă,
la mai puțin de 90 km de Bruxelles, este Aix-la-Capelle, unde a fost
rezidența preferată a Împăratului Carol cel Mare și unde el a și fost
înmormântat!...
*
Pentru pre-romani, străromâni, românii vechi, conceptul de
Antichitate târzie pune lucrurile și continuitatea neștirbită a istoriei
noastre, europene-romanice, într-o altă și nouă lumină; îndepărtează
obsesia lipsei de „documente”, comună tuturor neamurilor „călcate”
de migrații. Înlocuiește chiar și conceptul de „boicot al Istoriei”, în
favoarea unei vieți anonime, necontenite, trudnice, aproape izolate
și autarhice.
Șirul acestor migranți e enorm și se întinde pe mai multe secole!...
E necesar să numim și neamurile germanice mai mici, care, unele
desigur, au dispărut cu desăvârșire din istorie, în comparație cu „marii
Goți”: thervingii, gepizii, victarialii, cheruscii, maharvalii, quadii,
marcomanii, burgunzii, taifalii, avarii (ultimii, producând în toate
limbile europene un curent, denumind goana de jafuri, posesii, pradă:
substantivul-adjectiv teribil avar!).
Vor urma slavii, bulgarii, ungurii, pecenegii, cumanii, tătarii; și,
peste 1000 de ani: turcii, care, după 1453, pătrund spre Dunăre și
visează să cucerească Europa Centrală!...
Evoluând, popoarele, oral, încet și anonim, găsim în relația cu
intrusiunile avarilor, în sudul Dunării (munții Haemus, astăzi Rodopi,
în Bulgaria), în 587, cea mai de seamă „narațiune” a copilăriei
limbii noastre, daco (romanizată): limba română. Cuvinte, topică,
imperative, sută per sută: latine.
Povestea se derulează, noaptea, pe o ploaie grea, haos și noroi.
Avarii ajunseseră și se opriseră, în Tracia. Jefuind și prădând, armatele
avare începuseră să se împrăștie, să se expună pericolului neștiut.
Atunci, armata bizantină, trimisă din Constantinopole, condusă de
generalul Commentiolus, pornește un surprinzător atac. De amintit
că, și în Imperiul Roman de Răsărit, ordinele, în oștiri, se dădeau tot
în latină, nu în greacă. Înainte de a porni la atac, însă, pe ploaie, zoaie,
noroi, unui soldat, din linia întâi, i-a căzut ranița cu efectele militare, de
îndelung drum. S-au desprins de șaua calului, producând un anume
zgomot. Soldatul vecin, însă, l-a strigat, scurt:
(Continuare în pag. 5)

Simpozioanele 
dedicate Sfinţilor Antim Ivireanul și Neagoe Basarab 
Râmnicu Vâlcea (25-27 sept.); Călimănești (27 sept.2018, Ediția a X-a)
Mihai SPORIȘ

L

una septembrie în caruselul anilor
își are în Sinaxar doi sfinți canonizați
de Biserica Ortodoxă Română: Sfântul
Neagoe Basarab, dintre domnitorii
remarcabili (1512-1521), un adevărat prinț
al cuturii românilor și ierarhul bisericii
creștine, Episcop de Râmnic și Mitropolit
al Țării Românești, Sfântul Antim Ivireanul,
georgianul din Iviria care și-a aflat pentru
înaltă slujire, patria română. Cinstirea lor,
îndatorire onorantă pentru urmași, este un fapt intrat în tradiția
vâlcenilor. Faptele acestor oameni trăitori pe meleagurile
Olteniei de sub munte sunt neșterse, nu doar ca urme lăsate în
lucruri, ci adânc întipărite în conștiința cultural-spirituală a unui
public inițiat în istoria devenirii noastre naționale.

Anul 2018, consacrat an centenar (1918-2018), ca o agendă
obligatorie și-a impus tematica evenimentelor dedicate celor
doi sfinți dobândiți de sinaxar. Un proces istoric de durată:
dobândirea unei conștiințe naționale – în sensul modernității
care redefinește națiunea actualizând-o, are în premisele lui
nevoia afirmării treptate a unor mari personalități culturalspirituale pentru formarea unei elite purtătoare a germenilor
identitari în stare să fertilizeze noutatea vremii într- un neam
omogen, prin credința lui statornică. Pentru rodul cel nou,
legea pământului își cerea dreptul la o însămânțare minunată a
cuvintelor proprii graiului ținute în viață prin opaițul bordeielor
și sudoarea maternă. Înainte, pe vremea lui Neagoe și chiar
a lui Antim se puteau invoca versurile lui Mateevici din 1917 :
„Limba noastră-i o comoară/În adâncuri înfundată/Un șirag de
piatră rară/Pe moșie revărsată/.../Limba noastră-i graiul pâinii/
Când de vânt se mișcă vara/În rostirea ei bătrânii/Cu sudori
sfințit-au țara...” . Pentru înțelesul de azi al evenimentului de la
1 Decembrie 1918, reperul de la care măsurăm Centenarul, este
nevoie să observăm lungul proces care l-a făcut posibil și să nu
irosim momentele consacrate deja de tradiție.
Simultan, la Râmnicu Vâlcea și Călimânești, într-o anume concurență a... unității (?!) au fost organizate –evident sub semnul
Centenarului (acel Centenar, devenit o vorbă descărcată de sens,
prin supralicitare și uneori etichetare a banalității!) eveni-mentele
obișnuite și anilor necentenari, paradoxal, atunci fără concurența
specială a anului 2018, care a separat oamenii întru deplina
noastră... unitate. Evenimentele dedicate lui Antim în Râmnic, Sfântul martir fiind cu acte-n regulă și patronul orașului, au
fost ample (cu personalități invitate de departe și cu expertiză
în tematicile expuse!) și au ținut, ca în fiecare an, mai multe zile.
A fost lansată și revista „Lumina Lumii” nr.27 editată de Fundația
Culturală „Antim Ivireanul”, în buna tradiție a anilor precedenți,
vreo douăzeci și șapte la număr. Am urmărit, pe cât ne-a fost
posibil, evenimentele dedicate lui Antim, încercând să observăm
focalizarea pe procesul istoric care a premers marea unire a
românilor, cu adevărat numită moment astral al neamului românesc care își dobândise reduta națională. Remarcabile au fost
contribuțile celor ce au subliniat rolul marilor personalități ca
niște pionieri, începători de drum. Între acești ințiatori de direcții
înnoitoare vor fi fost cronicari, domnitori, ierarhi ai bisericii. Bine
articulate cu miez și valoare adăugată celor demult cunoscute a
fost o bună parte ( din multele articole!), slujind adevărul științific

- fără partiprisurile care mai vădesc angajamentul partizan, ori
obscuritatea conservatorismului, poate suficiența unui prea plin
din vasele prea mici. Poziționarea partizană, între Vest și Est, în
care răul și binele sunt apriori partajate, a fost și ea acolo, uitând
de nevoia unei recunoașteri, peste linia de separație, nu a ceea
ce desparte limesul respectiv, ci ceea ce este numitor comun și
poate deschide poarta, poate construi podul, poate da împăcarea
necesară. Misiunea lui Antim a fost în slujba bisericii creștinortodoxe căreia i-a înțeles adevărul în mod limpede. Pentru
acest fapt, ca în orice investiție reușită, altcineva taie panglica
și șeful instituției chiar premiază făptuitorul, prin scoaterea lui
din... viață. Pentru îndeplinirea acestei misiuni Antim Ivireanul,
trimis de Patriarh aici a înțeles, înaintea Instituției Bisericii (din
Apus și din Răsărit), spusele scripturii – invocate și aceasta după
nevoia demonstrației!- că propovăduirea învățăturii creștine
trebuie să se facă pre limba poporului. Așa au primit apostolii
darul să vorbească în limbile pământului și Apostolul Neamurilor
să scrie, cu mâna lui, Epistolele – scripta manent!- să fie porunci
de îndeplinit, nu răstălmăciri instituționale (în spusa lui Eminescu
: „ ...frază de dânșii inventată!”). Să invocăm sciptura: „cine învață
pe alții să se țină de învățătură!” ( Rn. 12-7). Ce spune învățătura?
Fraților! „Tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă,
cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Sunt
multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna dintre ele nu este
fără sunete înțelese. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului,
voi fi un străin pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește va fi
un străin pentru mine...” (1. Cor. 14- 9;10;11) Misionar creștin
fiind, Antim s-a conformat scripturii! A tipărit pre limba lor carte
sfântă și a trimis-o celor ce cunoșteau limba anume! În planul
celălalt, al misiunii primite pentru mântuirea limbii noastre –

vai cât de târziu!- el a însemnat un moment de destin pentru
neamul românesc care până atunci (să-i spunem unui apostol al
minciunii și suficienței!): nu a învățat limba română în amvonul
bisericii!, pentru simplul motiv că limba de cult în Răsărit, era
greaca și slavona, iar tipăriturile de cult în limba română au
apărut , zice-se după 16 veacuri de la creștinarea noastră (vezi
Apostolii Andrei și Filip!), și atunci cu timiditate! Părinte! (pentru
că apostolul nostru este o față bisericească, cu supra expunere!)
Numai adevărul ne aduce mântuirea, iar propovăduirea care-l
smintește nu face servicii decât minciunii, care este de la ...
celălalt, nu de la Cel căruia trebuie să ne închinăm – apropo de
Adevăr, Cale, Viață!
Antim, deși Ivireanul, este al nostru, de aici, de aproape,
pentru că a slujit în Eparhia Râmnicului și ne-a dat meșteșugul
și luminarea cu tiparul. Ne-a tălmăcit pe înțelesul nostru
scriptura, ca nimeni altul până la el. Este al românilor, pentru
că le-a fost Mitropolit luminat într-o perioadă fertilă definirii
în spiritul vremii, a amprentei naționale. Dar creștinul luminat,
Antim Ivireanul, a trudit pentru toată creștinătatea Răsăritului,
iar faptul martizării lui îl arăta pe altă lungime de undă, cu mult
înaintea stăpânilor săi ierarhi, în înțelesul programei creștine a
Scripturii. Să ne amintim că Apusul, cu o biserică mai dinamică
și-a recunoscut crimele cruciadelor, împotriva schismaticilor,
abia pe vremea modernă a lui Ioan Paul al II-lea, iar reabilitarea
lui Galileo Galilei, abia prin 1992.
Spunem aceste lucruri și în legătură cu continuitatea în
satatlitate datorată marilor voievozi români, care au făcut
posibil liantul crezului creștin pentru neam și speranța mântuirii
naționale de mai târziu, la ceasul potrivit al procesului istoric.

La evenimentul dedicat lui Antim, pe departe, s-a adus vorba
și despre Mircea cel Mare, ori Mihai Bravul. Ei se potriveau,
cu eroismul lor marii epopei naționale și Centenarului, de la
înfăptuirea unirii, din 1918. Am remarcat, într-un articol din
„Lumina Lumii”, lansată acum, pledoaria Î.P.F Daniel, privind
canonizarea lui Ștefan cel Mare și observam că aceleași
argumente se potrivesc și pentru oropsitul de la Cozia , Mircea
cel Mare, ținut în anticameră, după 600 de ani de la răposare,
așa ca să observăm cât își cunoaște istoria, pe toate linile sale
afluente, Biserica Ortodoxă Română. (vezi trimiterea la Rn. 127!). Credem că spiritul neamului iubitor de țară și de cele din
sine ivite și pentru ea jertfite, se ține cu înțelepciunea păstorului
cel mare și luminat, cu condiția deșteptării din somnul adânc,
cum este ieșirea pentru înnoptări, din istorie.
La Călimănești, contrar obiceiului de-al cinsti pe Sfântul
Neagoe Basarab, în Mănăstirea Ostrov – lucru statornicit de o
fostă Maică Stareță, remarcabilă prin faptele ei!- evenimentul,
ajuns la a X-a ediție, a fost găzduit de Biblioteca A.E Baconschi
. A fost un model de organizare pentru eficacitatea celor
comunicate acolo. Sala de lectură plină cu cei interesați și
mobilizați de Forumul Cultural din Călimănești, condus cu
competență de neobosita Fenia Driva. Deși celebram la o zi de
la prăznuirea din calendar a unui sfânt, la eveniment, din motive
diferite, nu a fost prezentă nicio față bisericească. Concurența
marelui Antim, cu evenimentele dedicate lui, pentru a patra zi în
desfășurare, nu au putut aduce să dea greutate evenimentului,
nici sămânță de față bisericească dintre cele disponibile! Cei
trecuți în program, cu alte urgente ascultări, nu au putut onora
cu voință proprie, nu evenimentul, ci pe Sfântul Neagoe Basarab,
săvârșit din lumea asta în 15 Septembrie 1521, canonizat în
25 Septembrie 2008 și trecut în sinaxar pentru prăznuire, în
ziua următoare: 26 septembrie. În bibliotecă, spațiu laic, prin
exelență, i-am dedicat Sfântului, liturghia noastră a celor ce îl
cinsteam acolo și făceam pomenirea faptelor sale remarcabile.
Primarul orașului, directorul Direcției județene pentru Cultură
și Patrimoniu, directorul Editurii Intol Press și al publicațiilor
culturale ale Județului, erau însă acolo să sporească temeiul
evenimentului prin Voința de-al avea în continuitate, de-al
pune în simfonie cu adevărul științific, de-al duce în noutatea
lui mai departe decât locul și momentul consacrat. Secretarul
general al Forumului Cultural al Râmnicului, invitat de onoare la
eveniment, va fi fost în aprecierea sa concludent: așa ar trebui
aduse în dezbatere toate chestiunile care nu și-au epuizat

cercetările și care pot da noi direcții pentru aflarea adevărului
posibil! Remarcabilă a fost comunicarea ziaristului cercetător
(radio!) Mihail Ovidiu Stângă, pornit dincolo de legendele despre
Mihai Vitezul ( O temă interesantă la simpozionul de la Vâlcea!)
în cercetarea originii marelui voievod. Mai spunem aici că întru
cinstirea istoriei și evenimentului pus sub semnul centenarului
am trecut pe la Marele Mircea de la Cozia să-i numărăm încă o
dată, iar și iară, cele de șase ori centenare veacuri de zăbavă sub
piatra cea grea. I-am spus acolo, ni-i martoră megieșa Teofana,
că în biserica ctitorită de sine să nu se vadă în anticamera noilor
voievozi (poate dor zăvozi!), cu canoanele lor insuficient citite și
mai ales descifrate, din povețele vechii scripturi.
Fie toate după putința, voința și știința lor, fără de care nu
se pot împlini faptele, lucrările. Nu am judecat aici pe nimeni,
chiar dacă am exprimat mirarea în legătură cu respectarea unor
porunci adresate nouă celor ce ne revendicăm creștini...
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care guvernează găştile
gâştele, politicile, măştile...

TURUL EUROPEI
UNITE, 2018!

„La bulevard birjar” pe autostrada
care nu este dar se promite
tot mai aproape de Timişoara europeană
capitală culturală europeană și dragă
însă cu drumuri de legătură
cu mizerabile şleauri și hârtoape
şi ţigănie austro ungară cu care se leagă
de împărăția Vienei
pe drum înapoi, de la Sibiu
în fosta Baltă a Timişoarei!...

(Poemul unei călătorii)

„La Bulevard birjar, la Bulevard”
spunea un călător din interbelic
dar mai apoi şi eu sau noi
cei din aceste zile minunate
ale hulitului secol XXI
deceniu secund
în prostie fecund.
Am plecat din Râmnicu Vâlcea
Pe Valea Jiului spre Sebeş
în douăzeci mai acest an la prânz
cu Normandia „Mercedez Benz
-o mie nouă sute nouzeci şi cinci”
cu scaune înghesuite şi chinuite
acre şi rigide şi distanţa între ele
minimul maximal
şi maximul minimal.
Îngrozitorul drum zece ore dinspre nou
Înspre vechi l-am făcut cu genunchii la gură
o soartă avem ca infimi călători
să nu murim şi să trăim prost
să sperăm permanent la mai bine
să rezistăm până ziua de mâine.
În corectul politic românesc
viitorul azi scuză prezentul!...
sintagma: eu sunt fiindcă am fost şi voi fi
cutremură azi occidentul mort
după atâta muncă de cucerire
a Asiei și Africii în trecut
viu, ameţit şi aiurit de nemuncă
...acum.
„La Bulevard birjar, la Bulevard”
a fost sugestia de prim moment
plecând de la Râmnicul Nou
al primarului fost şi cel nou
în drum spre Timişoara veche
şi de promenadă (cu basme
despre turci, austrieci şi ţigani)
a domnului Robu
-primarii veghează...
Primarii care lucrează cu mâini curate
şi Consiliu Local satrap şi casap
veşnic format din două gloate
stânga şi dreapta tot un drac
și-n care astăzi se scuipă
mâine se pupă
de şapte ani numai şi numai de
cei cu Băsescu vrând să se rupă
şi tot astăzi de vreo trei ani încoace
certându-se în stradă
pe legea justiției și amnistiei năroadă
și care luminează drumul când pe stânga
când pe dreapta
cu purtători de cuvânt care
ştiu şi „rezolvă” cât ai clipi totul!...
Cum este cel de la Râmnicu Vâlcea
care semnează şi tot el contrasemnează
semnează şi contrasemnează
reglează treburile
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Autostradă de la Nădlag
pe care o să ne urcăm mâine
şi o 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!
traversând Ungaria
înspre deja fostă Iugoslavia.
Slovenia lângă Serbia
care şi ea era liman pentru noi
un pas înainte doi înapoi
peste Dunăre spre Croaţia
Slovenia şi Dalmaţia.
Ungaria care pe vremuri
îl ținea la sân pe Bela Kun
prieten cu Lenin
și care astăzi îl are pe cel mai bun
prieten cu turcii
cu perșii și rușii!
*
A doua zi luni pe la ora zece
am plecat după somnul bun
precedat de ţuica şi patul
la fel de bun al cetăţeanului Emil
român bun şi fost cetăţean româno canadian
şi timişorean după mamă şi soră
dar şi vâlcean după unchi
frate cu mama Tamara
şi care s-a născut şi crescut
lângă Podul Grand din Bucureşti
în cartierul Giuleşti
mutat mai apoi după tată la Timişoara;
Opera Română, 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 la Vâlcea
care a demolat Bărăţia
şi mai apoi de frică
a fugit în Banat să facă politică
și-aici să strice ordinea catolică!..
Am pornit la drum cu Fordul lui Emil
şi am trecut graniţa la Nădlag
aproape de Arad
ieşind din România direcţia Budapesta.
O Ungarie mare fără maşini şi fără oameni
(între Budapesta şi România)
fără circulaţie intensă pe autostradă...
în timp ce trecând de Budapesta
către Europa de vest spre graniţa cu Slovenia

circulaţia începea să semene cu cea de pe DN 7
(Valea Oltului-România)
semn că Ungaria s-ar simţii
foarte bine în compania unor ţări ca Italia
deşi Italia nu este nici Turcia
şi nici Rusia
nici măcar Iran sau Siria
iar în al Doilea Război Mondial
nu ea a fost preferata lui Musolini şi Hitler
ci Dacia!
stat între statele puternice
ale Europei interbelice
și nesovietice...
După ce am trecut de Budapesta
Ungaria a început să semene cu Europa
şi la aproape o sută de metri deasupra
pământului
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, și Franz Joseph...
Şi Doamne Dumnezeule
pământul se încălzeşte din nou
când zărim Croaţia în depărtare
şi simţim Dalmaţia cu istroromânii
de pe coasta Adriaticii
şi cu aromânii din Macedonia...
ne apropiem de Slovenia!
*
Slovenia ni s-a arătat ca un tărâm de rai
ţinut de munte
scăldat de apele mării
şi ne-au venit în minte aromânii de aici
sau de mai încolo de Croaţia
și care au migrad spre Bucovina și Oltenia
enorm de mulţi
din moment ce Silvestru
Mitroplitul Bucovinei şi Dalmaţiei era
bunicul lui Leca Morariu
la mijlocul secolului XIX
și vorbea limba istro-românilor!
...Leca Constantin Morariu
marele profesor
şi vioncelist, şi folclorist
în o mie nouăsute douăyeci și trei
coresponda cu „Izvoraşul” de la Vâlcea!...
ce întâmplare ce 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;
Leca prietenul lui Mihai Eminescu
și al lui Ciprian Porumbescu...
*
Am simţit în Slovenia nu Marea Adriatică
ci marea civilizaţie care ne încunună
şi pe noi!
pe mine, pe Emil şi pe Tamara
sora mea mai mare
Tamara din Tamar
unde creşte tamarul!
de peste patru mii de ani
teritoriul lui Iuda
nora plină de slavă a fiului lui Israel...
*
O civilizaţie cum nu a fost alta
Slovenia din fosta Iugoslavie,
ţara cu cel mai înalt nivel de traii!
Și cu o puternică aviație...

vedeam din maşina care rula pe autostradă
şi care şerpuia pe dealuri şi munţi
şi printre vârfuri de munţi şi întinderi de ape
acoperişuri de casă ca la Sibiu
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
şi care formează localităţi cu nume româneşti:
Slatina, Bistriça, Zrece!
o scriere slavă cu grafie latino-dacă...
Am ajuns în zona muntoasă
a înălţimilor împădurite
ca în Câmpulung Moldovenesc
sau ca în Ţara Loviştei-muntele Faţa Sf. Ilie
Gorenje, Lublijana-staţiuni olimpice,
aşa cum ar fi trebuit să fie şi Voineasa
dacă România rămânea prietenă cu Iugoslavia
dacă nu revenea la corectul politic
mai ceva decât criminal după 2012.
Din vârful înalt al muntelui de la
„Apartamente Milan”
am zărit pe vărfuri de munte
înalte dealuri
singurele trei biserici pe vârfuri semeţe
semn că biserica bate în retragere şi în Slovenia
ca în noua patrie Europa Unită,
biserica ca şi la noi cândva în pădure ascunsă
sau la Fiii lui Israel
sus pe vârfuri de munte
stânca şi piatra fiind chiar spiritul lui
Dumnezeu.
Suntem în luna mai, în Slovenia
şi un astfel de verde în culmea munţilor
cu nuci şi cireşi lângă brazi
cu oi păscând
alături de gazoanele verzi ale vilelor de
pensionari
mai toţi evrei,
nu am văzut niciodată!
Iată vila la care am stat cu rezervare din 2017
... Vila Skomarje, 36/a. Apartma Rozman Aloys
*** MILAN
un spaţiu montan de vis!
Timişoara-Zrece: şase sute de kilometri!
*
22 mai a doua zi aveam să scriu
în agenda 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
un fluviu ce se revarsă în tine
dar este ţinută în frâie,
plin de putere
de veşnica şi necruţătoarea Natură.
Marea, nu are nici zi şi nici noapte
dar trăiește îndeaproape cu luna
urmele ei peTerra sunt înşelătoare
creşte şi descreşte
are şi nu are valuri,
ea şi oceanul ţin uscatul în gheare!..
bine că nu pot să se răstoarne.
(Continuare în nr. viitor)

OANA MĂDĂLINA BOB
Două zile
„Atenție, vă rugăm! Toți Oamenii Gri care necesită asistență de la
Funcționarii Societății sunt rugați să
aleagă o Categorie și să-și aștepte
rândul. Atenție, vă rugăm! Toți Oamenii Gri care necesită asistența de
la…”
- Bună ziua! Mă scuzați, Ghișeul
Viitor și alte Incertitudini Temporale? Categoria Timp?
- Bună ziua! Sunt Funcționarul 28475. Cu ce te pot
ajuta, domnule?
Omul Gri întinde dispozitivul către Funcționar, iar pe
ecran apare textul pe care fiecare Om Gri îl primește la
naștere:
„Misiune: trăiește-ți viața!
Program fix: două zile din treizeci și una.
Nu, nu treizeci și una că nu avem coroane. Două-zeci
și opt? Doar pentru săraci. Douăzeci și nouă? Pentru
toată lumea, mai puțin restul. Treizeci? Pentru preoți.”
- Sunt confuz. Vreau să-mi trăiesc viața, dar am doar
două zile din douăzeci și nouă.
- Asta îmi pare o problemă pentru cei de la Categoria
Existență. Două zile primim toți. Trebuie regândit modul
de viață.
- Nu, nu, nu. Problema nu e la modul de viață, pe
acela oricum nu-l schimb. Nici la cele două zile, că-mi
ajung. Problema e la cele douăzeci și nouă, sunt prea
puține.

- Deci, domnule, dumneata le vrei pe toate treizeci și
una? De ce?
- Eu doar le vreau.
- Dar folosești doar două! Toată lumea folosește
două!
- Mai bine să rămână decât să nu ajungă.
- Nu-ți ajung zilele pe care nu le folosești?
- Ba îmi ajung. În păstrare. Dar tot sunt puține.
- În păstrare… Și ce mai păstrezi dumneata?
- Idei, domnule, idei!
- De ce le păstrezi? De ce nu spui lumii ce-ai în gând?
- Ca să nu le pierd, să nu zboare. Ca să strâng mai
multe.
- Și să faci ce cu ele?
- Să… de exemplu, pot să… pot să le țin acolo.
- Deci doar le ții?
- Da.
- Și ideile pe care le ai îți ajung?
- Ohoooo, îmi ajung.
- Și de ce nu le folosești ca să-ți ajungă și zilele?
- Păi, vedeți dumneavoastră, nu sunt despre zile…
- Dar despre ce sunt?
- Păi… cam despre tot.
- Și zilele nu fac parte din tot?
- E complicat… ideile sunt despre altceva.
- Și nu le poți face să fie despre zile?
- Poate că da, n-am încercat. Dar cred că ar fi greu.
Ar fi?
- Nu știu, eu nu-mi fac idei. Doar îmi trăiesc viața.

TINERI ÎN AFIRMARE

Dată: 8 aprilie
Destinatar: Eu, dar din trecut
Adresă: Sufletul meu, dar din trecut; pe strada Amintirilor; numărul Încă mai
sper.
Expeditor: Eu
Adresă: Sufletul meu; pe strada De ce mai sper; numărul Visurilor Pierdute.
Dragă muzică,
M-ai părăsit și tu? Ți-ai umplut suficient sângele de otrava mea? Ce ești tu,
muzică, dacă nu tot ceea ce vărs eu în afara mea? Dar tu nu mai ești și îmi pare
că deja nu te mai vreau la mine.
De ce îți scriu ție? Pentru că tu n-ai plecat de lângă mine, tu ai stat acolo,
făcându-ți de cap în timp ce eu mă chinuiam să te privesc, să-ți culeg notele
de pe portativ, așa cum făceam acum mult timp cu cireșele răspândite pe vreo
ramură înaltă. Dar ramura ta e mai înalta, merită să mai încerc să-ți culeg ce tu
arunci cu disperare? Și dacă le culeg, ce fac după? Tu n-ai plecat, și cred că ai
făcut mai rău….
De ce îți scriu ție? Pentru că, deși n-ai plecat, mi-ai cam răpit tot. Apoi ai stat
și te-ai uitat cum mă chinui. Ce vină aveam eu că păsările cântă? Sau că ploaia
se zdrobește de materie cu infinite strigate, ale infinitelor glasuri? Sau că iubita
se ascunde și vrea să o găsesc după chicotitu-i? Ce vina aveam că biscuiții copți
de mama cântau când îi mestecam? Sau că acei copii pe care îi priveam în parc
iubeau să gângurească, iar eu să-i ascult?
De ce îți scriu ție? Pentru că nu știu ce ar trebui să fac acum… Să te blamez
în continuare? Să încerc să te aduc înapoi? Unde să te mai aduc, dacă tu ești tot
aici? Să te întreb de ce nu pleci? Da poate asta ar trebui să fac…
De ce îți
scriu ție? Ca să te întreb de ce nu pleci. Așadar, de ce nu pleci? De ce stai încă
aici, de ce nu fugi, să scapi de mine? Și știi ce e mai rău? Că pur și simplu rămâi
aici, dar nu faci nimic. Nu vezi că nu pot să mă despart de tine? Poate de asta
stai… Poate de asta nici visele nu mai au ecou…
De ce îți scriu ție? Nu o fac, îmi scriu mie, dar mă ascund în spatele tău.
(Continuare în pag. 11)

„TORNA, TORNA, FRATRE!”
(Urmare din pag. 2)
„– TORNA, TORNA, FRATRE!...” (Întoarce-te, întoarce-te, frate –
Căci ți-ai pierdut desaga!)
Acela nu a auzit. După alți cronicari și istorici bizantini, soldatul
acela ar fi repetat:
„– Retorna!... Retorna, frater!...”
Un istoric vestit, din Imperiul Habsburgic (Dualist), C. Jiricek, a
negat că acestea ar fi cuvinte aparținând stră-românei, polemizând cu
savantul B.P. Hasdeu; și a susținut altă opinie, în chip accentuat: aceea
ar fi, de facto, o pură comandă militară!...
Acum, însă, vine esența faimoasei, scurtei expresii, scrise, nu
rămasă orală, precum toate limbile în formare. Nu existau ordine
militare, în care să se folosească parola, apelativul: „Fratre – Frater!...”
În vechea românească a rămas, în poezia (folclorul), ușor de memorat:
sinonimul „întoarnă-te”, „întoarce-te!... Frate!”. Deși soldații erau
„cavaleri” (călări, ori pe lângă cai, pe grea ploaie), expresia nu a putut
fi catalogată nici carecumva... massonică!... Era prea devreme –
devreme cu 1100 de ani!
„– Torna, torna, Fratre!...” e necesar să fie studiată ca o expresie
uzuală, întâmplător rămasă în cultura scrisă, pentru că s-a produs o
„debandadă”, o confuzie uimitoare; iar oștile avare și cele romanobizantine au fugit una de alta!... Este cea dintâi expresie, ce ne-a
rămas – creștină (frate!) și stră-română – ur-românească; idee care
nu va (mai) putea fi, vreodată, anulată, ori ignorată. Însă, mai este un
lucru: rămâne, în egală măsură, o expresie a latinei populare, unde?
În dreapta Dunării (în Tracia-Balcanii, de mai târziu). Pe această filieră,
invitat lingvistul Gustav Weigant, în țară, de regele Carol I, acel savant
german și studenții săi, români, vor descoperi (și vor releva, în studiile
lor, definitiv și în albume cartografice, patru idiomuri (dialecte) ale
limbii române: aromân (macedo-român), meglenoromân, istroromân
(înlăuntrul regatului României – daco-român). Toate, pe fundamentul
limbii latine „vulgate” (populare); în Traco-Dacia antică și târzie,
vorbite și azi.
(Și acum, după Revoluția Română, din 1989, celebra expresie
legendară este reutilizată, de românii din diaspora, chemați ca să
salveze Patria, de un partid neo-comunist!... A devenit un eficient
slogan, cu enormul prestigiu al antichității europene târzii:
„– Torna! Torna, Fratre!...” (că Țara e în profund pericol!).
*
Limba românească, soră a celorlalte limbi neolatine, are, însă, un
procent colosal, în vocabularul ei, de 80%! Document sublim – oral

– noi o auzim și în alocuțiunile, discursurile și încurajările Părintelui
Cuceritor Traian, devenită, astfel și... audio-vizuală, transformând
Columna eternă într-o simfonie de... voci! Asta i-a uimit pe învățații și
umaniștii renascentiști, în frunte cu papii!... Căci e de la sine înțeles,
spre ilustrare, că „ambasadorul” bur al lui Decebal, trimis la Traian,
cu o ciupercă uriașă, cu o scriitură măruntă, pe ea, i-au fost traduse
(ideile), nu pe șoptite, ci cu o voce puternică, printre altele, aproape
strigată:
„– Întoarceți-vă la Roma, Majestate!... Duceți-vă acasă.”
Părintele Nostru Cuceritor și-a urmat însă chemarea, destinul, iar
nouă frazele faimoase, de pe Ciupercă și de pe tamburii Columnei
traiane, ne sună, vajnic, și astăzi, în urechi!
*
De-a lungul antichității târzii, zecile și sutele de călători, hălăduind,
peregrinând, de-a lungul Dunării, se mirau de acel popor care vorbea
„un fel de italiană”; și unii erau negustori, alții cărturari și aventurieri:
pe urmă, încet și tot mai des „misionarii”, călugării-„desculți”, numiți în
sec. XX, ceea ce sunt jurnaliștii și reporterii de azi, „cea mai importantă
mass-media a Europei Evului mediu”. Nu se poate data cea dintâi
mențiune scrisă a limbii noastre românești, ca fiind de origine latină,
dar, prin studenții și boierii-pelerini, transilvănenii au fost „informați”
de trimiși papilor; moldovenii au studiat latinitatea noastră, în
universitățile poloneze; iar boierii și studioșii Țării Românești, de
la Bologna și Constantinopole-Istambul: „De la Râm, – Roma ne
tragem!...”
Cel mai prestigios rămâne Papa-umanist-renascentist Pius al II-lea
(Enea Silvio Picolomini), care, la Conciliul de la Mantova – 1459 l-a dorit
conducător de Cruciadă creștină, pe Vlad Dracula-Țepeș!...) „Acest
popor, românii, au un grai roman, putând fi înțeles și de un om din
Italia. Ei populează și insulele Dunării, având așezări și în Tracia, până
în Macedonia” (Anul 1463). Teologul și diplomatul catolic Antonio
Verantio, arhiepiscop de Strigoniu (1504), de sorginte croat: „Poporul
care locuiește aceste ținuturi, în vremea noastră, își trage originea
de la romani. Însă mulți bâjbâie și se pronunță în mai multe, felurite
chipuri!... De isprăvile lor, în vechime, aici, sunt pline istoriile! Și ne-am
putea mira că romanii nu și-au dobândit numele, în aceste ținuturi, de
la vreun învingător!... Cu cea mai mare îndreptățire și dreptate, ar fi
trebuit să le dobândească de la împăratul roman Traian!...”
Cel mai vestit text, dintre toate, relevând întortocheatul destin
al limbii române, calea ei, obstraculată, copleșită și izolată de Mama
Roma, poticnită, printre Skyle și Caribde și furci caudine ale veacurilor
și vremurilor, cea mai glorioasă definiție a aventurilor și copilăriei

limbii noastre – moșită din latina populară a dat-o umanistul
renascentist italian Antonio Bonfini, teolog de seamă și diplomat
(legat) al Papalității, la Curtea marelui Rege Matei Corvin, la Buda; și
care a devenit cronicar și secretar al său; iat-o:
„După cum mărturisește, până înspre vremurile din urmă, limba
lor, românii se trag din Romani. Deși s-au aflat în mijlocul diferitelor
neamuri barbare, limba română nu a putut fi răpusă!
Românii locuiesc pe acea parte a Dunării, pe care, odinioară, au
locuit-o și populat-o dacii și geții. Iar părțile cealalte, malul celălalt,
sunt ocupate, acum, de bulgari, care au venit, aici, din Sarmația. Și,
cu toate că năvălirile barbare, de toate felurile și soiurile s-au revărsat
asupra Provinciei DACIA și asupra poporului roman, de acolo și asupra
regiunilor geților, împreună cu Panonia – cu toate acestea, s-a văzut
că acele legiuni romane și acele colonii romane nu au putut fi răpuse,
dezvoltându-se, încet, pe mai departe.
Aproape înecați – sub acele valuri ale năvălirilor barbare, oamenii
aceia exaltă (insistă să vorbească) limba română; și, ca să nu o
părăsească, nicidecum, se împotrivesc, cu atâta îndârjire (celor ce
trec peste ei!), încât îi vezi că se luptă, nu atât pentru viața lor, cât
pentru păstrarea limbii lor!... Oare, cine nu s-ar putea minunății, dacă
ar sta să socotească prea desele puhoaie ale sarmaților și goților,
și, de asemenea, puhoaielor hunilor, vandalilor și gepizilor; apoi,
incursiunile germanilor și longobarzilor – cine nu s-ar putea mira,
că s-au păstrat, încă, până astăzi, la daci și la geți, rămășițele limbii
romane? (Ale latinei populare?!...). Provincia Transilvania, împreună
cu cele două Valahii (Moldova și Țara Românească) ocupă acea parte
a Europei care, odinioară, a fost numită DACIA!”
Șansa și cu totul extraordinarul destin istoric al poporului
românesc și al limbii românești, a rămas romanitatea, pe care ne-a
dat-o Părintele Cuceritor Traian! Latinitatea, pe care ne-a sădit-o
întru limba orală (vorbită), auzită, înțeleasă de toți, indiferent în ce
zone și regiuni s-au născut românii, chiar și întru dreapta Dunării; și
Creștinătatea, devenind unul din cele 7 popoare vechi, mărturisind
întru Mântuitorul Isus Christos.
Astfel, se va înțelege (și) fraza celebrului savant francez Maurice
Besnier, referitoare la limba latină și fiica ei – limba românească, într-o
operă a lui despre Columna lui Traian, publicată la Paris: „Iată, în acest
chip se va putea explica persistența, cu atâta dârzenie, a poporului
roman și al limbii, de origine latină, în toate regiunile cucerite de
împăratul Traian! Și care poartă, până în zilele noastre – numele
ROMÂNIA!...”
(Din Roma sorgintei noastre)
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UN EPISOD DRAMATIC DIN LUPTA
EROICĂ A OSTAŞILOR
DIN REGIMENTUL 2 VÂLCEA (1916)
Gheorghe DUMITRAŞCU

P

rintre bătăliile campaniilor din anii 1916-1917, cu rezonanţă în epocă şi peste timp, se
înscrie şi cea care s-a desfăşurat în luna septembrie 1916, în zona Sibiu-Câineni, apoi,
în retragere, pe defileul Oltului. Este de remarcat că, în această zonă, legăturile istorice ale
românilor de pe ambii versanţi ai Carpaţilor, în general, intensa viaţă spirituală românească ce
pulsa în favoarea Unirii pe întregul spaţiu intra şi extracarpatic şi, deci, şi în zonele Sibiului şi
ale Vâlcii, au făcut ca Transilvania să prezinte un interes aparte în planurile de campanie ale
militariştilor germani.
În acest context, bătălia care s-a desfăşurat în aria geografică de la sud de Sibiu este
prima ciocnire de proporţii dintre trupele noastre şi forţele unite ale Puterilor Centrale în anii
participării României la Primul Război Mondial. În această zonă au participat, la marile confruntări cu inamicul,
subunităţile din Regimentul 2 Vâlcea, comandate de colonelul Traian Moşoiu, în care se aflau majoritatea dascălilor
vâlceni cu grade de sublocotenenţi şi locotenenţi.
La acţiunile din zona Orlat, se înscrie şi lupta dusă până la supremul sacrificiu de o subunitate din Regimentul 2
Vâlcea pe dealul Merezi, situat în imediata vecinătate a satului Fântânele1. Pe timpul desfăşurării acelor încleştări, s-a
evidenţiat, prin vitejia şi eroismul de care au dat dovadă, doi fraţi, din comuna Lădeşti – satul Nisipi – Vâlcea, ambii
învăţători, sublocotenenţii în rezervă Vasile şi Gavril Godeanu, primul mort în acea luptă2. Confruntarea militară de
pe dealul Merezi a fost dramatică. După două săptămâni de lupte crâncene, încercuiţi de armata germană, românii
au fost atacaţi prin spate în ziua de 9 septembrie (stil vechi), când a fost împuşcat în cap mortal comandantul
unităţii, sublocotenentul Vasile Godeanu. În aceeaşi campanie, se afla şi fratele acestuia, tot sublocotenent în
rezervă, Gavril Godeanu. Acesta a supravieţuit încleştărilor. Îndurerat de
pierderea fratelui său şi retras între munţi, Gavril Godeanu are puterea să
scrie câteva rânduri părinţilor săi:
„Întristatei familii Ion Godeanu – Nisipi-Vâlcea, iubiţii mei părinţi şi
fraţi, azi, 9 septembrie a încetat din viaţă mult iubitul nostru fiu şi frate –
Vasile – la o luptă ce a fost lovit de un glonţ Dum-Dum, a ieşit în ceafă şi
i-a împrăştiat creierii. Nu va trece mult şi în curând mă voi duce şi eu după
iubitul mei frate. Primiţi lada lui. Vă scriu, alături de el, într-un vârf de
munte, unde-l îngropăm fără popă, fără lumânare, numai sub jalea întregii
companii. La noapte ne atacă şi eu cred că mâine să mai văd şi eu lumina
zilei. Vă pun aici o picătură din sângele lui ca să-l sărutaţi, că pe el n-aţi avut
mila să-i daţi ultimul sărut. Adio, scumpii mei părinţi, fraţi şi toate rudele.
Gavril”3.
În aceeaşi zi, într-un atac masiv al nemţilor, a fost masacrată toată
compania, ostaşii români fiind loviţi şi în cap după ce au fost împuşcaţi.
Pe timpul luptelor desfăşurate ulterior, sublocotenentul învăţător Gavril
Godeanu a supravieţuit, dar a fost luat prizonier şi transportat în Germania,
fiind deţinut în lagărul de prizonieri români de la Krefeld. Reîntorcânduse în ţară, în septembrie 1917, a fost remobilizat şi a participat la ultima
campanie a armatei române. Pentru „bravură” în luptă, i s-a acordat
decoraţia „Mihai Viteazul”4.
Referitor la lupta de la Merezi (Cacova), unde a căzut învăţătorul sublocotenent Vasile Godeanu şi unde au fost
masacraţi 75 soldaţi ai companiei sale, imediat, cetăţenii satului Cacova, din ordinul Jandarmeriei maghiare, au fost
puşi să îngroape în tranşee trupurile celor 75 de ostaşi români căzuţi în lupte.
După şapte ani, în 1923, locuitorii satului, animaţi de un profund respect
faţă de eroii căzuţi pentru întregirea neamului, au deshumat pe acei ostaşi eroi şi i-au reînhumat, după datina
străbună, într-un mormânt comun, pe platoul numit Augur, de pe acelaşi deal Merezi, aproape de sat. Fiind prezenţi,
părinţii sublocotenentului erou Vasile Godeanu au identificat corpul propriului lor fiu, care se afla învelit într-o manta
de piele. După încheierea războiului, în fiecare an, la 9 Mai, locuitorii satului îşi aduc prinosul de recunoştinţă faţă de
eroi, depunând pe acel platou flori ale recunoştinţei celor rămaşi sub Soarele libertăţii şi cerul senin al Patriei unite5.
Cu acest prilej, şcolarii şi tinerii localităţilor din jur, îndrumaţi de dascălii lor, cântau versurile scrise de rapsodul
popular Stana Miclăuş, având titlul „Versul eroilor din Regimentul 2 Vâlcea”. Cităm trei strofe din acestea6:
			
Of, iubiţi părinţi,
		
Că-s înmormântaţi
			
Trişti şi-mbătrâniţi,
		
Dincoace de Carpaţi:
			
Nu mai suspinaţi,
		
Într-un vârf de deal,
			
Nu mai aşteptaţi,
		
În mândru Ardeal,
		
Că ai voştri fii
		
Lângă un sat mic,
			
N-au rămas pustii,
		
Cacova numit.
Mai târziu, în anul 1976, prin muncă voluntară, în satul Fântânele (fost Cacova), s-a înălţat un frumos monument,
ridicat în cinstea eroilor satului Fântânele şi a celor 75 de eroi ai Regimentului de Infanterie 2 Vâlcea. Cuvintele
scrise pe plăcile de marmură, artistic executate, constituie un omagiu adus cu recunoştinţă eroilor căzuţi în apărarea
neamului românesc7: „Spuneţi generaţiilor viitoare că noi am făcut suprema jertfă pe câmpul de luptă pentru
unitatea naţională a poporului român”.
„Recunoştinţă ostaşilor din Regimentul 2 Vâlcea, căzuţi eroic în lupte pe dealul Merezi – septembrie 1916 –
pentru desăvârşirea unităţii de stat a României”.
Sergiu Purece, Petre Bardaşu, Gheorghe Simeanu, Ani de restrişte, Ed. Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 1997, p. 90.
Ibidem, p. 91.
Ibidem, p. 92-93.
4
Ibidem, p. 93; cf. col. dr.(r) Victor Atanasiu, Bătălia din zona Sibiu-Câineni, Ed. Militară, Bucureşti, 1982, p. 91.
5
Sergiu Purece, Petre Bardaşu, Gheorghe Simeanu, op. cit., p. 92.
6
Col. dr.(r) Victor Atanasiu, op. cit., p. 92.
7
Ziarul “Flacăra” din 23 noiembrie 1978; cf. Victor Atanasiu, op. cit., p. 93-94.
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PASSIONARIA STOICESCU:
„DECOLTATE”
N

e aflăm pe plaja de la Sottomarina-Chioggia, lângă Veneţia, şi tocmai
am citit cartea simpaticei noastre colege de la „Rotonda plopilor
aprinşi”, Passionaria Stoicescu, „Decoltate”, aşa cum o arată şi titlul, una
despre lucrurile care mai întodeauna se spun, se scriu, cu perdea! Catrene,
nu deocheate căci majoritatea păstrează o elegantă decenţă , rafinament
literar, ci „decoltate”, atât cât trebuie să se vadă şi să se înţeleagă la bustul
suplu al unei femei frumoase, şi coapte! catrene moralizatoare şi bine venite
întru sănătatea şi fericirea unei comunităţi dispusă să muncească bine şi să
trăiască la fel...Dacă stăm şi ne gândim bine, Passionaria, la o vârstă argintie,
este mai tânără şi spiritualizată ca multe dintre scriitoarele tinere din aceste
tulburi vremuri, aducând multă onoare şi cinste unei generaţii înrobite de artă
de prin anii 1960, 1970...ca şi noi de altfel, nu artişti, dar stâlpi de adevăr şi
cinste ai societăţii româneşti a aceloraşi timpuri. O carte minunată, mă felicit că
am luat-o cu mine în „periplul” pe asfalt, european, din acest an, prin Uniunea
Europeană! fără vămi şi vize, şi fără paşapoarte... Cartea a apărut în 2015 la
Editura „Detectiv Literar”, Bucureşti şi este creată într-o excelentă interferenţă
între artele picturale şi literare, între caricatură la cel mai înalt nivel şi epigramă,
la fel, semnate de doi maeştri ai genurilor: Costel Pătrăşcan şi Passionaria
Stoicescu. Vorbeam de decenţă literară, elegantă, iată: „Reţeta pentru cel
căsătorit/ de-a fi măcar o dată fericit,/ e simplă: nu să-şi pună pofta-n cui,/
ci...să nu afle jumătatea lui! („Reţeta”, pag.43) ...sfaturi utile, sănătoase şi nu
numai literatură, ci și estetică! O carte foarte bună, scrisă ca un Curriculum
Vitae...catrenizat prin care autoarea se prezintă scurt şi cuprinzător ca într-o
epigramă, cititorilor! Mai ales că întâlnind-o în atâtea prilejuri: la Curtea de
Argeş-clubul academicianului Păun, la Piteşti-Biblioteca Judeţeană, la Râmnicu
Vâlcea-Zilele Curierului, la Olăneşti-clubul lui Gheorghe Puiu Răducan...
recitând şi citind, eram curios să o cunosc mai bine!... minunat prilej să am
această carte în mână, de mici dimensiuni, text concentrat, ca o epigramă, şi
care nu putea pe copertă să aibă o poză mai bună ca acest Hieronimus Bosch,
„Grădina Plăcerilor”, din care a selectat scena cu mulţimea care caută să pună
capăt acestei himere în care locuieşte întunericul...uluitor simbolism al unui
ludic dus la paroxism. Continuându-ne ideea...carte care începe cu fragmente
din interviul „Nu încercaţi asta acasă” publicat în revista „Hyperion”, anul 31,
nr. 7-8-9/2013 luat Passionariei de Radu Voinescu şi care continuă cu un
set de şaizeci şi opt de catrene-epigrame. Cartea mai conţine un număr de
patrusprezece caricaturi, color, desenate de Costel Pătrăşcan şi pe care de-a
lungul timpului le-am văzut în presa românească...Să mai citim din bijuteriile
în patru versuri ale Passionariei Stoicescu: „Să zicem da unirii între gay,/gay
politicieni şi-nalţi sforari./ De ce? Doar reproducerea-ntre ei/ I-ar mai opri să
reapară iar!” („Pentru căsătoriile între gay”); „Pentru un clopot nou, de vreo/
cinci ani/ popa din satul nostru adună bani./ Dar ce să vezi! Că tot bănetul
strâns/ doar...de-un Audi 7 i-a ajuns!” („Minune ...bisericească”); „Născuţi de
azi pe mâine s-adune avuţie/ sunt politicienii o specie de paie,/ partidele-de
cârpă, cu fapte-pe hârtie.../ De-aceea biata ţară-i un container de...gunoaie!”
(„Ecologică pe invers”); „- Minciună cât cuprinde, berechet! o blondă către alta
comenta./ Scria „Bărbaţi” pe-o uşă-n faţa mea.../ Când am deschis...surpriză!
Un closet!” („De-ale blondelor”); „Secretul unei căsnicii perfecte/ se află-ntro-mbinmare de defecte:/ el surd, iar ea total nevăzătoare,/ mulţi ani ferice vor
trăi sub soare!” („Secretul”); „Mark Twain are-o propunere sublimă/ referitor
la trecerea-n vecie:/ „Să ne alegem raiul...pentru climă/ şi iadul...pentru-o
bună companie!” („Subscriu!”); „Minciunile au timpul lor perfid:/ spuse-nainte,
când e o votare/ în timpul, când faci sex cu desfătare,/ şi după, când ai fost la
pescuit!” („Despre minciuni”); „Oricât ar fi de genial eroul,/ femeia are ultimul
cuvânt,/ o singură excepţie făcând.../ Ecoul!”

pcickirdan

PAVEL RATUNDEANU-FERGHETE
A CEEA CE-I EMINESCU-SUFLET                                                                                         
DE POET  ÎN PRAG PESTE PRAG                                                                                                 
DE  SĂRBĂTOARE  CENTENARĂ
A CEEA CE-I EMINESCU
Ceea ce-i dumnezeu-iubire şi dulce minune :
Eminescu înţelepciune-rugăciune culme
La lume, ce poartă a lui Dumnezeu nume:
România pace şi pâine,
Hristosul limbii române falnic viitor tras în mâine,
Cer albastru al nostru de lac albastru de codru fără modru.
Fără omenesc şi firesc
Nici eu întru fel nu mă botez, nu mă numesc,
În drepul de a fi zi de zi iubire,
Că fără efort nu-s expert,
N-am nici confort de badea la care-i loveşte creanga clopul,
Nu-s nimic, dar ce zic ?
Nu-s iisus, nu-s iisus mai iisus, de moarte şi cuvinte,
Nu-s un aparte în tinerețe Făt-Frumos fără moarte,
Zâmbet de pace, Liturghie-n spice, pâine
În spectacolul naturii umane de mâine,
Doină de dulce Eminescu minune,
A ceea ce-i iubire şi minune,
Eminescu,
Că vine prin cuvânt cela ce vine părinte a învierii,
La trăire maximă: mesie a iubirii,
Inimă română cu îndemână pentru unii
Şi peste mână,
Fericire pentru alții, pentru celalți,
Până şi pentru vrăşmaşii dragi, de încredere
Întru răsărit de soare
Cu arome şi culoare cum ştim la alt nivel de nobil şi sublim.

SUFLET DE POET ÎN PRAG PESTE
PRAG DE SĂRBĂTOARE CENTENARĂ
                 MOTTO: „SĂ NU STRICI CUIB DE PASĂRE, NICI CASĂ DE OM”.
                                                                                      (ILEANA VULPESCU)
Nu-mi mai aduceți ouă de păsări din hotar, mamă şi tătă,
Că eu țin să mă înmulțesc cu talanții-n har,
Nu-mi aduceți, că nu vreau să văduviți eco-natura României mari,
Mama țară, bunătate de Rai ce-l am
Ca şuhan, niciodată, să nu trăiesc fără socoteală, în van,
Cu zeii pierduți ca măgarii-n ceață,
pentru că nu-mi mai revin la copilărie şi amar vreodată,
Că răsar mare conştiință, deşi n-am apus niciodată,
Să răsar cu talanții lui Dumnezeu dar din dar făcut Rai
Pe picior de Plai şi gură de Rai cu dealul mai la deal
Şi valea lui Iancu mai la vale în Ardeal,
Ca liric pe liră născut din nou în față să vă apar Eminescu, veşnică primăvară
Costumat popular, cum rar național, cu chemeşa fericirii cu primă tricolor,
Şi-n clop cu cinstea pe care o pot purta,
Ca Iisus pe umeri crucea sus pe Golgota,
Îmbrăcat doină şi lumină în fain de duminică,
Că-n sărbătoare fain făinel păşeam pas cu pas, cu lucru bine făcut
Din lumina zilei de început,
Păşeam pe sub cerul albastru sincer, mândru şi cu caracter la biserică
Păşeam cu nepăsarea mării pe valurile omenirii cu sute de catarge
Chemat de Mesia iubirii, catarge care netrăind în van
Vor ajunge cu biruință prin fapte şi credință la liman,
La mal, cu valul pe val, în universul social-uman
Aprins, animat, de mari speranțe de bine al României profunde şi mari
Peste aşteptări prin voințe tari şi bune- cuvințe,
Doină şi lumină, în drag, mireasa cu făinoşag,
trecută la Alba-Iulia peste al casei prag
Trecută cu neam şi țară prinsă adevăr şi viață
Simetrie în horă cu îndemână inimă română cu
îndemână
De Românie gătită întregită, comoară rară de
grai şi plai de Rai,
Pregătită cu întregul alai de negrăită sfântă
nuntă aniversară centenară
Cum nu fu mai Hristoasă
Şi mai tandră şi mai frumoasă la români în casă.

FĂRĂ ASEMĂNARE
SUB SOARE - CUVÂNTUL
PRECUM MĂMĂLIGA CARE FIERBE LA
FOC, PORNIT FLĂMÂND ÎN PROFUND DE
DRAGOSTE
Mulțam, că-mi urezi să fiu mai corso,
în România rai cu adevărat ce-l am
cu eficiență, mai fără perdea,
de după perdea urmărind pe ulița satului pe ea,
pe o ea, că ea într’o joi de dimineață cu rochia
creață
la holdă de grâu cu secerea-n brâu,
cu atâtea lucruri de de făcut bucurându-se în
sfințenia,
în măsura şi aventura lucrului bine făcut:
ce s-a semănat să fie secerat, adunat,
zâmbind grandios, gurmand
luminos, în surâs de Românie,
auzind în mine un glas de bine,
pas cu pas-compas de cumințenie,
cu lumina de început,
în lucru bine făcut,
cu treaba mult mai bine,
mai bine ca acuma,
dar favorit forfotind precum mămăliga ce fiebe
la crud verde de iarbă Bacovia:
extra şi foe verde busuioc,
fierbe întru noroc, fierbe la foc,
fierbe cu transparență şi efect,
infinit apropiat de obiect
cu consecință, cu predictibilitate
de crudă realitate,
cu viața, ca o pradă la festivă paradă
de bună transparență de conştiință
şi ştiința de bună’cuvință,
nemurită cântec în baladă-legendă,
dar în ciudă vociferându-se mai aprins,
hrănit cu sens şi demers, cu inspirație în univers,
cu bonus Iisus cu personalitate
şi un mai presus Eminescu de cuvinte
pentru a se savura şi sătura de pace
şi pâine-liturghie în spice trasă-n mâine,
ca să luăm aminte, să ținem minte,
că-i iubit omul potrivit,
că-i iubit, cel mai iubit sub soare,
cel mai binecuvântare şi bună-intenție,
distins prin compatibilitate şi sens în ecuații,
cu inspirație, în materie,
şi, cu materie primă cenuşie pentru combustie,
pentru util şi durabil, în nobil traind în oaza unică,
România,
trăind profund fiecare moment aparte,
trăind profund, cu emoție,
chiar şi când sunt pornit flămând de dragoste
sunt pornit contra sitemului prost orânduit
şi prost gospodărit pe altarul soarelui.
Vara mi dată peste cap ca fenomenul filozofic a
lui Hegel,
care prin sistem n-are pragmatic

şi produce vijelii, în principii morale de Biblii,
că nu prinde soare
şi, nici n-are ca mine n-are binecuvântare,
n-are bine,
că România mă duce lapte şi miere la iubire,
la stare de urgență: la stare de bine,
de la mic la mai mare,
la fericire prin unire,
România fiind în creştere prin iubire,
cu fericire: între propiile hotare,
întru răsărit de soare,
că doar printr-un gest frățesc ajungem
dumnezăiesc la firesc
ca un om cu picioarele pe pământ
osana-odă şi cânt,
de la om mic, să cresc om mare,
fără asemănare sub soare.

CUVÂNTUL STARE DE BINE
Scrisul nu mi microb, ci virus neghiob în sânge,
mi arta succesului mi lege,
din legea de şcoală-perlă de dincolo de şcoală,
iubire de pe orizontală la înălțime,
iubire cu profunzime pe vericală de cer care se
vede limpede patrie limba română,
în fântână cu îndemână,
că nu mai contează pentru mine banul,
duşmanul-vrajmaşul,
ci să-ți scriu, Doamne, CUVÂNTUL,
stare de bine, bio-Dumnezeul vieții
şi tinereții din ecuații
cu responsabilități- rezoluții.
*
Pentru că scriu patria-mi va fi recunoscătoare
cu dulcele glonț de foe verde şi Făt-Frumos.
Aflăm vorbă din vorbă omenească, ca să
valorificăm,
promovăm şi conservăm vorbele de duh,
adevărate minuni,
înțelepciunile şi minunățiile româneşti de poveşti,
care ne răsfață cu vindecare social-uman.
Hai Vica de ziua ta cum cântă Alexandru
Brădățan:
„hai în ospeție, c-au venit şi copiii din Cluj cu flori
şi-s la cimitir,
unde, dragii de ei au aprins şi lumânări, au venit,
cum veneau ei şi când te bucurai trăind artistic,
emoțional, ca oameni de suflet şi etici asemeni
păstorului blând ori a Marelui Pescar Petru.
Băimărenu Paul Ananie cântă de picioare moi,
picioare cu care o venit la noi
cu Maria-n păpuşoi.
Auzi ce-i autenic şi ne aseamană
(muzica populară ne reprezintă ca popor activ,
cu inițiativă cu esență spirituală, un nucleu de
tradiție).
Ilustrații de Pavel Ferghete
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CENACLUL LICEULUI DIN HOREZU „INTERFERENȚA
ARTELOR 21” - AUGUST 2018
Rafinament și etică literară
Vlad TALPOŞ

C

ritica literară este metoda de a-ţi rafina ideile despre literatură
prin selectarea acelor calităţi pe care textul literar le are ascunse în
esenţa scriitoricească, adică tot ceea ce înseamnă interpretarea cititorului.
Aceste idei ascunse în sufletul scriitorului sunt
decriptate prin intermediul sensurilor pe care le
imprimă în continutul literar , acele ,,secrete” pe care le
ia în considerare ca factori de înfrumusetare a textului.
Ne este oare ușor să ajungem la acest rafinament? Nu,
dacă nu suntem initiati în domeniu, nu vom putea să
scriem acele rafinări literare, adică să evidentiem acele
trăsături ce fac ca opera literară să devină unică prin
arta scrierii.
Dar, rafinamentul acesta se rezumă doar la critica
literară ? Nu, din nefericire, pentru cei neinitiati, acest
rafinament se deduce din talentul scriitoricesc, aici ,,acel
ceva” ce îl face pe sciitor să impresioneze pe cititor.
Așa că acest rafinament constă în alegerea unor
elemente literare , cum ar fi actiunea, perosnajele
sau reperele spatial-temporale, acestea formează un
spatiu imaginar complex, din care reies după o lectură
atentă o serie de sensuri și simboluri. De aici, rezultă că
rafinamentul literar este un liant între lectură – scriitură
– corectură literară bazat pe esenta scriitoricească a
celor initiati în domeniu.
Lectura este și ea pretentioasă dacă nu ești initiat
în domeniul literar, deoarece un adevărat critic literar
preferă să citească doar acele opere literare valoroase.
Așadar, a fi critic literar înseamnă a-ti rafina
dezvoltarea literară prin lectură, scriitură și apoi sensul
existential al acestui obiectiv literar constă în bucuria
că literatura nu a murit , ci a reușit să transmită în
continuare noi ,,povești ascunse” pe care doar pasiunea
poate fi de bază în acest proces.

lipsa de speranță și poate ai văzut doar binele în asta. Și în ei….
Dar cât bine ai putea vedea în mine dacă ți-aș spune că aș străbate Iadul
de la ieșire până la intrarea în Rai? Cât mi-ai crede în bunele intenții fără săți explic că, de fapt, lupta mea va fi mai grea decât cea de a străbate Iadul?
Pentru că eu mă aflu în fundul Iadului și trebuie să ajung ieșire. Dar nu
mă pot ridica din fundul Tartarului, să mă înec de 9 ori in Styx pentru tine.
Ar fi o blasfemie. Iadul e personal și doar pentru tine pot să-l străbat. Să
ajung la ieșire și să-mi ureze noroc Cerberul, știind că suferința abia începe?
Să traversez întreg pustiul Purgatoriului fără să pierd
din gând că pentru tine o fac? Să nu mă las răpusă de
singurătatea și de frica ce mă pândește în pustiu? Miai crede că asta e lupta mea? Să ajung în fața Porților
Raiului după ce am străbătut Purgatoriul, cu puterile
neajutate, lipsită de orice ajutor uman sau divin, căci
ceea ce a rămas din mine nu s-ar mai putea numi uman.
Iar după tot drumul prin Purgatoriu, fără nici un Virgiliu,
fără Beatrice, căci a refuzat să coboare la mine, mi-ai
crede drumul obositor? Ți-ar păsa de faptul că Porțile
Raiului care îmi opresc totul, cele care îmi încheie
călătoria îmi amăgesc existența cu strălucirea lor?
Poate ai crede….
Sau poate aș rămâne într-o permanentă așteptare,
nădăjduind la Nimic, căci Moartea am sfidat-o, iar
Mântuirea n-am atins-o.
12.08.2018

Homo sum

Homo sum, humani nihil a me alienum puto.

Oana Mădălina BOB

P

oate ți-au spus mulți până acum că ar străbate
întreg Iadul ca să ajungă la tine. Poate i-ai crezut.
Poate sufletul ți s-a scurs prin carnea-ți atât de plină de

Din amintiri
Iuliana BURUIANĂ

T

randafirii mei roz s-au uscat sub ochii mei, iar
eu puteam doar sa privesc cum timpul le fură
culoarea, căci rozul lor era doar camuflajul ce m-a
facut să vreau să îi am pe noptieră, of, nu merita să fie
scufundat în uitarea unui maro universal. Petalele lor
se desprindeau ușor cu fiecare clipă în care eu nu știam
cum să încetinesc procesul.
Trandafirii mei, nu au fost niciodată, de fapt, ai mei,
eu doar mi-am însușit păstrarea lor pe termen limitat.
Trandafirii roz au sfârșit targic in coșul de gunoi al unui
aparent iubitor de flori. Vor putrezi cu timpul printre
alte ustensile trecute prin mâna unui nepriceput sfâşiat
de dorințe.
Mi-am permis să îi pastrez totuși într-o fotografie,
închistată într-un suflet schimbător, dar cum voi
readuce mirosul plăcut al vremurilor în care trandafirii
erau roz? „Amintiri”

DISCUŢII
Mădălina Bob : - Referitor la textul „Rafinament şi critică literară” a lui Vlad, prima frază, paragraful de început, adică tot ceea ce înseamnă gândurile
unui scriitor...Nu aş fi chiar de acord pentru că cititorul nu are acces la gândurile scriitorului. Are acces, bineînţeles, la ceea ce pune pe foaie, la cuvintele
scrise acolo, care nu e chiar gandirea scriitorului, gândurile propriu-zise, pentru că uneori avem de a face chiar cu o ficţiune. Bine, niciodată nu putem
ajunge la gândurile scriitorului, poate chiar nici acesta nu poate ajunge aşa cum ar dori la ele. Ştiu din experienţă că atunci când scriu un text uneori efectiv
scriu, iar apoi la o clipă după ce am terminat nu îmi dau seama ce am scris acolo; sau recitesc textele vechi, le dau alt sens faţă de ceea ce a fost iniţial!
aşa că ori ar trebui modificat acest fragment, adica tot ceea ce înseamnă gândurile unui scriitor, ori completat, spre exemplu, „prin viziunea cititorului”
(textul publicat de noi conţine deja modificarea recomandată de Mădălina pe care a făcut-o chiar autorul n.red.).
Vlad Talpoş: - Referitor la textul „Din amintiri” al Iulianei, regăsim aici următoarele simboluri: „trandafir”, care înseamnă frustrare, şi „petale” care
exprimă evoluţia unui proces. Adică din trecut, de la tristeţe, revii în prezent, la bucurie. Întrebarea este: „dar cum voi readuce mirosul plăcut al
vremurilor în care trandafirii erau roz?” Adică în prezent tu ai încercat să te întrebi cum să faci ca trecutul să fie prezent, adică cum îmi aduc aminte de
trecutul meu? ceea ce a fost, să fie şi astăzi. Asta este ideea de bază pe care o completez cu culoare de bază roz, care înseamnă că toate merg ca pe roate
sau că totul e roz! Că totul este bine. Dar bucuria aceasta ştiţi că nu este limitată, aşadar acest proces se reia de fiecare dată. O înşiruire de bucurii şi de
tristeţi. Trăim o permanentă interferenţă a lor...
Mădălina Bob: - Aş spune că metafora pe care ai cuprins-o aici, efectiv, este o paralelă; sau trecut versus viitor, şi totul prin prisma prezentului! În
momentul de faţă Iuliana are la discreţia sa şi trecutul, şi viitorul...Trebuie doar să le combine astfel încât să o ajute în prezent.
Vlad Talpoş: Mă bucur că un viitor student la poliţie citeşte literatura florentină, literatură care promovează trecerea omului păcătos prin purgatoriu.
„Divina Comedie” este împărţită în trei mari capitole... „Infernul”- Iadul, „Purgatoriul”- liantul dintre Rai şi Iad, iar Raiul este viaţa omului, curată. Ai
încercat şi ai reuşit să dai un alt sens omului, vieţii sale, adica cum păcatul a devenit Satana!(?).
Iuliana Buruiană: Cred, s-a înţeles, că fiecare are propria cruce de dus în partea pe care o alege, fiecare are Iadul personal şi doar pentru tine însuţi
poate fi străbătut. Mi se pare, puţin, că aici vorbeşti de egoism şi că fiecare există pentru el însuşi.
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La colțul străzii

MARIA ALECA
Se dedică lui Simon Peter

ŞCOLAR ÎN CLASA
ZERO
Peter mic elev de şcoală
La Castel se joacă iară
Cu copii frumoși ca el
Că-s energici și au zel
Mamele-i supraveghează
Le mai fac și observaţii
Dar îi iartă şi-i mai lasă
Că n-au teme pentru-acasă
Și de timp nici că le pasă!
Că aşa-am crescut cu toţii
Frați, nepoți și strănepoții
Vremi apuse ne e dor
Anii au trecut în zbor
Şi cu ei şi viaţa toată
Ce odată ne-a fost dată.
(20 sept. 2018)

CASA
NOASTRĂ
Suntem la plimbare astăzi
Un minut de casa noastră
La Castel în parcul străzii
Toți trăim mirajul vrăjii.
Iar în faţa dumneavoastră
O privelişte măreaţă
Ne încântă și ne-nvață
Nu-i mândrie mai frumoasă
Ca Arhiepiscopia noastră.
Noul Râmnic Severinul
Aici au fost dintotdeauna
Fericiți cei ce-au crescut la Vâlcea
La umbra Marelui nostru Mircea
Generați,i generații, tot poporul
Tot prinosu-i datorează
Domnului Mihai Viteazul!

CENACLUL „INTERFERENȚA ARTELOR 21” ȘI MENTORUL SĂU
(Miercuri, 12 septembrie 2018, Liceul Horezu)

Ligia NICOLESCU

M

iercuri, 12 septembrie, fiind a doua
miercuri din lună, ne-am întâlnit după
obiceiul stabilit acum aproape doi ani pentru
a ține ședința a 22-a a Cenaclului Literar al
Liceului „Constantin Brâncoveanu”, din Horezu,
cenaclu ce poartă un nume sugerat atunci de dl
Cichirdan-„Interferența artelor-21. ” Domnia sa
însuși fiind un scriitor care a cochetat îndrăzneț
cu pictura ajungând chiar pe simeze, a cochetat
maiestuos și cu sculptura având sculpturi așezate
pe socluri în agora unor localități. Mai mult chiar, tot domnia sa este
și un temut comentator de muzică cultă, fiind nelipsit de la concertele
săptămânale ale Filarmonicii vâlcene. Eu, noi, mărturisesc, nu am
înțeles atunci pe deplin încărcătura semantică a definitorului nume:
Interferența artelor... Acum, după aproape doi ani, am văzut că totuși
sub aceiași coroană se pot strânge și literatura și desenul, pictura și,
chiar îndrăznim să sperăm, și muzica.
Drept este că de mult mai puține ori am avut printre noi „mânuitori
ai pensulei” decât ai „condeiului” dar, în compensație, au fost de
fiecare dată de-o deplină consistență a talentului. Îmi amintesc astfel
de Vlăduț Popa, elevul supranumit de domnul Cichirdan-„Botticelli”
care din păcate a trecut meteoric pe la noi prin cenaclu. Printre acești
minunați mânuitori ai culorilor, a trecut dar a și rămas, Teodora
Vulpe, elevă care în timp a încercat mai multe tehnici și subiecte din
care a ales (inspirată alegere!) „icoana pe sticlă”.
La ședință au participat zece elevi. Am avut bucuria să-l avem iar
printre rândurile noastre pe studentul (de data aceasta) la Facultatea
de limba română de la Universitatea din București, pe Vlăduț Talpoș
care deja a trecut în anul doi de studenție și care n-a pierdut ocazia
unor comentarii inteligente. Printre „cei vechi” au apărut și câțiva
membri noi din clasele a X-a: Florina Iana, frații Dulcă, Gânju EmiliaAida și un student deja (!) Gheorghiu Cristian-Ștefan.
Într-un fel, această ședință la care au participat și cele două foste
colege de clasă, Iuliana Buruiană și Ioana Mădălina Bob, a fost ședința
lor de „rămas bun”, fiind timp de doi ani cele mai sigure prezențe
ale cenaclului nostru. Ambele au fost timp de patru ani eleve ale
clasei „B” a liceului nostru, sub aripa protectoare a dirigintelui lor,
profesorul Ion Gogâță, ambele au avut la terminarea liceului o
foarte onorantă notă de mult peste 9!!! Ambele sunt acum studente,
una dintre ele la Sibiu, Iuliana, cealaltă, fosta președintă a cenaclului,
Mădălina, la București. Cu ocazia acestei ședințe s-a propus de către
dl. Cichirdan și s-a votat în unanimitate ca funcția de președinte a
cenacluului să fie predată de Ioana Mădălina Bob fosta președintă
a cenaclului, domnului Răzvan Bărănguță, acum elev în clasa a XII-a,
dar acest eveniment a fost ultimul care s-a petrecut în cele aproape
două ore cât a durat ședința. Mădălina Bob a citit un poem (!), de cu
totul altă factură literară decât cea cu care ne obișnuise: un poem cu
mult sentiment, în vers alb, deosebit de uimitoarea sa proză SF de
introspecție . Noua noastră colegă, Florina a citit o poezie care ne-a
surprins atât prin maturitatea subiectului atacat cât și prin maniera
delicată cu care îl rezolvă .
S-a citit din nou poezie. Răzvan Bărănguță a prezentat două titluri:
„Drum spre primăvară” și „Confesiune în brațele lui Septembrie”,
ultima, o bijuterie din cinci rânduri, rafinată, aproape asemănătoare
cu o poezie clasică japoneză-haiku de care o despărțea doar rigoarea
matematică a versurilor nipone. Cunoscând poeziile cu care Răzvan
s-a prezentat anterior în cenaclu, frumoase poezii dar obișnuite
pentru un început de drum de condei, cele două aduse de Răzvan
de data aceasta au atins o cotă rafinată, elegantă, elaborată, după
părerea mea rezultate ale unei evoluții incontestabile interioare și,
nu rezultatul unui șir mai lung de încercări din care la urmă „iese”
o formă frumoasă, eleborată dar muncită. Intuiesc în Răzvan un
intuitiv spontan, plin de har dar și de conștiența valorii sale pe care
și-o știe apăra. De altfel, Răzvan a fost singurul dintre membrii elevi

ai cenaclului care a avut curajul unei polemici directe cu domnul
Cichirdan. Având în spate aproape douăzeci de ani de ziar, de
producții literare ca și de comentarii ale operelor literare pe care le-a
recenzat, hermeneutica mentorului nostru a stat și de dată aceasta
de pază, lămurind și ajutând tinerele condee să accepte și să dea curs
unor îndreptări necesare.
Prietenul lui Răzvan, Cristian-Ștefan și el student proaspăt la
„robotică” la Sibiu, adus de literele înșirate pe hârtie ce i-au plăcut
Răzvanului, a citit proză. De fapt, un fragment de proză sub forma
unui dialog pe care l-au susținut amândoi, ca la teatru împreună.
Aducea mult a „Sorescu”, a „Iona”, lucru mărturisit ulterior de el
însuși. În momentul în care s-a prezentat, mărturisindu-și aplecarea
către robotică, instantaneu, dl. Cichirdan și-a amintit tinerețile
existenței sale de inginer care ( în cadrul atelierului de proiectare pe
care l-a condus într-o foarte mare și importantă unitate strategică
a României), a folosit mașinile-unelte cu comandă asistată pe
calculator într-un proces de producție de-o finețe și precizie aproape
medicală, realizând în acest sens un mare număr de invenții și inovații
personale.
Revenind la literatură, fiecare început literar stă, de obicei, sub
influența unui scriitor sau a unei opere literare care a produs o
emoție care te atinge , te zguduie, o mare admirație ca o scânteie
care reușește să aprindă explozivul depozit de talent pe care nu știai
că-l ai. Uneori minunea se produce devreme, alte ori mai târziu ( vezi
Nora Iuga...). Uneori ai curajul și șansa unui debut literar undeva, în
vreo foaie care te bagă în seamă în urma unui eveniment, dar asta se
întâmplă o singură dată...prima dată...Apoi...aproape toți se pierd pe
drum, alte ori nu. De cele mai multe ori da. Șansa unui cenaclu literar
este rară. În cenaclu te obișnuiești cu comentarea producției tale atât
apreciativă cât și analiza aspră a colegilor, a mentorului. Te obișnuiești
și cu succesul, dulce, dar și cu opusul său dureros. Fiind doar între
colegi de breaslă, încă tineri și neinfectați de politică, amîndouă
posibilitățile devin mai ușor acceptabile. Cenaclul liceului nostru are
însă o calitate, de fapt o oportunitate unică, cel puțin în județ dacă nu
chiar în țară: este „mentorat”(dacă există acest termen) de domnul
Cichirdan care a deschis paginile ziarelor sale tuturor debuturilor
artistice născute în cenaclul liceului, oferind o posibilitate de lansare
unică. Găndul mă duce către un scriitor care pe vremuri a făcut valuri
și epocă, având pe lângă o fabuloasă cultură și un curaj nebun de a
aborda subiecte cu un substrat de „șopârle” sub umbrela unor opere
SF. Mă refer la celebrul său roman SF
„Luntrea sublimă”. În acea scriere, esența rezidă prezentă într-o
singură frază: „ În viață, oamenii sunt organizați în forme sociale
conduse în ultimă instanță de o singură persoană. De obicei, cine
are putere nu are și înțelepciune. Și invers!!! Rarisim se întâmplă ca
cele două să existe într-o singură persoană; abia atunci lumea face
un pas înainte” restul era doar poveste. Iată, șansa liceului nostru
a fost deschiderea dl-ui Cichirdan către tineret, către începuturi
artistice care duios îi aminteau domnului scriitor de începuturile
scrisului cenaclului din care la o foarte fragedă vârstă a făcut parte și
de acribia naivă și puerilă cu care își redactau scriind „de mână” așazisele ziare în care-și publicau...scrierile. Amintirile sale...Celebrul său
„caiet gri”...poate prietenul Poenaru cu care redacta în scris, de mână,
aceste „ziare”...Nevoia de a ieși în lume, la lumină...Toate acestea
împreună au generat Înțelepciunea... Surprinzător, nu o înțelepciune
blândă, parentală cum ne-am fi așteptat, ci o înțelepciune aspră,
dură dar, în ultimă instanță asta nu contează, contează doar că a avut
înțelepciunea să ne vrea pentru a se putea continua (copilul din el)
prin copii liceului în evoluția ca artist, care atunci s-a oprit pentru un
timp.
Cum ar fi evoluat artistul Cichirdan dacă și-ar fi continuat
traiectoria artistică frântă de alt drum atunci, un drum care pare
așezat pe o direcție complet opusă, tehnică, inginerească? Cine
știe???Cariera tehnică a domniei sale a fost fulminantă dar, iată că
Cichirdan se întoarce la artă!!
(Continuare în pag. 15)

Cristian-Ștefan 
GHEORGHIU
Adâncuri
- Lasă halba aia jos, si povestește-mi despre
expediție!
- Nimic neobișnuit, o aventură pe care o tot repet.
- Mintea ta, sugrumată de termeni ipotetici te face
să eziți?
- Copile, du-te si înoată.
- Corabia ta își face treaba, dar tu știi sa înoți,
Căpitane?
- Apele mării decid asta.
- Poți sa te împotrivești!
- Ai dreptate, dar aleg sa fiu dus de val, nu
spulberat.
- Căpitane, așa de rău a fost ?
- Nimic nu e rău, am descoperit ape dulci, luminate
de regină, fără stânci, ale căror valuri păleau in fața
catargului ce adăpostea pescărușii mai lași…
- Excepțional!
- La dracu’!
- Ai uitat vâslele, Căpitane?
- Valurile si Corabia complotau împotriva mea,
se înțelegeau așa bine…Stâncile mă încarceraseră,
speranța mă abandonase, urletul învolburat al mării
mă sufoca. până și acul busolei indica spre Krakenul
ăla nenorocit.
- Încă un Kraken?
- Aveam o șansă, chiar daca el râdea de mine.

RĂZVAN
BĂRĂNGUŢĂ
POEZII
Confesiune
în brațele lui Septembrie
Nu-ți vărsa lacrimile pentru că a sosit toamna,
iubito,
căci gândul groaznicei ierni ce se apropie
deja îți întunecă strălucirea feerica a ochilor tai plini de
Speranță.

Drum
spre primăvară
Dacă aş fi iarna ce ți-ar îngheța sufletul
ți-aș transforma lacrimile-n țurțuri
și as ridica un monument pana la Soare
ca să te-ncălzesc cu ploi calde în care să mă scald
și în care m-as îneca,
fericit,
că a venit primăvara.
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„NĂLUCA ÎN PUSTĂ ” SAU CRISTALUL PIRAMIDAL
(Cronică Literară)

Liliana GHIȚĂ BOIAN

S

ă vrei să scrii, să poţi să scrii. Iată
un deziderat care poate sta la îndemâna oricui… dar cum scrii? Aceasta
este o întrebare care poate stârni controverse referitor la faptul că mulţi consideră că a scrie este facil.
Spun acest lucru, deoarece Nicolae
Vălăreanu Sârbu nu scrie oricum. El se
identifică până la nemișcare cu tot ceea ce înseamnă univers de
la începuturi şi până în nemurire.
Călătoria prin pusta sufletului, trecând ca o nălucă prin sentimente pe care le pune la adăpat într-o ciutură spartă, spintecă
limpezimea adâncă a iubirii.
Îmi cresc în ochi rugii cu mure,/ au negre sclipiri orbitoare/
care pătrund şi-n fântâni,/ de unde magic scot iubirea/
ce mă caută şi vrea să intre-n ţesuturi,/ dar ciutura-i spartă şi
până pe ghizd/ rămâne tot ce-i mai adânc în ea.
Ion Alexandru, în „Vămile Pustiei” spune:
„Cine-a fost lăsat în Pustie/ Nu se mai poate întoarce/ Pentru
că în Pustie totul curge/ În Pustie totul stă, în Pustie/
Totul curge. Nu există început şi sfârşit.”

NICOLAE
VĂLĂREANU
SÂRBU
POEME
Cum o arcă de apă
De noaptea se şterge pe frunte
într-o casă retrasă
minunându-se
de atâta dragoste
fără de odihnă,
dimineaţa când năvăleşte lumina.
De inima se strânge în ce înseanmnă iubire
şi orice atingere rămâne lipită de piele
cum o arcă de apă
pentru salvarea vieţii.
Ştiu ce munte creşte-n trup
acolo unde aşteaptă naşterea
ori
învierea care iese înafară
ca o flacără din suflet.

Se deschid porţi
Drumurile caută un sens vieţii,
nesfârşitul dă putere fiinţei
să nu se oprească.
Din unghiul vederii prea departe
se deschid porţi prin care voi trece
spre orizonturi cu noduri dezlegate
din ochiul soarelui dimineaţa.
Aşa cum aerul curge înserarea pe ape
trecând prin cearcănul amurgului,
mă voi alcătui din vorbele descântate
în trupul cu noaptea de fulgere.
Iubirea devenindu-mi fragilă...
Încerc să pun semne dimineţii lichide,
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Continuând ideea, la dimensiuni mai puţin fanteziste sub lumina blândă a crepusculului biblic, autorul ştie că:
Nimic mai milostiv decât lauda Domnului/ de teama greşelii
devenită păcat/ ce-mi scormone sufletul/ cu suliţe de sticlă
De fapt de la Dumnezeu până la păcat este doar un pas care
poate fi uriaş sau liliputan. Ei bine, Nicolae Vălăreanu Sârbu se
încumetă să„ călărească” pusta cu paşi ecveştri şi să găsească în
monotonia ei, frumuseţi ascunse ochiului obişnuit. El îndepărtează vălurile cotidianului, ale aşa-zisului hommo urbanis pentru
a ne dezvălui valenţe şi elemente rafinate care de cele mai multe
ori pentru trecătorii neavizaţi sunt nesemnificative.
Da, volumul este ceea ce se vrea să fie. O perlă preţioasă în
coroana Reginei numită POESIA.
Ca un soare la amiază/ Poezia/ odihneşte
Se pare că Nicolae Vălăreanu Sârbu, fără să fi încheiat un
contractat cu Eternitatea (poetică) rămâne ancorat cu lanţuri de
argint în solul creaţiei de unde nu se mai poate desprinde, deoarece:
Soarele mă umple cu ziua de mâine,/ mă pune să respir boabe
de mărgăritar.
Poezia sa fie se detaşează de lumea reală pentru a accede
spre alte orizonturi înalte, fie este puternic ancorată în realitatea înconjurătoare. Indiferent de zona spirituală în care se regă-

desculţ sar peste valuri de ploi
şi-i dau ocol întunericului din lume
în altă lume să fiu.

Seară de poveste
Se toarnă-n pahare vinul
vibrant şi fructuos la miros
şi maiestos la gust.
În seara cu lumina difuză din pereţi
se dezleagă vorbe cu gânduri ascunse,
masa visătoare ca o salcie bătrână
ascultă cum focul pâlpâie-n sobă.
Cînd totul capătă o limpezime de spirit
în graţia şoaptelor feminine,
irumpe prin toţi porii consensul
în care orice zvon se desprinde,
capătă o aureolă bănuită demult.
Nimic nu-i asemenea cuvintelor calde
când e vorba de iubiri sfârtecate
şi arse de rugina toamnelor
sosite în pragul casei atât de grăbite.

Dincoace și dincolo
de firea lucrurilor
Dincoace de firea lucrurilor e firea oamenilor
ce respiră realitatea ca pe un adevăr trunchiat,
prinde razele de lumină şi le face mănunchi.
S-a întâmplat cel născut să nu fie
din întâmplare.
Cine din cine se trage şi dacă asta e noroc
pe care-l pipăie cu degetele înflorite.
Chiar şi ce-i străin se umple de patimi
cu aromă de mentă şi faţa răcoroasă,
un simbol viclean îmbracă înfăşarea
nenăscutului
peste timpul care nu se joacă cu faptele,
nisipul se umple de vânt şi-l orbeşte.
Firea omului dobândeşte întindere
şi înţelegere
şi nimeni nu se ascunde după ziduri
dincolo de firea lucrurilor.

seşte autorul, acesta ştie că dincolo de orice trăire, simţire sau
stare:
Nimic nu seamănă cu cea fost,/ sunt ca o piramidă de cristal./
Sub ea reflexele se trezesc aprinse,/ lumini de platină sfâşiind
transparenţa/ dau numerelor o vibraţie binară/ şi secretul numelui se lasă descifrat/ pus ca o aură deasupra de cap.
Iubirea- întruchipată de femeie- este poate, tema favorită,
dar spre deosebire de Nichita Stănescu unde aceasta este
„leoaică tânără” la Nicolae Vălăreanu Sârbu iubirea se aşterne
ca o pătură pufoasă de nea peste sufletele catifelate de trecerea
anilor în amintire.
Noaptea iubirii nebune/ nu se loveşte de margini/ şi spintecă
printr-o stea/ lumina aromată din trup.
Într-un ansamblu armonios construit cu grijă şi delicateţe,
poemele se risipesc şi apoi se adună în ele însele pentru a forma
un volum armonios, echilibrat care transmite aşa de mult încât,
cu siguranţă ne trebuie ”un anotimp, un an, un timp” pentru a
pătrunde esenţa şi frumuseţea lui. Pentru că:
Cum altfel se poate ieşi/ din ghearele transpiraţiei reci/ decât
prin împăcarea cu sine/ şi pace lăuntrică (? n.a)
Să-l primim, aşadar în inimile noastre pe cel ce se dezbracă
de cuvinte, pe Poetul Nicolae Vălăreanu Sârbu şi să-l păstrăm în
nemărginirea ardentă a spiritului viu.

La rădăcini
Mă-ntorc de unde am plecat, la rădăcini,
stejarii mă umplu de măreţie,
cum oare să-mi depăşesc limitele
dacă adâncul nu mă iniţiază să urc.
Ştiu cum se cade dacă n-ai forţă
şi nu mă las doborât de furtuni răzleţe
izgonite de sunetul clopotelor.

Tu-mi deschizi alte orizonturi
să-mi explorez posibilităţile native,
dar nimeni nu-mi garantează
că ştiu să le fructific activ.
Aşa că nu pot să ies din obişnuinţă,
să mă lepăd de nepăsarea bolnavă
în care m-am zidit nefericit prin timp,
mai bine nu fac nimic care costă,
nu mă pedepseşte nimeni.

Am scăpat de teama de încleştare,
cred că am o singură ţintă
şi ea se depărtează mereu,
dar lupta e cu mine, nu cu ea.

Din contră speculez orice stare
din care câştig ceva fără mare efort.

Nu ştiu altă cale mai dreaptă
decât perseverenţa în acţiune
cu sabia încovoiată deasupra capului
până duşmanul se pierde pe sine.

cântecul e în inimă
îl ascult cu fiecare aripă de suflet
nu-mi doresc să zboare

Femeia de ploaie

simt cum mi se încreţeşte pielea
se topesc în aer armoniile
din tăcere îngerii suspină
şi coboară pe aproape

Invoc pasărea care zboară spre univers
şi mă întreb până unde?
Nimic nu mă face să cred că rămâne o himeră
când lumina o însoţeşte albastră.
În mine a înflorit carnea şi exultă
odată cu viaţa din bătăile inimii,
doar sângele clocotitor prin artere
trece printre trandafirii dragostei, nu-i rupe,
îţi înţeapă destinul şi mor.
Pune-ţi la ferestre
frumoasele curcubeie ale dimineţii,
aşteaptă femeia de ploaie,
te atige cu fiorul ei înlănţuit de fluturi
Poate vom pleca pe drumul izvoarelor
spre oraşul acela unde coboară infinitul
în coloane şi pe masă, tăcerea înghite umbre
sculptate pe margini rotunde.

Hătişurile logicii
Mereu mă încurcă întrebările fără răspuns,
dar îmi place să le caut,
să mă plimb cu gândul prin hătişurile logicii
până mă înutorc iarăşi la experiment.

transpus

sunetele se respiră
orizotul transcende-n culori
eu mă recompun
gingaş ca un copil

strigăt din zbor
lumina se stinge ia foc noaptea
întunericul e slăbit
dar mâinile îl vindecă de cer
să i se piardă urma
stelele foşnesc pe acoperişuri
tăcerea mă îmbie să ascult
aud strigătul unei păsări
ce nu se satură de zbor
răsăritul deschide calea
ridic privirea şi mă înalţ
tu rămâi cu durerea
deşertăciunea face paşi
trece prin fisurile lumii
se apropie.

GRIGORIE RÂMNICEANU (1763–1828)
–  Călugăr cărturar şi episcop filozof –
Arhim. Veniamin MICLE

A

nul acesta se împlinesc 190 de
ani de la trecerea la cele veşnice
a episcopului Grigorie Râmniceanu al
Argeşulu (1823–1828), o importantă
personalitate a culturii iluministe româneşti.
Grigorie Râmniceanu s-a născut la
anul 1763, în judeţul Vâlcea. Tânăr fiind,
intră în legătură cu un dascăl ardelean, de
la care dobândeşte bogate cunoştinţe de
astronomie şi matematică. Apoi, a învăţat
în cadrul Episcopiei Râmnicului, unde s-a călugărit, fiind ulterior
hirotonit ierodiacon (1780), iar în anul 1787, ieromonah.
Monahul Grigorie a îmbinat viaţa călugărească cu preocupările
culturale; citea din clasicii greci, din scrierile lui Gaius Suetonius
Tranquillus (69/75–130), unul dintre cei mai importanţi istorici
romani; din Erasmus de Rotterdam (1466–1536), teolog şi
erudit olandez, unul din cei mai însemnaţi umanişti din perioada
Renaşterii şi a Reformei din secolele al XV-lea şi al XVI-lea, şi din
Jean Racine (1639–1699), un dramaturg francez, rămas de mic
orfan., care s-a stabilit cu bunica sa în mănăstirea din Port Royal,
unde a primit o aleasă educaţie jansenistă. De asemenea, lectura
sa preferată era renumita „Enciclopedie franceză”, editată de
Jean Baptiste le Rond d’Alembert (1717–1783) şi Denis Diderot
(1713–1784), care a fost terminată în anul 1772, având 28 de
volume, cu 71.818 de articole şi 2.885 de ilustraţii.
Tot la Râmnicu Vâlcea, tânărul monah Grigorie îşi însuşeşte
bine limba greacă şi învaţă geografia şi istoria. Înzestrat cu darul
scrierii caligrafice, din primii ani ai vieţii sale monahale, datează
15 manuscrise copiate de el, între care: Oglinda bogosloviei
(1783), Varlaam şi Ioasaf (1781, 1784), Floarea darurilor
(1780), Istoria Ţării Româneşti (1781) ş. a.; a „diortosit” câteva
cărţi tipărite de episcopul Filaret: Cazania (1781), Catavasierul
(1784), Antologhionul (1786), Cazanii (1792) şi Pravoslavnică
învăţătură (1794), Triodion (1798), redactând toate prefeţele
lor. Deosebit de interesante, pentru ideile istorice şi filozofice
de profil iluminist ale cărturarului, sunt textele ce prefaţează
Antologhionul, Triodionul şi Loghica (1826).
Prefaţa la Antologhion cuprinde un scurt istoric cu numele
tuturor cărturarilor luminaţi care au aparţinut Centrului cultural
de la Râmnic. Deosebit de importantă, prin ideile patriotice şi
gândirea iluministă pe care le conţine, este Prefaţa la Triodion, în care
autorul manifestă preocupării profunde faţă de specificul culturii româneşti, demonstrând că ea continuă cultura „romană” din
Răsărit şi evoluează pe un făgaş propriu, în cadrul civilizaţiei europene. Pentru el, progresul nu este însă un produs al raţiunii, ci un
rezultat al darului primit de om din partea Providenţei divine.
Din text, se evidenţiază tendinţa monahului cărturar de a vedea
îmbinându-se înţelepciunea tradiţională a poporului român şi
cuceririle gândirii contemporane ale iluminismului european.
Mare cunoscător al trecutului, Grigore Râmniceanu aduce
în sprijinul ideilor sale o serie de documente: acte istorice,
letopiseţe româneşti şi lucrări străine. Stilul său este colorat,
cu fraze bogate, încărcate de idei înnoitoare şi sentimente
puternice. În Prefaţa la Loghică, face o caracterizare a poporului
român, prezentându-l blând şi înţelept, nu atât prin studiul
cărţilor, cât prin înţelegerea dobândită în timp din experienţa
vieţii. Mărturiile civilizaţiei noastre, susţine monahul Grigore,
sunt mănăstirile, iar nu palatele şi castelele, ca în alte părţi.
Activitatea de diortositor sau corector a lui Grigore
Râmniceanu cuprinde şi munca de copist, traducător şi autor al
unor importante texte de prefeţe. La Râmnic, el pregăteşte un
volum de Cazanii, în 1781, care s-a reeditat în 1792, cu Prefaţa
alcătuită de el însuşi. Corectează diferite cărţi de cult, precum
şi un volum de Pilde filosofeşti (1783), căruia îi face adaosuri
originale în conţinut.   
În anul 1792, este chemat de mitropolitul Filaret la Bucureşti
unde devine, în 1793, arhimandrit. În slujba Mitropoliei,
îndeplineşte diferite funcţii, precum: „diortositor” al tipăriturilor:
Pravoslavnica învăţătură (1794) şi Triodul (1798), cărora le
scrie prefeţele, în care apar idei istorice şi filosofice de nuanţă
iluministă; dascăl al candidaţilor la preoţie, probabil la Şcoala de
la Antim, un timp egumen al Mănăstirii Vieroşi de lângă Piteşti,
apoi profesor pentru cunoştinţele religioase la Şcoala naţională
de la Sfântul Sava. În această perioadă, traduce din limba greacă:
Cămara dreptei credinţe, Catehismul al lui Teofil al Campaniei ş.

a. Tot lui îi aparţin şi două manuscrise de uz didactic: o Aritmetică
şi o Trigonometrie. Era, în aceeaşi perioadă, conducătorul Şcolii
de grămătici de la Mitropolie.
La 13 februarie 1823, este ales episcop al Argeşului, unde
păstoreşte până la moarte. În 1826, a tipărit la Bucureşti Logica
Sfântului Ioan Damaschin, tradusă de el, prima încercare de
a „muta filosofia şi în limba românească”. În Procuvântare,
Episcopul Grigorie menţionează că: „Această Logică a Sfântului
Ioan Damaschin, tălmăcită din limba Elinească, de mine cel mai
jos numit patriot, carele şi de nu m-am cunoscut în deprinderea
altor destoinici, dar în trudirea cărţilor limbii patriei, cu saţiu am
petrecut. Deci încă mai dinainte ştiind eu că unii din dascălii altor
limbi poate de vreo patimă răpindu-se, nu lipsesc a zice că [şi]
cu neputinţă iaste a să muta Filosofia şi în limba rumânească
pentru sărăcia zicerilor şi a numirilor, am pus toată osârdia de
am tălmăcit şi pre ceale mai nelesnicioase graiuri şi nume, păzind
de aproape pre înţelegerea tălmăcirii, pentru ca să rămâ[i]e
greşită şi deşartă părerea acelora şi să se arate prin lucru dovedit
cum că toate limbile fără deosebire sânt îndămânatece la toate
ştiinţele” (Ioan Damaschin, Logica, tălmăcită în limba patriei de
Kir Grigorie Râmniceanu, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de
Adrian Michiduţă, postfaţă de Gabriela Braun, transliterare de
Aurelia Florescu, Craiova, Editura Sim Art, 2007, p. 25). Grigorie
Râmniceanu „îşi dă seama de greutatea de a reda în româneşte
pentru întâia oară o carte de filosofie, în limba noastră neexistând
atunci termeni potriviţi noţiunilor filosofice” (D. Ioaniţescu,
Primele cărţi de logică în româneşte, în „Convorbiri literare”.
Anul 44, nr. 2 (1910), p. 528).
Totuşi, Episcopul Grigorie Râmniceanu avea temeinice
cunoştinţe de istoria logicii. Astfel, el precizează că „cei vechi
[o numeau] Dialectică adecă privorovitoare, iar de cei mai de
curând, Logică, adecă meşteşugul cuvântării, fiindcă învaţă pre
mijloacele acestea”, anume: „Întâiul adică, cum să poată mintea
omenească a lua orice cu desluşire şi cu alegere; Al doilea, cum
poate ca pre aceaia pre carea o au luat să o judece bine; Al
treilea, cum s-a cădea ca pre mai multe judecăţi să le alcătuiască
drept în cursul lor; Al patrulea, şi cel mai de pre urmă, cum se
poate a îndrepta şi a rândui cu legiuire pre toate acealea şi aşa a
ajunge la cunoştinţă, din întunecare şi amestecare la priceperea
cea desluşită şi aleasă şi nu vom slobozi din ceale cu îndoială
şi din greşeli, deprinzându-ne a socoti drept şi învăţându-ne a
pune adevărurile şi a le [în]cerca şi prin dovedire a îndupleca pre
alţii de a cunoaşte şi pre celelalte risipite boli ale minţii” (Ioan
Damaschin, Logica, p. 27).
Încercând să creeze o terminologie filozofică, episcopul
Grigorie Râmniceanu a echivalat termenii filosofici astfel: „Despre
categorii şi cuvinte (despre glas) şi între categorii găsim: cea
dintâiu fiitorul (lucrul ce iaşte, lat. substantia), a doua neamul (lat.
genus) etc. Termenul de noţiune e redat prin cuvântul hotar (lat.
terminus), cei trei termeni ai silogismului se numesc: hotarul de
deasupra (terminus major), hotarul de mijloc (terminus medius)
şi hotarul supus (terminus minor). Capitolul despre idei este
intitulat despre „Goalele cuprinderi ale minţii”, iar judecata se
numeşte supunere. La teoria silogismului găsim capitole despre
silogismi împleticiţi şi silogismi întorşi. Întoarcerea înseamnă
conversiune. Premisele se numesc puneri înainte, iar concluzia
încheare; dilema se numeşte scurtăpucătură, entimemă – pentru
cea din minte, epichiremă – apucătură, sorit – grămăditor,
parasilogism – apucare amăgitoare, iar metoda se numeşte
întorsătură.”
Episcopul Grigore Râmniceanu leagă şirul cărturarilor din
Eparhia Râmnicului cu Şcoala de renaştere naţională a lui
Gheorghe Lazăr din Bucureşti (1779–1821), fiind o importantă
figură a culturii iluministe româneşti.
Pentru a ilustra personalitatea culturală şi filozofică a
episcopului Grigorie Râmniceanu, redăm în continuare Prefaţa la
Triodul tipărit în anul 1798:
„Triodion ce să zice Trei căntări, ce are întru sine slujba
Sfântului şi Marelui Post. Acum întru acest chip tipărit, întru
întâia Domnie a Prea Luminatului şi Prea Înălţatului Domn, Io
Constantin Gheorghie Hangeri Voevod. Cu blagosloveniia şi toată
chieltuiala Prea Sfinţitului Mitropolit al Uggrovlahiei, Kir Dositei,
în Tipografiia Sfintei Mitropolii în Bucureşti. Anii de la Hristos,
1798. De Dimitrie Mihailovici Tipograful şi de Gheorghie sin
Dimitrie Tip[ograf] Râm[nic].
Iară gheografii despre altă parte, după ce arată pre cele patru
părţi ale Lumii în gheografiile lor, voesc ca să povestească şi

însuşirile cele fireşti ale fieştecăria părţi, ei zic cum că oamenii
Evropei au minte ascuţită, sunt nepregetători şi viteji; şi cum că
într-însa s-au născut atâţia înţelepţi, atâţia puitori de pravile,
doftori, ritori şi voevozi aleşi, carii au dumestnicit, au învăţat şi
au biruit pre toate celelalte neamuri ale lumii, cu puterea minţii
lor, a limbii şi a mâinii; cum că într-însa au stătut cele doao vestite
înpărăţii, a ellinilor şi a râmleanilor; într-însa au înflorit şi înfloresc
ştiinţele, meşteşugurile, bunele obiceiuri şi buna nemuire; şi cum
că iaste cu cuviinţă ca această Evropă să se numească Podoaba
Lumii.
Eu luând seama acestor socoteli ale gheografilor, mă
îndemnez a arăta mai jos pentru ce pricină oare acele însuşiri
fireşti ce dau ei la Evropa nu fac la noi pre toate acele săvârşiri
câte fac la alţi evropeni.
Ştiut iaste prea Sfinţii Tale, că Ţara Rumânească, care să
socoteşte de mathimatici la treapta a 47 a Meridianului şi a 45
a Ecvatorului să află întru aleasă parte a Evropei, trage un aer
sănătos şi supţire, să vecineşte şi cu neamuri care să laudă şi să
răsfaţă în ştiinţe filosofeşti. Toate aceste mijloace lesnicioase de
a râdica şi pre fiii Patriei aceştiia la treptele laudelor de multe
ştiinţe ale celoralalţi evropeni, dar iar cu toate acestea lăcuitorii
rumâni ai aceştii păzite de Dumnezeu ţări nu s-au abătut a să
zăbovi ceva într-acelea. Ei de când au priimit Lumina Dreptei
Credinţe, din zilele Marelui şi Sfântului Constantin Înpărat, s-au
îndeletnicit mai mult cătră întemeiarea credinţei în ţara lor, după
cum mărturisesc nu numai letopiseţele isprăvilor acestui neam,
ci şi multele feliuri de hrisoave ale fericiţilor Domni ai aceştii ţări.
Mulţi tineri, aprinzându-se de râvna folosului Patriei aceştiia,
au mers cu mari osteneli şi primejdii la ţări depărtate, ca să înveţe în şcoale vestite, nu măestrii, nici măsurarea Pământului şi a
înălţimii, nici Astronomie, ci numai cât să cuveniia la apărarea şi întărirea sfintei creştinătăţi; carii întorcându-se nu arăta alte lucruri mai cu fierbinţeală, decât tălmăcirea dumnezeeştilor cărţi, propoveduirea Evangheliei şi bunele orânduieli ale sfintei Besearici”.
Precizăm, de asemenea, că eruditul Grigorie Râmniceanu
este primul român care redactează un Lexiconaş al zicerilor şi
numirilor celor noaă, care acum de nevo[i]e pentru înţelegerea
acestii logici s-au găsit însăşi limba noastră rumânească.

OANA MĂDĂLINA BOB
(Urmare din pag. 5)
Dată: 9 aprilie
Destinatar: Eu, dar din trecut
Adresă: Sufletul meu, dar din trecut; pe strada Amintirilor;
numărul Încă mai sper.
Expeditor: Eu
Adresă: Sufletul meu; pe strada De ce mai sper; numărul
Visurilor Pierdute.
Dragă muzică,
M-am mai gândit la tine. Și aseară când te-am văzut că te
spargi de fereastra mea în mii de stropi. Și de dimineață, când
n-am auzit clocotitul apei pentru ceai și la prânz, când am trântit
coperțile cărții lui Hugo cu atâta frustrare, încât am crezut că
literele și cuvintele s-au speriat, că au început să mă urască și
au plecat. Dar ele erau acolo, ca și tine, doar că ele erau pentru
mine, tu încă ești împotriva mea.
M-am mai gândit la tine. Tu ai făcut-o? Te-ai uitat vreodată
în urmă, m-ai mai văzut vreodată de atunci? Sau ai văzut prin
mine? Tu ai văzut prin mine. M-ai golit întâi de emoții și de
sens, m-ai umplut de notele și portativele tale, apoi m-ai secat
de sânge așa cum se întâmplă vara cu pâraiele. Dar ai greșit
crezând că sunt un pârâu. Știi, eu mă credeam fluviu, că nimic
nu mă poate oprii, că debitul meu de emoții și de viață era prea
puternic pentru a fi stârpit. Asta a fost cauza pentru care am
rămas fără tine. Am fost arogant.
Au trecut mai bine de 12 ani de când nu te mai simt. Iar
anii ăștia au rămas în ceața, pierduți în negura cunoașterii și
îmi pare că acum sălășluiesc în neantul nepăsării mele. Nu, nu,
nu…. Mie îmi pasă acum, dar parcă nu pot să-ți spun asta… De
fiecare dată când încerc să-ți spun că-mi pasă și că te vreau
înapoi, pixul meu rămâne fără cerneală, dispare tot negrul de
pe uitarea de alb pe care scriu.
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EMILIAN VALENTIN FRÂNCU:
„ISTORIA CATOLICISMULUI ÎN JUDEŢUL VÂLCEA”
Petre CICHIRDAN

E

veniment major în istoria culturală a
oraşului, reşedinţă de judeţ, Râmnicul
Vâlcea şi căruia noi, prin 2008, 2009, la
Arhivele Statului, îi propuneam schimbarea
numelui în „Râmnicu Nou”! Credem, tot cam
pe atunci, când omul politic Emilian Frâncu
propunea transformarea oraşului într-o
metropolă care să cuprindă şi staţiunile!
Mai facem publică o propunere a sa (nu ştim
dacă este reală, dar aşa am auzit, şi nouă
ne-a plăcut): Filarmonica să fie mutată în Hala veche a oraşului
(o idee foarte interesantă care trebuie reluată şi dezbătută
de intelectualii de frunte ai oraşului-nu cei premiaţi recent de
primărie), după ce aceast punct alimentar, hală dintotdeauna,
va fi adaptată (modificare sală, instalare orgă, lumini, pereţi,
săli de repetiţie, birouri). Această propunere trebuie reluată
şi discutată în contextul refacerii centrului vechi pe actualul
loc pustiu creat de o „Fefeleagă” a oraşului (al noului centru!),
conjugată cu demolarea blocului curb dintre Hală şi Magazinul
Cozia. Desigur, Filarmonica nu se va mai chema cum se cheamă
acum ci, probabil, „Ion Puţureanu” sau „Leca Morariu” (istoria
vie este mult mai interesantă decât cea a convertirii politice a
istoriei în date). Să nu uităm, Râmnicul, în perioada 1940-1950
(cel puţin) ni se arată ca un oraş dominat de o intelectualitate
cu o cultură muzicală, privată, aşa cum numai marile centre
muzicale aveau odată: Viena, Cernăuţi, Iaşi... Da, să nu ne mire,
căci şi Râmnicul, Vâlcea, a fost cândava capitala lui Burebista, a
Castrelor Romane, a lui Basarab I (dacă nu a altuia dinaintea sa)!
Spuneam, eveniment major, fiindcă în 27 iulie 2018 la Biblioteca
Judeţeană a fost lansată cartea „Istoria catolicismului din judeţul
Vâlcea” apărută la Editura „Antim Ivireanul”, 2018. Autor,
Emilian Frâncu. Cartea conţine un cuvânt introductiv semnat de
profesorul universitar Ioan Opriş, şi, mai citim în pagina tehnică
că Ion Soare i-a fost autorului de un imens şi real folos. Să mai
amintim că această carte este o urmarea scrisă a susţinerii
tezei de doctorat „Istoria Bisericii Catolice din judeţul Vâlcea”
susţinută în 2017, de autor, dar şi o urmare firească şi îmbogăţită
a primei sale lucrări în „coautorat” („În loc de Postfaţă...” de
Ion Soare) cu Corneliu Tamaş: „Istoria Comunităţii Catolice din
judeţul Vâlcea”Ed. „Anton Pann”, 2007 .
După citirea prefeţei semnată de Sorin Oane, în care
se spune între altele: „Catolicismul a fost aproape anulat de
către comunism, iar grecii catolici au fost obligaţi să revină
la ortodoxism” ne dăm seama că aducerea basarabenilor şi
bucovinenilor în număr aşa de mare în judeţul Vâlcea (şaptezeci
de mii în judeţ şi zece mii în Râmnicu Vâlcea) nu a fost absolut
întâmplătoare, aceştia fiind cunoscuţi pentru ortodoxismul lor
moderat (influenţat de ecumenism), încă de atunci, ştiindu-se ce
vatră de religie mozaică (chiar mozaic de religii) exista în nordul
Basarabiei şi nordul Bucovinei, în toată Moldova...ca şi la Râmnicu
Vâlcea şi în Oltenia toată! Două zone aproape identice, ca număr
de mânăstiri, pe care le domină în timpurile moderne, austriecii
şi ruşii...Zone dominate de catolici (plus confesiuni derivate) şi
evrei... În Basarabia conţinutul de români fiind mai mare, între ei,
ca şi la Râmnic, venind la sfârşitul secolelor XVIII şi XIX aromânii
din Macedonia şi Dalmaţia... După 1944 ortodoxia moderată,
ecumenică, se impune (neexistând atunci familie din cele două
ţinuturi româneşti din nordul ţării care să nu conţină membri
de diferite religii.) în faţa catolicilor şi greco uniţilor! Bunicul lui
Leca Morariu, evacuat la Râmnicu Vâlcea, Silvestru Morariu, era
Mitropolitul Bucovinei şi Dalmaţiei; iar portretul lui pictat de
Epaminonda Bucevschi, ar fi fost aruncat la gunoi, dacă nu era
salvat de noi vâlcenii, care l-am dat mai apoi prea uşor Muzeului
din Suceava!...În 1944 Istoria României s-a răsucit cu 180 de
grade! Oltenia (aşa zicându-i austriecii), ţara primă a lui Basarab
I, neavând nici o datorie faţă de Moldova sau Bucovina care nu
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a putut să-şi păstreze fiii...În timpul Evacuării, Leca şi familia sa
tremurau pentru soarta României (vezi „Jurnalul vâlcean 19441949” de Leca Morariu) în timp ce mulţi etnici neaoşi de pământ,
politruci şi ţigani, îi doreau moartea (Mareşalului) şi şi-au întors
faţa prea repede de la germani (fără discuţii,
după instaurarea noului regim, şi ruşii au fost
buni!...pentru ei.). Perioada 1940-2000 va
fi socotită una dintre cele mai interesante,
tot la fel ca perioada sec. XIV - sec. XVII, dar
ca şi sec XIX. Rezultatul, astăzi Râmnicul îşi
detestă trecutul anilor 1970-1980, în care
şi-a pierdut centrul vechi, dar se mândreşte
cu noul cartier Nord, cu Arhiepiscopia, cu
Cetăţuia, şi cu cele trei cimitire din nord:
evreiesc, catolic şi Cetăţuie-eroi, unul lângă
altul ca nişte fraţi, vii în amintire...
Normal, istoria catolicismului în judeţul
Vâlcea, unul din primele atestate în cele
două Valahii, începe odată cu Întemeierea
Ţării Româneşti, sub domnia aprigă a
lui Basarab I, care dă naştere neamului
basarabilor, ţării Basarabiei din nordul
Deltei Dunării, dar şi Valahiei, căci, nu puţini
au fost aceeia care i-au zis Ţării Româneşti,
Basarabia! Basarab întâi, neascultător faţă
de regele Ungariei-soldatul Vaticanului,
care declanşează opoziţia domnitorilor români, deşi cu neveste
catolice, faţă de catolicism. Ungaria ajunge cu graniţa pe Olt, în
judeţul Vâlcea, şi uite aşa începe tarantela politică a întâietăţii
bisericii catolice față de biserica ortodoxă. Cert este că satele
şi marginile târgurilor, şi oraşelor, sunt ocupate de creştinii
ortodocşi, iar centrele urbane au fost ocupate de alţii, orice
altceva decât ortodocşi...Aceasta este istoria pe care o citim în
cartea lui Emilian Frâncu, care ne place şi nouă, o istorie pe care
am cunoscut-o şi prin intermediul unor oameni de mare cultură,
şi scriitori, preoţi, cum sunt şi cei enorm de mulţi din bibliografia
autorului, şi mai ales: Barbu Otetelişeanu, Eudoxiu Hurmuzaki,
Meletie Răuţă, Nicu Angelescu, Aurelian Sacerdoţeanu...
Prezenţa noastră, însă, la lansarea cărţii şi în faptul de a
scrie această recenzie, nu a fost provocată de aprofundarea
fenomenului istoric în sine, deşi, numai noi ştim cât am alergat
după cărţile în tematică semnate de Corneliu Tamaş şi Emilian
Frâncu, mişcarea populaţiilor din judeţul nostru fiind şi pasiunea
noastră! ci curiozitatea de a vedea cum primesc oamenii de
cultură ai aceastei urbe declaraţia-provocare în favoarea a ceea
ce a fost mai bun în oraşul nostru până în anii 1969, instituţia
catolică care a dominat oraşul Râmnicu Vâlcea, clădirea Bărăţiei
şi clădirile ei surori, care demonstrau celor interesaţi că suntem
mai aproape de Austria decât de Turcia, Grecia şi Rusia....La
mintea cocoşului este astăzi că Franz Joseph trasează în 1870-75
reconstrucţia Europei de est, scoţând-o de sub influenţa ruşilor
şi polonezilor; inutil spunem noi, căci şi Rusia se pune încă din
timpul lui Petru cel Mare la umbra (cel puţin culturală) a Austriei,
cea mai mare forţă a Imperiului Romano German având mamă şi
tată...Dunărea! Oraşul Râmnicu Vâlcea, care, pentru ceea ce s-a
întâmplat cu centrul său vechi în 1969-1980 şi nu s-a întâmplat
în 2014-2017, când politica criptocomunistă s-a afirmat din nou,
mai periculos, a fost numit de noi „Oraşul de carton” (subliniat
deja în câteva lucrări). Noi cetăţenii „Versaiului” formaţi din toate
naţiile pământului, şi religiile lui, şi care suntem fanii „Lupoaicei
Capitoline” care să marcheze începerea cartierului soarelui, da,
în nordul oraşului, de la Podul lui Hozoc sau Podul lui Mandi
pănă către cimitirele evreiesc şi catolic, şi Cetăţuie eroi! Noi care
susţinem că ungurii au fost fraţi buni cu noi, şi, iată, nu mai sunt,
căci şi-au semnat sentinţa la moarte, a doua oară, după cazul lui
Bela Kun, acum, când s-au făcut fraţi de cruce cu turcii, cu ruşii,
şi cu ce-or mai fi mai încolo prin Orientul Mijlociu...sângele apă
nu se face!...iată unde a ajuns „floarea-faima Europei” ctitorită

de Carol Robert de Anjou şi de Sigismund de Luxemburg! căci
dacii şi tracii nu aveau nume bun pentru temelia lor. Ne simţim
jigniţi că Râmnicul care ne trebuie, nu mai este! Ploaie de popor
a venit peste el, după semnarea actului de demolare a Bărăției,
zoaie, murdărie care tot fuge acum din
el ca în proza lui Gheorghe Puiu Răducan
în care „Dumnezeu fuge, fuge, fuge...” se
îndepărtează de noi!
Emilian Frâncu nu este istoric, ci are un
doctorat în istorie, are mai multe... Emilian
Frâncu, autorul acestei cărţi de istorie,
profesionist alcătuite, aduce nou în spaţiul
cultural vâlcean cartea de istorie scrisă
artistic, nu mult, căci, totuşi, a fost o teză de
doctorat, dar sunt semne ale unui început
promiţător. Frâncu leagă faptele istorice,
în date, cu expresii care se găsesc adesea
în eseuri sau chiar povestiri literare, proză
scurtă zicem noi, dând o anume căldură şi
impresie artistică...În acest sens gândurile
Valentinei Frâncu, de la pag. 381, sunt
grăitoare, ele ne dezvăluie nouă multe din
tainele populației Râmnicului creat după
Mica Unire și după 1944! Emilian Frâncu fuge
de analiză şi nu este critic. Cartea i se citeşte
uşor, şi cititorul se poate lăuda că şi-a mai
adăugat ceva la cultura generală, care trebuie să fie cel mai mare
cadou dat omului de educaţie şi civilizaţia momentului! Cartea
se află între cele două spaţii, literar şi istoric, stil hibrid, făcând,
iată, un pas important către interferența specifică timpului
postmodern...Putem spune că istoria face, prin această carte, în
cadrul acestei interferențe, un pas către artă, căci, astăzi, dacă
artă nu e, nimic nu este!... ar spune copilul care se va naşte peste
vreo două-trei decenii...Nu că este istoric (aşa cum au încercat
toţi cei prezenţi la lansare să se înţeleagă) a vrut să arate Emilian
Frâncu, ci ceva mai mult, şi noi îl lăudăm pentru acest lucru, a
vrut să arate că el s-a născut într-un loc de mare valoare (trecută
sub tăcere de către ideologii postbelici, comunişti, lucru care se
manifestă şi acum) şi provine dintr-un neam, care indiferent de
religie, se constituie ca fală a vieţii! Aşa ne considerăm şi noi,
căci, nu aşa, el şi cu noi ne-am născut în cartierul „Versail”, după
anul 1950....Miliţia era constituită, Uniunile de creaţie aşişderea,
Institutul de Folclor la fel, Securitatea înfiinţată la aceeaşi dată!
iar cartierul „Versail” (Versailles!) era unul extrem de eterogen
în neamuri, până la noi, zicându-i-se, chiari în documentele de
arhivă, „Ţigănie”! Desigur, această Ţigănie exista în 1921 (dată
la întâmplare, dar importantă că ia ființă PCR), doar prin câteva
căsuţe (şi toate identice, şi frumoase, şi toate pe dreapta cum vii
de la Sibiu) de-a lungul străzii Traian (câțiva ani strada I.G.Duca
și I.V.Lenin) între actuala str. Daniil Ionescu şi Frizeria lui Chichi
(Vasilescu) şi două şatre de ţigani pe aceeaşi stradă Daniil Ionescu,
în vecinătatea dealului „Furnicari” (Furnicari se chema str. Daniil
Ionescu în 1921). Aceste două şatre probabil proveneau, cum
zice Nicu Angelescu-secretar la Episcopie după 1947-din ţiganii
robi ai Episcopiei (deși noi nu credem). Numai că în mod eronat
el extinde această etnie, provenienţa ei, şi peste locuitorii de pe
strada Traian, care în 1947-1950 reprezenta tot ce avea mai bun
Râmnicul în materie de meserii şi populaţii, şi copii (a se vedea că
toţi muncitorii străini care au venit din Italia, din Austro Ungaria,
apoi nevoiaşii bogaţi, 1940-1944, din aceeaşi Austro UngarieTransilvanie de această dată-şi Basarabia şi Bucovina, s-au aşezat
în „Versail”)! Şi Nicu Angelescu, şi Titi Mihai Gherghina (care
ne-a motivat odată că lipsa de fotografii din Ţigănie-ei nu ştiau
de Versail-se datoreşte lipsei de interes pentru acest cartier
de care le era rușine!...ei „marii” vâlceni!). Asta era politica!
Porecla de „Versail” pentru Ţigănie a fost dată de noi împreună
cu Goange Marinescu şi Tinel Avram, după celebra capitală a
luminilor de lângă Paris, Versailles, datorită numele multor copii

din cele două şatre de ţigani, Napoleon! În Arhivele Vâlcea am
găsit frecvenţa deosebit de înaltă a numelor Constantinescu,
Bucătaru, Vasilescu, Rădulescu, Marinescu, Georgescu, Ionescu
între 1900-1947 şi deosebit de scăzută până aproape de zero
către 1867, când documentele sunt redactate în limba rusă, mă
rog, unii îi spun limba slavonă; lucru care demonstrează ce s-a
întâmplat cu vecinătatea Imperiului austriac, după ce acesta a
împărțit casa regală cu Ungaria! stat decăzut moral şi social care
a inventat ura de rasă! dar din care am câştigat, noi, cei adiacenţi
Ungariei și Transilvaniei şi cu înclinaţie către spiritul german.
Autorul cărţii la care referim şi autorul recenziei ne-am
născut: Emilian Frâncu în inima vechiului Versail, pe partea
dreaptă cum cobori de la Sibiu, în casa bunicului său Nicolae
Deliu, casă cu totul specială în care a funcţionat şcoala Frâncu
(specială căci era perfect camuflată de casele lui Nae Ionescu,
Avram, Goange Marinescu şi Bădălan; un loc tocmai bun pentru
fostul prefect de Alba, Cornel Frâncu, după 1944 protejat de
Regatul României, şi cu domiciliul forţat în cel mai apropiat oraş,
din Oltenia, de Transilvania). Şcoala Frâncu (particulară-desigur,
neoficial) a meditat foarte mulți elevi, copii de oameni bogaţi

din centrul Râmnicului (da, aici în „Versail”!)!.. Noi, cel care
semnează această recenzie ne-am născut cinci case mai la nord,
pe partea stângă, în zona rezervată străinilor, dar proprietarul
nostru Vasile Vlad (casa pe locul căreia s-a construit actuala
Catedrală Sf. Apostoli!) fiind „Voievodul Ţiganilor” care conducea
întregul „Versail”. Vasile Vlad, cu puţine excepţii, avea cumpărată
aproape întreaga parte stângă a „Versai”-ului şi era practic şeful
tuturor măcelarilor, toţi, în timp, veniţi odată cu el de la Viena
via Timişoara, Sibiu...Dar nu numai noi doi am pus bomboane
pe coliva „Ţigăniei”...dar şi Antonio Copetti, care și-a luat nevastă
din „Versail”, din neamul Vasileştilor, dar nu aceia recomandaţi
din analele Episcopiei de Nicu Angelescu şi Corneliu Tamaş!
adică din ţiganii robi! Să-l mai amintim pe Gioni Pantaloni alias
Florin Parlapan, care a fost mâna dreaptă a doctorului Palade
din SUA, care a stat în „amonte” de Grădinița Nr. 2 (Podul lui
Hozoc), actorul Cornel Vulpe-vecin cu noi, Ioan Barbu-venit
după 1968, Gogu Rădulescu - înaltul demnitar comunist, Adrian
Dohotaru - președinte Clubul C.C.A, frații și surorile noastre mai
mari, Laurențiu Stilea - antrenorul emerit la Volei, Laurențiu
Dumănoiu, Popescu Dragoș, Florin Iovan, cel mai get beget din

neamul Constantineștilor și care de treizeci de ani crează locuri
de muncă pe Paralela 45 la Balotești...
În 1992 aveam să ne reîntâlnim cu Emilian Frâncu, în cadrul
firmei Regal, apoi, Filmar, care preluase partea tehnică din Regal,
firme în care autorul acestei istorii atât de bine concepute, a catolicismului în judeţul Vâlcea, era acţionarul majoritar. Putem spune
cu mâna pe inimă, că Emilian este cel mai important om din perioada primară a noului capitalism româneasc, anii 1990-1996, când,
pe lângă activitatea din economia de piaţă, devine unul dintre cei
mai veritabili oameni politici. Un fapt care trebuie să rămână în
istorie, Emilian Frâncu, credem, este în mod sigur numărul unu
în jurnalismul vâlcean, cu bani creaţi de domnia sa, înfăptuind
şi cele mai mari şi sincere investiţii. Este probabil primul jurnalist-proprietar de presă-care a câştigat din presă şi a investit în producţie, producţia de mecanică fină! şi în politică. În afară de Parolea
Moga şi Emilian Frâncu, acesta din urmă creând un adevărat
impe-riu privat de presă, nimeni din Râmnicu Vâlcea, nu
poate afirma că este primul proprietar de presă. Argumentele
noastre sunt foarte puternice, dar nu este locul, aici, pentru
demonstrații...

ION SOARE, UNDE SFÂRŞEŞTE UTOPIA LITEREI ŞI ÎNCEPE CALVARUL
ENCICLOPEDIEI (IV)
Ion PREDESCU
(Urmare din Cultura vâlceană nr. 149,  
septembrie 2018)
(...)
tudiul în sine este
acribios, sistematic: „Ca și in cazul altor
texte scrise in Evul Mediu
pe teritoriul țării noastre,
documentele cuprinse în
prezenta lucrare sunt scrise în slavona românească
- redacție a slavonei
(formă mai noua a limbii
slave vechi), în care peste baza medio-bulgară
s-au suprapus „influențe sârbești și rusoucrainiene (în funcție de carac-terul textelor,
regiunea unde au fost scrise și epoca” (Pandele
Olteanu, Gheorghe Mihăilă, Lucia DjamoDiaconița, Emil Vrabie, Elena Lin-ta, Olga
Stoicovici, Mihai Mitu, Slava veche și slavona
românească, București, Editura Di-dactică și
Pedagogică, 1975, p.15). Metodic: capitole:
Fonetica, Morfologia, cu citarea unor lingviști
reprezentativi pentru bibliografia euro-peană.
Citarea se face, neașteptat, prin „apud.” și nu
prin lectura directă, în această situație.
V. Tauli afirma: „întărirea tendinței spre
analitism se manifestă prin creșterea numărului
de cuvinte auxiliare, prin introducerea unei
topici fixe și prin simplificarea acordului, paralel
cu reducerea unor categorii gramaticale” (apud
Lucia Djamo-Diaconiță, op. cit. p. 93).               
Urmează apoi afirmația: „Dispariția flexiunii
nominale în limba mediobulgară și apoi în
bulgara contemporană, precum și - implicit în limba documentelor slavo-române a fost
analizată și explicată de numeroși cercetători
străini și români.”, cu trimitere la același studiu
citat înainte.
Teoretizarea relației dintre mediobulgara și
slavona românească se face exact. Metoda lui
Ion Soare este expusă în structuralitatea ei în
rândurile următoare de la prolegomenele, care
discută substantivul:
„Întrucât substantivul este, lucru firesc,
partea gramaticală cea mai bogat și mai
complex reprezentată în documente, vom
analiza situațiile reprezentative, pe genuri,
pe cazuri și apoi pe numere, relativ la aceasta
importantă parte de vorbire. Dat fiind scopul
pe care ni l-am propus, ni se pare util și
interesant să evidențiem mai întâi formele și
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aspectele moștenite din limba slavă veche,
pe care scriitorii de la cancelariile domnești o
cunoșteau într-o măsură sau alta. În al doilea
rând, vom exemplifica cu situații oglindind
transformările survenite în această limbă și
evoluția spre analitism (cu consecința apariției
cazului general) a mediobulgariei, limba care a
stat la baza slavonei românești. Menționăm de
la început că, acolo unde am considerat necesar,
în cadrul traducerilor exemplelor date, atât la
substantiv, cât și la alte părți de vorbire, am dat
și unele mici variante sau adăugiri explicative,
pentru a releva cât mai adecvat rațiunile
folosirii de către scriitorii actelor, a unei anumite
forme. Am procedat astfel, întrucât, scoase din
contextul traducerii generale a documentului,
exemplele respective puteau să nu fie suficient
de clare în ceea ce privește situația de limbă la
care se referă. În cadrul exemplelor, am păstrat
cronologia documentelor.”
Tipologia analizei este clasică: cazul nominativ (cu afirmații exacte) este relativ bine reprezentat. Cazul genitiv, la fel de exact, cu explicații
corecte: „Desigur, în cel de-al doilea exemplu,
substantivul воевода este la nomnativ, din
cauza confuziei făcute de scriitor între forma
slavă cu а la nominativ și genitivul substantivelor
masculine cu tema în -о (după genul substantivului românesc: voievod);”. Urmează cazul
dativ, acuzativ, instrumental, locativ...
Interesant subcapitol este cel referitor la
numele proprii, la numele domnilor, la membrii
divanului domnesc, la beneficiarii întăririlor
domnești, la rude ale beneficiarilor întăririlor
domnești, martori la diferite tranzacții...
și o formulare avant la lettre în spiritul
conceptului de politically correct: „Persoane
fără personalitate juridică, dependente de
stăpânii lor, (vecini, țigani, ș.a.)” și formulări din
tipologia: „Oprea cu țiganca sa și Miho și Dobrea
și Marga”, „Pătru și Măneța și Pătru și Mănila
și Ciortan și Potrâgă (...) și Botoe și Curicea și
Stanciul și Lepădat și Răsipă și Ghidoe și cu toți
frații lor și cu ceata lor și cu fiii lor”, „două iepe
cu mânji ale lui Chirca, țiganul jupânului Preda”.
Scriitorul Ion Soare nu se dezminte: introduce umor și retorică în formularea de mai
sus și citează la fel, cu umor, din manuscrise. O
concluzie la cercetările toponimelor: „augumentarea razei de cercetare spre arheologie care
a descoperit vestigiile satului Treboile din
județul Argeș, atestate pentru prima oară în
documentul emis de către Mihnea Turcitul”.
Urmează apoi adjectivul.
La pronumele posesive citim: „În documen-

tele studiate sunt folosite relativ rar în comparație cu acelea din textele canonice slave.”
Observații exacte: „Întrucât documentele
analizate în această lucrare nu sunt acte
particulare, scrisori sau texte literare, este de
la sine înțeles că interjecțiile - care exprimă
sentimente și manifestări de voință - apar destul
de sporadic.” La capitolul: „Influența limbii
române asupra morfologiei documentelor” o
afirmație asertorică: „Întrucât scriitorii actelor
erau, de regulă, români - lucru dovedit, în
primul rând, de numele lor - era normal ca
aceștia să se gândească în rpmânește și, ca
urmare, să exprime în scris o serie de construcții
morfologice și sintactice specifice limbii
române. Nu este de mirare, așadar, că în multe
cazuri, doar cuvintele în sine au înveliș slavon,
îmbinarea lor în propoziții și fraze urmând
logica și topica vorbirii române.”
Altă afirmație asertorică: „Influența limbii
sârbocroate: Morfologia limbii mediobulgare,
care stă la baza scrierii acestor hrisoave, a
suferit și numeroase influențe sârbocroate,
realitate pe care slavistul Ilie Bărbulescu o
punea în legătură „cu expansiunea statului
sârbesc și cu preponderența culturală a limbii
sârbocroate, impusă ca limbă de civilizație în
Peninsula Balcanică”.”
În analiza sintaxei acestor texte sunt citați
profesioniștii domeniului, concluziile lor fiind
vivante și avivează istoria mentalităților ca
existență benefică, luminoasă a unui popor: „În
ceea ce privește sintaxa textelor prezentate în
lucrare, aceasta nu prezintă aspecte deosebite.
Unii specialiști în domeniu - de pildă, Lucia
Djamo-Diaconiță - atunci când analizează textele vecihlor documente slavone, nici măcar nu iau
în considerație acest aspect. Se constată, în general, că ea urmează modului de gândire al scriitorilor de acte, care erau români. „Influența limbii române asupra celei slavone este atât de mare - constata Ioan Bogdan - încât aceasta din urmă
își schimbă formele și construirea după cea
dintâi”. (Ioan Bogdan, Câteva manuscripte slavoromâne din Biblioteca imperială de la Viena,
București, 1889, în AAR, seria a II-a, t. XI, p. 2;
apud. Lucia Djamo-Diaconiță, op. cit., p. 289)”.
Ion Soare interpretează, totuși, categorii
sintactice: propoziția, părțile propoziției,
predicatul, atributul, complementul. Capitolul
„Lexicul” este la fel de bine structurat, vivant
pentru liniștea cititorului de literatură. Cităm:
„Cu peste patru decenii în urmă, Al. Rosetti
- luând în considerație și unele greșeli de limbă
comise de către dieci datorită cunoașterii

imperfecte de către aceștia a limbii slavone,
conchidea că „cele mai vechi elemente
slave pătrunse în limba română, prezintă
caracteristicile limbii bulgare” (Alexandru
Rosetti, Istoria limbii române, București, 1978,
p. 305). Așa cum este normal, deci, baza lexicului
acestor documente slavo-române o constituie
vocabulele mediobulgare, „moștenitoarea”
de bază a limbii slave vechi. Peste acestea, s-a
adăugat un număr relativ mare de elemente
sârbocroate, dar și de alte origini. Limba
română își aduce, de asemenea, o însemnată
contribuție la diversificarea și îmbogățirea
vocabularului acestor documente, ceea ce
de fapt, a constituit realitatea de bază care a
îndreptățit determinantul de „românească”,
a dat slavonei scrise în Țările Române între
secolele X - începutul sec. XVIII.” (p. 101)
Lucrări utilizate, cele mai importante în domeniu: „Franz Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum (Vindobonae, MDCCCLXVI)
și E. Blagova, R. M. Țejtlin, S. Gerodes, L.
Pațnerova, M. Bauerova, Staroslavjanskij slovar’
po rukopisjam X-XI vekov, Moskva, Izdatelstvo
„Russkij jazyk”, 1999.”
Ion Soare continua excursul sau stiintific
publicand documentele analizate, care cuprind
acte,danii,relatii intre domnitori, titluri, instituirea granitelor. O carte interesanta: ”Un scriitor
al paradoxurilor: Florentin Smarandache”.
Postmodernismul presupune o bibliografie
imensa. As cita aici volumul: ”Frumusetea
infinutului. Estetica adevarului crestin” de
David Bentley Hart,tradus in limba romana de
Nectarie V. Daraban, elevul meu de la Seminarul
teologic „Sfantul Nicolae”......
Un roman citabil, despre o lume a iadului:
inchisoarea: „Evadatul fără umbră” (Editura
Adrisanso, 2012). O trama politistă, apreciaza
Constantin Mateescu,..,unde veridicitatea
situatiilor si a limbajului e conferita de faptul ca
autorul şi-a petrecut câţiva ani din viata într-un
penitenciar.”
Dragostea salvează şi aici viaţa..Prezenţa
prepoziţiei „sub”, repetat, semnifică, stilistic şi
hermeneutic, o lume dură, cumplit de dură.. În
acelaşi timp, cum ar spune Constantin Noica,
prezenţa prepoziţiei ,redundant, semnifică a
te situa într-un loc, într-un spaţiu, a prinde
sens... Dragostea senzuală traversează cateva
pagini din roman, cu un personaj dyonisiac,
Mesalina, (p.57-59). Mai înainte: „Rugaciunea
unui muritor”, frumos poem, al îndrăgostitului
de proiecţie, de aşteptare, de absenţă.., de
Enciclopedie. (Psihobiografie)
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ÎNTÂMPLĂRI POST-REVOLUŢIONARE:
APUCĂTURI VECHI LA VREMURI NOI (X)
Marian PĂTRAŞCU

Î

n luna mai 1998, a avut loc la Halkidiki,
în Grecia, Prima Conferință de Chimie a
Țărilor din Sud-estul Europei. De la Râmnicu
Vâlcea ne-am înscris cu două lucrări: eu și
Ileana Dimitriu (Dumnezeu s-o odihnească!)
și, respectiv, soții Georgescu, Florentina
și Emilian (între timp Incerchim fusese
preluat în totalitate de către Oltchim, prin
absorbție, nu pe bani, de data asta). Când să
plecăm, domnul Georgescu mi-a spus că nu
putem fiindcă Roibu i-a zis că n-are bani.
– Dar să arunce bani cu nemiluita pe tot felul de prostii are
bani? Du-te înapoi la el și spune-i că dacă nu ne lasă să plecăm,
am să-i arăt de ce sunt în stare!
Colegul meu s-a dus, i-a spus și… am plecat în Grecia! În avion
– stupoare: tot avionul era plin cu cercetători chimiști de pe tot
cuprinsul țărișoarei, transportul, cazarea și masa fiind suportate
de… Oltchim!!! Ba, mai mult, alte trei microbuze cu cercetători
plecaseră din țară spre aceeași destinație, cheltuielile fiind
suportate tot de către Oltchim! Drăguțul de Roibu: pentru noi,
patru amărâți, de-ai lui, cum ar veni, nu avea bani, dar pentru
câteva sute din toată țara avusese! Îmi amintesc că, stând de
vorbă în aeroportul din Atena, în așteptarea celuilalt avion, cu
doamna prof. univ. dr. Jinescu, de la Politehnica București, când
i-am spus că Roibu l-a demis pe Plăvițu, nu-i venea să creadă:
– Cum un om atât de capabil ca domnul Plăvițu să fie demis?
Nu se poate! – mi-a răspuns mirată. Evident, i-am spus și de ce l-a
demis, dar și că noi, cei de la Râmnicu Vâlcea era cât pe ce să nu
venim în Grecia pe motiv că pentru noi Roibu nu mai avea bani.
Din nou, doamna Jinescu s-a mirat:
– Cum, dar domnul Roibu este un director nemaipomenit și
extraordinar, este cu neputință să se fi comportat astfel tocmai
cu proprii angajați.
Ete că s-a comportat, na! C-așa-i românu’!
Și, în fine, iată, a venit și rândul lui Roibu… Sincer, nici nu știu
cu ce să încep…
Am să încep cu o nedumerire pe care am avut-o când am
participat intâia oară la cheful organizat de Roibu în fiecare an
pe 30 decembrie, (cu banii Oltchim-ului, evident) la Fabrica de
Mâncare (da, așa se chema cantina combinatului) și la care erau
invitați directorii și șefii de secții și de servicii. Atunci el ne-a
anunțat că a mai obținut încă o amânare a privatizării Oltchimului, considerând aceasta ca fiind un mare succes personal. Pe
atunci așa ceva mi se părea de neînţeles, dar curând mi-am dat
seama de ce: findcă statul era (şi mai este încă) o vacă bună de
muls şi pentru că la patron nu mai poţi face ce vrea muşchiul tău!
De altfel, cred că Roibu era conştient că numai un patron idiot
l-ar fi menţinut în funcţie. Și acest anunț îl făcea an de an!
Am să vă dezvălui în continuare una dintre multele metode
și tehnici prin care Roibu a devalizat Oltchim-ul. Prin 1997 mă
trezesc cu o adresă semnată de el, care avea atașată o reclamație
de calitate formulată de un macaronar, în care acesta reclama
proporția mult prea mare de produs cu granulație fină, la un
import PVC de la Oltchim. Nu el îmi trimisese acele documente,
ci Radu Negrețu, șeful Secției PVC II, sătul probabil să-i tot
confirme lui Roibu că nu e în stare să fabrice PVC de calitate.
Radu Negrețu, în adresa sa către mine, îmi cerea părerea, fiindcă,
laboratorul pe care-l conduceam n-avea nici în clin nici în mânecă
cu reclamațiile de calitate ale produselor exportate, acestea fiind
treaba CTC-ului și a secțiilor de producție. Ceea ce mi-a atras
atenția din reclamație, a fost următoarea frază, ultima din acea
reclamație: Pentru ca să nu fim nevoiți să vă refuzăm marfa, vă
rugăm să ne aprobați plata contravalorii ei ca fiind de calitatea
a II-a.
Ca să-mi pot spune părerea, trebuia să verific dacă reclamația
se confirma. Prin urmare, am cerut de la CTC toate contraprobele
de la lotul incriminat și le-am analizat complet de câte trei ori
pe fiecare. Am comparat apoi rezultatele obținute de mine cu
cerințele de calitate impuse de importator. Rezultatul? Toate
analizele indicau că PVC-ul exportat era exact ceea ce el solicitase!
– Hopaaa! – mi-am spus atunci – Roibu vinde la export marfă
de calitatea I-a, dar încasează contravaloarea ei ca fiind de
calitatea a II-a!
Așadar, Roibu era cel care le propunea importatorilor să facă
reclamații de calitate fictive, diferența de preț fiind împărțită
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între el și ei! Minunat de convenabil, nu-i așa? Bineînțeles,
partea leului, adică a lui Roibu, nu apărea niciodată într-o bancă
din România, ci… acolo unde trebuia!
În urma analizelor, am întocmit un raport amănunțit, în care
concluzionam că reclamația de calitate a importatorului italian
nu se confirma, era fictivă. Mai arătam că dacă exportul de PVC
de calitatea I-a, dar plata lui ca fiind de calitatea a II-a, devenise
deja o practică, asta nu se putea face decât cu știrea și aprobarea
conducerii Oltchim. Un exemplar din raport i l-am trimis și lui
Roibu, spre știință. A doua zi mă sună Roibu și îmi zice doar atât:
– Ce te bagi tu, bă? – confirmându-mi fără nicio urmă de
îndoială că descoperisem una dintre metodele prin care Roibu
devaliza sistematic Oltchim-ul!
Ce i-am răspuns nu poate fi reprodus aici. A fost a doua
discuție pe care am avut-o cu Roibu în toată cariera mea, și
aceea telefonică și nu față în față. Prima a fost cu doi ani înainte.
Laboratoarele mele arătau jalnic: pereții și mesele de lucru erau
cu faianța lipsă ori spartă din loc în loc, podelele cu gresia la
fel, încât te puteai oricând împiedica și cădea (închipuiți-vă că
aveai în mână un balon de sticlă cu acid sulfuric sau azotic, te
împidicai și cădeai lat la podea – ce urma era ditamai accidentul
de muncă!). După multe adrese, în sfârșit, am avut și eu parte
de reparațiile necesare. La doar câteva zile de la terminarea
lucrărilor, mă pomenesc cu Roibu că intră val-vârtej în biroul
meu, însoțit de Preoteasa – directorul Direcției Investiții și de un
alt inginer, Davidoi, și începe să urle la mine că de ce am pus în
laboratoare gresie pe podele și faianță pe pereți și mesele de
lucru, că am aruncat pe fereastră banii combinatului etc.
– Fiindcă așa prevede normativul, iar tu văd că habar n-ai de
el! – i-am răspuns eu nervos. Ia du-te tu peste drum la Atelierul
Mecanic și la Depozitul Central și ai să vezi mii, poate zeci de mii
de metri pătrați de faianță și gresie pe pereți și podele! Acolo
chiar că au fost bani aruncați pe fereastră, nu aici, unde am un
normativ pe care eram obligat să-l respect! N-a mai zis nimic, s-a
încruntat doar la mine și a plecat rapid, însoțit de ciracii cu care
venise după el.
Vă vine să credeți că astea două ori au fost singurele ocazii în
care eu am discutat cu Roibu? Din când în când mai primeam de
la el o hârtie pe care tot eu i-o trimisesem, ca să ia la cunoștință,
cu mențiunea lui într-un colt: Să discutăm. La început, am sunat-o
de câteva ori pe secretară, o tipă extrem de obraznică și pe care,
de fiecare dată trebuia s-o pun la punct (era mare și se dădea
astfel fiindcă îl avea în spate pe marele șef, generalul, despre care
știa multe și mărunte, dar avea gura pecetluită corespunzător de
el), și i-am spus că eu sunt la dispoziția lui, nu el la a mea, prin
urmare poate să mă sune când dorea. Nu m-a sunat niciodată,
iar eu am lăsat-o baltă. Precizare: am fost colegi de liceu, el fiind
mai mare decât mine cu un an; și, desigur, nici în liceu nu am
discutat vreodată cu el…
Pensionar fiind și întâlnindu-mă cu diverși foști membrii în
CTE Oltchim, (foști șefi de secții și de servicii), pensionari și ei,
le relatam și lor cum Roibu le propunea importatorilor să facă
reclamații fictive de calitate a PVC, pentru a încasa contravaloarea
mărfii ca fiind de calitatea a II-a, diferența de preț până la calitatea
I-a, cu care pleca marfa din țară, fiind împărțită frățește între ei.
Spre surprinderea mea, deloc mirați, toți, dar absolut toți, îmi
dădeau același răspuns:
– Ehei, să fii tu sănătos câte derogări de calitate la produse
exportate n-am aprobat noi în fiecare CTE, și nu doar pentru PVC!
– Păi, bine, măi, mocofanilor, dar voi ce erați acolo – glugi de
coceni? – venea replica mea.
– Păi noi ce era să facem, ne puteam pune cu Roibu? – îmi
răspundeau ei!
Sfântă lașitate românească! – gândeam eu. C-așa-i românu’!
Și nu am cum să nu mă gândesc că, între altele, și această tară
a poporului român a contribuit masiv la apariția și creșterea
aberantului cult al personalității atribuit lui Nicolae Ceaușescu.
Tot respectul meu pentru excepțiile de la lașitate, și mă gândesc
la curajul muncitorilor de la Brașov în 1977 și, desigur, la curajul
celor care au ieșit în stradă protestând împotriva regimului
în 17-22 decembrie 1989. Dar, dacă în aceste două cazuri,
curajul oamenilor a venit și ca urmare a manifestării psihologiei
mulțimilor, în cazul dizidenților individuali lucrurile stau cu
totul altfel: ei, dizidenții regimului comunist, au fost oameni cu
adevărat curajoși, în fața cărora eu unul le-aș cădea la picioare
și le-aș atinge tălpile cu fruntea, mulțumindu-le și cerându-le
iertare pentru că eu nu m-am putut ridica la înălțimea curajului

lor. Dar, în 45 de ani de comunism și cu 16-20 de milioane de
locuitori, exceptând luptătorii din munți și pe cei care i-au ajutat,
știți câți dizidenți veritabili au existat în România? 39!!! Atât!
Nici mai mulți, nici mai puțini! Da, în 45 de ani de comunism,
în România, 39 de oameni au avut curajul de a se opune fățiș
regimului comunist! Dintre toți voi aminti doar unul singur: Vasile
Paraschiv; și voi spune doar atât: cine nu-i cunoaște biografia, să
o afle cât mai curând, altfel, dacă va spune vreodată că-și iubește
țara și că e patriot, eu îi voi spune în față că minte cu nerușinare!
…După decembrie 1989, devenind el director general (pus de
cineva… suspus, nu în urma unui examen de promovare!), Roibu
a angajat o mulțime de nomenclaturiști și politruci de pe la
municipiu și județ, lăsați pe drumuri de… revoluționari. Apropo,
ce drac de revoluție o fi fost la Râmnicu Vâlcea eu nu știu, pe
mine m-a prins la soacră-mea. Pe 16 decembrie eram în delegație
la Iași, nu am văzut decât că periodic treceau pe Ștefan cel Mare
TAB-uri în mare viteză. Am fost la Institutul Petru Poni să-mi văd
vechi colaboratori și să-mi ștampilez delegația – liniște și pace. La
Centrul de Cercetări Biologice, aflat peste drum de Universitate,
unde mă dusesem să-l văd pe domnul dr. chim. Constantin Uglea,
fostul șef al Laboratorului Piloți, din Centrul de Cercetări Râmnicu
Vâlcea, dar pe care nu l-am găsit acolo, un angajat îl înjura de
mama focului pe Ceaușescu, colegii lui încercând zadarnic să-i
închidă gura. Mi-am ștampilat delegația și am plecat alături, la
Spitalul Militar, pentru a-l vedea pe prietenul meu, col. dr. farm.
Nicolae Oiță, dar nici el nu era la serviciu. După amiază am plecat
spre Hârlău cu trenul și de acolo cu autobuzul la soacră-mea, în
satul Rădeni, comuna Frumușica, județul Botoșani, nevastă-mea
și băiatul erau deja acolo.
Pe 22 decembrie, la prânz, priveam la televizor și nu-mi venea
să cred ceea ce vedeam. Deși voiam să stăm de Crăciun la soacrămea, a doua zi am plecat la Iași, bineînțeles cu băiatul, și cu
nevastă-mea. Pentru că tren spre București aveam abia la miezul
nopții, am luat băiatul de mână și am purces pe jos să luăm pulsul
revoluției la Iași, nevastă-mea rămânând cu mșțimea de bagaje
la gară. Pe drum am tot întrebat pe unul, pe altul, dacă în ziua
precedentă au fost ciocniri între manifestanți și trupe de armată,
securitate ori miliție și mi s-a spus că au fost ceva, dar nu cine știe
ce. Am trecut prin Piața Unirii și am văzut că lumea se îndrepta
către sediul Consiliului Județean Iași. Acolo, pe o scenă ridicată pe
scări era o tribună cu microfon și sonorizare la care vorbea cine
voia și cine nu voia, mulțimea din fața scenei strigând din când
în când Jos comunismul! și Libertate!. Am stat ce-am stat acolo,
dar, făcându-ni-se frig ne-am întors la gară. Pe drum a trebuit să-i
explic lui Sebastian, un copil care abia începuse clasa I, ce era cu
mulțimea aceea de oameni și de ce vorbeau așa de tare și strigau
lozinci. În București am ajuns dimineața. Era 24 decembrie, cu o
zi înainte să fie uciși Ceaușeștii. Într-adevăr acolo, în gară, era mai
multă animație, mulți tineri defilau încoace și-ncolo cu celebrele
steaguri găurite la mijloc, acolo unde fusese stema. Ei, cam asta
a fost revoluția din decembrie 1989, așa cum mi-am… petrecut-o
eu și familia mea, mai puțin fetița rămasă la soacră-mea și care
atunci avea 4 anișori. Ei, și acum vin și întreb: dacă la Iași, un oraș
incomparabil mai mare decât Râmnicu Vâlcea (și unde, cică, ar fi
trebuit să înceapă), asta a fost revoluția din decembrie 1989, de
ce aș crede că în orașul meu de domiciliu ar fi fost altfel? Ba, aș
zice că dimpotrivă, n-a fost nici pe departe ca la Iași!
Vreau să fiu bine înțeles: nu am intenționat nicio clipă măcar
să duc în derizoriu evenimentele din decembrie 1989! Da, au fost
morți, au fost răniți, au rămas mutilați pe viață mulți participanți!
Și pentru ce? Fiindcă nu ei sau urmașii lor au fost cei care au
beneficiat de pe urma curajului lor, ci cu totul alții, și, în primul
rând – foștii nomenclaturiști comuniști și securiști! Mai mult – cei
care au scăpat nevătămați de la revoluție au avut ulterior parte de
o marginalizare masivă din partea societății post-revoluționare,
unii dintre ei chiar ajungând la sinucidere văzând ce a ieșit în
cele din urmă! Da, au fost orașe-martir – Timișoara, București,
Sibiu, Lugoj, Arad ș. a. – dar, pentru numele lui Dumnezeu, nimic
din toate astea n-au fost la Râmnicu Vâlcea și nici măcar la Iași!
Atunci de unde revoluționari în Râmnicu Vâlcea? Un lucru știu
însă sigur, anume că, după ce Iliescu le-a acordat niște drepturi,
aceștia s-au înmulțit ca ciupercile după ploaie, exact ca în cazul
persoanelor cu handicap, deși mulți dintre ei, de frică, nu mai
ieșiseră din case până după jumătatea lunii ianuarie 1990! Mai
mult – cunosc câțiva foști secretari de partid până în 1990,
care, având patalama de revoluționari, au beneficiat de toate
drepturile conferite de această… calitate! (va urma)

EVGHENIA ZAPRAȚAN NICOLESCU
ÎNTRE NOI, STRADA

Motto: 1969-1970... / nebunie/ studenție/ Woodstock / flower-power/
hippioți/ chitare/ balade... / libertate,/ frate,/ libertate!
Am locuit
amândoi
la aceleași
adrese.
Numere pare
eu
numere impare
tu.
Am mărșăluit
fericiți
prin facultăți
prin uzine
prin șantiere
prin viață
mergând paralel
umăr
lângă umăr
o viață
două vieți
fiecare
pe trotuarul său,
metalici
mecanici
ca niște cyborgi.
Dacă ai fi trecut strada...
dacă aș fi deschis ușa...
ne-am fi cunoscut
poate
la vreme...
la acea vreme
în care
tu credeai
misterul
talentului
din creierul tău
din carnea ta
din sălbăticia ta
iar eu
aș fi crezut
încă
în tine.
Dacă ai fi trecut strada...
dacă aș fi deschis ușa...
am fi avut
timp
să ne iubim
în afara
oricărei soarte.
Deodată
am fost
și oricând
am fi avut
atunci
drept
la fericirea
punctuală
lineară
spațială
cosmică
singulară.
Dar tu n-ai trecut stra
eu n-am deschis ușa...
și nu ne-au înghețat
privirile
intersectându-se
sălbatic
însetate
de dorință
ca săbiile
katane
dușmane.
Am fi putut
sublim
să încremenim

chilimbar
în secundă
în viață
în eternitate.
Am fi adormit
iubindu-ne
pătimaș
pe stindardul alb.
Am fi putut
descoperi
pacea somnului
pe piept
de bărbat
minotaur
cu coarne
de aur.
Am fi putut
sfida
moartea
ca priveliște
Am fi putut
să ne sfâșiem
iubindu-ne
ca nebunii
în gura Lunii,
în cornul Lunii
atunci
când
eram
singuri
în nopțile
timpurilor.
Am fi putut
închipui
un drept
al nostru
o secundă
a noastră
o clipă
momentană
a noastră
și ne-am fi descoperit
bogații stăpâni
ai clipei
timpului.
Am fi putut
chiar fi!
Dar tu n-ai trecut strada...
eu n-am deschis ușa...
și am trecut
unul pe lângă
altul
o jumătate de veac,
în aceelași
univers
invers,
pervers,
pe care
ni l-am construit
singuri
visând că
s-ar fi putut
petrece
toate astea
cu noi,
că ne-au pătruns
toate astea
în creier
prin ochi
până la os
pe lamă
de cuțit ascuțit
furat
de o nomadă
de șatră

de vatră
jucat în dinți
ca pe arginți
jucându-l
goală lângă foc
aprig
și de moarte joc,
răscumpărând
cu sânge
timpul
care plânge
această viața
a mea
spoială
pe care
fără îndoială
indiferent
de preț
aș schimba-o
cu altă soartă
cu altă viață
cu alta vie
nu ca asta
moartă.
Soartă
cu mine,
poate
cu tine
împreună,
sau cu alt erou
mai nou,
(cu care soarta
poate mă adună)
așa cum
mi-aș fi visat
să spună
despre mine
poemul tău
din pagina 46
a caietului gri.
Dar tu n-ai trecut strada...
eu n-am deschis ușa...
și acum
eu
nu mai sunt
decât
ecourile
învinse
ale elanurilor
mele,
iar tu
din toate
luptele tale
nu ți-ai oprit
decât
murmurul
blestemat
al mâinilor
sorții
așezate
peste
aroganțele
mândriilor
tale.
Viețile noastre
unde sunt...???
Iată!
Noi
nu mai suntem vii.
Dacă atunci
ai fi trecut strada?...
Dacă atunci
aș fi deschis ușa?...
Vâlcea-iunie-2017

CENACLUL „INTERFERENȚA
ARTELOR 21” ȘI MENTORUL SĂU
(Miercuri, 12 septembrie 2018, Liceul Horezu)
(Urmare din pag. 9)
La o vârstă la care mulți ingineri își încheie traiectoria îndreptându-se spre liniștea pensiei
Cichirdan face ziare...ziare de cultură... Obligat de un accident prin anii 2000 să renunțe la orice
efort fizic, să-și părăsească viața construită pe tărâm tehnic, dl Cichirdan se reinventează și cu o
energie titanică își croiește noul drum, de fapt caută, găsește și se apleacă spre fosta sa conformație
artistică. Fascinantă alegere, fascinantă putere...Aproape titanică... Acest gest consider că a fost
marea înțelepciune a vieții domnului Cichirdan. Croindu-și noul drum, înțelepciunea l-a determinat
să ne accepte și a așternut-o, ca drum deja deschis, copiilor noștri.
Al doilea factor hotărâtor în evoluția socială a domniei sale a fost Puterea pe care a construit-o
zidind ziarele pe care le conduce, ziare care sunt literamente focare de cultură în Vălcea și nu
numai. Cu deosebită dedicare domnia sa le-a pus pe amândouă, înțelepciunea și puterea, în slujba
cenaclului, a liceului și implicit a orașului Horezu, lucru pentru care-i mulțumim, deși în modestia sa
dumnealui nu agrează mulțumirile, oficiale. Ohoo, câtă putere are un ziar...Apărând cu producțiile
lor artistice în paginile ziarelor, cei promovați sunt investiți cu o fărâmă din puterea Cichirdanului, a
ziarului său, sunt legitmați și investiți cu putere...Cichirdanul,
ca un părinte, îi învață astfel cu gloria, câte puțin, pentru a
nu deveni nociv. Uneori lauda se poate transforma în critică,
constructivă dar totuși critică...
Spre sfârșitul timpului acordat, draga noastră pictoriță,
Maria Teodora Vulpe ne-a arătat două splendide icoane pe
sticlă. Aurmat un veritabil minicolocviu susținut de Maria,
despre tehnica de execuție deosebită a picturii pe sticlă,
despre istpria apariției acestui gen și temele tratate ca și
despre multe alte amănunte pe care și despre care am
întrebat-o toți apoi domnul Cichirdan ne povestește și despre
picturile sale pe sticlă. La sfârșitul discuțiilor, Mădălina Bob
ne-a dezvăluit secretul unuia din tablouri și anume faptul că Maria câștigase cu acesta un valoros
premiu II la un concurs național.
Cred că acesta a fost cenaclul în care timpul s-a scurs cel mai rapid, la sfârșitul celor două ore
fiecare din noi ne-am despărțit cu o ușoară umbră de frustare generată de senzația că mai era ceva
de spus. A urmat predarea oficială a Marelui Caiet cu procesele verbale ale tuturor ședințelor de
la Mădălina la Răzvan. Totul a fost terminat într-o îmbrățișare universală, toți s-au îmbrățișat cu
Mădălina și cu Iuliana promițându-ne ulterioare întâlniri. Urmează un nou an școlar, avem membri
noi, așteptăm alți membri noi...
Una peste alta, cenaclul „21”crește copii care au avut curajul ieșirii în agora pregătindu-i pentru
marea luptă care-i așteaptă, lupta cu viața, lupta cu incultura-dușmanul principal al evoluției
noastre, a evoluției vieții, dându-le o măsură a valorii, a valorii lor comparată cu nonvaloarea
înconjurătoare iar, în opinia mea, măsura acestei culturi nouă ne este oferită cu generozitate în și
de ziarele Cichirdane prin conținutul lor deosebit de elevat.
Cum marele filosof Confucius al Chinei a spus că: „Între cultură și măsură trebuie să existe o
legătură”, legătura dintre cele două a fost asigurată întotdeauna de presă, în cazul nostru de ziarele
de cultură, la noi, azi, de ziarele de cultură ale domnului Cichirdan.
Îmi voi cere scuze dacă mulțumirile pe care doresc să i le adresez pentru relația pe care a
construit-o cu copii liceului nostru îi vor crea din cauza modestiei sale o stare de ușoară iritare, dar
mulțumirile mele, ale noastre sunt pe deplin justificate. Și până la urmă, a mulțumi cuiva pentru un
bine pe care ți l-a făcut este în ultimă instanță o problemă de educație, de cultură...
Horezu / 15. 09. 2018

LIDIA
LAZU
POEZII
AMINTIRI
DIN IPOTEȘTI
Coama albă răsfirată de vânt
și de multă alergare
este un stindard
care te ajută să nu cazi
să nu te prăbușești
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NEAGOE
BASARAB
(1459-1521)
O molimă catastrofală oglindită 
COMEMORAT
LA CĂLIMĂNEŞTI
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