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MAI AVEM BĂRBAȚI CARE SĂ NE CONDUCĂ-N FURTUNĂ?
Motto: „Unde ni sunt visătorii?” (Mihai Eminescu)
Ligia NICOLESCU-ZAPRAȚAN

Z

ilele trecute, cineva vorbind pe stradă,
în București, despre Iuliu Maniu,
spunea că nu mai avem țărani. Își aduseseră
aminte că Maniu a murit pe 5 februarie la
Sighet. Erau bine trecuți de-a doua tinerețe,
cu părul alb, cu haine curate dar roase bine
la mâneci și guler, pantofi scâlciați, mergeau
ușor gârboviți vorbin distins, elegant. Se
vedea că nu aveau bani...dar se vedea
că aveau cultură și amintiri și memorie...
Ce memorie...Vorbeau de anul 1918, de
constituirea P.N.Ț. ca o consecință directă
și logică a schimbării structurii populației
care atunci, după Unire conținea aproape
80% țărani. Această cifră care transformase
România în „grânarul Europei”a determinat
crearea unui partid care să îi reprezinte în
parlament. Azi, ziceau, nu mai avem țărani, și
nici PNȚ. Se întrebau dacă dispariția țăranilor
a determinat dispariția partidului sau,
faptul că nemaiavând cine a le reprezenta
„sus” necazurile, nevoile, cine să-i apere de
hiene, au vândut pământul și-au plecat. Că
s-a vândut pământul țării în draci la străini
și-o să ne trezim că nu mai avem țară. Că
mâncăm numai „de import”și, dacă nu-s
țărani și nu mai e țară la ce să fie Partid
Țărănist? Ce logică...ce memorie...
Oare așa-i? Și dacă-i așa, încotro mergem? Pentru ce au murit toți cei care mii de
ani și-au apărat pământul și ființa statului
încă de la daci? La Sighet, Maniu în 1953 de
ce a murit?
Am intrat la metrou, părăsind „urmărirea”celor doi nostalgici cu un gust amar.
Atunci mi-a sunat telefonul. După convorbire,
un gest reflex m-a făcut să mă uit la ecran. Era
5 februarie...
...Cine mai știe azi că la 5 februarie 1953
în închisoarea din Sighet s-a stins din viață
Iuliu Maniu? Dar, cine a știut atunci? Sau,
punând întrebarea altfel: cine mai știe azi
ce personalitate a fost Iuliu Maniu? Legat
indisolubil de Partidul Național Țărănist,
mă întreb, retoric: cine mai știe azi ce a fost
acest mare partid istoric care după aproape
o sută de ani a dispărut de pe eșichierul
politic român?
Iuliu Maniu (1873-1953), cel mai mare
bărbat al vechiului partid politic din România,
Partidul Național Țărănist, la venerabila
vârstă de 80 de ani, a pierdut lupta pentru
viață în noaptea de 5 februarie 1953, după
ce a îndurat în închisorile patriei pe care o
slujise, cele mai mari chinuri și umilințe.
Schimbarea orientării politice naționale din
23 august 1944 a determinat schimbarea
atitudinii față de oamenii care aveau altă
opinie despre comunism. Nici Iuliu Maniu
n-a fost iertat.

A fost unul din principalii făuritori ai
României Mari, ca deputat, când a avut un
cuvânt important de spus în elaborarea
„Rezoluției,” act în care se cerea marilor puteri de care a depins atunci soarta românilor,
ca Unirea să se facă definitiv, fără condiții
și mai ales fără impunerea unui regim de
„autonomie” teritorială sau națională.
Fiind deputat (1906-1910) în parlamentul de la Budapesta, un fel de parlament
„Bruxelles” de azi, în cuvântările sale a
afirmat calitatea și apărat cu energie și curaj drepturile și interesele românilor transilvăneni, (la fel cum fac azi...hmm... deputații noștri... în parlamentul Europei sau al
nostru...când își „ridică fustele” vorbindu-ne
de bine).

Între 1918 și 1920 a fost ministru
de interne. Ca președinte al Consiliului
Dirigent, s-a interesat de transferul întregii
administrații a Transilvaniei către autoritățile
române după „Alba Iulia”.
La 18 decembrie1918 în București se pun
bazele Partidul Țărănesc în fruntea căruia
era ales Ion Mihalache.
La 12 mai 1881, la Sibiu se fondase
Partidul Național Român din Transilvania
din conducerea căruia făcea parte și Iuliu
Maniu. În fruntea partidului era Nicolae
Popea. Unul din primele punctele din
statut era necesitatea obținerii autonomiei
Transilvaniei. Împreună cu secția română
a Partidului Social-Democrat din Ungaria,
cei doi organizează acțiuni militante care
culminează cu Marea Adunare Națională de
la Alba-Iulia când la presiunea celor peste
o mie de delegați, puterile de care atârna
Transilvania, au acceptat autonomia ei
necondiționată.
În 9 august 1919, Iuliu Maniu este ales
președinte al Partidului Național Român, și,
este între anii 1919-1926. În conformitate cu

realitatea politică nouă de după realizarea
României Mari, se hotărăște reorganizarea
partidului pentru a putea cuprinde toți
țăranii. La 16 noiembrie 1919 se hotărăște
contactarea partidelor țărăniste din
Basarabia, Bucovina și din Vechiul Regat,
în vederea obținerii reprezentării în noul
parlament.
În 1920, cele două partide se constituie
în „Opoziția unită”. În 10 octombrie
1926, Partidul Țărănesc condus de Ion
Mihalache și Partidul Național condus de
Iuliu Maniu fuzionează sub numele Partidul
Național Țărănist. Președinte Iuliu Maniu,
vicepreședinte Ion Mihalache, iar din echipa
de conducere numită temporar „Delegația
Permanentă” a P.N.Ț. fac parte Virgil
Madgearu, Al. Vaida Voievod, N. Lupu și alții.
Iuliu Maniu stă în fruntea acestui partid
din 1926 pînă în 1933. De asemenea a mai
fost la conducerea P.N.Ț. din 1937 până în
1947. După abdicarea regelui Carol al IIlea și instaurarea oficială la conducerea
României a mareșalului Antonescu, a refuzat
să-și asume acțiuni de colaborare oficiale cu
acesta.
A fost prim-ministru între anii 1928-1930
și 1932-1933, ministru de finanțe (înlocuitor)
în oct. 1929, și la fel, ca înlocuitor temporar al
titularului, ministru de război în aprilie1933.
A fost împotriva regimurilor autoritare,
totalitar-comuniste. A fost împotriva continuării războiului de către armatele române
dincolo de Nistru (Victor Pițigoi, 31 oct. 2012,
ziare.com, „Mândru că sunt român...”).
Deși a făcut parte din gruparea care a
pregătit actul de la 23 august 1944, fiind
ministru secretar de stat în perioada 23
august-4 noiembrie 1944, ulterior nu a
fost de acord cu politica dusă de filo-ruși,
refuzând să alcătuiască un guvern de uniune
națională cu aceștia.
A susținut orientarea României către
NATO. A criticat violent actele guvernului
Petru Groza.
A făcut parte din grupul de țărăniști care
au încercat să fugă din țară cu un avion,
așa-numita grupare „Tămădău”, de fapt, o
înscenare pentru a avea motiv de arestare,
motiv pe care adversarii l-au invocat în
acuzare, și anume: „înaltă trădare”! Încercarea a fost dejucată, iar Iuliu Maniu a fost
arestat în 14 iulie 1947, judecat într-un
simulacru de proces în toamna lui 1947,
condamnat la 1 noiembrie același an, la
temniță grea pe viață, și închis prima dată la
Galați, în penitenciar. Majoritatea pedepsei
o va face la Sighet unde este mutat în 1951.
Ca și în celelalte unități de exterminare
lentă și brutală, la Sighet, și el, ca și ceilalți
deținuți, avea doar un pat de lemn, fără
cearșafuri, fără perne, fără altă acoperire,
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decât o zdreanță de pătură. Nu aveau saltea,
doar un fel de sac de paie care nu era schimbat
decât când se toceau de tot. În închisoare
caloriferele nu se încălzeau. Zidurile erau de
piatră. În februarie, frigul devenea mortal, iar
hrana oferită era sub orice critică.
Lipsa de hrană împreună cu cele mai insuportabile condiții de trai erau premize diabolic
calculate în speranța unei morți mai grabnice.
Iată ce povestește cardinalul Iuliu Hossu,
închis tot aici: „supa era apă chioară în care
rareori plutea o legumă scofâlcită. Delicatesă
era o bucățică tare de buză păroasă de vită.”...
„uneori, cei grav bolnavi obțineau cel mult
câte o modestă, umilă îmbunătățire...primeau
cartofi”...„Episcopul tineretului”, Ioan Suciu, a
primit hrană puțin mai bună decât ceilalți abia
când corpul său n-o mai putea asimila”
Nicolae Carandino, un fost jurnalist analist
politic, coleg de celulă cu Maniu, povestește: „a
avut un regim de sclavie. Agonia a durat câteva
zile. Era conștient că moare. Ultima plimbare la
aer s-a desfășurat cu el scos de subțiori, târât
pur și simplu. Maniu tremura de frig.” Gheorghe
Rață, alt deținut care a fost pus în celulă cu
Maniu, povestește și el: „Avea aproape 80 de ani
și a stat în celula igrasioasă și rece de la Sighet,
care i-a instalat în corp un reumatism care i-a
făcut imposibile mișcările, chiar ridicarea din
pat. De aceea a făcut numeroase escare care
s-au infectat, au devenit purulente și mediu de
înmulțire a viermilor, ceea ce l-a determinat pe
comandant să apeleze la un voluntar care să-l
ajute.” (Familia Rață sosită la Râmnicu Vâlcea
prin evacuarea românilor din martie 1944 a
Basarabiei și Bucovinei de nord n.red.)
Avea 74 de ani când a fost închis. A rezistat
eroic șase ani. Avea 80 de ani când a murit...În
taină, i-au aruncat trupul într-o groapă comună,
pentru a șterge orice urmă a martiriului marelui
om politic și de stat ajuns bătrân. Moartea sa a
fost anunțată familiei mult mai târziu...
De veacuri, politicienii de la cârma puterii
momentane, se tem de opoziție, de cei mai tari
decât cei care le sunt potrivnici. Atunci îi închid
și-i extermină acolo în temnițe și în chinuri
pentru ca să fie de exemplu celor care ar mai
îndrăzni.... Atunci când aceștia se prăpădesc,
oameni fiind, din carne și oase, exterminatorii îi
fac dispăruți temându-se de ei și după moarte.
N-au nevoie de martiri. De aceea, lui Iuliu Maniu
trupul i-a fost dus pe furiș, aruncat undeva întrun loc necunoscut, pe malul Tisei, în Cimitirul
Săracilor și n-a fost identificat nici până azi.
În 1897, din câte știm, austro-ungarii construiesc chiar în centrul Sighetului o închisoare
de drept comun. Aceasta este transformată în
spațiu de detenție politică de către comuniști
în 1948, pentru încrâncenații maramureșeni
cărora nimeni nu le putuse pune niciodată nici
botniță și nici frâu. Deoarece se pare că a corespuns „nevoilor” noilor politruci, s-a purces la
„modernizarea” acestei închisori în asemenea
măsură încât a fost aleasă ca prima și cea

mai importantă „scoală de reeducare” a „elementelor periculoase”, ostile noilor ordine venite de la răsărit...
Drept pentru care, Securitatea (înființată în
1949 n.red.) a dispus declanșarea așa numitei
„Noapte a demnitarilor”. În noaptea de 5 spre
6 mai 1950 au fost arestați aproape toți capii,
intelectualii, diplomații, înalt demnitarii României!!! Ce nu fusese ucis înainte de nebunia, de
sabia „dreptății” legionare, a fost prins și închis
acum.
Intelectualitatea României a fost amuțită.
Diplomația României a fost decapitată, dacă
nu pentru totdeauna, măcar pentru multă,
foarte multă vreme. Vreme pe care, din păcate,
după cum am văzut în 1989, „ieri”, după cum
se vede, astăzi, noi nu vom apuca a o mai trăi.
..Bietul Vali Sterian, ca o Cassandră, profețea
chemându-l pe Dumnezeu să vadă ce-a mai
rămas din oameni...Sperăm naivi, poate se
va găsi un cârmaci și pentru corbia noastră!...
Buimaci ne bulucim la praznicul de oase de ros,
sărăcindu-ne țara, vedem cum ni se fură copiii
și nepoțiii și sund duși care încotro, ne urcăm
pe funcții politice doar pentru a ne îmbogăți...
Am furat și am vândut la fier vechi tot, și bun și
rău, totul pentru care noi și părinții noștri am
plătit cu frigul și foamea anilor de „economii”
întru plata datoriilor externe, cu lămpile cu gaz
care, după orele de seară, au înlocuit curentul
electric la bec. Am furat și-am vândut la fier
vechi sutele de kilometri din țeava pentru irigații
de pe Bărăgan. ... Și noi, horezenii am cumpărat
din ele pentru coșurile de fum de la blocuri.
Am furat și vândut pădurile, apele, insulele, am
ajuns să furăm până și gândurile și cuvintele
altora, plagiind...Ne-au furat visele pierzând
aproape patru milioane de oameni tineri care-și
vor naște copiii acolo, în străinătate, și care vor
uita și limba, și obiceiurile, care nu se vor mai
întoarce niciodată acasă.
Unii ne continuăm studiile medii și ne luăm
bacalaureate în timp ce urcăm în genunchi, de-a
bușilea oricum, pe scările statului, ale ministerelor, ale administrațiilor publice, ale senatorilor și deputaților. Ne cumpărăm diplome și
masterate, doctoratele ce se vând la kilogram.
Acolo, în închisori oare să fi murit toate
nobilele sentimente și speranțe? Nu pot să
cred. Nu vreau să cred. Din ce-am citit îmi
aduc aminte mărturii despre Valeriu Gafencu,
„Sfântul închisorilor”care, grav bolnav, foarte
grav de tuberculoză în închisoarea de la Tg.
Ocna, nu și-a luat tratamentul până când a murit
cedându-l lui Wurmbrand (care era mult mai
tânăr). Wurmbrand a trăit și a scăpat. Marele
Mircea Vulcănescu, bolnav tot de tuberculoză,
a fost pus într-o celulă fără pat (ca pedeapsă)
în care mai era un student foarte slăbit și care
nu se putea ține pe picioare. Vulcănescu s-a
întins pe jos ținând toată noaptea băiatul peste
el, încălzindu-l cu puțina căldură a trupului
său. Până dimineața, Vulcănescu a murit. Avea
doar 50 de ani. Studentul a trăit și a povestit.

Câte generații vor trebui să se perinde pentru a
ajunge măcar la înălțimea morală a „deținuților”
intelectuali, a diplomaților uciși, atunci?
În dimineața zilei de 6 mai 1950, primul lot
adus la Sighet era compus din foști prim-miniștri,
miniștri, generali de armată de jandarmerie,
secretari de stat și mulți funcționari superiori
ai administrației. Pe liste erau trecuți 84 de
„indivizi periculoși,” dar n-au putut aresta
atunci decât 69.
Printre cei aduși la închisosrea de la
Sighetul Marmației se pot număra: Constantin
Argetoianu, medic, licențiat în drept și litere,
fost președinte al Consiliului de Miniștri, mort
la Sighet; Dumitru Alimănișteanu, Constantin
I.C. Brătianu, inginer, deputat, fost ministru,
mort acolo, la Sighet; Dinu Brătianu, Gheorghe
I. Brătianu, licențiat în drept și în litere, doctor
în filozofie, profesor universitar, fost ministru,
mort în închisoare la Sighet; Dumitru Burileanu,
fost guvernator al Băncii Naționale, mort la
Sighet; Petre Bejan, Tancred Constantinescu,
Pantelimon Halippa, luptător pentru Unirea
Basarabiei și Bucovinei în 1918; Daniel
Ciugureanu, tot fruntaș basarabean, unul
din promotorii Unirii Basarabiei cu România,
doctor în medicină, deputat în Sfatul Țării la
Chișinău, Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Democrate Moldova la momentul
Unirii în martie 1918, ministru de stat în patru
guverne ale României, mort la Sighet; Ion
Cămărășescu, licențiat în drept la Paris, fost
ministru și deputat, mort la Sighet; Grigore
Dumitrescu, profesor de drept roman, deputat,
guvernator al Băncii Naționale, mort la Sighet;
Alexandru Lepedat, licențiat în istorie, specialist
de talie mondială în istoria Evului Mediu, fost
președinte al Academiei Române, fost ministru,
mort la Sighet; Napoleon Crețu, Tit-Liviu
Chinezu, episcop greco-catolic, profesor de
filosofie, mort la Sighet; Ion Gigurtu, Constantin
C. Giurescu, Iuliu Maniu, Gheorghe Tătărescu,
Henri Cihoski, general de corp de armată,
fost senator de drept, mort la Sighet; și mulți,
foarte mulți alții. Listele cu numele găsite sunt
gravate la Sighet în marmora monumentului
Memorialul Durerii. Mai sunt din cei pe care nu
i-au găsit, nu i-a mai căutat nimeni, și se pare că
sunt tot atâția.
Groapa comună unde au fost aruncați
cincizeci și trei de fruntași ai vieții politice
române se afla la vreo trei kilometri de oraș.
Acolo a fost aruncat alături de ei, în noaptea de
5 februarie și Maniu, Iuliu Maniu! omul politic
considerat cel mai important actor din artizanii
Marii Uniri din 1918!
Astăzi, după șaptezeci și șase de ani de
atunci, încă nu se știe unde este, undeva pe
malul Tisei...
(Tatălui meu care a fost „pensionar politic”
la Canal cândva în 1951-1952, detenție a cărui
mister nu l-am putut niciodată afla.)
( 6.02.1919 / București)

NOTA REDACȚIEI
Felicităm pe colega noastră Ligia Nicolescu
pentru acest material și vrem să sugerăm
autorităților locale ale Asociației Foștilor
Deținuți Politici Filiala Vâlcea să propună
Primăriei orașului Ocnele Mari să șteargă
numele eroilor martiri, scriși pe folie de plastic,
de pe postamentul finisat din marmură masivă
de la monumentul din Ocnița al AFDPR, și să le
sape numele în piatră așa cum a propus autorul
monumentului și directorul ziarului nostru.
Mai mult, propunem Primăriei Sighetului un
monument similar, cu cel de la Ocnița, în fața
închisorii de la Sighet! Rugăm Arhiepiscopia
Râmnicului să sprijine propunerea noastră,
și apoi să ia în îngrijire acest monument care
poartă însemnele Mântuitorului nostru Iisus
Hristos...Materialul mai sus publicat se adaugă
altor materiale publicate în ziarele noastre
de cultură care solicitau înscrierea în istoria
României contemportane a holocaustului
produs asupra românilor bucovineni și
basarabeni din anul 1941 și anul 1949 de către
armata bolșecică, simetric, tot așa, și românilor
intelectuali din toată România din anii 1949,
1950... de către prima conducere comunistă și
securistă a acestei țări. (S-P C)

Doamna limbii și literaturii române vâlcene: Elena Simeanu

B

ucuros, de cât ne-a lovit destinul, Elena Simeanu
povestește…   Noi nu o urmăm pe doamna profesoara
Simeanu, noi o însoțim. L-am parafrazat pe J. Lacan   pentru a
privi cu admirație o personalitate a   învățământului vâlcean,
doamna profesoară, Elena Simeanu. O însoțim, fiindcă a o urma
ar fi prea mult pentru mentoratul, pentru urcușurile lui, (neștiute
și nepovestite), pe care-l propune…
În zodia istoriei, fără seninătăți imperturbabile, un om de
stânga, cum este profesoara de limba și literatura româna,
Elena Simeanu, dă argumentul pozitiv pentru reveriile autorului
acestor rănduri, care studia, inocent, texte ale hermeneuticii, de
substanță  marxistă…
Doctor în științe, printre primii în județul Vâlcea,avandu-l

indrumator pe academicianul Alexandru Piru ,cu o teza despre
Dinicu   Golescu ,avea fastul   meticulozitatii,al lucrului bine
facut,al temeliei,   care da sens lumii.Intrebarile profesoarei
Elena Simeanu aveau idealitatea practicii scriiturii:Ce
inseamna a citi ? Ce inseamna a scrie? De ce limbajul ,intr-o
perspectiva materialista si dialectica ,nu este un instrument ,un
ornament?Simplu spus,fiindca ,practicand gratuitatea,neiubind
finalitatile materiale,a avut maximum de eficienta in oficierea
de la altarul laic al domniei-sale:clasa de elevi.A scris carti
acribioase,domestice,denotative
si,in
acelasi
timp,cu
mersul apelor adanci,unde linistea ta inseamna si linistea
celuilalt,nelinistea ta, dreptatea lui.In monografia Colegiului
Economic a situat corect parcursul diacronic si sincronic,focalizand

pozitiv fiecare actant..A stiut ,cum rareori se intampla ,sa
valorizeze elevul,sa-l considere persoana si nu obiect,al
profitului toxic ,al compromisului ,.A respectat principiile stiintei
,pedagogiei,psihologiei .A organizat simpozioane,a participat la
desfasurarea lor,a privit cu profesionalism activitatile didactice..
La Colegiul Economic a avut loc primul simpozion despre
Herta Muller,dupa ce a luat premiul Nobel..Invitati :Nicolae
Manolescu,Eugen Negrici,Andrei Marga..A fost logica mintii si
inimii unei carti celebre la timpul ei si acum:Bacalaureat-2oo2Limba si literatura romana,indrumator pentru elevi ..A intins
mana si a spus destinului:nu este important ce mi-ai harazit.

Ion Predescu
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CONSTANTIN ZĂRNESCU-70!
BRÂNCUȘOLOGUL CONSTANTIN ZĂRNESCU,
CEA MAI REUȘITĂ MAXIMĂ A LUI BRÂNCUȘI
Ștefan I. STĂICULESCU

B

râcușologul Constantin Zărnescu împlinește, în zodia
Berbecului, în data de 24 martie 2019, onorabila vârstă
de 3 poli și un deceniu, adică 70 de ani. N-a trăit degeba. Are 4
copii, din care doi băieți și 2 fete și aproape o grădiniță de nepoți.
A scris cărți cât să ocupe un raft bun de bibliotecă.
Titlul acestui articol mi l-am reamintit de atunci de când
călătoaream într-un compartiment de tren, mergând la un
congres de Dacologie. Citeam din cartea lui Zărnescu „Aforismele
și textele lui Brâncuși”, ediția a 6-a, tipărită în anul 2016, la editura
Scrisul Românesc, păstorită de eruditul scriitor Florea Firan. La
un moment dat, cel cu care călătoream zice: „Știu de aforismele
lui Brâncuși, din edițiile anterioare, culese sisific de Zărnescu,
parcă-i din Cluj, dar de obârșe pare-mi-se că-i din Vâlcea? Dar
această ultimă ediție n-am văzut-o în librăriile unde locuiesc eu,
undeva în zona Buzăului. Păcat că editurile nu mai trimit cărți și
în alte județe.”
I-o împrumut, se aprofundează în lectură, citește, citește și
la un moment dat exclamă: „consider că scriitorul (Zărnescu)
acesta este singurul din lume care a dat atâta constelație, prin
repetatele ediții (șase ediții) scoase cu aforismele lui Brâncuși,
încât dacă Brâncuși ar fi aflat de el, iar fi dediacat o maximă. Cred
că Zărnescu este cea mai reușită maximă brâncușiană”.
Eu l-am cunoscut pe Zărnescu în anul 1976, cu ocazia Simpozionului ”Constantin Brâncuși – viața și opera”, la împlinirea a
100 de ani de la nașterea sculptorului, simpozion ce s-a ținut
la Târgu Jiu în data de 15-16 feb. 1976, (Brâncuși s-a născut în
19 feb.1876) în organizarea altui brâncușiolog, prof. Ion Mocioi,
pe atunci fiind vicepreședinte la Comitetul de Cultură și Educație
Socialistă al județului Gorj. Chiar prof. Mocioi mi-a făcut cunoștință cu Zărnescu, zicându-mi: „Iată,
în devenire, un amorezat de Brâncuși,
deocamdată îi culege aforismele”.
Au trecut de atunci 43 de ani, dar
imaginea lui Zărnescu mă fascinează
și azi. Costică avea 27 de ani, era
un bărbat cu statură de coloană
romanică și cu un chip eminescian, cu
niște plete negre, lucitore, ca o coamă
leoniană, ce-i fluturau în vânt, când se
avânta pe Cale Eroilor ca să absoarbă
cu nesaț primele iradieri ale Coloanei
Infinite, unde se simțea ca-n Raiul
Artelor, plecat nostalcic fiind din brațele Porții Sărutului. Atunci
mi-au venit în minte versurile: „Părea un tânăr voievod\ Cu păr
de aur moale ...Pe negre vițele-i de păr\ Coroana-i arde pare, \
Venea plutind în adevăr\ Scăldat în foc de soare”.

Atunci, la inițiativa d-lui Ion Mocioi, s-a editat în anul 1976
(ce-i rău că nu s-a precizat și luna) cartea „Omagiu 100 Brâncuși”
în care s-au publicat comunicările paticipanților, printre care am
remarcat comunicările lui Ștefan Georgescu-Gorjan, a lui Barbu
Brezianu, Tretie Paleolog, V.G.Paleolog, Romulus Vulcănescu, Ion
Mocioi, dar și lucrarea lui Zărnescu,
cu titlul ”Coloana Infinită și spațiul
Mioritic”. Erau primii lui pași făcuți
în Imperiul brâncușologiei, imperiu
ce-l va cuceri redută cu redută, în
aprofundarea vieții și operei genialului
sculptor. Mai ales după ce a descoprit
capodopera de maxime ale lui Brâncuși,
având ca maximă călăuzitoare:
”Lucrurile nu sunt greu de făcut, ceea
ce este greu este să te pui în starea de
a le face”
Această carte „Omagiu” este un
curcubeu peste timpul de o sută de ani
de la nașterea celui mai mare sculptor
român, care a revoluționat sculptura modernă.
În cartea „Aforisme de Napoleon Bonaparte”, prezentarea e
făcută de Honore de Balzac, care printre altele zice: „Corsica, o
insulă mică, dar a făcut Franța mare”, iar eu remarc că și Hobița,
satul de naștere al lui Brâncuși, un sat mic, dar a făcut România
mare. Nu zic cum zic greșit alții, că a pus-o pe harta lumii,
deoarece România este pe harta Europei și a lumii, de multe mii
de ani, ci zic că sculptorul Constantin Brâncuși a dat României
gloria care lipsea în domeniul artei.
Constanti Zărnescu în anul 1976 era redactor la revista
„Tribuna” din Cluj, unde redactor șef era scriitorul Dumitru Radu
Popescu. Bănuiesc că după ce a venit
de la simpozionul de la Târgu Jiu, unde
a fost sărbătorit Brâncuși, și văzând
cartea editată de prof. Ion Mocioi,
s-a ambiționat și s-a apucat și el de
lucru și în luna septembrie, anul 1976
a scos cartea ”Omagiu lui Brâncuși”,
volum editat de revista Tribuna,
avându-l ca red.șef pe D.R.Popescu,
dar Costică Zărneascu a fost redactor
responsabil, deci cel care a dus greul
la elaborarea acestei cărți, în care au
fost publicate lucrările a peste 100
de cercetători și scriitori, printre care
aș aminti pe Mircea Eliade, Marielle Tabart, Ezra Pound, Carola
Giedion Welcker, Ionel Jianu, Barbu Brezianu, D.R.Popescu,
poetul Ion Alexandru, etc., dar și Constantin Zărnescu cu lucrarea

”Rombul brâncușian – element total” și tot aici publică primele
maxime brâncușiene, fiind o premieră în acest domeniu.
Anii au trecut iar scriitorul Constantin Zărnescu a reușit și a
editat 7 ediții cu Aforismele lui Brâncuși, completate, an de la an,
în urma multor cercetări prin arhivele brâncușiene.
Prin vara anului 1980, pare-mi-se
în luna iulie, la invitația prof. Zenovie
Cârlugea a fost invitat în județul Gorj
scriitorul și dramaturgul Marin Sorescu,
cu ocazia ”Zilelor dramaturgiei”. Dar
a fost invitat și Zărnescu, deoarece
tocmai îi scrisese Marin Sorescu
prefața la prima ediție a Aforismelor
brâncușiene (oct.1979) cu titlul
”Proverbe la Masa Tăcerii”.
Zărnescu, cum mă întâlnește,
îmi zice că are obligația să-i ducă lui
nevastă-sa Lucica, multe kilograme
de vișine, ca să facă duleață, dar și
vișinată. În acest sens îmi arată o
ditamai valiza de lemn, tip valiză de militar, dar luxosă nevoie
mare, zicându-mi că trebuie s-o umple. Îl asigur că-i voi satisface
cererea, mizând pe ajutorul prof.Ion Mocioi care are o livadă de
vișini la casa părintească din localitatea Găleșoaia. Zis și făcut,
mergem cu dl.Mocioi la Găleșoaia, îi umplem valiza, apoi venim
la Târgu Jiu și ne despărțim la Coloana Infinită, unde Zărnescu
zice că vrea să stea acolo până după masă când va merge la gară,
ca să ia trenul de Cluj.
Iată ce s-a întâmplat după plecarea noastră (povestită de
Zărnescu a doua zi, când a ajuns la Cluj, cu lux de amănunte, în
stil scriitoricesc,): Cum până la plecarea trenului mai erau multe
ore, Costică se trage la umbra dragei Coloane Infinite, pune
capul pe valiză și adoarme. Fiind miez de vară, de, luna iulie,
vișnele au început să fermenteze și sucul din ele a dat pe afară,
lăsând impresia, la prima vedere, că ar fi sânge. Tocmai în acea
perioadă în Gorj se întâmplase o crimă, iar miliția era pe urmele
făptașului. Un om vede balta de „sânge” ce iese din valiza plină
cu vișine, vede namila de om cu plete leoniene, anunță miliția
și imediat vine acolo un echipaj, crezând că faptașul crimei ar
fi cel ce doarme cu capul pe valiză. Până să se dumirească, ce-i
cu acel om mai neobișnuit și pletos, au crezut că Zărnescu e
făptașul criemei și l-au și arestat. Sculat din somnul ocrotit de
umbra Coloanei, Zărnescu se dumirește care-i motivul confuziei,
le arată care-i cauza de sângera conținutul valizei, se legitimează
și e lăsat să plece către gară, dar cu o valiză înroșită toată de sucul
de vișine. Ce i-a mai zis nevastă-sa Lucica, nu ne-a mai spus, dar
a fost mulțumită că măcar au rămas codițele de la vișine, bune și
ele pentru ceai.

Şapte ani de la trecerea în veşnicie a prof. Costea Marinoiu
Mihai POPA

V

iaţa unui om nu se măsoară cu anii, ci cu rodul pe care l-a produs spre binele
celor ce au venit în atingere cu el. Poţi trăi zece, două zeci sau chiar o sută de ani,
treci neobservat dacă din inimă şi din cuget n’au transpirat gânduri cari să încălzească
şi pe alţii. La 20 decembrie 2018 s-au împlinit iată, 7 ani de la trecerea la cele veşnice a
prietenului şi colaboratorului nostru, profesorul Costea Marinoiu.
L-am cunoscut cu toţii ca pe un om modest, de înaltă ţinută morală şi probitate ştiinţifică deosebită, astfel explicându-se perseverenţa studiului şi căutărilor sale în domeniul
tiparului, al cărţii, a istoriei culturale a locurilor şi personalităţilor vălcene. Preţuia şcoala, cultura autentică, folclorul, oamenii în devenirea lor culturală, cărora le acorda tot sprijinul, pentru care în
afirmarea lor muncea cu dăruire, socotindu-le, pe bună dreptate, instituţii complementare ale vieţii.
A fost nelipsit de la evenimentele culturale pe care Societatea Culturală ,,Anton Pann ’’, al cărui
preşedinte era, Forumul Cultural al Rămnicului, Biblioteca Judeţeană ,, Antim Ivireanul’’ Asociaţia
Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, le organiza şi n-au fost puţine. Le-a trăit, pe fiecare, ca pe
o bucurie a sufletului său sensibil peste măsură la tot ceea ce putea să-i unească pe români peste
timp şi peste spaţiu. Pleca, de fiecare dată de la ele, parcă împăcat, că măcar prin cultură se fac
paşi spre o anume unire, cu adevărat în cuget şi simţiri, care, poate n-o au încă românii, atâta cât ar
trebui. Ar fi vrut parcă să adune şi să cuprindă tot ce era omeneşte posibil în meseria sa şi nu numai.
Locurile natale, oamenii, l-au marcat şi le contempla de fiecare dată când revenea în sat,
vorbea cu nostalgie ori de căte ori avea prilejul în cuvăntările sale sau în cărţile sale. Amintea adesea
de copilărie , de poveştile satului de care era mândru, de casa părintească în care a crescut de pe
valea Gorunelului , de tradiţiile şi obiceiurile din străbuni. Multe din proiectele editoriale ale sale au

rămas însă nefinalizate. Încearcă să le ducă pe mai departe fiul său prof Dragoş Marinoiu.
A fost un om de teren, însemnările sale acoperind zeci de ani şi însumănd tot atâtea
volume-document. Este autorul sau coautorul a numeroase studii, unele monografice,
ori articole apărute în publicaţii de specialitate, în reviste şi ziare, sau a unor pliante şi
broşuri, toate pe teme de istorie, contribuţii locale la momente de seamă ale istoriei
naţionale, personalităţi etc.
A participat cu comunicări şi referate la zeci de manifestări ştiinţifice, sesiuni şi
simpozioane organizate de instituţii ştiinţifice şi de cultură din Bucureşti, Craiova,
Cămpulung, Piteşti, Rm.Vălcea cu dorinţa de a înscrie în circuitul ştiinţific şi de valori
al patrimoniului cultural naţional obiective şi aspecte puţin sau deloc cunoscute din nord-vestul
României.
Iubitor de folclor, fiind pasionat pănă in ultimele clipe ale vieţii, a dorit să pună în valoare
zestrea de frumos a zonelor etnografice Ţara Loviştei şi Valea Cernei.
S-a impus ca un om care merită toată creştineasca noastră luare aminte Ne vor lipsi politeţea lui
desăvârşită, aceea cu care ne solicita sprijinul, blândeţea vorbei şi îndatorarea pe care o manifesta
necontenit faţă de noi. Acel îndemn ,,Luptăm,luptăm’’ ne va însoţi memoria personală tot timpul.
Astăzi, când trupeşte nu mai este printre noi, pomenindu-i numele ne împlinim mai mult decât
o datorie de conştiinţă. Şi e bine să se reîmprospeteze cât mai des adevărul, că oamenii de bine nu
mor niciodată, după cum nici Nea Costea cum l se zicea in intimitate, n’a murit, ci va rămânea cu
noi prin sufletul lui mare şi prin creştineştile fapte pe care le-a săvârşit în viaţă.
Dorim ca şi de aici înainte, Dumnezeu să-i aşeze sufletul blând în pacea Lui din ceruri.
Iar amintirea-I să fie binecuvântată!
17 ianuarie 2019
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Mai avea-vom, oare, un alt Eminescu?
Constantin MĂNESCU - HUREZI

E

xistă pe acest pământ oameni providențiali, care apar întrun anumit spațiu geografic și la o vreme rânduită de Cel
de Sus și care se transformă în „monștri sacri” prin forța spiritului
lor, prin opera lor care străbate timpul și spațiul, peste veacuri,
devenind exponenți ai poporului din mijlocul căruia s-au ridicat.
Un astfel de om este poetul nostru național Mihai Eminescu,
devenit poet universal prin traducerea operei sale în peste 64 de
limbi ale Terrei. El a avut conștiința omului de geniu, pentru că
atunci când era în viață a spus despre sine însuși: „ Dumnezeul
geniului m-a sorbit din popor, precum soarele soarbe un nour de
aur din marea de amar”.
Luceafărul poeziei românești a răsărit pe cerul Botoșanilor
la 15 ianuarie 1850, fiind al șaptelea din cei unsprezece copii
ai căminarului Gheorghe Eminovici (sau Iminovici) și ai Ralucăi
Iurașcu de la Joldești. Strămoșii după tată ai celui pentru care
aveau să se imagineze diverse origini etnice - turcă, bulgară,
suedeză, ruteană, armeană, albaneză, persană, germană,
evreiască, poloneză, sârbă, sunt în realitate țărani români,
veniți poate din părțile Blajului, numele de Iminovici fiind de
origine bănățeană. Mihai a fost botezat de biserica Uspenia din
Botoșani, naș fiindu-i bunicul după mamă, stolnicul Iurașcu.
După descoperirea, în 1892, a actului de naștere, alte ipoteze nu
mai pot fi luate în considerație, Mihai Eminescu fiind în același
timp român și creștin ortodox.
La 5 iunie 1865, animatorul cultural Iosif Vulcan (1841-1907)
înființează la Pesta revista „Familia”, mutată în 1880 la Oradea,
publicație pe care directorul ei fondator o va conduce timp de
42 de ani. La 25 februarie /9 martie 1866, în numărul 6 al acestei
reviste, are loc debutul literar al adolescentului Mihai Eminovici,
cu poema De-aș avea…. La apariția poeziei, Iosif Vulcan,
conducătorul publicației, făcea această prezentare: „ Cu bucurie
deschidem coloanele foaiei noastre acestui june numai de 16
ani, care cu primele sale încercări poetice trămise nouă ne-a
surprins plăcut”. Poezia este însă semnată Mihai Eminescu. Iosif
Vulcan va lămuri mai târziu că el a românizat numele poetului.
Modificare norocoasă, botez providențial. Directorul publicației
devenea astfel „nașul” tânărului poet, urmărindu-i evoluția și
publicându-i și alte poezii în paginile revistei „Familia”.
Dumnezeu ni l-a dăruit pe Eminescu, care a fost om, ca și
noi, dar care a fost conștient de darurile pe care le-a primit de
la Creator și a străbătut un drum anevoios, până la tragic, între
anii acumulărilor și formației filosofice și științifice, apoi chinuiții
și amenințații ani de slujbaș, în sfârșit, neînduplecații ani care
i-au măcinat existența fizică, în ultima parte a vieții, prăbușindu-l
definitiv. Deasupra necazurilor, dramelor, impietăților morale
și grijilor materiale, geniul, fără să treacă nepăsător, a biruit
prin operă, cea mai fascinantă ofrandă adusă „părinților din
părinți”, și cea mai cuprinzătoare expresie de cugetare și simțire
națională lăsată moștenire „cât pe lume va fi limba românească”.
În același timp, sufletul său a fost îndreptat către Dumnezeu,
pentru că atunci când cânta și asculta colinde de Crăciun în
clar de lună sau în sclipiri de Luceafăr, Mihai Eminescu medita
și spunea: „ De dragul Mariei și-al Mântuitorului, /lucește pe
cer o stea trecătorului...”. Tot el a dedicat Maicii Domnului cele
mai cutremurătoare și sensibile versuri, chemând-o în ajutor
în Rugăciunea sa: „ Privirea-ți adorată asupră-ne coboară,/ O,
Maică Preacurată și pururea fecioară, Marie!”.
În ziua de marți, 15 ianuarie 2019, s-au împlinit 169 de ani
de la nașterea poetului Mihai Eminescu, dată care a devenit
Ziua Culturii Naționale. Cu acest prilej, poetul nostru național
a fost omagiat la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului,
printr-o manifestare duhovnicească și culturală, la care au
fost prezenți preoți, oameni de cultură, profesori și elevi de la
Seminarul Teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu Vâlcea și de
la liceele din municipiu. Părinții Consilieri, părinții profesori ai
Seminarului Teologic și alți preoți iubitori de cultură au săvârșit
în catedrala Sfintei Arhiepiscopii slujba de pomenire a poetului
național, la finalul căreia Părintele Consilier Ștefan Zară a

citit cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, intitulat:„Mihai Eminescu
și spiritualitatea satului românesc”:
„Ziua de naștere a celui ce a fost numit, pe drept cuvânt,
<luceafărul poeziei românești>, este și „Ziua Culturii Naționale”,
ca un prinos de cinstire dăruit poetului nepereche al literaturii
române, personalitate emblematică pentru valorile culturii noastre naționale. Nicio personalitate a culturii românești nu a reușit
să exprime mai bine spiritualitatea poporului român și, de aceea,
nu este deloc ușor să vorbești despre această personalitate, cum
este cea care a fost pomenită astăzi la Slujba Parastasului, geniu
scriitoricesc, mare iubitor de neam și patrie, dar și – în ciuda
tuturor celor ce au negat acest lucru -apărător al Ortodoxiei și
mereu aplecat asupra valorilor Bisericii Ortodoxe noastre.
Declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
anul 2019 ca An omagial al satului românesc, nu trebuie să trecem
cu vederea contribuția poetului deplin al culturii românești la
punerea în forme admirabile de rostire a spiritualității satului
românesc. Fiind un plăsmuitor de rostire românească autentică,
în versurile sale nu a descris doar frumusețea locurilor natale,
ci, mai mult, a versificat spiritualitatea sufletului românesc, cum
nimeni nu a mai făcut-o nici până la el, dar nici după el.
Mihai Eminescu, poetul neamului românesc prin excelență,
este cel care a pus în versuri ca nimeni altul dorul de absolut
și veșnicie, pe care spiritualitatea satului românesc tradițional o
sintetiza. Așa cum afirma Mihail Sadoveanu, acesta „a început
să salveze ordinea istorică, proiectând-o într-o ordine mitică.
Numărându-se printre cei mai înverșunați dușmani ai timpului
ucigător de forme, Eminescu a găsit un aliat prețios pentru
înlăturarea celor două categorii îngrăditoare ale libertății de
gândire, timpul și spațiul”. În același sens, Lucian Blaga vorbea,
în „Spațiul mioritic”, despre Ideea Eminescu: „ Ea este pentru
noi, pentru neamul nostru, o idee forță. Nu știu în ce măsură
izbutim să o facem să devină idee forță. Pentru creșterea noastră
intelectuală, pentru devenirea noastră spirituală, este o idee
esențială reușind să cristalizeze în slove pline de har veșnicia
spiritualității satului românesc. În acest sens, înțelegem deplin
cuvintele filosofului român, Constantin Noica: „O națiune se
poate educa printr-un om: Eminescu”.

Mihai Eminescu, născut în ținutul binecuvântat și plin de
sfințenie al Botoșanilor, ca al șaptelea din unsprezece copii,
într-o familie binecredincioasă, la 15 ianuarie 1850, este, că
vrem sau nu, pilonul central al literaturii române și tototdată
un impresionant apărător al valorilor naționale românești, care
a avut curajul de a spune lucrurilor pe nume, devenind astfel
un model veșnic pentru noi, un model mai ales pentru cei care
astăzi simțim că ne pierdem identitatea sub tăvălugul tot mai
apăsător al globalismului european. Versuind în poeziile sale
dorurile sufletului românesc, a și demonstrat că spiritualitatea
românească are nu doar deschidere europeană și universală, ci
chiar mai mult, către veșnicia iubirii tanscendente.
Există încă oameni care sunt tributari impresiei false că Eminescu ar fi un naționalist extremist, care detesta existența celorlalte popoare, numai că ceea ce apăra el în fapt erau tradiția neamului, limba curată, românească și credința creștină și sfințenia
poporului român. Într-un articol, publicat în ziarul Timpul la 22
ianuarie 1880, mărturisea cu nedisimulată amărăciune că: „În loc

de-a merge la biserică, mergem la cafenea”, criticând în continuare și tendințele cosmopolite de atunci, renunțându-se la adevărata spiritualitate a noastră, pentru modele trecătoare importate
din Occident.
Același gânditor amintit, tatăl ieromonahului Rafail Noica,
spunea: „Fiecare cultură are într-un ceas al ei un <om deplin>, un
arhetip: Homer-Dante-Shakespeare- poate Cervantes – Goethe.
La noi, Eminescu. E ceasul unic în care limba nu e încă pe deplin
formată, istoria comunității e deschisă, spiritul culturii e încă
nedefinit. Acel ceas e irepetabil. Nu vom mai avea un Eminescu,
așa cum nici culturile celelalte nu au mai avut un Dante, un
Shakspeare, un Goethe”.
Poetul nepereche al literaturii noastre mereu s-a considerat
un căutător al lui Dumnezeu și, de vreme ce Îl căuta, cu siguranță,
L-a și găsit, căci într-o mărturisire târzie, din ultima perioadă a
vieții lui pământești, în bolnița Mănăstirii Neamț, de ziua lui, la 8
noiembrie 1886, praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, un
duhovnic al acestei mănăstiri a consemnat pe un Ceaslov că Mihai
Eminescu a cerut să fie spovedit și împărtășit, și după ce ieromonahul a împlinit acestea, Eminescu i-a sărutat mâna și i-a zis:
„Părinte, să mă îngropați la țărmul mării, lângă o mănăstire de
maici, și să ascult în fiecare seară, ca la Agafton, cum cântă Lumină lină”. Avem această nădejde sfântă că sufletul lui se mângâie în
„Lumina lină a sfintei slave a Tatălui ceresc, Celui fără de moarte”,
de care dorim să ne împărtășim cu toții! Veșnică să-i fie pomenirea!”
După aceste cuvinte de omagiere a poetului nostru național,
prin care întâi stătătorul Arhiepiscopiei Râmnicului a mângâiat
sufletele celor prezenți în catedrală, ne-am deplasat cu toții
în fața teiului și a bustului poetului Mihai Eminescu, așezate
la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie în incinta
Centrului Eparhial. În fața teiului și a statuii poetului, Corul
Seminarului Teologic, condus de părintele Siluan – Dumitru
Scurtu, a interpretat cântarea „Lumină lină”de la slujba vecerniei,
ca o implinire a voinței testamentare a poetului.
Manifestările culturale au continuat la Sala Iosif Episcopul
a Casei Sfântul Ierarh Calinic, printr-un moment poetic și coral
de excepție susținut de membrii Trupei de Teatru Constantin
Popian a Arhiepiscopiei Râmnicului, coordonat de doamna
Doina Miclezi, elevele clasei de canto a doamnei profesoare
Monica – Valentina Scurtu de la Liceul de Arte Victor Giuleanu,
acompaniați la pian de doamna profesoară Galina Nemțanu și
Corul Seminarului Teologic Sfântul Nicolae, condus de părintele
profesor Siluan – Dumitru Scurtu. Am trăit clipe de mare
intensitate sufletească, ascultând romanțele „Sara pe deal”, Ce
te legeni, codrule”, „De ce nu-mi vii...”, „Vino-n codru la izvor”,
sau versurile marelui nostru poet, veșnic valabile, prin care a
cântat iubirea, natura, trecutul istoric al strămoșilor noștri sau
universul rural cu folclorul, tradițiile, miturile și basmele sale.
Plecând de la considerația că fiecare popor are specificul
său național, tradiții, trăsături și valori caracteristice, modul lui
de viață, Eminescu a căutat să arate că acest specific național
nu este numai o singură condiție, ci factorul hotărâtor al unei
opere artistice de valoare și durată. Marii scriitori și poeți sunt
cu adevărat mari numai în măsura în care sunt „naționali”.
Aceste idei ale lui Eminescu sunt cu atât mai semnificative și mai
salvatoare cu cât ele se manifestă tocmai într-o perioadă de mari
strădanii și împliniri naționale ale poporului nostru și de luptă
împotriva atitudinilor și practicilor cosmopolite, care încercau să
întineze ființa intimă a poporului.
La întrebarea „Mai avea-vom, oare, un alt Eminescu?”,
marele nostru critic literar George Călinescu răspundea: „Astfel
se stinse în al optulea lustru de viață, cel mai mare poet pe care
l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor
seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau
cetate, și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când
acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava
subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale”. Poate se vor ivi și
alți poeți, dar Eminescu va rămâne unic și irepetabil prin forța sa
de sinteză a tuturor creațiilor spirituale ale acestui popor și de
așezare a lor în rândul marilor opere ale lumii.
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O carte pentru istoria minții și a sufletului,
ca experiere esopică a dăruirii.
Ilie Gorjan: „Monografia comunei Orlești”
Ion PREDESCU

C

artea generalului-scriitor1
Ilie Gorjan, Monografia
comunei Orlești, județul Vâlcea, are prefața semnată de
Academicianul Emilian Popescu, orleștean de origine. Recunoscut
pentru erudiția sa, pentru exhaustivitate, pentru acribia în
studierea vechilor texte istorice și nu numai, personalitate în sine
a lumii noastre teologice, științifice, Emilian Popescu girează o
carte de excepție a unui scriitor de excepție: Ilie Gorjan.
A trebuit să remarc de la început un fapt deosebit. Și să
încercăm să decelăm genotextul spre fenotext, care a pus în
consonanță cele două personalități, sigur, adăugând sintagma
mutas mutandis. Un prim element de functivitate în a stabili
ce-i leagă pe cei doi autori în constituirea mitului lor personal
ar fi parcurgerea volumelor lor reprezentative, ca lectură și
scripturalitate, ca poesis și poein.
Dragostea academicianului Emilian Popescu pentru
hieroglifele vechi, pentru ceea ce conțin dincolo de desfășurarea
lexematică va ține de idealitatea fonemului. Unde începe utopia
literei în studiile lui Emilian Popescu, acolo se constituie istoria
mentalităților în calitate de forma mentis.
Cine citește poezia lui Ilie Gorjan va descoperi sentimentul
iubirii livrești, și nu numai, în sensul desprinderii de ceea
ce se numește posesie. Erotica lui Ilie Gorjan se desfășoară
ca o mitologie a bucuriei imaginarului posesiei. Am folosit
aceste concepte și desfășurări metaforice pentru a încerca
să aproximăm cum de poetul Ilie Gorjan, care se distinge și se
identifică în monografia citată, l-a determinat pe academicianul
Emilian Popescu, obișnuit în aparență cu erudiția in sine, în
fapt cu idealitatea erudiției, să instituie un sentiment rar, al
conubialității. (Vladimir Streinu)
Îi mai unește în același timp mitul eternei reîntoarceri în
spațiul copilăriei, amândoi fiind orleșteni.
O frumoasă frază întregitoare și de memorie afectivă rostește
Emilian Popescu, în orizontul de așteptare al rostului definit
de Constantin Noica, atunci când vorbește despre civilizația
țărănească, în finalul prefeței, pe care o dedică volumului
Monografia comunei Orlești, județul Vâlcea: În centrul comunei
ne întâmpină monumentul ridicat în memoria eroilor căzuți la
datorie în primul război mondial, în număr de 110, iar în curtea
bisericii un altul unde sunt pomeniți cei care au căzut în cel de-al
doilea război mondial, în număr de 30. Cifrele sunt mari, dar ele
relevă marele pericol în care se afla țara atunci și totodată elanul
de luptă până la jertfă al ostașilor, pentru împlinirea idealului
național, adică eliberarea țării și unitatea neamului românesc. În
afară de aceste două monumente se află cruci de pomenire ale
eroilor și ale celor adormiți, în general, la vedere, pe drumuri, în
fața caselor celor adormiți, la troițe ori fântâni. Credem că este
o moștenire romană veche din perioada în care în Oltenia exista
Provincia Dacia Malvensis. Limba vorbită era latina populară și
în vocabularul oltenesc de astăzi se întâlnesc cuvinte de origine
latină, precum și forme verbale ca perfectul simplu, moștenite de
atunci și folosite de olteni chiar astăzi.
Cartea aceasta este dedicată comunei Orlești, numită vatră
de “jertfe și glorii”, în semn de recunoștință a autorului pentru
moștenirea de la părinții și strămoșii săi și a tuturor localnicilor.
Și noi îi suntem recunoscători pentru munca depusă, realizarea
frumoasă și totodată îl felicităm pe autor cu cordialitate2. (Ilie
Gorjan, Monografia comunei Orlești, județul Vâlcea, Editura
Antim Ivireanul, Râmnicu-Vâlcea, 2018)

Debutul acestui volum, prin introducerea autorului, se
desfășoară astfel: 20 mai 1388. Primăvara pare un concert de
garoafe, având la pupitru pe cel mai iscusit menestrel: timpul.
Timpul, cu secera lui adormită pe crengile de mătase ale sorții.
Timpul, cu aripile lui de secunde, mărșăluind discret pe portativul
presărat cu stele. Primăvara își soarbe liniștită miresmele și se
încolăcește ca iedera pe brațele albastre ale Oltului. Colinele
Râmnicului își sună întruna verdele cu trompetele din puf de
păpădie, iar Capela își apleacă genele peste suita ce-i poposește
la picioare. Oameni și cai sărută văzduhul cu buze de drum lung
și deapănă pe flori de tei vorbe de amiază cu silabe înmuiate în
izvor de munte.
Măria-sa, voievodul Mircea, dictează unui grămătic: „Mircea
cel Bătrân, voievod, dăruiește ctitoriei sale m-rea Cozia, satul
ORLEȘTI, satul lui Halgaș, un obroc anual și 300 sălașe de țigani.
De asemenea, îi întărește satul Crușia și mai multe locuri dăruite
de alții, hotărând totodată modul de alegere a egumenului. Acest
cinstit hrisov s-a scris după porunca marelui voievod Io Mircea și
domn a toată Ungrovlahia, în anul 6896 (1388), luna mai 20.”
Orlești. Punct istoric, vechi ca timpul, cu rădăcini în negura
veacurilor. Sat cu sclipiri de albastru la est, datorită dungii
șerpuitoare a Oltului, și armonii de verde la vest. Locul unde
cântecul pământului își soarbe seva din tumultul Nisipoasei,
din vitraliile fără sfârșit ale pădurii Corbu, și din undele reci ale
fântânii Teleșpan din matca Verzii3.

Arhitectura memoriei, ca știință și ontologie, îl face pe Ilie
Gorjan să parcurgă și istoria la vedere a comunei Orlești. Primul
capitol se intitulează Cadrul natural. Fraze, în spiritul lui Nicolae
Densușianu, se întâlnesc la tot pasul: Așezată în plin peisaj Getic,
suprafața comunei Orlești este marcată de două aliniamente de
depresiuni și dealuri sau: Glasul Oltului îmi vine în minte cu setea
lui de albastru, cu zăvoaiele lui verzi, pline de nuiele subțiri ca
luna, cu clipocitul apei printre pietrele limpezi ca cerul, cu podul
de lemn agățat de cablu și purtând amețit între margini roiuri
de suflete, toate culegând zile de vară cu nisipul ca blana pisicii,
călcat cu tălpi ruginite, toate plecate din lunga vară fierbinte4.
Fraze pentru utopia din livrescul informației: Tabula
Peutingeriana (sec III d.Hr) este cea mai veche hartă care indică
cele trei drumuri ce străbăteau în primele secole ale erei noastre
meleagurile Daciei. Valea Oltului reprezintă drumul strategic
construit de romani cu vestitele castre de apărare. Îl întâlnim,
de asemenea, prezent și în primele documente românești. Multe
dintre hrisoavele cu pecetea domnului Mircea cel Bătrân amintesc
de râul Olt (din mai 1388, 4 septembrie 1388, 8 ianuarie 1392;
1402-1403). Este menționat și mai târziu în documentele lui Vlad
Dracul (23 aprilie 1441), Vlad Țepeș (6 aprilie 1457), Basarab cel
Tânăr (9 ianuarie 1478), Vlad Călugărul (21 aprilie- august 1489),

Radu cel Mare (martie 1497; 10 noiembrie 1497) etc.
În lucrările cartografice cele mai reprezentative, numele
Oltului este menționat sub diferite forme (Alt, Aluta, Alutata,
Alaut, Hot) etc. In hărțile lui Ioanus Sambucus(1566),
Caesius(1620) apare forma Aluta, iar în ale lui Schwantz(1722)
și Specht((1790)-Alt. Harta lui Fr.Schwantz trezeste un viu interes
pentru noi prin bogatul material documentar pe care ni-l prezintă,
oferindu-ne o imagine vie a drumului pe care-l parcurge Oltul în
zona sa muntoasă. Este redată astfel,în mod plastic, noua cale
Via Carolina, tăiată în stânca muntelui „ca o înnoire -după cum
menționa Nicolae Iorga-a vechii căi romane”.
Oltul este prezentat - după cum subliniază Ana Tosa Turdeanu
(din familia celebrului gramatician, Alexandru Tosa, cel care a
descris etimologii celebre, cu reflexivități filosofice)- printr-o
femeie numită Aluta cu mâna petrecută după gâtul bătrânului
Danubius, iar Nicolae Drăganu ,I. A. Candrea, Th. Capidan afirmă
că numele Olt vine de departe din istoria milenară a geto dacilor.
Există o cartografiere a fiecărui element simbolic al geografiei
istorice, literare, geografie în sine, clasicitate, modernitate...
Antropologie culturală din perioada veche, interbelică,
postbelică.. Istoria ca factologie dinamică și energie politropică:
cercetări despre auctorial, concret spus, autoritătile de
conducere a comunei între secolele 14-17, în secolul al 18-lea, în
prima jumătate a secolului al 19-lea, în perioada Regulamentelor
Organice, în timpul Revoluției de la 1848, în timpul domniei lui
Alexandru Ioan Cuza, autoritățile de conducere în perioada 18661918, 1918-1940, 1940-1944, 1944-1989, Orlești - o comunitate
rebelă, în timpul primului război mondial, al doilea război
mondial, în perioada 1944-1989, viața economică, învățământul,
cultura, viața religioasă, activitatea culturală, tradiții și obiceiuri,
portul popular, turism, sport, personalități locale. Personalităti
politice, sociale, guverne, evenimente, dosare, procese verbale,
rapoarte, viața partidelor, transformări, schimbări de epoci,
pozitivitate și negativitate (dificultățile insumortabile, de zi
cu zi, ale omului) în istoria unui popor, care se desfăsoară nu
întotdeauna sub mantia binelui. Politica mare se răsfrânge și
în activitatea tăranului orleștean, harnic, gata întotdeauna să
participe , să se organizeze în formele protestului , al revoltei.
O carte densă de sute de pagini, ca un discurs de minte și
suflet al autorului.
O personalitate interbelică vivantă: Theodor Geantă.
Prozatorul Traian Dobrinescu este o prezență notorie. Petre
Gheorghe Govora este o personalitate de istorie mitologică, iar
inginerul doctor în vini-viticultură este prazentat ca unul dintre
celebitâțile locului în arta podgoriilor. Autorul acestor rânduri îsi
amintește cu nostalgie de două personalități cu destin: Băzăvan
Ilie, șef de promoție al Liceului Pedagogic, Râmnicu-Valcea,1974,
și Saraolu Constantin, ilustru profesor de matematică, caractere
de memorie colectivă, amândoi. Emilian Popescu este teologul
de exceptie despre care am povestit. Un capitol de o laboriozitate
metabolizată. Bibliografie multiplă, acribie strălucitoare. O
monografie pentru minte și suflet, cu rațiune mai mult decât
bine temperată, pe drumul esopic al experierii dăruirii.
NOTE:
1
Ilie, Gorjan, Monografia comunei Orlești, județul Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Editura Antim Ivireanul, p.9.
2
Ibidem, p.11.
3
Ibidem, p.22.
4
Ibidem, p.23.

ÎN LOC DE DUMNEZEU…SCARAOȚCHI
Gheorghe Puiu RĂDUCAN

C

e să mai facem, eroi străbuni? Nempușcă ăștia la foc automat. Trag în noi
din toate pozițiile. Le trebuie masă de vot și vor
să resusciteze morminte. Voi, cei care ne-ați
lăsat o țară mare și frumoasă, nu vreți în ruptul
lutului să ieșiți să-i ajutați. Voi sunteți mulți și
cinstiți, noi, puțini și lași! Lași și proști!
Suntem de râsul lumii cu ăștia, măi, morților
drepți! „Suntem în marș acum spre instaurarea
unei dictaturi național-socialiste” în ținutul
Yaya. Un „terorist autoradicalizat, (este) dispus
să se autodetoneze”…  dar cu noi cu tot.

„Jupânul de bandă” cu pușcărie la bază, prin
mijloace oculte s-a cocoțat pe jilțul unde odată
ați stat voi, eroi ai neamului și ne mănâncă  cu
ardei iute.
Ne mănâncă și copii să facă loc pușcăriașilor,
să le dea liber... peste noi… Lacrimile noastre
negre merg să se cunune-n pustia lor.
A fi patriot ca... hoțu-ăl mare înseamnă să ai
justiția la rever și... patrihoțul... o are. De vină că
ținutul este pe locul de la urmă... este normal,
după normalul lui și al alor săi, președintele și
încă vreo doi.... cum ar fi procurorul general
care nu vrea de loc să stea capră.
Ăștia... președintele și procurorul general,

dar și U.E. au distrus industria, agricultura,
economia, sănătatea, învățământul, ăștia au
scos morții să voteze... dup sărăcăcioasa lor
minte stricată…
Groaznic este și aspectul că nemernicii Yayaiști pronunță și numele Domnului nostru.
„Doamne-ajută”! ar fi zis la un moment
dat „șăful superm, șăful bandei”, mărinimosul
mustăcios, Yaya”!
Păi.... Dumnezeu a ajutat în viața Lui pe
cineva să mintă, să fure, să batjocorească, să
umilească?
A scos, Dumnezeu, vreodată vreun mort să-l
ducă la urne?

Iată că… „dumnezeul ăstora” poate să facă
minuni (de genul lor) O ducem rău, ei spun că...
este bine! S-a scumpit carburantul la pompe, ei
spun că NU. Suntem pe ultimile locuri în Europa
și în lume, ei spun că avem productivitate
record, că i-am depășit pe toți...
Dacă   președintele spune lucrurilor pe
nume, boss Yaya, prin sinistrul ministru al
justiției (lor), vrea să-l bage la bulău, să pună el,
șeful Yaya, mâna pe butonul roșu.
N-are de gând să fugă-n Mazărgașcar, ori
Coasta lui Rică. Mai are de distrus și de furat
prin ținut.
După colț, Scaraoțchi... își freacă mâinile...
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ISTORIA CA ARTĂ DE A TRĂI: ACADEMICIAN CORNELIA BODEA
(Conferință susținută în parohia Sf. Grigorie Teologul din Olanda,
cu binecuvântarea Părintelui paroh Dr. Ioan Dură, Duminică, 18 noiembrie 2018)

Doina FROSIN

N

ăscuta la 8 Aprilie 1916 in satul Dud, comuna Târnova,
judetul Arad, într-o familie cu tradiții clericale, Cornelia
Bodea avea sa devină un istoric și profesor universitar renumit.
Traditia și cultura în care a trăit alături de tatăl Cornel, preot
ortodox și mama Xenia, care se descindea din familia lui Moise
Nicoară, aveau să-și pună amprenta într-un mod covârșitor
asupra formării profesionale și spirituale a doamnei Academician
Cornelia Bodea.
Ca si parcurs educational , Cornelia Bodea isi incepe scoala
primară la Dezna, judetul Arad si apoi continuă studiile liceale si
universitare la Bucuresti
În anul 1937 a obținut licența cu distincția Magna cum laude,
la Universitatea din București, Facultatea de Litere și Filozofie,
specialitatea Istorie Universală, Istoria Românilor și Istoria Bizanțului, avându-i profesori pe Nicolae Iorga și Gheorghe I. Brătianu.
În același an a absolvit și Școala Superioară de arhivistică și
Paleografie, iar în anul următor, Seminarul Pedagogic Universitar.
Ca și o paranteză este interesant de amintit că Paleografia (din
limba greacă palaios = vechi și grafein = a scrie) este știința care
se ocupă cu studierea manuscriselor vechi, indiferent de limba
folosită (limba greacă veche, limba latină clasică sau medievală,
etc.) cu datarea și stabilirea autenticității acestora.
Educația primită în familie și anii de cercetare petrecuți în
preajma uriașei personalități a lui Nicolae Iorga, i-au orientat destinul și viitoarele cercetări spre marea temă a deșteptării naționale la români și la popoarele Europei. In cărțile sale, Cornelia
Bodea ne-a lăsat o moștenire inestimabilă, un model de credință
creștin ortodoxă neabătută în Dumnezeu și în neamul romănesc.
La 1941 și-a susținut teza de doctorat, începută sub
îndrumarea lui Nicolae Iorga în 1937, publicată sub titlul, Moise
Nicoară (1784-1861) și rolul său în lupta pentru emanciparea
național religioasă a românilor din Banat și Crișana. Lucrarea a
fost tipărită în anul 1943.
Pentru a intelege mai bine interesul profund manifestat
de doamna Academician Cornelia Bodea in alegerea tezei de
doctorat, este bine să amintim ca Moise Nicoară a fost un jurist,
profesor, traducător, scriitor și un patriot român, luptător pentru
drepturile românilor din Banat și Crișana. Datorită strădaniilor lui
Moise Nicoară în anul 1822 s-a înființat la Arad școala de teologie
românească, iar în anul 1829 este numit primul episcop ortodox
român, Nestor Ioanovici.
Cornelia Bodea a desfasurat o bogată activitate stiintifică pe
durata a peste 60 de ani de carieră dedicată istoriei , activând
ca si asistentă a istoricului Gheorghe I. Brătianu intre anii 1943-

1949, predând seminarii de Bibliografie și Metodologie istorică.
A fost exclusă din activitatea didactică pe motiv de origine socială
și convingeri politice-naționale
Până în 1975, activeaza ca cercetător ştiintific la Institutul
„Nicolae Iorga” iar dupa 1989 a fost profesor
asociat la Facultatea de Istorie a Universitătii
din Bucureşti.
De asemenea Cornelia Bodea a desfăşurat o bogată activitate didactică în SUA unde
a sustinut cursuri şi seminarii la mai multe
universităti americane indeosebi la Ohio State
University si Boston College.
Pentru Cornelia Bodea revoluţia din decembrie 1989 a deschis larg porţile recunoaşterii
contribuţiilor sale ştiinţifice, in anul 1990, fiind
aleasă membru corespondent al Academiei
Române şi, în 1992, a devenit membru titular.
Marile momente din istoria moderna a României au constituit centrul cercetărilor intreprinse
de Cornelia Bodea. De asemenea o atentie
deosebita a acordat activitătii unor personalităti ale culturii
noastre, personalitătilor străine care au avut legături cu trecutul
românesc, relatiilor româno-americane, româno-franceze şi
româno-engleze, precum şi rolului femeii în istoria natională.
Rezultatele acestor laborioase cercetări s-au concretizat în
numeroase lucrări de referintă apărute în tară şi în străinătate.
În semn de recunoaştere a valorii operei sale ştiintifice, Cornelia
Bodea a fost aleasă ca membru al mai multor societăti ştiintifice
din tară şi de peste hotare, precum: membru de onoare al
Institutului de Istorie „N. Iorga”, preşedinte de onoare al
Societătii Române de Vexilografie, membru de onoare al „Society
for Romanian Studies” (SUA), membru fondator al Asociatiei
„Fulbright Alumni Association Romania”, şi multe altele.
A fost Cetătean de Onoare al Municipiului Arad iar la împlinirea
vârstei de 90 de ani a fost distinsă de Preşedintele României cu
Ordinul National Pentru Merit, în grad de Mare Cruce.
Cornelia Bodea a fost mereu ataşată de locurile natale, si datorita strădaniei şi generozitatii sale, a fost salvată biserica monument din lemn de la Groşi. De asemenea , Cornelia Bodea este și
ctitorul celei mai vechi biserici din Arad (1724) care poartă hramul
„Sfânta Cuvioasă Parascheva“, strămutată din Parohia Groșeni în
2001, amplasată în curtea spitalului municipal din Arad.
Cornelia Bodea si-a donat valoroasa biblioteca personala,
Bibliotecii Centrale a Universitătii Aurel Vlaicu din Arad, devening
si patronul spiritual al acesteia.
Un titlu de referinţă al intregii activitati a doamnei Cornelia

Bodea este cartea “1848 la români“, o istorie în date şi mărturii,
3 volume, dezvăluind intr-o viziune unică, caracterul singular al
revoluţiei româneşti, manifestată diferit în cele trei ţări.
O altă lucrare scrisă de Cornalia Bodea este “Valori de artă
iudaică , Megillat Esther Iasi 1673 ,oferite
mitropolitului Dosoftei în 1673 (2002)“, ca
semn de apreciere pentru atitudinea românilor
din Moldova faţă de evreii refugiaţi din Polonia
în urma persecuţiilor tătarilor.
În intreaga sa activitate desfăsurata ca
si bibliotecar, cadru didactic, cercetător si
profesor, doamna Academician Cornelia Bodea
a dat dovadă de un complex devotament si
spirit civic, a demonstrat calităti deosebite
de om si istoric. Cu prilejul împlinirii a nouă
decenii de viață, Academician Cornelia Bodea
mărturisea: „Am făcut tot ce mi-a stat în gând
pentru țară, pentru istoria noastră și pentru
acest popor, care merită mai mult decât poate
am făcut până acum“
În anul Centenar al Marii Unirii , este de datoria noastră ca
români , să aducem un omagiu doamnei Academician Cornelia
Bodea , care si-a dedicat intreaga sa viată, păstrării si ducerii pe
mai departe a istoriei neamului romănesc, lăsând o moştenire
impresionantă, care va fi apreciată de generaţiile care vor veni.
Bibliografie:
Serile Mișcării Arădene, http;//www.miscarea-aradeana.
ro/2014-04-11/academician-cornelia-bodea-istoria-ca-arta-dea-trai
Stelian Mândruţ - „Istoria ca artă de a trăi”: Cornelia Bodea:
http://historica-cluj.ro/anuare/AnuarHistorica2007/03.pdf
Florica Sarca, Remember acad. dr. Cornelia Bodea: http://
www.aradon.ro/remember-acad-dr-cornelia-bodea
Convorbiri cu o nemuritoare fiica a Aradului; Acad. Cornelia
Bodea: carte semnată de Emil Şimăndan şi Virgiliu Jireghie.
http://www.aradon.ro/convorbiri-cu-acad-cornelia-bodea
Acad. Cornelia Bodea – o doamnă a istoriografiei românești:
www.curentul.info/actualitate/acad-cornelia-bodea-o-doamnaaistoriografiei-romanesti
Amintiri şi reflecţii privind activitatea Corneliei Bodea, Autor
Ioan Scurtu: http://www.ioanscurtu.ro/amintiri-si-reflectii-privind-activitatea-corneliei-bodea/
Credința prin știință și bucuria de a sluji neamul: www.9am.
ro/stiri-revista-presei/2006-05-15/credinta-prin-stiinta-sibucuria-de-a-sluji--neamul.html
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Preacucernice Părinte Protopop, Doamna Preoteasă, Iubiți frați și surori în Domnul,
Se împlinesc 38 de ani de când parohia Sf. Grigorie de Nazians (Teologul) și-a început viața
comunitară și slujirea liturgică, prin purtarea de grijă a Preacucerniciei Voastre, Părinte Protopop,
sprijinit în toate de către devotata doamnă preoteasă Cristina.
Cu binecuvântarea Preasfintei Treimi și ocrotirea marelui sfânt al Bisericii care a trăit în
secolul al IV lea, parohia, prin preotul ei și toți cei care au format-o, a devenit mărturie vie a
credinței ortodoxe într-o lume care o cunoștea încă în acea vreme prea puțin. Prin osteneala
Sfinției Voastre, parohia a devenit misionară, fiind la originea celorlalte parohii inființate mai

1989, A şaptea zi , lemn, 20 x 100 cm, S.P. Cichirdan

apoi în Olanda, Belgia flamandă, sprijinind și formarea altor două parohii din Belgia francofonă.
Vă felicităm, Preacucernice Părinte Protopop, cu toată familia, precum și pe toți membri
consiliului parohial cu familiile lor, pe credincioșii și pe toți prietenii comunității ortodoxe
române Sf Grigorie Teologul din Schiedam, pentru toată lucrarea duhovnicească și misionară de
aproape 40 de ani și vă urez tuturor ani mulți de viață, cu multe bucurii duhovnicești, aducânduvă aminte cuvintele sfântului ocrotiror : ”dacă vei străbate până la capăt calea desăvârșirii, nu
vei fi muritor, ci ceresc”.
Cu binecuvântare arhierească,
† Mitropolitul IOSIF
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CONSTANTIN ZĂRNESCU-70!
Scriitorul Constantin Zărnescu, oșteanul de serviciu al tuturor bătăliilor
Mihai Sporiș
Trebuie dusă lupta cea mare pentru trăirea firii îndătinate,
fără preget și fără odihnnă! Ne îmboldește, nu știm cum, un Duh
Înalt coborât adânc în noi. Inima ceasornic fiind, bate sorocele
trezviei cu clopotul vegherii duratei. Mintea își caută atunci
dumerirea ascunsă-n nepătrunsele taine – ascunse celor săraci
și cărora Duhul nu le-a trecut pragul. Inima iubitoare se pune
atunci în acord cu clarviziunea celui ce privește de sus : Capul,
stând vertical ca un străjer, cu toate simțurile treze, înconjurând
orizontul. Acestui binom al cugetului și simțirii îi datorăm armura
celui ce străjuiește cu credință moșia ființării și datina – acea
taină, ca o lege nescrisă a pământului în care avem rădăcini și
orizontul împrejmuitor.
Lupta aceasta își are propria cronică. Când este scrisă cu
adevărul întreg al minții și intuiția fierbinte a inimii, povestea
devine scriptură în care dumnezeirea interioară se adeverește.
Mare răspundere își asumă scriitorul să fie purtător de cuvânt
Duhului pogorât, atunci când devine scrib, stăpân peste slove,
gramatică și rostuirea cuvintelor. Lucrarea lui trebuie să
slujească încredințarea altora, asupra celor ce trebuie luate, fără
vreo cercetare specială, de către cei în nevoie de adevăr. Chiar și
atunci când te apropi de-o scriptură îți iei măsuri de prevedere
pentru a nu cădea în erezie, când prea multe scrieri se recomandă
sfinte, adevăruri gol goluțe, ori „minuni”. Este suficient, vorbind
despre scriptură, să afli evanghelistul, apostolul, proorocul și
spusa lui, precis localizată în scriere, să te încredințezi. În cazul
contemporanilor noștri câștigarea încrederii cere împrietenirea
cu lucrările lor scrise, cu alfabetul și tehnicile tuturor artelor,
care ți-au fost recomandate, tocmai pentru că în cercetările tale
ei pot să-ți dea răsunsurile căutate. Alteori cunoști persoana
direct, ori ți-a fost recomandată de oameni cărora le-ai acreditat
demult expertiza. Așa s-a întâmplat cu prietenul Constantin
Zărnescu. Apropierea noastră a avut afluențele care au împlinit
repede fluviul unei curgerii în aceeași matcă. L-am descoperit
între vâlcenii, oameni de cultură afirmați, când însărcinările
publice m-au obligat să observ izvorul local al personalităților,
deja afirmate în cultura română. Apoi, citindu-i la zi, toate
lucrările, am căutat întâlnirea cu omul căruia nu-i știam chipul,
dar îi citisem gândurile și acestea semănau, în bună măsură cu
ale mele. Cine se aseamănă se adună! În cazul nostru ne-am
intersectat drumurile de peste douăzeci de ani și pot spune
aici că ne-am plăcut la prima vedere. La vremea primei noastre
întâlniri, față către față, Constantin Zărnescu avea o operă în
cultura română și se bucura de foarte multe referințe critice care
îi constatau meritele. Dintre foarte multele remarci, venind din
toate părțile țării, credem că prin câteva, numele scriitorului și
prietenului meu căpătau autoritatea și strălucirea unei valori
afirmate, incontestabile: Constantin Noica, George Uscătescu,
Eugen Simion, Marin Sorescu, Nicolae Steinhardt, Doina Lemny,
Zenovie Cârlugea, Valentin Tașcu, Laurențiu Ulici, Dumitru Radu
Popescu, Dan Radu Abrudan, Petre Simion Cichirdan.
Vorbind despre opera sa îi observi începuturile, căutând
drumul propriu, prin legende și mituri, încercând pe potriva
vârstei să se dumirească asupra temelor majore dezbătute de
om, încă din vechime. „...ne aflam în al cincilea an de filologie
și am citit toate cărțile; și totuși, nu am găsit răspunsul la o
întrebare pusă mie de un om bătrân, din oraș: care este starea
cea mai ideală de a fi a unei femei: (...) neprihănirea stării de fată,
domnișoară în vârstă, sau cea de femeie măritată?” se întreba,
provocând dezbaterea din „Meda Mireasa Lumii” apărută la
Editura Dacia din Cluj-Napoca, 1979. Motto-ul din Constantin
Brâncuși ne marchează starea de căutare a autorului aflat la
capătul de început al drumului: „Înțelepciunea pământului a fost
pentru mine ceea ce a fost cu mult mai adânc femeia – dincolo
de psihologia Dumneavoastră!...” A parcurs prețul primului
volum, exersând libertatea bărbatului tânăr, participant la atâtea
reviste, căutând răspunsurile printre prejudecăți și iluzoria
libertate individuală, ca să experimenteze o vreme. Finalul ne
este clar. De la unu face saltul către doi: „Atunci, am renunțat
eu la orice soi de libertate de bărbat tânăr și la prejudecăți - și
m-am eliberat. Mi-am luat toate frânele... Ține-te bine, Dine
Constandine... Fie ce-o fi!” Să spunem că aici ni s-a făcut cronica
primei bătălii importante a vieții. Pe tabla de șah a primăriei din
orașul C... s-a auzit Oda Bucuriei.
Adevărul despre sine făcuse obiectul unui roman de-o
surprinzătoare maturitate, constatată de critică, încă din 1974.

Clodi Primus arată pe autorul atins de surzenie, mărturisind
avantajele dizabilității și voința de-a auzi cu mai multă acuitate,
beethovenian, simfonia destinului. Omul cu auzul, citind buzele,
autorul unei opere imense a câștigat continuu bătăliile cu
zgomotul și gălăgia care distrage atenția mulțimilor.
Incursiunea în mitologie, valorificând eternul feminin, alege
pe Iocasta, mult încercata regină, mamă și soție lui Oedip, să îi fie
personajul unui tragism absolut în lucrarea sa dramatică Regina
Iocasta. Epicul, dramaticul, valorificarea simbolurilor perene fac
din scriitorul prolific, debutând autobiografic, un profesionist al
ficțiunii despre ființare, sacrificiu, blestem, predestinare.

O schimbare majoră în mesajul operei lui Constantin Zărnescu
intervine odată cu romanul istoric care îmbină inspirat ficțiunea
cu realitatea istorică incontestabilă. Schimbarea macazului este
o adevărată angajare a oșteanului la lupta cea mare a neamului
său să-și afirme, prin adevărul incontestabil, destinul în istorie.
Majoră a fost și continuu este, și de o utilitate incontestabilă,
scrierea istoriei în lumea care își aliniază aștrii după criteriul geopolitic, sensibil la pretexte ușoare, când puterea de lovire este
atuul major. Scriitorul onest nu poate să scrie decât ceea ce știe
bine și o face cu angajamentul unei voințe puternice izvorâte din
dragoste de neam, țară și pentru toate valorile care le-au slujit
cu credință. Scrisul lui devine rigoare științifică, cu aparat critic
asumat iar ficțiunea este modalitate de implicare a afectivului în
povestea care te ia de mână să-i afli doza finală de optimism. Un
fel de ce-ți doresc eu... ție, dulce patrie de dor, pentru trecutu-ți
mare – corect descifrat!- să ai chipul adevărat, în ochii tuturor,
pentru un mare viitor. Oșteanul apără redute, acolo unde
adevărul și-a avut o sentință la judecata lumii, dar și este întrun permanent asalt împotriva ignoranței, a relei credințe, ori a
unei stări de ciudată tranziție... interminabilă, ca un fel de Țara
lui Urmuz. Când prejudecățile sunt obstacole puse de o lume în
căutare de horor, pentru adrenalina căutătorilor de senzații tari,
studiul își are avocați cu putere instituțională. Să ilustrăm doar
cu motto-ul la Principele Dracula, Doctor Faustus și Machiavelli
unde Papa Pius al II-lea (1463) spune despre „reduta” Vlad Țepeș
:„...Vlad Dracula rămâne un om măreț și frumos, născut anume
spre a domni!”. Să ne amintim că această luptă, pentru Vlad Țepeș
s-a dat și în țara... lui Urmuz, mai actuală ca oricând, când foamea
pentru turismul cu orice preț urma să transforme Sighișoara în...
Dracula Park! Să spunem aici că nenumăratele lucrări dedicate
principelui valah au fost tot atâtea bătălii câștigate.
Când se luptă cu „dușmanii” instruiți – istoricii de profesieîi scoate din războiul pozițiilor lor, săpate în tranșee de mult
înghețate. Le flutură acestora flamura păcii, cartea-roman,
doar pentru redarea ușoară, ficțiune. Carte sa este scrisă cu
documentele arhivelor, ascunse vederii, chiar de potrivnici.
Dușmanului care joacă rolul prietenului, i se pune în față o...
poveste omenească în care i se deconspiră, cu multă înțelepciune,
tot ceea ce potrivnicul consideră că este numai de el știut. Cronica
evenimentului românilor, de la 1 Decembrie 1918, Ziua Zilelor ne
arată reporterul care pare că a fost acolo, a studiat documentele,
cunoaște contextul internațional. Cronica lui, aici reduta fiind
câștigată și trebuie apărată împotiva revanșelor iredentiste, ne
reamintește și de cei pe care ciuma roșie, ca o boală endemică
prin țara lui Urmuz, au ascuns spusele vorbitorilor de la marile

tribune ale adunării de la Alba Iulia. Câți mai știam din cărțile
de istorie discursul lui Goldiș despre... Roma sorgintei noastre?
Câți dintre învățăceii școlilor noastre au aflat ce a spus Iuliu
Maniu, despre sufletul țării românilor, Ardealul și despre voința
întregirii necondiționate, cu orice preț?! Să amintim aici că doar
Memorialul de la Sighet îi cinstește sacrificiul cel mare? Lupta
aceasta, pentru unitatea pământurilor locuite din moși stămoși,
nu trebuie să aibă preget! Pentru ea scriitorul nostru, stabilit în
inima Transilvaniei, nu are odihnă!
Omul înțelepțit, cu graiul proverbelor neamului său, după
arheologia prin mitologie și săpăturile afunde la temelia
simbolurilor, se apropie cu sfială de maestrul care îl face ucenic
– adică brâncușolog! Motto-ul-îndemn (citat mai sus!) ne spune
despre această dulce robie, de-a-l iubi necondiționat și de a-l
sluji cu credință pe Constantin Brâncuși. Trecerea prin Horezu,
să-și începă urcușul spre școlile înalte (acolo în Oltenia de sub
Munte, comună și copilului de la Hobița!), îl apropie de cocoșii
impregnați în sărbătoarea lutului, pe care îi pune pe volumele de
proverbe, să fie înțelepciunea, trecere peste valurile de pământ
ale generațiilor, ori mesajul: trâmbiță de cocoș al zorilor, când
lumea se înnoiește după revoluționarea spiritului, ca primăverile
care întorc brazdele. Cum să vorbești, în opt ediții, despre
Aforismele lui Brâncuși fără a-l scoate din ascundere pe Iuliu
Zane și munca lui titanică, vorbind de cumințenia unui pământ
sfințit de nobila cuminecare a unei limbi, care știe mai multe
despre noi, decât putem noi a-i desluși tainele. Se puteau, oare?
desluși spusele lui Brâncuși, fără inițierea prealabilă în templul
înțelepciunii tezaurizate, cetate de apărare? De unde atâta
aplecare către Brâncuși? Lupta cea mare pentru recuperarea
spiritului acestuia – ce lupte duceau eroii războiului troian
pentru recuperarea celor căzuți pe câmpul de onoare!-, este
în plină desfășurare! Ne lăsăm greu convinși, acasă, că spiritul
artistului demult intrat în conștiința umanității este neprețuibil
și nu există un cântar al dreptei judecăți. Am ratat demersul
public de-a avea în proprietatea tuturor Cumințenia Pământului.
Am fost nepricepuți în a demonstra lumii că prețuirea eroilor
la români nu limitează eroismul la etnic, confesional, rasă, la
un eveniment particular, ci este sublimare a zbaterii omenești
în universul atotțiitorului Dumnezeu. Ansamblul Monumental
„Calea Eroilor” nu a putut intra pe marea listă a patrimoniului
universal, în evidența UNESCO. În lupta aceasta scriitorul rămâne
permanent mobilizat și deseori chemat la centrul de comandă
de la Târgu Jiu. Ne-am aflat de multe ori împreună în asaltul unor
redute care așteaptă să fie cucerite!
Constantin Zărnescu se dedublează în Urmuz într-o țară
sfâșiată de polemici pentru mize bizare. Cum să rostești pe
șleau, căzând în extremele dureroase ale licențiosului, ale prea
abstractului, ale prea academismului, sau să te zbengui post
modernist, într-o societatea cunoașterii în care imbecilitatea și
prostia sunt epidemii fără vaccin ? Cum să strigi coerent într-o
lume zgomotoasă în care toți știu că știu și nu mai pun preț
pe cuminecarea, singura care dă înțelesul? A mai fost o mare
tranziție, la sfârșitul primului război mondial, când lumea și-a luat
boii lui Dumnezeu în cap! Atunci Urmuz, anticipând dodismul
dadaist, exportat de Tristan Tzara prin Vest, a criptat în diagnoza
unei societăți astenice o poveste. În Țara lui Urmuz, aceeași cu
a noastră, din timpul lui, același aer și azi, scriitorul Constantin
Zărnescu face o bășcălie dureroasă, în spiritul oltenesc al lui
Arghezii, ori a lui Marin Sorescu. Aici oșteanul luptă împotriva
imbecilității și se arată clar văzător asupra bolii social-politice
care ne-a cuprins.
Luptei daco-romane, una căzută demult în ridicol, Constantin
Zărnescu îi angajează toate resursele personale (materiale
și de cunoaștere). Avem nădejdea că reduta transilvană a
municipiului Cluj-Napoca (care a dat în anul centenar, un istoric,
președinte al Academiei Române!), va înmulți oștenii înarmați
cu toată înțelegerea, pentru a nu mai orbecăi, după aproape
două milenii într-o ceață, ori o tulbureală nefericită. Roma
sorgintei noastre, este o cercetare la fața locului, o poziționare
clară în legiunea romană și în latinitatea a cărei emblemă, Lupa
Capitolină, ne spune că de la Râm ne tragem civilizarea, trăind
moșia strămoșilor daci! Prietene! Luptele noastre se termină
odată cu apusul... zilei! Gândurile noastre dăinuie în cronicile
lăsate, cocoși vestitori, celor ce ne duc zilele mai departe. Sunt
multe evenimente-lupte, în plină desfășurare, care îți așteaptă
cronica.
februarie, 2019
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ȘTEFAN DUMITRESCU: „UNICA METAELEGIE SAU CARTEA LUI IOV”
Petre Cichirdan

O

carte senzațională, care face din Ștefan Dumitrescu
unul din cei mai mari poeți ai timpului prezent... Să nu
uităm, nimeni în istoria umanității, după greci, nu a cutezat să-și
imagineze America, în anul 1978, ca pe un Cal Troian al omenirii!
America, care era imaginea democrației absolute a acelor ani
și care era capabilă să fie prezentă în orice punct al globului cu
mașina de război și finanța mondială aproape instantaneu!
Cartea a apărut la Editura Mușatina în anul 2017, iar noi am
intrat în posesia ei la Târgul de Carte Gaudeamus, București,
Romexpo, 2017, la standul eLiteratura care l-a avut pe autor
prezent pentru discuții și acordarea de autografe! Emilia Țuțuianu
și Dorin Dospinescu au contribuit la realizarea volumului, din
partea Editurii, și care a fost lansat cu această ocazie...
În prezentarea cărții, „Câteva cuvinte lămuritoare. Experimentul dureros numit Ștefan Dumitrescu”, criticul literar Francesca Pini vorbește despre personalitatea poetului remarcat
încă din 1971 de Ana Blandiana și preluat imediat de „Societatea
Secretă Renașterea României”, înființată în 1965 de doi foști
deținuți politici, și care avea în obiectiv ajutorarea marilor
talente. Vorbește despre afirmarea la Cenaclul Flacăra în 1973
a tânărului poet, care, în 17 septembrie, citește un volum întreg
de poezie intitulat „Nicolae Labiș-portret cosmogonic”. Adrian
Păunescu a afirmat atunci: „Ștefan Dumitrescu este o șansă
a literaturii române. Ștefan Dumitrescu este o mare șansă a
literaturii române.” Francesca Pini scrie în 1993 în prefața cărții
lui Ștefan Dumitrescu, „Matca ancestrală”: „La sfârșitul acestui
veac Ștefan Dumitrescu este vârful de lance al literaturii române,
împlântat adânc în universalitate. L-aș compara cu Mircea Eliade,
dacă nu aș ști, cunoscându-i o mare parte din operă , că Ștefan
Dumitrescu nu seamănă decât cu el însuși.” Vorbind despre
comunismul românesc, al clanului Nicolae Ceaușescu, suntem
de părere că este o mare nerozie să analizezi comunismul numai
după modelul românesc sau numai după modelul sovietic. Acesta
trebuie analizat în întregul său aspect pe întreg continentul
european, întreg secolul XX, în întreg spațiul mondial...Scrie Pini
în continuare: „În decembrie 1989 așa după cum se știe dictatura
comunistă a căzut... cu toții așteptam...să ne dezvoltăm din punct
de vedere economic, să creștem și să evoluăm din toate punctele
de vedere, să devenim o societate care trăiește în normalitate
și în belșug, să avem o cultură dezvoltată.” Credeam așa într-o
Europă a noastră, după modelul biblic, crezând în sintagma și cel
din urmă va fi cel dintâi! Numai că în cazul nostru, al românilor,
spunem cu tărie, că, noi eram pregătiți pentru ceea ce avea să se
întâmple în Europa după 1989! Nu eram noi cei din urmă...Am
strigat împotriva revoluționarilor o lună, două, apoi am fugit la
ziar și am scris articolul Impas OPM în ziarul 7 Zile...
*
Unica metaelegie este o semielegie dintr-un șir de zece elegii
plus aceasta supranumită a lui Iov . Iată cum sună Elegia numărul
unu: Elegia I-a sau Aripile Paserei... „Întâi i-au tăiat Paserei
aripile cu/ fierăstrăul ruginit/ jucând în jurul ei zile întregi/
bucurându-se că nu va mai zbura niciodată/ /în timpul acesta
Eudemion/ dansa pe mări/ culegând macii/ care crescuseră
pe crestele valurilor/ ...” Elegia, opera epică în versuri și proză
care sugerează în primul rând tristețea, plânsul. Ea este prima
după Unica metaelegie sau Cartea lui Iov , credem noi, această
așezare în structura cărții făcând aluzie la Plângerile lui Ieremia,

care urmează Prorocului Ieremia din Vechiul Testament, prima
parte a Bibliei. Zece elegii în care omul este beat de fericire și
plânge, și omul din lut a dispărut de mult; Eudemon care arde de
eudemonie! conduită a vieții spre fericire prin rațiune, când aici,
de fapt, Eudemon înseamnă nerațiune...
suprarealism vulgar închinat zborului;
păsările lui Brâncuși sunt îmbrăcate în
doliu și în primă și crudă clipă au aripile
tăiate. Ele cântă a moarte. Există, neutră,
bucuria că nu vor zbura niciodată. Da așa
se uită lumea la ele ca la niște cucuvele
împăiate. Există și posibilitatea ca macii să
crească pe creste de valuri, valuri, lanuri...
Viziuni plastice suprarealiste, simboliste...
Păsările, dacă nu mai au aripi au priviri
care pot să le facă să zboare...Dar au
pierdut și ochii, și tot au zburat având
inimile pline de lumină divină, divinitate!
dar au pierdut și inima, care le-a fost luată,
furată, străpunsă de o sabie tăioasă. Oricât
ar fi pasărea de frumoasă, pe pământ sunt
forțe, care n-o lasă să trăiască fiindcă ea
poate învinge gravitația! Din care cauză
pasărea este pasăre doar în azurul de
deasupra noastră. Și în încheierea acestei
prime elegii ne întrebăm retoric oare ce
să însemne țările colorate în roșu de pe
acest mapamond pe care stau chipurile lui
Vladimir Ilici ca mărci poștale și pe care un
laureat al Premiului Nobel din statele sud
americane îl considera omul cu cea mai
luminată minte din istoria universală?...
Elegia cu care începe volumul lui
Ștefan Dumitrescu nu este chiar elegie
deși pe tot parcursul vieții lui Iov, dacă o
citești, în cartea lui Ștefan Dumirescu sau
Vechiul Testament te apucă plânsul de
bunăvoința ambelor divinități: Dumnezeu
și Necuratul, Azazel sau mai important și
frumos, Lucifer! ...Îngerul șef care a pus
ochii pe Iov. În toate cărțile, eroii Vechiului
Testament sunt în stare să-și sacrifice
fiii în numele lui Dumnezeu, de altfel
ca la mai toate popoarele din perioada
antică! înainte de Christos, la care fiii
puteau fi cu ușurință și mândrie uciși în
numele soarelui, divinității,de cele mai
multe ori în numele unei bucăți de lemn
sau rest de piatră. Da, așa era omenirea,
proastă! Cartea e scrisă în aceeași tentă,
a versului alb, dar cu un text extraordinar
de condensat, cu muzicalitate interioară,
care place cititorului și îi trezește marele
interes ca orice text, aproape sacru! Înscris, ca mai toate
textele lui Ștefan Dumitrescu, rafinat și foarte bine ancorat în
sugestivitate , vizualitate și sonoritate, fapt care îl face cu ușurință
să fie dramatizat: „Te cred/ și eu răspunse diavolul cu zâmbetul
subțire/ și înflorit în colțul gurii ca un trandafir/ după ce i-ai dat fii
și turme nenumărate/ și pășuni cu iarbă grasă ca untul/ că-ți vine

s-o mănânci cu ochii/ pline de susurul izvoarelor...” Observăm,
natura este fixată la același nivel cu divinitatea, singura care poate fi comparată! firesc ni se pare la un asemenea poet și filosof care
a depășit faza idealismului și materialismului, și care se situează
deasupra, în nivelul doi, nivelul lui „EIS”!...
Stare poetică de mare nivel, surprinzătoare și insolită ținând cont de începutul
de secol XXI și de mileniu III... „Îi tremurau
mâinile și bărbia/ și abia se ținea sprijinit
în arac./ Barba-i albise de tot/ iar părul îi
crescuse ca o leasă de mărăcini./ Parcă era
o ninsoare care se întoarce la cer./ Ochii i
se surpaseră în adâncul capului/ că păreau
niște râpi uscate./ Ca și cum ar fi fost două
pustiuri galbene,/ murdare.”
Iată condiția umană. Omul este o spiță
într-o roată și trebuie să venereze mereu,
roata! Să creadă în ea vrea nu vrea, să
creadă în ceva, mai mult să contribuie
la această construcție, să recunoască
minunea ca rost al divinității... „Căci El este
Dumnezeul nostru/ și eu pe alt Dumnezeu
nu vreau să-L știu!/ Și numai lui mă voi
închina./ Tot ce am El mi-a dăruit/ și tot
El are dreptul să-mi ia...” Un episod din
Biblie în care se vede cum poetul este mai
viu decât cărturarul, sacerdotul; la fel ca
în știința Istoriei...unde a devenit foarte
cunoscută sintagma că acolo unde lipsește
documentul salvează situația, poetul!
Parcurgând mai departe cartea, iată,
la „Elegia a IV-a” auzim cum zornăie instrumentele în laboratoarele secolului XXI;
citim o strofă stranie care ne incubă spaima de viitorul cu care ne-am obișnuit,
deja, din anul 2000 încoace... „Se acoperise planeta cu un strat de ouă/ Atunci
am descoperit nefericiți/ Că nimeni nuși mai aducea/ Aminte de ideea de pui”
Altfel spus s-a uitat ideea de oameni tot
măsluind arta cu sfere...cu ouă din care
nu mai ies pui fiindcă au euri!... Un poem
de mare actualitate: „Directorilor din
ministere/ Le cresc urechile înlăuntru/ Ca
niște verze-semisfere/ Întru/ Urechilor dinlăuntru/ Le cresc urechi înlăuntru...” Ordinea lucrurilor este strictă indiferent de
vreme, este dură, și nerespectul pentru
viață se manifestă ca drum înapoi dinspre univers spre atom. În „Elegia a VI-a”
simțim formula postmoderinistă, amestec
de simbolism, supranatural în manieră
suprarealistă: „Omul e un fenomen groapă/ Cu cât iei din el/ Cu atât crește/ Împerecherea care crapă/
La început te găsești în stratul mineral/ Vocală fiind în sămânța
ta/ Copita de cal” Da, în acele vremuri crepusculare ale poeziei
românești Ștefan Dumitrescu l-a cunoscut pe Nichita Stănescu!...
Poezia sa este străbătută de ecouri ale poeziei marelui blond al
literaturii românești a anilor șaptezeci.

CÂTEVA OPINII DESPRE PROIECTUL „ROMÂNIA EDUCATĂ”
Gheorghe PANTELIMON

P

e 5 decembrie 2018, la Palatul Cotroceni, în cadrul unei adunări selecte, a
fost lansat proiectul preşedintelui Klaus Iohannis, „România Educată” şi se doreşte ca acesta
să constituie o strategie în domeniul învăţământului, până în anul 2030. În prezentarea pe
care a făcut-o, preşedintele României a subliniat
importanţa educaţiei, care este problema
fundamentală a dezvoltării ţării. Prima prioritate
definitorie pentru reuşita naţiunii române este
educaţia, care reprezintă baza României de
mâine, a formării generaţiilor viitoare. Avem
nevoie de educaţie ca de un reper, raportată la
echitate, calitate, respect, viitor.
Referindu-se la stadiul actual al învăţămân-

tului românesc, preşedintele Klaus Iohannis a
apreciat că avem elevi câştigători ai unor olimpiade internaţionale, dar sistemul nu se ridică
la nivelul cerinţelor unui învăţământ european,
performant, de calitate. În context a arătat că,
în sistem există multă instabilitate, începând cu
Ministerul Educaţiei, care după 1990 a avut 28
de miniştri.
După anul 2011, Legea Educaţiei a suferit
aproximativ 200 de modificări. România este
ţara cu cei mai mulţi analfabeţi funcţionali din
Europa, 40% din absolvenţii învăţământului
gimnazial neputând să aplice în viaţă
cunoştinţele dobândite în şcoală.
Printre obiectivele generale ale proiectului
se află reducerea ratei de părăsire timpurie
a şcolii, dezvoltarea unui sistem de educaţie

profesională diversificat, de calitate, extinderea
accesului la educaţia timpurie prin creşe şi
grădiniţe, regândirea modului de evaluare a
cunoştinţelor elevilor şi studenţilor, creşterea
conectivităţii internaţionale a învăţământului
superior, dezvoltarea unui sistem mai bun
de pregătire a cadrelor didactice, realizarea
unui sistem stabil, sustenabil etc. Principalele
obiective concrete sunt următoarele: cel
puţin 30% din copiii de 0-3 ani să fie incluşi în
educaţia antepreşcolară, în creşe; 95% dintre
copiii de 3-5 ani să fie cuprinşi în educaţia
preşcolară, în grădiniţe; clasarea României în
primele 30 de state din lume în cadrul testelor
PISA; creşterea ratei de promovare la Evaluarea
naţională la cel puţin 80%, respectiv 75% la
Bacalaureat, reducerea numărului de instituţii

de învăţământ cu procente de promovare mai
mici de 50% etc.
Pentru atingerea acestor obiective sunt
propuse două scenarii de restructurare a
sistemului de învăţământ şi educaţie.
Fiindcă documentul se află în dezbatere
publică vom prezenta câteva opinii.
Învăţământul, cercetarea, cultura, sistemul de
sănătate, infrastructura etc., nu pot progresa
fără o dezvoltare economică susţinută a ţării,
care să asigure sursele de finanţare, creşterea
veniturilor şi a nivelului de trai al populaţiei.
În acest sens, în primul rând trebuie elaborat
un program strategic pentru dezvoltarea
economică a României, care să includă
reindustrializarea ţării.
(Continuare în pag. 10)

februarie/2019

9

Despre Rome, latinizare, romanizare
(De la legende, la cercetarea istorică!)

(Urmare cap IX din Cultura vâlceană nr 153, ianuarie 2019)

Î

mpământenirea într-un pământ nou, al noilor veniți
(de aceea venetici!) înseamnă comunicare și măsurarea
forțelor - de toate felurile!- între vechi și nou. În cele ale
biologicului continuitatea neamului pribeag nu putea fi realizată
decât însămânțând ogoarele cele noi. Din maternitatea nouă a
Latiumului se vor naște cetățenii viitoarei Rome, vorbind limba
mamelor latine, moștenind spiritul înnoit cu eroismul troian.
Eneida vorbește despre un pact, între troieni și regele Latinus
– vezi Cartea a XII-a! Ca arbitru în confrunatrea dintre rutuli și
troieni (Turnus vs Enea!), Latinus este de accord cu propunerea
troienilor: dacă vor fi învinși de rutuli, Ascaniu și troienii vor
rămâne acolo unde fuseseră tolerați de Evandru (un arcadian
demult stabilit pe Tibru!), fără a mai supăra pe latini; dacă însă
vor învinge, neamul latin și neamul troian se vor uni sub legile
și regele latinilor, dar cu preluarea de către latini a cultului
Penaților troieni. Victoria lui Enea (cu voința zeilor cei mari!) a
adus și unitatea noii familii troiano-latină, prin mariajul lui Enea
cu Lavinia, fica lui Latinus și întemeierea noii case, care poartă
însemnul femininului: Cetatea Lavinium.
În ceea ce privește legile pământului, protocolul va fi
respectat ca o garanție că sub acestea, puterea nouă a unității,
primenită cu eroism, va unii toate neamurile italice, găsite in situ
peninsulei italice la vremea roirii troiene: etrusci, latini, rutuli,
sabini, sabniți, coloniști greci etc. Acest mod de gândire, reflectat
de tratatul lui Vergiliu, privind moștenirea autentică, este reluat
de scriptura pauliană, după aproape un secol în Epistola către
Romani: „… moștenitorii sunt cei ce se fac prin credință, pentru
ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru
toată sămânța…; nu numai pentru sămânța aceea care este sub
Lege (legea pământului, latină! s.n), ci și pentru credința* acceea
care are sămânța lui Avraam…” Rom. 4-16 (*prin substituție…,
credința în Penații troieni, ai lui Enea!). Între aceste legi
pământești limba pământului era mijlocul esențial al mesajului
de… pace și unitate. Locul de nouă așezare își impune graiul celor
mulți! Stăpânul venit, prin cucerire, impune limbajul instituțional
al puterii statale, ori cel al cultului adus, dacă instituția este
Biserica! Legile supreme ale învingătorului real, Enea, erau legile
spiritului, în care zeii reprezentau voința și puterea. Aici, cele
ale eroului descălecător, care își adusese cu el Penații. Penații
(Zeii neamului. Mai târziu, cu sensul schimbat, ai Națiunilor*!)
fuseseră salvați din altarul în flăcări al Troiei, pe când marele
Rege Priam fusese ucis de Pyrus. Ca o ștafetă a focului viu, purtat
de Enea pretutindeni, în noul altar al Romei, focul va dăinui în
noua vatră, câștigată prin împăcarea cu latinii. Ca o garanție a
respectării tratatului, limba pământului făgăduit și primit își va
numi în grai propriu latin toate zeitățile cu nume grecești, iar
Ascaniu, el însuși, se va numi Iulus să fie sămânță bună unei Ginte
Latine, mare cât toate neamurile vorbind limba de adâncime a
tuturor afluenților, graiurile neamurilor- numite savant, indoeuropene (de ce nu?!, euro-indiene?!).
*Semnele/simbolurile de consacrare ale Națiunii moderne – după
Revoluția Franceză din 1789!- devin prin legea supremă, care este
Constituția Statului : drapel, stemă, imn național, zi națională, sigiliu,
limba oficială, capitală. Acești penați au în ei, ca răsturnare de sens
laicitatea. Omul-cetățean își cântă iubirea patriei și a neamului său.
Dumnezeu rămâne în adorația adepților unei credințe, cu proprile ei
însemne. Pentru creștini crucea, locașul de cult, ritualul religios, un
calendar consacrat cu o tradiție specifică. Raportul între cele două feluri
de … penați arată situația de moment în binomul regnum-sacerdotiu.

X
Înoirea spirituală a oamenilor nu se
poate face decât… pre limba lor!
La răspândirea unui nou crez, ne spune acest lucru Apostolul
Neamurilor*, trebuie să te adresezi în limba locului. Apostolul,
cetățean roman, mai altfel decât cei 12, simbolizând semințiile
evreilor, cunoscător al limbilor de mare circulație din întinsul
imperiu al Romei, învață pe propovăduitorii credinței creștine,
pre limba lor**. Își învăța Pavel/Paul „frații”: „… de ce folos
v-aș fie eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă
cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință,
nici prorocire, nici învățătură…?” (1. Cor. 14-6)/ „Tot așa și voi,
dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce
spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt.” (1.Cor.14-9). Târziu, după
secole de bâjbâială, instituția bisericii creștine, temătoare de
ereziile inerente, va da liber transpunerii scripturii și în graiurile
pământenilor, trăitori ai natalității lor, în limba pământului
propriu: aramaică-greacă-latină-gotică-slavonă ș.a.m.d Apoi
la formarea marilor state naționale moderne, acolo unde
biserica Romei își impusese farmecele prin latinizarea cultului,

se vor ivi limbile autentice ale pământului: franceza, spaniola,
engleza, italiana etc. Pentru Răsărit, cu limba cultului în greacă și
slavonă… venirea în modernitatea a românilor va fi fost creșterea
limbii românești*** prin scuturarea treptată a celor impuse
instituțional.
*Saul din Tars, iudeu din orientarea politică a fariseilor, devenit
cetățean roman și prigonitor al creștinilor la început. După experiența
Drumului Damascului, se convertește creștin și devine Pavel/Paul, un
propovăduitor decisiv al noii doctrine creștine. Este adeptul creștinării
tuturor neamurilor, contrar legii mozaice, și își duce misiunea în Împeriul
Roman prin cetățile foarte influente. Ne-a lăsat celebrele sale epistole
din corpusul Noului Testament.
**Se spune că la investirea lor, drept apostoli în ziua cincizecimii,
duhul nou coborât cu limbi de foc ( și aici este un alt înțeles decât cel
propriu!) ucenicii au început să înțeleagă toate limbile oamenilor (adică
tâlcul celor spuse de interlocutori că altfel nu puteau să dea îndrumările
întru adevăr!) ;
*** Mesajul lui Ienăchiță Văcărescu, care constata starea anacronică
a unei limbi ținută în robie de limbile asupritoare, ale instituților aservite
: biserica-slavonă, administrația grecească!;

XI
Pauliada-epopeea Apostolului
Neamurilor, pentru creștinarea Romei
Cum să descifrăm povestea călătoriei lui Paul/Pavel, către
Roma, să se supuie judecății Cezarului? Pare o epopee homerică,
mult mai apropiată înțelesului de azi, decât repovestirea ei, de
către Vergiliu. Sutașul, care supraveghează corabia și pe căuzașul
Pavel, se cheamă Iuliu, numit stăpân peste ceata…Augusta! Într-o
altfel de ștafetă protectorul Iuliu, duce la Roma, cuvântul cel nou,
care va înlocui, în vremea de peste trei veacuri, Penații lui Enea.
Cuvântul lui Paul/Pavel, să poată rodi pentru romanii lui Iulus
troianul, peste neamul roman, acum sub autoritatea cezarilor
din Ginta Iulia, între care primul împărat va fi fost Ocavian Iulius
Augustus (în linia iulienilor, gintei romane!), va fi însoțit de
însutirea (vezi taina semințelor bune!), din legea omenească
a puterii… insinuată în structura legiunilor! (ligii uniunilor, legii
uniunii…?!) . Protecția lui Iuliu, în drumul pe mare, pe corabie,
în stagiul roman, pare de natură divină și de utilitate Romei.
„Pavel a rămas doi ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie.
Primea pe toți care veneau să-l vadă/propovăduind Împărăția Lui
Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio
piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos (F.ap. 28-30;31).
Pax Romana* și supunerea Împăratului (chipul dumnezeirii
pe pământ!) contravenea doar legii mozaice, nu și venerării
împăratului marelui imperiu. Conflictul între lumea de aici și
lumea de dincolo, privind supremația dintre vârfurile puterii era
încă într-un stadiu incipient.
*Pacea romană, sub conducerea unor împărați cu mare
personalitate: Augustus, Traian, Hadrian, Antonius Pius, Marcus Aurelius
a însemnat ordine legiuită externă, apărată cu legiuni și cea mai lungă
perioadă de pace internă. Pacea romană a permis închegarea Imperiului
Roman ca tip nou de uniune juridică, care acorda drepturi cetățenești
tuturor locuitorilor liberi, din cuprinsul imperiului prin intermediul
legii Constitutio Antoniniana, elaborată sub conducerea împăratului
Caracalla în 212 d.Ch.

XII
Latium era pământul făgăduinței,
consacrat de legendă
Legendele mitologiei grecești vorbesc despre Italia epocii
de aur ca despre un pământ al abundenței. Aici fluvii de lapte și
nectar străbăteau câmpiile; mierea se scurgea din copacii; zefirul
blând parfuma aerul și făcea ca o primăvară eternă să domnească
pretutindeni. În amintirea acestei epoci, când regele din Latium

era… Ianus, romanii de mai târziu sărbătoreau Saturnaliile.
Saturn/Cronos, cândva zeitatea supremă va fi fost uzurpat
de fiii săi și obligat să plece în exil. Este găzduit de Italia cea
primitoare, Ianus făcându-l părtaș la tron. Sub domnia lor
binefăcătoare, într-un pământ roditor oamenii respectau legile și
trăiau în armonie. Starea de pace, că tocmai se încheiase marea
răzmeriță din Olimp, făcea din pământul Latium un loc primitor
în care era ușor de trăit. Realitatea geografică a peninsulei italice
fac din aceasta un pământ al salvării pentru toți refugiații scăpați
în fuga lor pe mare. Și vremea de azi cu afluxul de refugiați din
zonele răscolite de război ale Africii și Asiei, ba chiar și de peste
Adriatica, confirmă Italia ca un pământ al salvării. Enea, cel luat
de noi ghid, tatonează mai multe locuri. În Tracia, la rudele
dinspre Hecuba (fiica regelui trac, Dymas) nu este primit. În
Epir, la curtea cumnatului Helenus, nu rămâne. În Delos, Apolo
îi indică alt pământ, iar în Sicilia, în Cartagina, zeii nu-I sunt
favorabili. Pământul făgăduit era în Latium, unde arcadianul
Evandru, care îl cunoscuse pe Anchise, parcă îi aștepta fiul. Poziția
peninsulei, cu insulele ei apropiate, din interiorul Mediteranei
face din acest pământ un loc propice întâlnirii neamurilor diverse
și istoria omenirii confirmă neîntrerupta lor mișcare. Nordul
Africii, vecinătatea peninsulei bacanice, legătura permanentă cu
continentul european, centralizează Italia și o fac de neocolit mai
ales în vremuri potrivnice pentru pribegii căutând o lume nouă.

XIII
Enea purtătorul ștafetei troiene tansmite
mesajul către destinație.
Eroul troian, bun negociator la Homer, care-l poartă în misiuni
diplomatice la greci, înainte de războiul iscat, are calitățile de
reprezentare cerute unui purtător de mesaj. Este mandatat să
salveze neamul troian de Hector (emblema eroismului troian!).
Creusa, soția, fiică a lui Priam, îi dă în grijă mare pe Ascaniu, pe
care îl duce în siguranță să fie continuitate… neamului. Știu mulți
unde trebuie să ajungă, adică în pământul făgăduit de mai marii
protectori. Apolo, Jupiter, Mercur se interesează de pribegia lui,
ba se și amestecă să nu greșească direcția… la momentele de
intersecție. Este o misiune la care participă toate generațiile:
tatăl Anchise, orb, dar înaintemergătorul necesar până la o
vreme; copilul Ascaniu, încă la vârsta jocului. Penații și vasele de
cult sunt lucrurile de preț ale viitorului altar. Drumul este lung, cu
piedici multe. Ceea ce prin trecerea timpului își schimbă nivelul
de reprezentare se pierde pe cale, dar transmite zestrea celorlalți.
Anchise își dă povața, din Infern, fiului, care preia atributul
înțelepciunii primite. Copiii troieni, după șapte ani de pelegrinări,
vor fi devenit tinerii luptători în Latium. Mamele cu acest atribut
și copiii abia născuți au reprezentarea zeiască a Venerei și a lui
Ascaniu (cât va purta acest nume!) și pot rămâne în Sicilia, fără să
afecteze ștafeta. Miza acesteia este însămânțarea unui nou spirit
umano-divin în Latium. Eroismul troian și focul viu al pământului
(sămânța omenească adusă cu semnul virilității!), vor fi ajuns pe
malul Tibrului. Enea, diplomatul, se împrietenise cu arcadianul
Evandru, sosit mai demult, apoi cu etruscii și va negocia trecerea
liniei de sosire cu Latinus. Învinge obstacolul Turnus (regele
rutulilor!) și primește premiul cel mare: mireasa Lavinia. Aduce
darurile… de nuntă, convenite apriori…: Penații și noul foc,
noului cămin sălășuit în orașul Laviniei, el fiind cel venit! Ștafeta
troiană se încheie numai în momentul nașterii noii misiuni. În
noua Alba Longa, colonizatoare a 30 de cetăți, începe latinizarea
și procesul cultural care se finalizează cu întemeierea Romei și
începutul romanizării în sine (centripet-ranforsarea centrului prin
aspirație!) și dincolo de sine, în centrifuga imperială.
(va urma)

Mihai SPORIȘ

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.

Compoziție foto P. Cichirdan
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VIAȚA ȘI ACTIVITATEA POETULUI GRIGORE VIERU
Iulian COMĂNESCU

Î

n urmă cu 42 ani, pe 14 februarie 1935, în satul Pererâta
situat pe malul stâng al Prutului, din fostul județ Hotin, s-a
născut Grigore Vieru, într-o familie de plugari români, din părinții
Pavel și Eudochia Vieru, născută Didic, iar în această lună, pe 18
ianuarie, se împlinesc zece ani de la trecerea în neființă a acestui
mare om de cultură, urmare unui grav accident de circulație,
ce s-a petrecut pe data de 16 ianuarie 2009. Pentru respectul
și considerația de care s-a bucurat din partea unor „concetățeni
vâlceni”, merită să-i acordăm atenția cuvenită prin prezentarea unor date biografice cât și o prezentare sumară a activității
sale.
Primele sapte clase le-a absolvit în satul natal în 1950 , iar
școala medie a terminat-o în anul 1953, în orășelul Lipcani, în
condiții grele din cauza lipsurilor materiale, - flămând și desculț.
Urmeaza cursurile Institutului Pedagogic ”Ion Creangă” din
Chișinău și apoi Facultatea de Filologie și Istorie, ale căror cursuri
a fost nevoit să le abandoneze periodic, din aceleași cauze, dar
totuși le absolvă în 1958.
Pe 08 iunie 1959, se căsătorește cu Raisa, născută Nacu,
profesoară de română și latină, iar după exact un an de zile, pe
16 iunie 1960, soția dă naștere, primului copil pe care-l botează
Teodor iar pe 29 iunie 1965 se naște al doilea copil, Călin.
Fiind student, în 1957 debutează cu o plachetă de versuri
pentru copii, Alarma care este apreciată de critica literară ca
fiind un început de bun augur. În anul următor, îi apare a doua
culegere pentru copii, Muzicuțe și se angajează ca redactor
la revista pentru copii Scânteia leninistă, actualmente Noi.
În anul când se căsătorește, este numit redactor la revista
Nistru, în prezent Basarabia, publicație a Uniunii Scriitorilor din
Moldova.
În perioada 1960 -1963 este redactor la Editura Cartea
Moldovenească, când îi apar doua plachete de versuri pentru
copii: Făt frumos curcubeul și Bună ziua, fulgilor și două cărți
tot pentru copii, Mulțumim pentru pace – versuri - și Făgurași,
versuri, povestiri și cântece. În următorul an, 1974, publică în
revista Nistru poemul Legământ dedicat poetului Mihai Eminescu
și în 1967, poemul Bărbații Moldovei, dedicat naționalistului
Nicolae Testemițeanu, întregul tiraj fiind oprit de la publicare.
Tot în 1967, i s-a acordat Premiul republican al Comsomolului
în domeniul literaturii pentru copii și tineret, urmare apariției în
1965 a volumului Versuri prefațat de Ion Druță.
Editura Lumina îi tipărește în 1969 cartea mult îndrăgită de
preșcolari, cu ilustrații ale pictorului Igor Vieru, intitulată Duminica cuvintelor, care devine obligatorie în grădinițele de copii, iar
în 1970, lucrarea Abecedarul care a fost apreciată de autoritățile
naționale. Culegerea de versuri pentru copii Trei iezi, retrasă din
librării la câteva zile de la apariție, în urma unui denunț, pentru că,
în poemul Curcubeul s-a găsit ”ascuns” Tricolorul Românesc. Tot
la această editură, în 1975 apare cartea pentru cei mici Mama,
ilustrată de Igor Vieru, iar în 1976 volumul Un verde ne vede

pentru care, în 1978 i se acordă Premiul de Stat al Republici
Moldova.
În 1968 se produce o cotitură logică în destinul poetului,
consemnată de volumul de versuri lirice Numele tău, cu prefață
de Ion Duță, carte apreciată de critica literară drept cea mai
original apariție poetică, care devine obiect de studiu la cursurile
universitare de literatură națională contemporană. Trei poeme
din volum, sunt intitulate: Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Brâncuși,
iar alte două, sunt închinate lui Nicolae Labiș și Marin Sorescu.
Asemenea dedicații apar pentru prima oară în lirica basarabeană
postbelică.
În cadrul unei delegații de scriitori sovietici în 1973, Grigore
Vieru trece Prutul în România, unde participă la întâlnirea cu
redactorii revistei Secolul XX: Dan Hăulică, Ștefan Augustin
Doinaș, Ioanichie Olteanu, Geo Șerban, Tatiana Nicolescu. Cu
această ocazie vizitează mânăstirile: Putna, Veroneț, Sucevița,
Dragomirna, Văratec. S-au întors la Chișinău cu un sac de cărți.
Mai târziu, poetul mărturisește: „Dacă visul unora este să ajungă
în Cosmos, eu toată viața am visat să trec Prutul”.
Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor din România,
în 1974 îi face o invitație pe care o acceptă și viziteză Transilvania
însoțit de poetul Radu Cârneci, invitație care se repetă în 1977,
când împreună cu soția, vizitează orașele: București, Constanța,
Cluj-Napoca, Iași.
Odată cu apariția la Editura Junimea din Iași a volumului Steaua de vineri cu o binecuvântare de Nichita Stănescu, este ruptă
gheața tăcerii între scriitorii români de pe ambele maluri ale
Prutului. Apar o serie de cântece și poezii pentru copii: Clopoțeii,
Albinuța, Poftim de intrați, Fiindcă iubesc, Să crești mare etc.
În București, la Editura Albatros, apare în 1981 în colecția
”Cele mai frumoase poezii” o selecție din lirica poetului, sub
numele Izvorul și clipa cu o prefață de Marin Sorescu. Anul
următor, se lansează filmul muzical pentru copii Maria Mirabela
al eminentului regizor Ion Popescu Gopo, muzica Eugen Doga și
autorul textelor Grigore Vieru. Primele semne profud sociale
în creația poetului se fac simțite în 1983, în poemele: Un secol
grăbit, Imn globului pământesc, Poetul, Un mut.
În volumul Scrieri alese, prefațat de Mihai Cimpoi, cel mai
de seamă critic și istoric literar al Basarabiei, Grigore Vieru își
adună în 1984, cele mai frumoase poezii și cântece, medalioane,
secvențe publicistice, având un caracter social, la care a mai
adaugat Ascultați, măi copii, Floarea soarelui și Despre fericire.
În săptămânalul Literatură și Artă, îi apare în 1988 primul
text poetic postbelic tipărt în Basarabia, cu litere latine, pentru
care i se acordă cea mai prestigioasă distincție internațională în
domeniul literaturii pentru copii: Diploma de Onoare „Andersen”.
Este ales deputat al poporului în 1989 și, împreună cu un grup
de interpreți și compozitori, întreprinde un turneu în Moldova
de peste Prut, unde sunt primiți cu lacrimi în ochi. În 1990 este
ales Membru de Onoare al Academiei Române, iar la Hiperion,
îi apare cartea pentru cei mici, Frumoasă-i limba noastră. În
1991 devine Membru al Comisiei de Stat pentru problemele

limbii și îi apare volumul Hristos nu are nici o vină cu prefață de
Carolina Ilica și postfață de Dumitru M.Ion. Este propus în 1992
pentru Premiul Nobel pentru pace de către Academia Română,
iar la Electrocord București, este lansat discul de cântece Răsai,
realizat cu marii dispăruți Doina și Aldea Teodorovici.
În 1993 este ales membru corespondent al Academiei
Române. Apare cartea de versuri în 1993 Curățirea fântânii la
Editura Porto-Franco Galați, iar la editura Scrisul Românesc
din Craiova apare în 1994 volumul Rugăciune pentru mama
prefațată de Tudor Nedelcea. În același an în aprilie, odată cu
venirea la putere a Partidului Agrarian, s-a renunțat la Imnul
de Stat Deșteaptă-te române și s-a organizat un concurs pentru
un alt imn. Poetul publică în revista Literatură și Artă, în câteva
numere la rând următoarele: ”Dreptatea istorică va blestema
poeții și compozitorii care vor îndrăzni să ridice mâna asupra
Imnului Național Deșteaptă-te române, cocoțându-se ei în locul
strălucirii și necesității lui istorice”.
La împlinirea vârstei de 60 de ani în 1995, când a fost
sărbătorit oficial la București, Iași și la Uniunea Scriitorilor din
Chișinău a fost ales membru al Consiliului de administrație
pentru Societatea Română de Radiodifuziune și îi apar două
studii dedicate poetului: Poet pe Golgota Basarabiei, semnat de
Stelian Gruia și Grigore Vieru omul și poetul de Fănuș Băileșteanu.
Culegeri din lirica și poezia pentru copii ale autorului, au apărut
de-a lungul anilor, în multe țări din Europa și Asia.
În 1996 este decorat cu Ordinul Republicii. În același an 1996,
în ziua Duminicii Mari, de Rusalii, poetul pune la mormântul
mamei lui care decedase în 1982, pentru el și mama sa, o piatră
funerară dăltuită de sculptorul Tudor Cataraga, cu următoarele
epitafe. Pentru mamă: ”Pierzând pe mama, îți rămâne Patria,
dar nu mai esti copil” iar pentru sine,”Sunt iarbă, mai simplu
nu pot fi”. Tot în același an, se realizează un film documentar
despre viața și activitatea poetului, in regia lui Mircea Chistrugă,
avand ca scenarist pe Dumitru Olărescu si operator pe Andrei
Calașnicov.
Poetul Grigore Vieru, marele patriot si om de cultură basarabean, consider că a rămas atât un luptător si susținător fervol in realizarea unirii Republicii Moldova cu Romania cât și un mare iubitor de copii, având în vedere multitudinea scrierilor dedicate lor.

CÂTEVA OPINII DESPRE PROIECTUL „ROMÂNIA EDUCATĂ”
(Urmare din pag. 8)
În funcţie de ramurile, sectoarele şi
obiectivele economice se poate stabili
necesarul de forţă de muncă ce va fi pregătită
prin sistemul de învăţământ şi se pot întocmi
planurile de şcolarizare, în strânsă corelaţie.
Reindustrializarea şi reprofesionalizarea sunt
elemente cheie. Ca urmare, învăţământul va
avea finalitate, nu va mai produce şomeri, cum
se întâmplă în prezent, va creşte şi încrederea
elevilor, tinerilor, părinţilor, în şcoală, care a
scăzut îngrijorător. Un raport, realizat de Banca
Mondială, arată că în România peste 900 000
de persoane trăiesc în sărăcie extremă, în
zonele marginalizate. Raportul de dezvoltare
globală pentru anul 2011, al Băncii Mondiale,
indică faptul că în România, în zonele rurale,
doar 1% din şcoli au performanţe, iar 83% nu
au. Unul din cinci copii abandonează cursurile
şcolare. Aproape 27% din tinerii din zona rurală
abandonează devreme şcoala, în timp ce în

mediul urban procentul acestora e de 6%. În
anul şcolar 2017-2018, numărul elevilor din
învăţământul primar, gimnazial şi liceal a scăzut
cu peste 30 000, faţă de anul de învăţământ
precedent. Sunt absolvenţi de liceu, elevi buni,
care nu pot să urmeze facultatea fiindcă părinţii
nu pot să-i întreţină. Unii pleacă să studieze
în străinătate şi nu se mai întorc să lucreze în
ţară fiindcă între aspiraţiile lor şi realităţile
sociale din România este o mare discrepanţă.
Dezvoltarea economică a ţării va determina şi
scăderea emigraţiei în alte state dezvoltate, în
special a celor cu studii superioare.
O altă cauză, care nu ne permite să avem
un învăţământ performant, de calitate, este
subfinanţarea lui cronică. Dintre toate ţările UE,
România investeşte cel mai puţin în educaţie,
doar 3,1% din Produsul Intern Brut în 2018, în
timp ce UNESCO recomandă ca finanţarea să
fie cuprinsă între 4 şi 6 procente. În România,
statul plăteşte 3700 lei pentru educaţia unui
elev, iar Danemarca de 5 ori mai mult.

Şi Legea Educaţiei din România prevede
alocarea anuală a 6% din PIB, reglementare
care nu a fost respectată în ultimii 28 de ani.
Din cauza slabei finanţări, multe şcoli, mai ales
din mediul rural, nu dispun de o bază didacticomaterială modernă, nu oferă copiilor condiţii
igienico-sanitare corespunzătaore. În aceste
condiţii învăţământul este o prioritate naţională
numai pe hârtie.
De asemenea, considerăm că în Platforma
„România Educată”, la loc de frunte trebuie să
se situeze măsurile pentru creşterea natalităţii,
pentru a se asigura viitoarea forţă de muncă,
vigoarea şi tinereţea populaţiei ţării, aflată
într-un proces de îmbătrânire accentuat. Din
cauza scăderii dramatice a natalităţii, populaţia
şcolară a scăzut vertiginos, numeroase unităţi
de învăţământ din mediul rural fiind desfiinţate.
Se pune firesc întrebarea dacă Proiectul
„România Educată” poate să rezolve aceste
probleme. Poate titlul proiectului „România –
ţara cetăţenilor educaţi” ar fi mai potrvit.

În concluzie, propunerile noastre se
referă, în principal, la dezvoltarea economică
şi reindustrializarea ţării, eradicarea sărăciei,
finanţarea corespunzătoare a învăţământului şi
adoptarea de urgenţă a unor măsuri eficiente
pentru creşterea sporului natural al populaţiei
ţării.
Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că nu
se doreşte semnarea unui pact pentru educaţie,
că documentul nu este un proiect de lege, şi nu
este programul său electoral pentru alegerile
prezidenţiale din 2019. Materializarea acestui
proiect nu este posibilă fără angajarea partidelor
politice, Ministerului Educaţiei, instituţiilor de
învăţământ, a factorilor care au responsabilităţi
în acest domeniu fundamental, fără dialog,
care în condiţiile războiului politic de astăzi,
din ţară, este de neconceput. Materializarea
programului propus devine o problemă foarte
complicată, mai ales că Guvernul a aprobat
Programul de dezvoltare strategică a României,
până în anul 2030.
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DIONISIE RUSUL
Zugravul bisericii bistriţene „Schimbarea la Faţă”
Arhim. Veniamin MICLE

S

pecialiştii în istoria picturii bisericeşti, care au studiat
ansamblul pictografic din Biserica „Schimbarea la Faţă” de
la Mănăstirea Bistriţa, au observat unele elemente caracteristice
Şcolii cretane, ajungând la concluzia că autorul aparţine acestei
şcoli de pictură. Însă, pentru identificarea lui, au întâmpinat
mari dificultăţi; ele sunt rezultatul faptului că cercetătorii
aveau de rezolvat două mari necunoscute: datarea construcţiei
monumentului, pe care au încercat să o rezolve plecând de la
ipoteze greşite, şi imposibilitatea descifrării textului slavon de pe
chenarul medalionului în care se află circumscris chipul lui Iisus
Hristos–Pantocrator. În 1972, deci în urmă cu aproximativ 50 de
ani, când s-au realizat cele mai laborioase studii privind pictura
bisericii, nu se reuşise încă transcrierea textului. În acest
sens, Carmen Laura Dumitrescu, istoric de artă, credea că pe
chenar ar fi „înscris circular textul unei rugăciuni”, precizând
totodată într-o notă de subsol că: „Nu am putut copia textul
slavon, în parte datorită distanţei prea mari, în parte din
cauza deteriorării provocate de infiltraţii”, deci, cu atât mai
puţin nu se cunoştea traducerea lui.
În urma curăţirii şi a restaurării picturii, s-a reuşit
transcrierea şi traducerea textului, care cuprinde următoarele
versete din Psaltire: „Din cer se uită Domnul peste pământ, ca
să audă gemetele celor din robie şi să dezlege pe cei rânduiţi
la moarte, ca aceştia să vestească în Sion numele Domnului
şi să-i cânte laude în Ierusalim, când se vor aduna popoarele
împreună şi împărăţiile să slujească Domnului” (Ps. 101, 2023).
Cunoscând textul, am considerat necesară o cercetare
mai aprofundată a istoriei şi evoluţiei reprezentării icoanei Hristos-Pantocrator în bisericile bizantine, precum şi a
tex-telor înscrise în jurul său, cu speranţa că voi descoperi vreo
asemănare cu unele monumente anterioare sau contemporane
celui de la Bistriţa.  
Prima reprezentare a icoanei Hristos-Pantocrator o găsim
în secolul al IV-lea, la bazilica închinată Sfinţilor Apostoli din
Constantinopol. Imaginea Mântuitorului, reprezentat „bust”,
este proiectată pe fundalul cerului care se deschide pentru a
îngădui să-L vedem; creştetul capului este orientat spre vest,
încât privirea Sa este îndreptat spre răsărit. Pantocratorul este
redat în proporţii mult mai mari decât celelalte imagini ale
iconografiei din biserică, fiind amplasat în punctul cel mai înalt
al bisericii, în cupola naosului, iar dacă biserica nu are turlă,
pe boltă, înscris într-un medalion multicolor; cu mâna dreaptă
binecuvintează, iar cu stânga ţine Sfânta Evanghelie.
Caracterul chipului a fost preluat din izvoarele tradiţionale,
copiind în special „mandylionul”, dar există în arta bizantină o
diversificare a expresiilor care Îl caracterizează: Pantocratorul,
„creator şi stăpân al pământului şi al vieţii universului”, are
uneori expresia aspră şi dojenitoare, cum apare la Sfânta Sofia
din Kiev sau la Daphni, lângă Athena, realizat în secolul al XI-lea,
dar tot din aceeaşi epocă datează şi reprezentarea Sa blândă
şi binevoitoare, ca aceea de la Cefalu din Sicilia. În acest sens,
acelaşi G. A. Soteriou scrie: „Capul lui Hristos este înconjurat de
o aureolă mare. Faţa, gâtul şi umerii sugerează extraordinara Sa
putere şi măreţie, potrivit numelui ce s-a dat acestei reprezentări.
Expresia chipului este a Legiuitorului şi Judecătorului atotvăzător
şi sobru, dar milostiv. După scriitorul bisericesc din secolul
al XII-lea Nikolaos Mesaritis, mitropolit al Efesului Asiei Mici,
Pantocratorul priveşte persoanele din biserică, iar „pentru cei
ce au conştiinţa curată, ochii Săi sunt plini de bucurie şi plăcuţi
vederii, iar pentru cei care sunt acuzaţi de acest tribunal lăuntric,
ochii sunt mânioşi şi greu de privit, chipul aspru, sever”. De
remarcat că, în ţările române, Hristos este reprezentat în ipostaza
de „Pantocrator” de cele mai multe ori cu expresia nobilă a unui
Mântuitor bun, cu părul şi barba negre, cu trăsături fine şi cu
privirea limpede.
Înveşmântarea lui Iisus Hristos este după moda antică, în
tunică şi mantie, acoperind adesea doar un singur umăr. Culorile
tunicii şi ale mantiei au fost legate de demnitatea de „Împărat al
cerului”, de „Împărat al slavei” (ό βασιλεύς τής δόξης). Pictorii
au folosit aproape totdeauna roşul de purpură împărătească,
pentru tunică, şi albastrul intens al cerului, pentru mantie.
Icoana Pantocratorului poartă inscripţia: „IC. XC.”,
adică: Iisus Hristos, în formă abreviată; sau „IC. XC. O
ΠANTOKPATΩP”, ceea ce înseamnă: Iisus HristosPantocratorul.
IC este înscris în stânga, iar XC, în dreapta, lângă aureolă. Dacă

se foloseşte şi O ΠANTOKPATΩP, acesta se înscrie în cele două
părţi, sub abrevieri. Cuvântul grecesc „Pantocrator” înseamnă
„Atotţiitor”, fiind menţionat foarte des în Vechiul Testament,
iar în cel Nou, de nouă ori. Această dogmă, despre Dumnezeu
„Atotţiitorul”, este inclusă în Simbolul credinţei, unde primul
articol mărturiseşte: „Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul
(Pantocrator)...”, însuşire comună tuturor Persoanelor sau
Ipostasurilor Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
Medalionul multicolor care înconjoară icoana HristosPantocrator este o reprezentare a curcubeului, considerat –
aşa cum apare în toate religiile şi credinţele popoarelor – cale
şi mijlocire între lumea de aici şi cea de dincolo, exprimând
totodată unitatea şi coincidenţa contrariilor. Curcubeul, care s-a
ivit deasupra arcei lui Noe, reface legătura dintre apele de jos şi

cele de deasupra, marcând restaurarea şi reinstaurarea ordinii
cosmice şi iniţierea unui nou ciclu. Deci, Biblia face din curcubeu
semnul specific alianţei, al legăturii restabilite între Dumnezeu şi
creaturile sale. Domnul îi spune lui Noe şi fiilor săi: „Iată Eu închei
legământul Meu cu voi, cu urmaşii voştri. Şi cu tot sufletul viu,
care este cu voi… Şi închei acest legământ cu voi, că nu voi mai
pierde tot trupul cu apele potopului şi nu va mai fi potop, ca să
pustiească  pământul. …Iată, ca semn al legământului, pe care-l
închei cu voi… din neam în neam şi de-a pururi. Pun curcubeul
Meu în nori, ca să fie semn al legământului dintre mine şi
pământ” (Geneza 9, 8-13).
Referitor la textele zugrăvite în jurul icoanei HristosPantocratorul, Constantine Cavarnos, care a consacrat un
amplu studiu acestei teme, constată că majoritatea lor sunt
luate din Psaltire. Trebuie remarcat că nu toate reprezentările
Pantocratorului sunt însoţite de texte; printre ele, se numără
şi cea din biserica Chora, fondată prin secolele V–VI, şi rezidită
de mai multe ori, iar la începutul secolului al XIV-lea, Teodor
Metochites, demnitar de stat şi cu mari influenţe în societatea
bizantină, o restaurează, împodobind-o între anii 1315–1321
cu mozaicuri celebrele, realizate de meşteri anonimi. După
cucerirea Constantinopolului (1453), Biserica Chora a fost
transformată în moschee, fiind cunoscută sub numele de Kariye
Djami; mozaicurile şi frescele bisericii au fost acoperite cu un
strat de mortar, afectând o parte dintre ele. În anul 1948 este
restaurată şi încetează de a mai fi folosită ca moschee, iar în 1958
a fost deschisă publicului ca muzeu bizantin, sub denumirea de
„Kariye Muzesi”.
În secolul al XIV-lea apare un renumit pictor, Teofan Grecul
(1335–1405) al cărui talent a depăşit pe al tuturor pictorilor
bizantini din secolul respectiv. De origine aromână, s-a
născut în capitala Imperiului Bizantin. Se spune că a pictat
patruzeci de biserici din piatră, la Constantinopol, Halkidon
şi Galata; apoi, între anii 1360 şi 1370 pleacă la Novgorod.
Aici, cu ajutorul unor ucenici, realizează în 1378 frescele
catedralei Spaso Preobrajenie (Schimbarea la Faţă); nobleţea
personajelor, cu proporţii zvelte, demonstrează că el continuă
tradiţia de la Kariye Djami. Remarcăm faptul că icoana HristosPantocratorul are textul identic cu cel din biserica „Schimbarea
la Faţă” de la Mănăstirea Bistriţa. În pictura lui Teofan Grecul, se
observă stilul epocii paleologe practicat la Constantinopol în prima
jumătate a secolului al XIV-lea când, prin revenirea la antichitate,
studiul manuscriselor alexandrine, încărcate de reminiscenţe
elenistice, iconografia prinde din nou viaţă, pentru scurt timp.
Ca reper al acestui strălucit moment se păstrează capodoperele
din Capitala bizantină de la Kariye Djami, unde există studii

de portret în adevăratul sens al cuvântului, din care transpare
forţa desenului simţit şi înţeles, printr-o tratare monumentală
şi minuţioasă în acelaşi timp, fiecare cu individualitatea proprie,
având în comun esenţa profundă a spiritualităţii. Teofan a
preluat acest moment, nu pentru a imita, ci dimpotrivă, pentru a
reinterpreta expresiile prin propria sa personalitate.
De la Novgorod, Teofan Grecul trece la Moscova
(1395), unde înfiinţează un atelier, adună ucenici şi
pictează trei biserici în Kremlin: Catedrala Bunei Vestiri,
a Sfinţilor Arhangheli şi Biserica Naşterii Maicii Domnului,
afirmându-se ca pictor de fresce, dar şi ca renumit iconar şi
miniaturist, fiind totodată profesorul şi mentorul renumitului
pictor Andrei Rubliov (1360–1430); acesta şi-a petrecut
tinereţea în Mănăstirea Troiţa de lângă Serghievo, iar mai
târziu a devenit călugăr. Împreună cu dascălul său, Rubliov
decorează Catedrala Bunei Vestiri, afirmându-se prin
„chipurile sale armonioase, luminoase, ce materializau visul
de pace şi înţelegere între oameni”.
Opera lui Andrei Rubliov va fi continuată la Moscova de
un remarcabil maestru al picturii ruse, Dionisie, supranumit
„Cel Înţelept” (c.1450–c.1520), afirmându-se prin faimoasele
reprezentări „alungite ale persoanelor, mâinile şi picioarele
micşorate şi delicate, chipurile senine şi pline de pace.
Desenele sale sunt elegante şi pline de încredere, culorile
sunt deschise-transparente, armonia compoziţională unică,
iar liniile sunt curgătoare. Imaginile create de el sunt pline
de seninătate duhovnicească şi reprezintă Împărăţia lui
Dumnezeu care stă să vină”. Arta sa este una matură,
contemplativă, rafinată şi nobilă în acelaşi timp; el a fost un
colorist excepţional, de o rară delicateţe, culorile sale sunt
subtile, transparente, formând armonioase acorduri, în
special în scenele statice solemne, ce includ un mare număr
de personaje. „Culorile sale par şi mai transparente decât cele ale
lui Rubliov; veşmintele de culoare roz delicat alternează cu altele
azurii sau de un verde luminos ca smaraldul”. „Lucrările sale sunt
stricte şi solemne, culori luminoase, figuri graţios prelungite,
mâini şi picioare mici şi feţele întotdeauna, chiar şi în durere,
frumoase şi dătătoare de pace. În ele, descoperim entuziasmul
lui Teofan Grecul şi profunzimea psihologică caracteristică lui
Andrei Rubliov”.
Probabil, secretul picturii din Biserica „Schimbarea la Faţă”
de la Bistriţa se dezvăluie chiar în textul inscripţionat în jurul
icoanei Hristos-Pantocrator, întâlnit prima dată în Rusia şi
folosit de pictorul Teofan Grecul. De asemenea, ornamentele
veşmântului arhieresc al Sfântului Vasile cel Mare, precum şi al
altui ierarh neidentificat din Altarul bisericii sunt identice cu cele
ale Sfântului Climent, realizate de Teofan Grecul în Biserica Spaso
Preobrajenie din Novgorod, la anul 1378.
Însă cele mai evidente asemănări le găsim în picturile lui
Dionisie Rusul. În galeria ierarhilor din absida Sfântului Altar
al bisericii „Schimbarea la Faţă”, unii dintre ei au veşmintele
ornamentate la fel ca ale celor dintr-o galerie asemănătoare
pictată de Dionisie Rusul. Astfel, Sfântul ierarh Chiril are
ornamente în formă de cercuri – de fapt, singurele exemplare
descoperite în picturile pe care am reuşit să le examinez – la fel
ca ale unui ierarh pictat de Dionisie, iar acoperământul capului
este asemănătoare cu cea a unui ierarh neidentificat al aceluiaşi
pictor; tot anonim rămâne alt ierarh al pictorului rus, ale cărui
veşminte sunt ornamentate ca ale Sfântului Grigorie Teologul
din Bolniţa bistriţeană, iar un ierarh din această biserică, al
cărui nume nu este menţionat, are ornamentaţia veşmintelor
sacerdotale asemănătoare cu ale Sfântului ierarh Nicolae, pictat
de Dionisie.
Semnificativ este faptul că la Biserica „Schimbarea la Faţă” de
la Bistriţa este reprodus textul din anul 1378 al lui Teofan Grecul,
folosit la Catedrala SpasoPreobrajenie. De asemenea,  Dionisie nu
este menţionat în Rusia, începând din anul 1486, când termină de
pictat Mănăstirea Sfântul Iosif din Volokolamsk, şi până prin anii
1495–1496, când pictează Catedrala Naşterii Maicii Domnului a
Mănăstirii Pherapontov, situată în nordul Rusiei, realizând cea
mai importantă lucrare a sa.
Este adevărat că există unele modele ornamentale ale
veşmintelor arhiereşti de la Bistriţa, care imită pe cele ale
arhiereilor reprezentaţi în bisericile Chora şi Pammakaristos
din Constantinopol, sau ale pictorilor din Şcoala cretană, însă
aceleaşi elemente le întâlnim şi la bisericile pictate în Rusia
de Teofan Grecul, pe care le-au preluat, la rândul lor, şi ucenicii
săi.
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UN EMINENT OM DE STAT ȘI UN MARE EUROPEAN:
TAKE IONESCU (1858-1922)
Gheorghe Dumitrașcu

F

ace parte din generația marilor gânditori și înfăptuitori ai
României Mari, fiind considerat de istorici și de contemporanii săi, ca unul dintre cei mai aprigi militanți pentru cauza
națională. El a fost considerat un veritabil etalon de exemplaritate
morală, politică și corectitudine, fiind dotat cu un talent oratoric
nemaiîntâlnit. A pledat întotdeauna pentru adevăr și pentru
necesitatea înfăptuirii statului național român întregit.
,,Nu există alt om de stat în Europa care, mulțumită cunoștințelor sale, să merite un mai mare respect și o stimă mai înaltă
decât excelența sa”, aprecia în termeni elogioși Lordul Caurzon,
ministru de externe englez, evocând personalitatea celui care a
fost Take Ionescu, avocat de prestigiu, retor neîntrecut, talentat
publicist, diplomat desăvârșit, om politic de excepție.
Avea relații personale și prietenești cu cele mai ilustre
personalități ale timpului și se bucura de stima și afecțiunea
celor mai capabili oameni politici. ,,Nu știu, îi spune Kaiserul,
dacă compatrioții Dumneavoastră vă iubesc, dar ministrul meu
- e vorba de Kiderlen Wächter - vă prețuiește mai mult ca pe un
frate”. Într-adevăr, pe biroul de lucru al lui Kiderlen Wächter nu
se aflau decât două portrete, a lui Cambon și Take Ionescu. Și nu
trebuie uitat că Kiderlen Wächter a fost cel mai capabil ministru de
externe ce l-a avut Imperiul German după moartea cancelarului
Bismark.Venizelos, prim-ministru grec și Päsici, premierul sârb, la
rândul lor aveau pentru Take Ionescu un adevărat cult.
Georges Clemenceau vorbește despre Take Ionescu în
termeni cât se poate de elogioși: ,,Iată - scrie el -, în România
spre gloria sângelui latin, întâlnim un om de stat, care într-adevăr
se poate numi european”. O! Conoor, președinte de vârstă al
Camerei Comunelor și președinte al Asociației Ziariștilor Englezi,
era de părere ,,că Take Ionescu a fost cel mai mare om politic al
Europei de astăzi”. Regele Carol I, deseori spunea despre Take
Ionescu ,, că este omul cel mai inteligent din domnia mea”.
Așadar, Take Ionescu s-a bucurat de prețuirea venită mai mult
din afara țării, a unor celebrități europene: Raymond Poincaré,
Lordul Balfour, Edward Grey, Elefterie Venizelos, acesta din urmă,
în calitatea sa de premier elen, l-a invitat pe Take Ionescu să medieze conflictul dintre Grecia și Turcia în anii cenușii ai crizei balcanice: deplasându-se la Constantinopol, el a reușit, cu suplețe și abilitate să-i determine pe cei doi reprezentanți ai țărilor în cauză
să semneze o înțelegere, fiind răsplătit prin proclamarea sa ca
cetățean de onoare a Atenei, decernarea titlului de doctor honoris causa al Universității din metropola elenă, primind totodată și
mulțumirile personale aduse de sultanul Mehmed al V-lea.
Take Ionescu a inițiat și cultivat relații personale cordiale cu
remarcabile personalități politice ale epocii sale - miniștri, reprezentanți ai corpului diplomatic dar și jurnaliști de prestigiu, relații
pe care le-a pus atât de strălucit în slujba țării în anii ce au urmat.
A fost cel dintâi om politic al timpului său, fără nume sonor,
fără avere sau relații de a fi propulsat în ierarhia socială, numai
prin propriile mijloace și merite, a reușit să răzbească și să poată
juca un rol de seamă într-o țară oligarhică, unde posturile de
comandă erau monopolizate de o mână de oameni.
Trebuie subliniat faptul că, România în care s-a născut și s-a
format Take Ionescu era o țară perfect integrată, la nivelul elitelor
cel puțin, în Europa acelor vremuri.
Take Ionescu s-a născut la Ploiești la 13/25 octombrie 1858,
menținându-se în ierarhia socială cu o situație modestă. Tot aici
urmează toate treptele școlare, fiind premiat cu elogii ca elev de
liceu, iar la bacalaureat uimește pe membrii comisiei, între care
ilustrul profesor universitar, V.A. Urechia și omul de știință Gr.
Cobălcescu care, sunt de acord să recunoască faptul că nu au mai
întâlnit un element așa de dotat.
La Paris, ca student se impune atât în fața colegilor, cât și în
fața profesorilor, iar cu diferite ocazii, acolo, în metropola culturii
se afirmă în fața unei asistențe selecte, când nu împlinise încă
20 de ani. Curând, după stabilirea lui în țară, își cucerește faima
de mare avocat. Formidabilul lui talent oratoric și pregătirea
juridică îl așează în scurt timp în fruntea baroului românesc. Ca
avocat, n-a pledat o dată fără ca sala de ședință să nu se umple
de magistrați și avocați care veneau să-l asculte. Extraordinara sa
măestrie în expunere și specularea faptelor îi consacrase de la
începutul debuturilor sale o faimă generală.
Viața lui politică începe în 1884, când a fost ales la 26 de ani în
Parlament și s-a desfășurat timp de 40 de ani de-a lungul marilor
evenimente ale României. Prin origine, structură sufletească
și educație, el va fi atras de Partidul Liberal, în sepcial de C.A.
Rosetti: ceva mai târziu se va alătura lui Ionel Brătianu care deținea
puterea în același partid. Nu după mult timp, este decepționat
de Partidul Liberal, partid în care își pusese mari speranțe, unde

constată că marile valori sunt rulate către periferia ierarhică a
partidului, el va trece în tabăra vrășmașă, în Partidul Conservator,
condus de Lascăr Catargiu care, îl primește cu brațele deschise.
Intrarea în tabăra conservatoare s-a făcut nu pentru a se supune
unei ,,încremeniri” ideologice păgubitoare, ci pentru a introduce
printre conservatori o necesară înnoire și democratism.
Important a fost suflul nou pe care l-a imprimat Take Ionescu
vieții politice românești, în general. La 33
de ani ocupă fotoliul ministerial al Cultelor
și Instrucțiunii Publice (1891). În exercitarea
acestei demnități, pe lângă setul legislativ
destinat reorganizării învățământului, s-a
remarcat prin aceea că, a acordat discret și
sistematic - chiar cu riscul carierei -, subvenții
importante nu numai școlilor și bisericilor
din Transilvania, și instituțiilor culturale și
gazetelor românești de acolo, încurajând
și sprijinind, prin aceasta, lupta legitimă
de emancipare a românilor ardeleni se sub
stăpânirea austro-ungară.
Conduce în mod afectiv departamentul,
participă direct și cât se poate de intens la
toate manifestările vieții politice, se ocupă
îndeaproape până și de bucătăria partidului,
scrie articole, acordă interviuri, întreține o vastă corespondență
și numeroase relații în toate straturile sociale, frecventează
saloanele, caută să fie la curent cu cele mai însemnate opere de
diferite domenii de activitate.
Tot în guvernarea conservatoare va deține același portofoliu
(1899-1900): devine apoi, ministru de Finanțe (1900, 1904,
1907), de Interne (1912-1914), ministru fără portofoliu (19161917, în cadrul guvernului de uniune națională a lui I.C.
Brătianu), vice președinte al Consiliului de Miniștri (1817-1918),
ministru de externe (1920-1921), apoi președinte al Consiliului
de Miniștri (1921-1922). Ca ministru conservator, Take Ionescu
este prima vioară a guvernului Lascăr Catargiu. În cabinetul care
întrunește pe atâția fruntași ai cuvântului ca Al. Lahovary, P.
Carp și Al. Marghiloman, Take Ionescu este oratorul guvernului.
Această ,,fiară a cuvântului” cum îi plăcea să-l caracterizeze
Delavrancea, domina Parlamentul, Baroul și întrunirile publice.
Virtuos al cuvântului, vreme îndelungată arena Parlamentului
este dominată de genul său oratoric, ceea ce i-a adus și apelativul
,,gură de aur”, într-o vreme când tribuna parlamentară era
ilustrată printr-o pleiadă de oratori de mâna întâia.
Construcția discursurilor sale erau temeinic pregătite, iar în
această privință, semăna cu Mihail Kogălniceanu, pentru care, de
altfel, Take Ionescu păstra o mare admirație.
Alături de darul vorbirii, Take Ionescu poseda și meșteșugul
scrisului remarcat într-o mulține de articole publicate prin
diferite reviste și ziare. El n-a avut răgazul și tihna necesară ca să
poată acorda scrisului atenția și grija cuvenită. Toate discursurile
sale ar însuma peste 50 de volume, însă Take Ionescu a lăsat
posterității numai două volume, respectiv ,,Amintiri” și ,,Pentru
România Mare, Discursuri de război (1915-1017)”.
Intelectual de prestigiu, cu un spirit vioi și iscoditor, stăpânea
un vast și interesant câmp de observație. Era un om politic în accepțiunea occidentală a cuvântului. Pe lângă temeinica pregătire juridică, avea o frumoasă cultură generală. Ca unul care cunoștea la
perfecție limba franceză și engleză, iar germana și italiana le
poseda foarte bine, avea putința să fie la curent cu cele mai însemnate opere din diferite domenii, socotindu-le ca o necesitate impusă de igiena sa intelectuală. Avea o putere de a prevedea fantastică. La izbucnirea războiului balcanic (1912), a prevăzut că acesta
nu e decât preludiul marelui război și scria că e prefațată dispariția mozaicului neviabil care se numea Imperiul austro-ungar.
Rolul istoric pe care l-a jucat Take Ionescu în privința orientării
intrării în războiul mondial, chiar cu un an înainte, la 9 septebrie
1913, se constată și în convorbirile sale cu Raymond Poincaré,
președintele Republicii Franceze, când declara solemn: ,,Ceea
ce știu e că armata română nu se va găsi de partea vrăjmașilor
noștri. De aceasta sunt absolut sigur”. Take Ionescu spunea
aceste cuvinte într-o vreme când noi aveam un tratat de alianță
cu Puterile Centrale. Orizontul său informațional l-a ajutat să aibă
o altă perspectivă asupra oamenilor și evenimentelor istorice.
Această perspectivă planetară îi ajută darului său natural
de prevedere ca să aibă de multe ori profeția asupra viitorului,
fiind unul dintre puținii oameni politici din lume care au prevăzut
consecințele războiului mondial.
Invitat de regele Carol I la prânz, în ziua de 2 august 1914, și
întrebat de regina Elisabeta care vor fi consecințele războiului,
abia început, Take Ionescu s-a dovedit un profet fără greș. El a

enumerat patru urmări: ,,o reînviere a urii între națiuni, cum
n-a mai fost de veacuri [...], o mișcare precipitată spre ideile de
stânga, spre acelea numite socialiste [...], o cascadă a tronurilor
[...], războiul acesta va grăbi cu 50 de ani înălțarea Republicii
Statelor Unite la hegemonia morală a rasei albe, înălțare care o
va fi zorit războiul”.
Într-o serie de articole publicate în ziarul ..La Roumanie” din
anul 1914, el mai arată că ,,o sărăcie grozavă
va stăpâni omenirea foarte mulți ani” ,,Dintr-o
criză vom intra în alta, declara unui prieten.
Ține minte! Generația mea și a ta va vedea
România Mare dar nu va vedea zile bune”. La
izbucnirea conflictului, prevedea atât durata
lungă a războiului cât și participarea celor
două mari puteri extracontinentale, America
și Japonia. Uimitoare putere de predicție
și clarviziune găsim și în remarca potrivit
căreia ,,comunismul nu înseamnă libertate”,
ori aceea că războiul mondial va proiecta
America în următorii 50 de ani la hegemonia
vieții economice și politice pe plan mondial.
Obsedat și pătruns de viziunea României
Mari, elocvența lui Take Ionescu avea o forță
copleșitoare asupra auditorului, când, în unul
din discursurile sale ținut în Sala Dacia din capitală cu puțin înainte
de intrarea noastră în război, a reușit prin forța argumentelor
redate într-un stil propriu de convingere, să entuziasmeze într-o
fraternitate de sentimente patriotice până și pe adversarii săi
politici. Se perindaseră la tribună o falangă de oratori străluciți ca
Nicu Filipescu, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Nicolae Titulescu,
Octavian Goga și alții, iar Take Ionescu își încheia discursul cu
formula lapidară și cuprinzătoare: ,,Sire, dă-ne România Mare,
căci în România Mică nu-i loc nici pentru tine, nici pentru noi”.
Grație popularității sale în rândul tuturor categoriilor sociale
și detasându-se de conservatorismul ,,static” al Partidului
Conservator, a avut curajul de a întemeia în România a celui de-al
treilea partid de guvernământ, conservator democrat, cu care a
înregistrat succese electorale fără precedent. Se spune că însuși
regele Carol I de teama ca nu cumva să se întărească Partidul
Conservator Democrat, alimenta discret rivalitatea dintre Nicu
Filipescu, liderul Partidului Conservator și Take Ionescu.
La izbucnirea conflictului european, Take Ionescu este printre cei dintâi care se declară cu hotărâre împotriva unei acțiuni
alături de Puterile Centrale, așa cum cerea regele Carol I, invocând textul tratatului nostru de alianță. Timp de doi ani de zile cât
durează neutralitatea, atât pe linie diplomatică, dar mai ales prin
relațiile personale cu liderii Antantei, nu a avut altă preocupare
decât războiul pentru întregirea neamului. Datorită activității
desfășurate în această perioadă, cu rezultate dintre cele mai
consistente, istoria îl așează printre ctitorii României Mari.
În clipele tragice de ocupație a țării, Take Ionescu a făcut parte
din mănunchiul de oameni care și-au păstrat neclintit credința
în izbânda finală: ,,Va învinge totuși armata română” spunea el
în plin dezastru și în momentele de deprimare generală. ,,Vor
învinge aliații noștri. Cred în această victorie cum cred în lumina
soarelui”.
Faptul că nu a fost de acord cu semnarea păcii separate cu
Germania, nemții îl vor considera o persoană indizerabilă, iar
la ocuparea Bucureștiului i-a fost devastată în chip barbar casa
lui din strada Atenei. La plecarea sa la Paris pentru a pleda în
favoarea țării, în teritoriul deja ocupat, i s-a organizat o manifestare ostilă, iar la Pitești, vagonul în care călătorea Take Ionescu
a fost bombardat cu pietre și ouă clocite de conaționalii săi.
Pacea separată cu Germania ne crease în străinătate o
atmosferă extrem de nefavorabilă, iar ungurii speculează acest
moment și caută să tragă toate foloasele, mai ales că cercurile
marilor puteri aliate erau pornite împotriva noastră. Pentru
a contracara propaganda antiromânească, Take Ionescu și-a
focalizat eforturile și întreg talentul său politic și diplomatic
pentru a reda creditul țării.
În acest scop el înființează la Paris Comitetul Național al
Unității Românilor (3 octombrie 1918) pentru propagarea ideilor
de unitate națională, idei promovate în presa franceză, iar de
aici răspândite și la alte gazete în străinătate. Take Ionescu era
sufletul acestei activități.
Cu tot succesul obținut în acțiunile politice în străinătate, cu
toate meritele pe care le câștigase pe tărâmul luptelor naționale,
cu toată valoarea lui de om politic încercat și consacrat, cu tot
creditul cel mare de care se bucura în cercurile Antantei și care
făceau din personalitatea sa omul cel mai indicat pentru a servi
țara la Conferința Păcii de la Paris (18 noiembrie 1919), tocmai
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lui i s-a dat să absenteze ca delegat din partea guvernului român.
El a trebuit să asiste la Paris ca un particular incomod pentru
oficialitățile române.
Soarta cu ciudățeniile ei, i-a refuzat satisfacția de a-și pune
iscălitura pe tratatul care avea să consfințească România Mare.
Fatalitatea a vrut ca cei doi ctitori și titani ai României Mari,
Take Ionescu și Ionel Brătianu, să fie în dezacord cu unele probleme cu privire la atitudinea României la Conferința Păcii, iar
intrasigența lor privind aplicarea tratatelor anterioare încheiate
cu Antanta, neadmițând unele concesii față de marile puteri, devenea inutilă și păgubitoare pentru țară. În această privință, premierul I.C. Brătianu (Ionel) rămânea pe poziția ca România trebuie să primească întregul Banat (deci, și cel sârbesc), în timp ce
Take Ionescu, conștient că România - înconjurată de Rusia, Ungaria
și Bulgaria, țări cu care avea litigii teritoriale - nu trebuia să adaoge
și el patrulea nemulțumitor spre a-i îngreuna poziția și cerințele
sale. De aceea, Ionel I.C. Brătianu l-a preferat ca delegat la Conferința Păcii pe ex-ministru plenipotențiar al României la Londra, Nicolae Mișu, o persoană aproape necunoscută în cercurile Antantei.
Nu după mult timp, îi este dat să aibă parte în România Mare
de o soartă politică ingrată, nu pe măsura meritelor sale. Tocmai
în România Mare pe care a urmărit-o cu o mare înfrigurare și
pentru care a riscat totul. Cu mare greutate izbutește să intre
în Parlamentul României Mari, în care din nou se afirmă cu idei
noi pentru protejarea țării și în beneficiul Europei. Intuiește exact
pericolul revizionismului european, iar pentru a atenua această
orientare, el al fost arhitectul micii Înțelegeri (1921-1922),
alianța politică a României cu Cehoslovacia și Iugoslavia, în
vederea apărării suveranității și independenței celor trei state, și,
totodată, timp de aproape două decenii aceasta a fost un eficace
instrument de menținerea păcii în sectorul sud-est european .
Cuvinte de aprobare a politicii sale în această direcție, vine din
partea adversarului său politic, I.C. Brătianu: ,,Ai avut dreptate,
domnule Ionescu. Am avut prilejul să văd acum, în haosul de la
Geneva, de ce mare folos ne-au fost alcătuirea și solidaritatea
Micii Înțelegeri din care facem parte”, iar la foarte scurt timp,
ea va deveni punctul cardinal al politicii noastre externe și una
dintre cele mai importante opere la nivel european, înfăptuite
atunci de Take Ionescu. Străinii vor fi și ei printre cei dintâi care
se vor grăbi să-i recunoască meritul. ,,Acest bărbat de stat, cu
vederi largi, spune E.I. Dillon, a conceput atunci un plan genial”.
Același principiu al bunelor relații cu vecinii va sta și la baza
alianței româno-polone din 1921, la care Take Ionescu a avut un
rol hotărâtor.
De altfel, Take Ionescu a fost omul politic al generației sale - o
generație bogată în valori - fiind cel mai cunoscut în străinătate.
După o viață întreagă de zbucium permanent, pus în serviciul
neamului, îi e dat să ajungă prim-ministru. Un prim-ministru de
o lună și în condiții care nu cadrau cu trecutul, cu prestigiul și cu
valoarea lui personală.
Este evident, că în altă țară și cu alți oameni, alte moravuri, o
personalitate de talia lui Take Ionescu, așa de bogat înzestrată, ar
fi fost pusă în situația să poată da întreaga măsură a capacității
sale. La noi, însă abia la capătul vârstei a putut ocupa vremelnic
și în condiții ingrate demnitatea de prim-ministru.
Cu toate că Take Ionescu n-a avut putința să dea întreaga
măsură a vredniciei sale, totuși, prin ceea ce i-au permis
împrejurările să facă, a făcut destul ca să-și asigure un loc de
cinste printre oamenii iluștri ai țării.
Marile reforme democratice, expropierea și votul universal,
găsesc în Take Ionescu un cald susținător, în pofida unor
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resentimente din partidul său, partid conservator. La 1907 e
singurul om din guvern care vrea și cere măsuri eficace pentru
îmbunătățirea soartei țăranului, susținând o largă reformă
agrară care să permită ruperea din blocul marilor proprietari,
pământ pentru țărani și crearea unui institut de credit agricol.
La 1913, când Brătianu anunța programul faimoaselor reforme,
Take Ionescu nu se numără printre adversari, ci este de acord
cu privire la o largă reformă agrară și electorală. În timpul
războiului balcanic, trecând peste considerente de partid și în
dezacord cu colegii săi, el vrea intrarea în minister a liberalilor,
pentru a forma astfel un guvern național capabil să apere cu mai
mult succes interesele țării. În anii războiului mondial îi dă tot
sprijinul necesar lui Ion. C. Brătianu, iar la cererea acestuia, scrie
lui Georges Poincaire, cu care se găsea în excelente raporturi de
prietenie, pentru a susține în fața aliaților punctul de vedere al
guvernului român.
Respectul posterității îl merită Take Ionescu nu atât pentru
ceea ce a putut realiza în țara lui, căci el nu a avut în spatele său
un mare partid istoric și nici nu s-a bucurat de favoarea regală
pentru a fi lăsat să guverneze mai îndelung, dar, el a fost în viața
marii generații un animator prodigios, mișcând masele pentru
ideile democratice împotriva unui conservatorism prea ,,static”.
În chestiunile mari el spunea, cu drept cuvânt, că a avut norocul
să fie mereu pe aceeași linie cu rivalul său Ionel Brătianu. Adesea
se înțelegea mai bine cu el decât cu fruntașii conservatori, iar
aceasta în folosul țării.
Chiar șeful Partidului Liberal găsea indirect în popularul și
înțelegătorul adversar un sprijin puternic și sincer pe care i-l
refuzau cei sectari. Din rațiuni patriotice, adesea se trecea peste
multe divergențe de partid, și-i unea interesul pentru prestigiul
și demnitatea țării.
Celebritatea lui Take Ionescu a creat în jurul său o mare
răutate, invidie și calomnii venite din partea unor ingrați. Și
astfel, de-a lungul vieții l-au împiedicat mereu, cu forța invidiei
lor, să de-a țării tot ce i-ar fi putut da.
La atacurile pornite din patima politică, Take Ionescu,
constatând în jurul său atâta ignoranță, repeta cu amărăciune:
,,Ce trist e să vezi într-o lume oarbă”. Pentru că era capabil,
generos de bun, de o bunătate fără margini, dar drept în apărarea
legilor, a țării și ale marior valori, Take Ionescu a fost, poate, cel
mai atacat și hulit dintre oamenii generației sale. Unii au mers
așa de departe că l-au prezentat ca un vândut străinilor. Corupția,
în perioada neutralității, fiind evidentă până în cele mai înalte
cercuri, se izbea de Take Ionescu, acesta devenind un obstacol,
un pilon de rezistență care, nu-i iartă pe nevrednici.
De aici, cariera sa de avocat cu renume european, și rolul său
istoric în politica țării, a stârnit o adevărată avalanșă de minciuni
și critici nefondate la adresa marelui nostru patriot.
S-a stins din viață într-un sanatoriu din Roma, la 21 iunie
1922, la vârsta de 64 de ani, datorită unei stridii mâncată, ceea
ce i-a provocat o febră tifoidă galopantă, fiindu-i fatală.
Moartea sa a provocat în țară o consternare generală. În
ziua înmormântării sale, cei mai mulți oameni au deplâns cu
sinceritate dispariția marelui ,,OM”. Șocul a fost puternic în
toate straturile sociale, iar mai mulți comercianți, și frizeri
oameni obscuri, dintr-o pornire spontană și-au închis localurile și
prăvăliile, drept omagiu memoriei celui dispărut.
Suverani, președinți, miniștri din întreaga Europă și nu numai,
au deplâns moartea celui care a fost un mare om al epocii sale.
De aceea, la moartea lui, Nicolae Iorga, care nu i-a fost amic și
care nu era darnic de laude, a putut scrie: ,,Cu moartea lui Take

Ionescu s-a împuținat viața noastră publică” iar Ionel Brătianu,
în discursul său funerar, a putut spune despre adversarul său
permanent că în făurirea României de azi ,,mare în adevăr a fost
partea sa”. ,,Cu el - scria și I.Gh. Duca, adversar al său - dispare
un întreg capitol din istoria României contemporane. De aceea,
am convingerea că atunci când zgomotele luptelor de aici vor
înceta, când patimile legate de ele se vor stinge, ceasul Judecății
nepărtinitoare va suna triumfător pentru Take Ionescu”.
Ceva mai târziu, tot Nicolae Iorga scria că ,,Acest om politic
care a răspândit larg în folosul altora mijloacele sale puțin
obișnuite, acel om simțitor și bun, gata să ajute pe oricine, fără
intenția de a căpăta, a fost prigonit până la urmă și totuși n-a
păstrat ură nimănui”.
Revenind la politica noastră postdecembristă, constatăm
cu stupoare un mare paradox: cu un secol în urmă, arena
parlamentară era dominată de fermecătorul duel al inteligențelor,
al onestității, al cultului pentru interesul țării, al demnității și
respectului pentru semeni, al seriozității pentru istoria neamului
și a marilor personalități și valori: astăzi, ea se înfățișează ca un
spectacol primitiv al duielilor vanitoase pline de ură și dispreț,
a incopentențelor primejdioase pentru țară, a rușinii naționale.
Cu un secol în urmă, prin elita politică de atunci ne bucuram
de recunoașterea continentală prin intermediul unor oameni
de stat ca I.C. Brătianu, Take Ionescu, Nicolae Iorga, Nicolae
Titulescu, D. Drăghicescu, Nicolae Filipescu, V. Gafencu, I.Gh.
Duca s.a.
Astăzi, privim neputincioși dar revoltați de circul pe care
ni-l oferă aleșii noștri, prezentându-se ca incapabili să înțeleagă
mersul istoriei și responsabilitatea ce o au pentru viitorul acestui
neam aflat într-o ucigătoare suferință.
P.S. Ca o recunoștință pentru binele adus țării sale și a
prestigiului imens de care s-a bucurat în plan european Take
Ionescu, râmnicenii, în anul 1923, la sugestia lui I.G.Duca, au
dat numele Școlii primare nr. 1 de băieți din R. Vâlcea, de Școala
Primară de Băieți ,,Take Ionescu”. Astăzi, oricine va trece prin fața
școlii amintite, desigur, se va opri din mers o clipă și va descoperi
în privirile sale, în fața școlii, un bust lucrat modest de ghips care
întruchipează pe cel ce a fost mândria țării și o perioadă de timp,
ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice.
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Minciuna din adevăr
Gabriel GIB

C

ele mai periculoase afirmații sunt acelea în care adevărul este amestecat cu minciuna. Nu
contează cât adevăr! Nu contează câtă minciună! Contează doar faptul că sunt puse împreună
în aceeași structură. Poate fi extrem de mult adevăr, o proporție covârșitoare față de o infinit de mică
proporție de minciună, amestecul în sine, nu mai are nici o valoare, ba, mai mult, devine toxic, mortal chiar.
Primii creștini, au preluat o vorbă a Domnului Isus pe care se pare și acesta o preluase de la
esenieni. „Puțin aluat poate să strice toată plămădeala” Se făcea aici referire la aluatul dospit
amestecat cu maia, cu drojdie! Drojdia, chiar rămasă ca reziduri pe covata în care se frământă noul
aluat, nedospit, face ca tot amestecul să dospească, devenind astfel de neutilizat pentru o anumită
situație. La fel și minciuna, chiar și atunci când doar accidental este amestecată cu mult adevăr, cu
atât mai mult când amestecul este intenționat, face ca totul să devină nociv. Cu alte cuvinte, atunci
când facem o afirmație ar trebui să fim foarte atenți la toate argumentele folosite pentru ca nu
cumva, și accidental, în loc să zidească, să distrugă!
unt oameni, pe care îi apreciem, îi divinizăm chiar, acceptând spusele și acțiunile lor ca
pe ceva de natură divină, aproape, pentru că de-a lungul timpului am constatat că sunt
de partea adevărului în totalitate. Am constatat asta, analizând și cercetând, comparând zisele
și făcutele lor. Și, când după un timp, am văzut că toate sunt bune, și când încrederea noastră
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a devenit fără margini, odată aceasta a adormit și totul ni se pare altfel. Ceva ce nu are de-a face
cu adevărul a intervenit și iluziile noastre au fost deșarte. Putem vedea asta, doar dacă suntem
vigilenți, corecți, sinceri și mai ales iubitori de adevăr. Altminteri, totul poate să treacă neobservat,
fiind, după cum spuneam, perfect încadrat în context, ba, mai mult chiar, părând să facă parte din
el (așa cum ni se pare că este adevărat pe posturile de televiziune de știri mincinoase, care sunt
pseudo știri și nu informații n.red.).
Dacă trecem acest lucru cu vederea atunci totul poate fi pierdut, poate fi ca un obiect metalic,
apropiat de acul unei busole. Îl deviază, poate nu cu mult, cu câteva grade doar, într-o parte sau alta,și
drumul indicat este unul fals. Uneori, anumiți oameni, chiar dacă au unele suspiciuni, ba, chiar mai mult,
cunoscând rătăcirea, preferă să meargă înaintepe acest drum al nepăsării. Pot fi multe motivele lor:
de a continua drumul alături de cei pe care-i admiră, ori teama de singurătate. Sau, la unii, indiferența
față de subiectul „virusat”. O altă categorie este cea a „inocentilor” a celor care iau de bun tot ceea ce
le spune „moderatorul” pentru că au încredere în el; încredere venită fie din experiențe anterioare,
fie din incapacitatea lor de a analiza corect subiectul ori din lipsa de informații, ori …din lene. Puțini
sunt cei care ridică semne de întrebare, analizează, pun întrebări retorice. Și mai puțini sau tot
mai puțini care spun, nu! În cele din urmă, pentru că, nu-I așa, asta-i democrația, cei mai mulți sau
cei mai vocali, câștigă. Cel ce pierde este doar adevărul, care, încă o dată, rămâne închis sub obroc,
așteptând pe cineva să-l elibereze.
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ORAZIO BARONELLO ȘI ADELA LICULESCU
ÎN CONCERTUL ANIVERSAR, DE LA FILARMONICĂ,
AL CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE VÂLCEA!
P. CICHIRDAN

C

oncert aniversar, mare concert la Filarmonica din
Râmnicu Vâlcea, Luni 11 februarie 2019, când pe scena
de la Lahovari, orchestra simfonică dirijată de italianul Orazio
Baronello împreună cu pianista Adela Liculescu au interpretat
Concertul nr 3 pentru pian și orchestră de Serghei Rahmaninov, în
prima parte, și Georges Bizet - „Toreadorii” din Carmen - Suita nr. 1
pentru orchestră, Gioacchino Rossini - Uvertura operei Bărbierul
din Sevilla, Franz von Suppè - Uvertura „Cavaleria ușoară”, Pietro
Mascagni - Intermezzo din opera Cavalleria Rusticana, Giuseppe
Verdi-Uvertura la Traviata, Geronimo Gimenez - La boda de Luis
Alons, în partea a doua a concertului.
Petruț Constantinescu, directorul Filarmonicii, a mulțumit
Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea pentru organizarea
acestui concert aniversar, 93 de ani de la înființarea Camerei
și l-a invitat pe Valentin Cismaru, președintele CCI Vâlcea, să ia
cuvântul înainte de a începe concertul.
Valentin Cismaru: - Suntem aici pentru a treia oară, astăzi, la
93 de ani de la înființarea acestei Camere. Mulțumesc Filarmonicii
că a făcut posibil să fiu aici astăzi, mulțumesc și prietenilor mei
din orchestră. Și pentru că în sală sunt și mulți oameni de afaceri,
iată, suntem împreună artiști și oameni de afaceri , și ne punem
întrebarea, de ce? așa cum și-a pus-o și un mare om de afaceri din
lume la o recentă întrunire: de ce suntem împreună? Spunea el
: bună întrebare, dar ar putea fi: de ce, și de ce nu? …Camera de
Comerț s-a înființat în urma unui act semnat de Regele Ferdinand
în 1926, și ne mândrim cu asta, și aș mai dori să vă spun că un
mare filosof german și muzician a spus: „Viața fără muzică ar fi o
greșeală”! Viața oamenilor de afaceri vâlceni, de valoare, ar fi o
greșeală fără această muzică de mare calitate și valoare…
Excepțională prestația Adelei Liculescu, o stea în urcare
pe bolta înaltă a artei interpretative, pianistice, de douăzeci și
patru de ani și, care, se pare, promite în continuare și mai mult.
În prezent își definitivează cariera muzicală la Universitatea
de Muzică și Arta Spectacolului din Viena. O felicităm pentru
reușita interpretării din Concertul nr 3 de Rahmaninov, un
concert extraordinar, neeclipsat deloc de Concertul nr 2, cum
se spune, și care la apariție, în 1909, anunță supremația rusă în
muzica secolului XX; în ultima parte, a treia, melomanul, intuind
viitoarea muzică a lui Serghei Prokofiev și mai ales a lui Dimitri
Șostakovici. Concert simfonie, așa ni se pare nouă, ca întreaga
muzică concertantă a lui Rahmaninov; dirijorul Orazio Baronello
făcând bine distincție între partitura solistului și cea a orchestrei,
cele două fiind într-o interferență permanent, dramatică. Scriind
aceste rânduri ne-am amintit de concertul celebrului dirijor de
astăzi, mai tânăr cu șaisprezece ani în noiembrie 2004, când, pe
aceeași scenă dirija într-o companie la fel de valoroasă-orchestra
simfonică a Filarmonicii Râmnicului și violonista Cristina
Anghelescu-Simfonia a treia de Jan Sibelius și concertul pentru
vioară și orchestră de F.M. Bartholdy .
„Surprinzătoare această prezenţă dirijorală care nu apelează
la mima teatrală în gestica sa, foloseşte însă bine privirea,
tensiunea interioară, îşi reliefează eficace scopul, care nu este
altul decât asigurarea calităţii demersului artistic, muzical. (...)
Legătura dintre compartimentele orchestrale, fluiditatea lor,
nepersonalitatea părţilor în favoarea personalităţii întregului, au
fost foarte bine subliniate de către un dirijor cu o vizibilă cultură
muzicală, un rafinat intelectual, de către o orchestră atentă, bine
alcătuită, bine instruită, rezultatul, artistic, fiind unul de calitate

deosebită.” (Petre Cichirdan, „Jan Sibelius, Simfonia nordului”,
Info Puls, decembrie, 2004 și „Interferența Artelor. Critice.
Muzica”, Ed Intol Press, Râmnicu Vâlcea, 2011)
Cităm în continuare câteva afirmații, idei, ale acestei
minunate pianiste, care, repetăm, a interpretat cu briio concertul
lui Rahmaninov, având și o prezență scenică deosebită, care-i
completează alura artistică cu adevărat stelară, și pe care „Gazeta
de Sud” le-a inserat în rândurile sale într-un interviu luat în 23
ianuarie 2016:
„Drumul meu la Viena a început chiar cu admiterea la
Universitatea de Muzica, în iunie 2012. Nu o să uit niciodată
acele zile, pentru că admiterea s-a suprapus peste examenul
de bacalaureat. (…) am luat examenul de admitere, devenind
studentă la Universitatea de Muzică de Viena, iar la bacalaureatul
am luat media 9,93. Studiez așadar la Viena de patru ani și pot
spune că este o experiență deosebită. (…) Am început să cânt la
pian de la vârsta de patru ani, la Palatul Copiilor, și profesoara de
pian de acolo, care preda și la Liceul de Artă, i-a convins pe părinții
mei să mă înscrie în clasa întâi. Apoi totul a venit de la sine:
după terminarea clasei întâi, am câștigat deja primele premii la
concursuri, iar peste ani rezultatele s-au acumulat considerabil,

așa că m-am simțit tot timpul motivată să continui ceea ce fac.
(…) Peste tot pe unde călătoresc și cânt, întâlnesc un public foarte
călduros și entuziast. Mă bucur foarte mult când oamenii vin la
mine după concert să mă felicite, să îmi împărtășească gândurile
lor despre interpretările mele și acest lucru îmi dovedește de
fiecare dată că muzica este un limbaj universal care ne aduce pe
toți împreună.”
În partea a II-a a concertului din 11 februarie 2019, Orazio
Baronello, italian din Sicilia, mândru de originea sa, chiar mai
mult, mândru că este și dirijor, și italian: a oferit melomanilor
din Râmnicu Vâlcea, așa, parcă în întâmpinarea noului anotimp
al primăverii, care se apropie, un grup de uverturi din celebre
opere și operete din secolul XIX și un cântec la fel de celebru,
o zarzuelă, din secolul XX: „La boda” (Nunta) de Luis Alons…De
ce mândru, atât de mândru că este italian, fiindcă a descoperit
în bibliotecile italiene un material scris de nimeni altul decât de
Roman Vlad, care a parasit România în anii șaizeci și a emigrat în
Italia devenind cetățean italian. Compozitor, muzicolog, pianist.
Un material intitulat „Franz von Suppe-Prezentazione critica”
și în care afirmă și demonstrează că compozitorul austriac este

de fapt Italian și se trage, după tată, din Cremona (Dicționarele
îl prezintă pe Suppe „compozitor austriac născut în SpalatoDalmația, 1819 și decedat în 1895, în Viena.” („Larousse.
Dicționar de mari muzicieni”. Ed. Univers Enciclopedic, București,
2000) Franz von Suppe, spune Roman Vlad, este pseudonimul
lui Francesco Ezechiele Ermenegildo di Petro de Suppe Demelli!
Acesta, ultimul, tatăl, era văr cu Donizetti, care, în 1842, îl invita
la Bergamo cu intenția de a-i perfecțion pregătirea muzicală:
„Donizetti era un lontano cugino di suo padre, e nel 1842 doveva
invitare a Bergamo il giovane Suppé con l’intento di perfezionare
personalmente la sua preparazione musicale.” O copie după
acest articol al lui Roman Vlad, din 1969, Orazio Baronello ne-a
făcut-o cadou în scurta sa ședere la Râmnicu Vâlcea cu ocazia
concertului din 11 februarie. Faptul că Franz von Suppe este italian
l-a entuziasmat și mai mult pe dirijorul Italian care ne-a oferit o
interpretare de zile mari a lucrării de mare celebritate în Austria,
și astăzi, a uverturii „Cavaleria ușoară”, mai spune Roman Vlad,
un adevărat al doilea imn național! („e d’aver dato addirittura
all’Austria qualcosa come un secondo inno nazionale”) Într-unul
din numerele noastre viitoare vom publica integral textul tradus
în limba română al articoluilui din 1969 semnat de Roman Vlad și
republicat în antologia „LA FABBRI DEI FRATELLI FABBRI ” Editura
Franco Angeli, 2010, Milano…
Orazio Baronello: - Sunt încă emoționat, după concertul de
aseară, pentru care și eu, și instrumentiștii ne-am pregătit serios,
am dorit cu toții să oferim vâlcenilor un dar pentru această
sărbătoare a Camerei de Comerț …Nu am dormit bine noaptea
dinaintea concertului din cauza emoțiilor deși știam că am o
orchestra substanțial constituită mai ales în partida suflătorilor,
dar și a celiștilor…Mă tot gândeam, doream, să iasă bine acest
concert mai ales că nu mă mai întâlnisem cu publicul vâlcean
de trei ani! Și fiindcă m-ai întrebat, te asigur Petre Cichirdan,
că această orchestră sună excepțional sub bagheta lui Orazio
Baronello (O ho ho!...il grande direttore d’orchestra, italiano! l-am
apostrofat eu n.n)…Aud și acum, la cinsprezece ore de la concert,
acest Rahmaninov, cu această solistă, extraordinar! „Foarte bine,
foarte bună se cheamă Adela Liculescu”… Apoi concertul meu a
fost dificil și pentru că trebuia să fie de o anumită sobrietate, cu
o muzică de largă răspândire, dar și de mare calitate!…mă refer
la aniversarea Camerei de Comerț… Compozitori mari, autori din
secolul XIX și XX. Apoi o notă la fel de serioasă, lucrarea lui Suppe,
Cavaleria legera (ușoară n.n). O lucrare foarte importantă, care a
deschis noi drumuri în muzica lirică, pentru cultura europeană
a secolului XIX. Important a fost că orchestra a răspuns gesticii
mele care semnifica și cerința lucrării. Am observant și apreciat
că instrumentiștii au interpretat cu entuziasm lucrările…lucru
foarte important în muzică! Consider foarte important pentru
relația noastră, pentru cultura română și cultura italiană că am
reușit să-ți dăruiesc acest document, în copie, pe care îl aveam în
bibliotecă, scris de românul Roman Vlad, la jumătatea secolului
XX, despre Suppe, și care restabilește un adevăr mult neglijat de
istoricii muzicali ai vremii: Suppe nu a fost austriac, ci Italian! De
la Cremona. Tatăl său a fost văr cu Donizetti…În parte, poate doar
mama sa să fi fost austriacă, dar nici în acest caz, căci ea era de
origine ceho-poloneză! …
Am observant la sfârșitul concertului instrumentiști suflători
care au strigat: Bravo! Desigur, adresându-i-se lui Orazio
Baronello. Felicitări Orazio pentru darul tău făcut vâlcenilor,
dar și Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea! Și mie personal…
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ASOCIAȚIA SENIORILOR DIN EDUCAȚIE, ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ, JUDEȚUL VÂLCEA

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR CARE VOR FI ORGANIZATE ÎN ANUL 2019
Proiect

Î

n 2019, declarat ,,Anul Cărții”, Asociația Seniorilor va
desfășura diverse manifestări pentru cunoașterea vieții
și operei unor scriitori cu notorietate din literatura română și
universală, a unor personalități din domeniul științei, tehnicii,
artei: medalioane culturale, participarea la întâlniri cu autori, la
lansări de carte, prezentarea unor noutăți editoriale etc.
În perioada ianuarie-iunie 2019, când România deține
Președinția Consiliului Uniunii Europene, asociația va realiza
un program complex, sub genericul ,,Totul despre Uniunea
Europeană”, cu accent pe crearea, scopul constituirii, obiectivele
activității sale, tratatele, perspectivele acestei organizații
internaționale etc.; proiectul va fi coordonat de dr.ing. Mihai
Sporiș.

• 19.03.2019, ora 10.00 - Medalion cultural ,,Alecu Russo militant pașoptist și unionist”, Clubul Seniorilor, R. Maria Matei.
• 26.03.2019, ora 10.00 - Medalion cultural: ,,Eugen Ionesco
- scriitor român, stabilit în Franța”, Clubul Seniorilor -R. Mihai
Mustățea.

IANUARIE 2019
• 10.01.2019, ora 18.00 - Revelionul seniorilor, la Restaurantul ,,Supca” - R. Ioan Luca, Iulian Comănescu, Larisa
Calmutschi, Nicoleta Manole.
• 15.01.2019, ora 14.00 - Ziua Culturii Naționale. Sompozion:
,,Permanența unui geniu național”, Biblioteca Județeană ,,Antim
Ivireanul” Vâlcea - R. Mihai Mustățea, Nelu Barbu.
Participare la acțiunile de la Arhiepiscopia Râmnicului
dedicate marcării a 169 de ani de la nașterea poetului național
Mihai Eminescu, ziditorul limbii române.
•
23.01.2019, ora 12.00 - Masă rotundă ,,Unirea
Principatelor Române și începutul României Moderne” - 160 ani,
Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale - R. Gheorghe
Dumitrașcu, Gheorghe Pantelimon.
• 29.01.2010, ora 10.00 - Evocare istorică: ,,Marele Voievod
Mircea cel Bătrân - scutul Europei” - 601 ani de la moarte, Clubul
Seniorilor - R. Mihai Sporiș.
• 29.01.2010, ora 11.00 - Medalion aniversar - ,,Scriitorul
Constantin Mateescu - 90”, Biblioteca Județeană Vâlcea - R. Emil
Diaconescu.

MAI 2019
•
07. 05. 2019, ora 10.00 - Ziua Europei. Dezbatere:
,,Păstrarea și afirmarea valorilor naționale în procesul integrării
europene”, Clubul Seniorilor - R. Mihai Sporiș.
• 13-18. 05. 2019 - Excursie: Râmnicu Vâlcea - Câmpia Turzii
- Cluj-Napoca - Oradea - Arad - Timișoara - Râmnicu Vâlcea - R.
Nicoleta Manole, Constanța Badea.
• 20.05. 2019 - Participare la manifestările organizate de
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea de ,,Ziua Râmnicului” - R.
Consiliul de Conducere.
•
30.05.2019 - Participare la activitățile dedicate Zilei
Internaționale a Copilului, la o grădiniță din municipiul Râmnicu
Vâlcea - R. Nicoleta Manole.

FEBRUARIE 2019
• 14.02.2019, ora 12.00 - Simpozion ,,Dragoș Vrânceanu sau întoarcerea la izvoare” , Sala de festivități a Primăriei Orașului
Băbeni; medalion aniversar ,,Nelu Barbu - 75” - R. Gheorghe
Pantelimon.
• 19.02.1019, ora 10.00 - Dezbatere: ,,Constantin Brâncuși
- artist de avangardă european”, Clubul Seniorilor - R. Mihai
Sporiș, Petre Cichirdan, Ștefan Stăiculescu.
• 19.02.2019, ora 12.00 - Conferință în cadrul programului
,,Frescele Vâlcii”, cu tema ,,Un prestigios fiu al României Constantin Daniilescu”, Biblioteca Județeană Vâlcea -, R.
Gheorghe Dumitrașcu, Gheorghe Pantelimon.
• 26.02.2019, ora 10.00 - Medalion cultural: ,,Alphonse de
Lamartine, scriitor romatic francez”, Clubul Seniorilor, R. Carmen
Farcaș.
MARTIE 2019
• 05. 03.2019, ora 10.00 - Masă rotundă: ,,Românce celebre”,
Clubul Seniorilor - R. Elena Dumitrașcu.
• 05.03.2019, ora 18.00 - Sărbătorirea Zilei Internaționale
a Femeii, sub genericul: ,,Femeia, comoara lumii”, Restaurantul
,,Maria” - R. Ioan Luca, Iulian Comănescu, Nicoleta Manole, Ion
Rancea, Alexandru Trainea, Gheorghe Cărbunescu.
• 12.03.2019, ora 16.00 - Adunarea Generală a Asociației
Seniorilor, Biblioteca Județeană - R. Gheorghe Dumitrașcu,
Gheorghe Pantelimon, Consiliul de conducere.

Gheorghe Puiu RĂDUCAN

P

rivesc la Dex. și-l ascult, ba-l și întreb:
-Măi, nene Dex-ule, ce-i mă, aia
„japcă”? Am visat azi-noapte cuvântul ăsta.
-„loc jos, pădinos, padină, mlaștină;
băltoacă.”
-Aaaaa! Un fel de Belină, da?
-Îhâ!
-Păi... despre procurarea ei, a jepcii... ce s-ar
spune?
- „…a-și însuși pe nedrept, fără a merita.”
-Aha! Se procură greu... japca? Ce înseamnă?
- „…a lua cu forța și pe nedrept”
-Și ce-ar mai însemna, măi, nea Dex-ule,
japcă, tot nu-mi este așa clar?

APRILIE 2019
• 09.04.2019, ora 10.00 - Prezentarea conținutului unor
cărți valoroase din diferite domenii, citite de membrii asociației,
Clubul Seniorilor, coordonează Emil Diaconescu.
• 16.04.2019, ora 10.00 - În întâmpinarea Zilei Internaționale
a Cărții, Prezentarea unor noutăți editoriale, Clubul Seniorilor - R.
Mihai Mustățea.

IUNIE 2019
• 04.06.2019, ora 16.00 - Dezbatere: ,,Să dăm o șansă
Pământului”, ediția a X-a, de Ziua Mondială a Mediului, Biblioteca
Județeană Vâlcea - R. Gheorghe Pantelimon.
• 11.06.2019, Excursie: Râmnicu Vâlcea - Sighișoara - Târgu
Mureș - Râmnicu Vâlcea - R. Constanța Badea, Nicoleta Manole.
• 18.06.2019, ora 10.00 - Medalion Cultural: ,,Ion D. Sârbu - autor de literatură de sertar”, Clubul Seniorilor - R. Mihai Mustățea.
•
25.06.2019, - Medalion Cultural ,,Nicolae Bălcescu gânditor democrat, revoluționar și luptător pentru unitatea
națională”, Memorialul ,,Nicolae Bălcescu” - R. Gheorghe
Dumitrașcu, Paraschiva Cernătescu.
•
26.06.2019, ora 10.00 - Participare la manifestările
organizate în municipiul Râmnicu Vâlcea de Ziua Drapelului
Național - R. Consiliul de conducere.
IULIE 2019
•
23.07.2019, ora 10.00 - Medalion cultural: ,,Andrei
Mureșanu - autorul poemului ,,Un răsunet” (,,Deșteaptă-te
române!”), Clubul seniorilor - R. Marinela Capșa, Carmen Matei,
Emil Diaconescu.
• 29.07.2019 - Participare la manifestările organizate în
municipiul Râmnicu Vâlcea de Ziua Imnului Național - R. Consiliul
de conducere.
• 30.07.2019, ora 10.00 - Simpozion: ,,Ion Emanoil Florescu
- un militant remarcabil pentru unitatea națională”, Serviciul
Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale - R. Gheorghe Dumitrașcu,
Gheorghe Pantelimon.
SEPTEMBRIE 2019
• 03.09.2019, ora 10.00 - Medalion cultural: ,,Liviu Rebreanu
- romancier polivalent”, în contextul marcării Zilei Limbii Române
(31 august), Clubul Seniorilor - R. Carmen Farcaș, Maria Matei.

• 05 12.09. 2019 - Excursie în Portugalia și Maroc, cu avionul
- R. Nicoleta Manole, Constantin Badea.
• 10.09.2019, ora 10.00 - Medalion cultural: ,,Camil Petrescu
- adept al fenomenologiei”, Clubul Seniorilor - R. Mihai Mustățea.
OCTOMBRIE 2019
•
02.10.2019, ora 10.00 - Dezbatere: ,,Modernizarea
învățământului românesc - prioritate națională”, de Ziua
Mondială a Educației (5 octombrie), Clubul Seniorilor - R. Elena
Dumitrașcu, Ion Rancea
• 07 12.10.2019 - Excursie în Serbia și Muntenegru - R.
Constanța Badea, Nicoleta Manole.
• 22.10.2019 - Aniversare a 12 ani de la constituirea Asociației
Seniorilor; la Drăgășani. Medalion cultural: ,,Gib Mihăescu - unui
dintre creatorii romanului de analiză psihologică” - R. Gheorghe
Dumitrașcu, Gheorghe Pantelimon, Iulian Comănescu, Dumitru
Vlăduț.
• 29. 10. 2019, ora 16.00 - Dezbatere: ,,Învață să trăiești sănătos” - ediția a X-a, Biblioteca Județeană ,,Antim Ivireanul” Vâlcea - R. Gheorghe Pantelimon, Iulian Comănescu, Laurențiu Stilea.
NOIEMBRIE 2019
• 05.11.2019, ora 10.00 - Medalion cultural ,,Gheorghe
Asachi - o personalitate enciclopedică”, Clubul Seniorilor - R.
Mihai Mustățea.
•
12.11.2019, ora 10.00 - Dezbatere: ,,300 de ani de
învățământ în limba română la Râmnicu Vâlcea”, Reuniunea
seniorilor din educație; Sala Inspectoratului Școlar Județean
Vâlcea - R. Gheorghe Dumitrașcu, Gheorghe Pantelimon,
Dumitru Vlăduț, Mircea Daneș, Ioan Luca, Paula Comisarschi,
Nicolae Tănăsoiu.
• 19.11.2019, ora 10.00 - Medalion cultural ,,Alexandru
Vladuță - scriitor, publicist, animator cultural”, Clubul Seniorilor
- R. Carmen Farcaș.
• 26. 11. 2019, ora 10.00 - Dezbatere: ,,Marea Unire - o
pagină luminoasă în istoria poporului român”, Clubul Seniorilor
- R. Carmen Matei, Paraschiva Cernătescu.
DECEMBRIE 2019
•
10.12.2019, ora 10.00 - Dezbatere: ,,Datini specifice
sărbătorilor de iarnă la români”, Clubul Seniorilor - R. Ion Rancea,
Larisa Calmutschi, Marinela Capșa, Gheorghe Cărbunescu.
• 17.12.2019, ora 10.00 - Masă rotundă: ,,Gheorghe Sabin
- medic patriot, un excelent senator și prefect de Vâlcea”, Clubul
Seniorilor - R. Gheorghe Dumitrașcu.
ALTE ACTIVITĂȚI
Vizionarea unor spectacole de teatru, concerte la Filarmonia
,,Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, a unor expoziții, aniversarea
zilei de naștere și onomastice a membrilor asociației, editarea
revistei ,,Seniorii”, numerele 17 și 18 etc.
Manifestările vor fi organizate în parteneriat cu Forumul
Cultural al Râmnicului, Biblioteca Județeană ,,Antim Ivireanul”
Vâlcea, cu alte societăți, asociații și fundații din domeniul culturii,
cu instituții de stat, de învățământ și unități de sănătate publică.
NOTĂ:
Programul va fi dezbătut și aprobat în adunarea generală a
Asociației Seniorilor din 12 martie 2019.

JAPCA
- „Loc jos. 2. Loc care reține apa. 3. Adâncitură
în șes. 4 Loc mlăștinos.”
-Of! Tot un fel de Belină, da!
-Da, dar asociată cu un Tel Drum...
-Tel Drum?
-Da... ceva care Te l(asă pe) Drum... și-n
drum ca pe prost...
-Și asta cum s-ar numi?
-„ Avere făcută prin hoție și înșelătorie.”
-Dar.... nene Dex, ăla... sau aia... care face
așa.... cum se numește?
-„…jepcăneală, s. f. (furt, hoție); jepcănitor”

-Și de ce toate încep cu jep:
-Pentru că Jep  înseamnă  „Râie la porci ori
la câini, boală de piele la câini.”
-Nene... Dex! Eu... mă refeream la oameni,
nu la câini ori... porci.
-Băăă! Tu... voi... nu pricepeți odată că ăștia
nu sunt oameni?
-Înseamnă că ăștia care mi-au jepcănit țara
nu sunt oameni?
-Bă, prost ești, bă?
-Sunt porci și câini?
-Da!

Consiliul de conducere
-Păi.... nene Dex-ule, porcii și câinii au fost
folositori oamenilor de când lumea, cum să
jignim aceste animale făcându-i... politicieni?
Ăștia neau distrus de tot. Ne-au demolat
industria de plângea Dunărea pe-a cărei cocoașă
fugea fierul vechi, ne-au distrus agricultura,
ne-au cancerizat sănătatea, ne analfabetizează
învățământul, ne... șomerizează la pielea
goală...Sunt ăștia porci sau câini? În lume sunt
și politicieni buni care fac ceva pentru țara lor...
pentru... poporul lor..
-Bă, la grea încurcătură mă bagi, bă!
Mă... le-aș zice... politicieni... YAYA
De-aia, bă... Scaraoțchi... își freacă mâinile...
14122018 – Rm. Vâlcea
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UN OM
AL ARTEI ȘI CREAȚIEI - PETRE CICHIRDAN
Ilie Gorjan
“Orașul cărții”, cum a fost denumit Râmnicu-Vâlcea de
către regretatul om de cultură Costea Marinoiu, se bucură de
prezența unei pleiade de oameni de cultură, scriitori, artiști
plastici, muzicieni, istorici, cercetători, muzeografi, arhiviști,
folcloriști, care fac cinste urbei noastre și-i încununează aureola
cu roadele însemnate ale muncii și activității lor creatoare. Unul
dintre neobosiții făuritori de frumos din orașul nostru este ing.
Petre Cichirdan, scriitor, artist plastic, jurnalist împătimit, și mare
iubitor de artă și cultură.
Cartea lui “Oglinda” (Editura Intol-Press, Râmnicu-Vâlcea,
2011) reflectă viața unei personalități complexe, autorul cărții,
a cărei devenire s-a petrecut la cumpăna dintre două epoci
istorice: sfârșitul socialismului și începutul capitalismului sălbatic
în care ne zbatem de 30 de ani încoace. Cartea cuprinde două
părți: în prima ne aflăm în prezența unui dialog imaginar între
autor și eul său, iar în a doua parte, același tip de dialog între
autor și o oglindă venețiană, recunosc un mod mai mult decât
ingenios de a face literatură, dar nimic nu e de mirare, întrucât
și aici spiritul inventiv, creator, al lui Petre Cichirdan își spune
cuvântul.
Dialogul din prima parte a cărții are o tematică diversă: artă,
muzică, pictură, poezie, cibernetică, profesii și funcții îndeplinite
de autor, probleme tehnologice și multe altele, ieșind în evidență

Vulturul (refăcut) de la Pietrari,
aluminiu, 2005, S. P. Cichirdan

NOTĂ

și de data asta ingeniozitatea formulării
întrebărilor, dar și concretețea și
obiectivitatea răspunsurilor date de
autor. Acest dialog îi oferă posibilitatea
lui Petre Cichirdan să-și rememoreze
viața din anii copilăriei până în anul
publicării cărții, un cadru epic în care
este conturată personalitatea puternică
a acestuia, reliefarea trăsăturilor
sale caracteriale și temperamentale,
realizările și insuccesele lui în activitatea
profesională și în cariera artistică.
Răspunsurile la întrebări denotă
din partea lui Petre Cichirdan o cultură
vastă, atât de ordin general, dar, mai
ales, în domeniul artei, cu toate cele
șapte fațete ale ei, el excelând în
domeniul sculpturii, picturii, muzicii și
literaturii. Sunt interesante amintirile
legate de anii de școală, interferența cu
profesorii și colegii, dintre care unii au
ajuns celebri, aptitudinile sale artistice
manifestate încă de atunci, îndeosebi
în domeniul poeziei. Complexitatea
vieții de școlar, din anii ´60, rezultă
din următorul pasaj: “Era obiceiul timpului, copiii să meargă
la Casa Pionierului (ne obliga de la școală) la Cercul de Teatru
sau de Aeromodele, la Școala de Muzică, la Colectivul de Sport,
la stadionul central. Trebuia să cânți în corul școlii, dacă aveai
ureche muzicală, să joci la dansuri populare, iar eu eram mereu
în mijlocul fetelor la aceste dansuri! Erau concursuri extrem de
serioase, și spectacole la Palatul Culturii sau căminul cultural din
cartier unde era arondată școala primară…Cel puțin la pictură,
muzică, teatru…se făcea meserie. Dacă prindeai și un învățător
deștept (cum a fost C.Iliescu al meu), acesta te punea, ca elev, să
joci într-o piesă de teatru la care puteai fi și regizor și decorator
și să mergi și la concurs cu această piesă (cazul meu în clasa a
III-a sau a IV-a, când la Școala Nr.2, am pus în scenă piesa “În
împărăția semnelor de punctuație”, eu fiind Punct împărat…)”.
Sunt demne de interes opiniile autorului referitoare la
învățământul anilor ´70 (la care achiesez), obiective, realiste, sine
ira et studio (fără ură și fără părtinire), precum și cu privire la
trăsăturile economiei României din acei ani, despre care afirmă
că “România din acei ani era cel puțin capitalistă, exceptând
posesia de automobile și excursiile în străinătate”. Ca inginer,
absolvent al Politehnicii în 1977, Petre Cichirdan a lucrat timp
de 12 ani într-o unitate economică de tip socialist, Fabrica de
avioane Craiova și I.E.H. Râmnicu-Vâlcea. Dacă vrea cineva să
afle, să cunoască, să știe cum era organizată și cum se lucra într-o
astfel de întreprindere, îi recomand să citească această carte și va
rămâne impresionat de obiectivitatea cu care autorul analizează
acel segment important din viața sa. Multe sunt aspectele pe
care Petre Cichirdan le pune în pagină, mie însă mi-a atras atenția
opinia lui, mai mult decât pozitivă, privind relația cu ofițerul de
contrainformații economice, col. Ioniță, care l-a ajutat, așa cum
se cuvine, în situațiile delicate cu care s-a confruntat în procesul
muncii, fără ca acesta să-l șantajeze în vreun fel cu recrutarea ca
informator, în urma sprijinului acordat.
Am mai reținut din aceste pasaje relația de colaborare pe
care o avea cu INCREST (Institutul Național de Creație ȘtiințificoTehnică) din București, căreia unitatea pe care am condus-o
din 1986 până în 1990, i-a asigurat paza. Petre Cichirdan
acordă un spațiu generos problematicii ședințelor în societatea
predecembristă, ședințe care, chipurile, analizau munca și
stabileau măsuri, dar în fapt te țineau din muncă, era mai mult
pierdere de vreme, mai ales că erau de multe tipuri: “ședințe de
analiză la director, de analiză la inginerul șef, de analiză la secție,

Ziarul apare cu 16 pagini și respectă Legea 186/2003! Ziarul se
adresează cetățenilor cu diverse preocupări culturale de la sat și de
la oraș. Articolele, grafica, fotografiile nesemnate aparțin editorului.
Autorii păstrează responsabilitatea conținutului.

Revistă apărută cu sprijinul edililor
vâlceni, care iubesc cultura scrisă, și al
Arhiepiscopiei Râmnicului.
Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu, 25 feb. 2019

ședințe de sindicat la locul de muncă,
ședințe generale, ședințe de partid la
locul de muncă și generale, de ODUS
(Organizația Democrației și Unității Socialiste, pentru cine nu știe, parte componentă a FUS-Frontul Unității Socialiste,
n.m.), mai erau de protecția muncii, de
calificare la locul de muncă”, și în aceste
condiții nu e normal să te întrebi când
se mai muncea, dacă aproape tot timpul
era ocupat cu ședințe?
Se referă autorul și la stilul de conducere al șefilor de atunci, “directorul,
apoi secretarul de partid, inginerul
șef aveau puteri nelimitate, în general
fiind duri și ranchiunoși. Cred că societatea socialistă a suferit prea mult
de <directorism>, de prea puțină personalitate”. Nu sunt omise sentimentul de
atașament față de întreprinderea unde
lucra (“Hervilul a fost fabrica mea”) și
importanța industriei vâlcene pe plan
național (“în anii ´80, Râmnicul a fost
capitala industriei românești, facultățile
și ministerele venind să asculte la
ordinele noastre apolitice, noi având cea mai importantă
confirmare: economia de piață europeană”).
Autorul dedică pagini însemnate modului cum a perceput
revoluția din decembrie 1989 și evoluției vieții economice
din oraș, ulterior, evidențiind și cu acest prilej rolul pozitiv al
securității în protecția informațiilor economice în perioada
predecembristă (p.92-93). Partea a doua a cărții cuprinde, așa
cum spuneam, dialogul imaginar dintre o oglindă venețiană și
autor, un dialog spumant, presărat cu tot felul de rememorări
de suflet, opinii și aprecieri de substanță asupra unor fenomene
sociale, economice și politice, asupra unor personalități, inclusiv
despre fostul președinte al țării, Nicolae Ceaușescu, și membrii
familiei sale.
Cartea se încheie cu explicații documentare, judicios
întocmite, cu privire la unele afirmații din economia cărții
(persoane, personalități, expresii, locuri istorice etc.).
Această carte ne demonstrează că Petre Cichirdan poate fi
nu numai un inginer iscusit la locul său de muncă, ci și un artist
plastic cu har, un jurnalist profesionist, dar și un scriitor înzestrat
cu un talent autentic.
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