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Mihai SPORIȘ

Hic et nunc! Iată-ne la Mănăstirea 
Cozia în 31 ianuarie, 2019. Fără să ne 

chemăm special, unii pe alții, dar imboldiți 
de calendar și istorie ne-am găsit împreună. 
Drumurile noastre s-au intersectat și au 
zăbovit, nu întâmplător, o vreme în care ni 
s-au legat multe, dar s-au și  depărtat altele… 
Mircea cel Mare/ cel Bătrân (1358-1418), 
adormit acum 601 ani, dormindu-și veșnicia 
în pronaosul bisericii mânăstirii, ne va fi 
chemat tainic. În obișnuința sa, intrată în 
obiceiul cinstirii anuale a ctitorului-voievod, 
obștea monastică, cu binecuvâtarea ierar-
hului arhiereu al Râmnicului, oficiază paras- 
tasul de pomenire. În ultimii ani, pentru recu-
perarea dimensiunii de uriașă personalitate 
a neamului românesc a lui Mircea cel Mare 
- și cu obiectivul canonizării!- Arhiepiscopia 
Râmnicului a organizat sim- 
pozioane naționale pentru 
descâlcirea multelor contro-
verse date de tributul me-
moriei, citirea diferită, rapor-
tarea la vocile istoricilor au-
torizați (și ei în divergențe, ori 
defazați în timpul cu izvoare 
încă incomplet limpezite!). În 
această zi parastasul de lân-gă 
mormânt, din biserică,  dez- 
baterea științifică din para- 
clisul de rugăciune al Dom-
nului Țării și agapa unde 
s-au continuat dezbaterile 
au marcat, semnificant, o zi 
specială, dedicată cinstirii, 
strict locale, a voievodului.

Ne-am rugat în fața altarului, și a 601-a 
oară, anuală, în continuitatea moșilor noștri, 
lui Dumnezeu, ca trupul lui Mircea să se 
desfacă din cele de alcătuire, iar duhul lui 
să se așeze în cetatea drepților. Apoi ne-
am tânguit, unii altora, că am intrat déjà în 
veacul al VII-lea și  Mircea cel Mare nu și-a 
putut arăta vreo minune convingătoare să 
fie primit în rândul sființilor. Să fi fost aceasta 
sarcina sa, nu a noastră? L-am asigurat la 
căpătâiul său din pronaos că pomenirea 
îi va fi veșnică, prin cei apropiați (monahii 
și mirenii care trec în pelerinaj și își mai 
amintesc istoria neamului!).

Aici fiind, în această zi, am primit trei 
cărți în dar: „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul-
Poezii”, „Psaltirea Sfântului Prooroc și Îm-
părat David”, apărute la Editura Mircea cel
Bătrân, Olănești, 2017, în îngrijirea, selecția 
și ilustrarea pictorului Victor Valeriu 
Ionescu și cartea „Voievodul Mircea cel Bă- 
trân, apărător al dreptei credințe și cti-tor 
de lăcașuri sfinte” Editura Praxis a Arhi- 

episcopiei Râmnicului, 2018. Cartea, de-
dicată comemorării a 600 de ani de la 
trecerea la cele veșnice a Voievodului, face 
parte din seria „Studia Academica” (volumul 
X!) și cuprinde lucrările Simpozionului 
Național,din 2018 (s-a lansată, în 2019, azi 
31 ianuarie, în Paraclis). Am adus ofranda 
proprie, ca dar evenimentului: „De vorbă 
cu… Lucian Blaga” Editura Intol Press,  Rm. 
Vâlcea, 2018 ca un omagiu apariției, acum 
100 de ani, a Poemelor Luminii , să ne fie, 
la alt… centenar, un bun augur al trezirii și 
luminării noastre.

Aflăm din cartea frumos ilustrată a 
poemelor poetului, călugăr la Mânăstirea 
Neamțului, tocmai azi, aici la Cozia, că a 
fost canonizat, nu demult de Patriarhia 
Ierusalimului (2016) și că ziua de 31 Ianuarie 
i-a fost hărăzită, primindu-și și amprenta 
locului unde a trecut la cele veșnice, ală-

turată celei a numelui adus din pământul 
românesc al Moldovei: Sfântul Cuvios Ioan 
Iacob de la Neamț (numit Hozevitul, după 
localitatea Hozeva de lângă Ierusalim, unde 
a trecut la ceruri și îi sunt păstrate sfintele 
moaște!). Biografia lui, spre a avea un reper 
referențial , privind rigoriile canonizărilor, se 
cere precizată.

În 23 iulie 1913 se naște la Crăiniceni, jud. 
Dorohoi  Ilie Iacob. În 1933, după absolvirea 
liceului vie la Mânăstirea Neamț. Între 
1933-1936 colindă prin mai multe locuri cu 
obști monastice, între care și Mânăstirea 
Turnu (din vecinătatea Coziei!). În 1936 este 
călugărit la Neamț, sub numele Ioan Iacob și 
în toamna aceluiași an pleacă la Ierusalim. În 
1947 este hirotonit deacon și imediat preot, 
în rotonda Bisericii Sfântului Mormânt 
(până atunci îndeplinise ascultări, conform 
priceperilor dobândite: farmacist, paraclisier, 
bibliotecar, ghid, traducător din greacă) și 
devine egumen la Schitul românesc Sfântul 
Ioan Botezătorul, de pe Valea Iordanului. În 
1952 bolnav fiind, se retrage la Mânăstirea 

Sfântul Gheorghe Hozevitul, apoi în 1953 
într-o peșteră de lângă aceasta. În 4 august 
1960 moare și este înhumat în peșteră. După 
20 de ani, în 1980, la cererea unor pelerini 
veniți din Canada, care-l cunoscuseră în 
timpul vieții, se deschide mormântul și se 
constată minunea: mireasma și neputrezirea 
hainelor și trupului. După 12 ani, în 1992, 
sinodul românesc al BOR se încredințează 
asupra minunilor și-l canonizează (consiliul 
din 20 iunie 1992, fixându-I prăznuirea, în 5 
august!) Poemele sale alese sunt adunate în 
volumul „Dor de patrie, dor de cer” editat de 
Mânăstirea Sihăstria are întâmpinarea IPS 
Daniel, atunci Mitropolitul Moldovei.

Azi, aici, constatăm legarea unor lucruri, 
într-un nod, inexplicabil, la prima vedere: 
sub patronajul lui Mircea cel Bătrân (numele 
editurii vâlcene de la Olănești!) de ziua 
hărăzită aici pomenirii lui, strict locale, la 

Ierusalim este prăznuit cel plecat 
acum 59 de ani și canonizat, 
fără piedici interminabile și cu 
sprijinul celui ce atunci nu era… 
Înalt Prea Fericit. Apoi că cel care 
îi dedică frumoasa carte acum, 
ilustrând inspirat poemele, Vale-
riu Ionescu, este moldovean, sta- 
tornicit - cu mărturisirea că 
pentru totdeauna!-, pe melea-
gurile vâlcene, atașat și de re-
perele perenității acestora în 
conștiința publică. L-am cunoscut 
pe pictor în urmă cu douăzeci de 
ani când vernisa o expoziție de 
desene la Mânăstirea Turnu, pe 
unde trecuse cândva și tânărul, 

viitor sfânt, canonizat la doar 32 de ani de 
veșnicie. Cam atât cât a condus, cu pricepere 
mântuitoare, neamul său, Mircea cel Mare.

Să credem că o anume … mântuire a 
stării vechi, și înnoirea spre binele obștesc 
a persoanei care a avut o misiune în slujba 
neamului său, are nevoie de vreo încuvințare 
de peste mări și țări, de vreo scăldătoare, 
cât oceanul (vezi scăldătoarea Vitezda!), ori 
că moaștele ciopârțite de urgii nu mai pot 
deprinde întregirea și minunea miresmei de 
atestare? Să vedem cu ochii minții întregirea 
și să simțim miresmele tuturor grădinilor 
din Grădina cea Mare a Maicii, pe care o are 
părtașă în tabloul votiv! Să luăm aminte ce 
spunea cuviosul-poet, acum un sfânt român, 
ambasador la locurile sfinte și să medităm cu 
așezare asupra nevoilor:

Odinioară și acum/ „Uriași vedem în 
față-/ Pe străbunii credincioși./ Noi suntem, 
pe lângă dânșii,/ Toți, Pitici neputincioși./ 
Fruntea lor având cununa/ Razelor dum-
nezeiești,/ Ni se pleacă de rușine/ Ochii 
noștri cei trupești”. 



Să constatăm că poezia este ilustrată cu 
trei voievozi, ținând în mâini stemele heraldice 
ale ținuturilor românești, ei aflându-se într-o 
aură solară, cu nimbul sfințeniei. (așa a simțit 
artistul!)

Recitesc mereu versurile acestui sfânt 
român și întrebările mele primesc răspunsurile 
de mult căutate. Când Mircea-I un munte (v. Și 
Vodă-I un munte!) de prea jos nu îi mai vedem 
înălțimea, picioarele noastre nu-I pot atinge 
culmile, iar slăbiciunile noastre se sfărâmă de 
tăriile stâncii lui, dăinuind veacurile! Oamenii 
mici, care suntem cu toții, inclusiv ierarhii (care 
dintre noi sunt!), ne potrivim pașii, uitând de 
„uriașii străbuni”. Nu credem în întâmplarea 
atâtor potriviri, azi și aici, la Cozia, pentru că nu 
le putem calcula probabilitatea simultaneității. 
Am putea să spunem că nodul lor, punctul de 
întâlnire, este o minune pentru că nu-i putem 
găsi explicații raționale. Credem în nodul divin 
care provoacă gândurilor înțelesuri noi și chiar 
explicații, celor ascunse! 
Mai simțim imboldurile să 
nu încetăm faptele noastre, 
să dăm mulțumire Celui Ce 
Le-a dat sensul, să nu ne 
pierdem nădejdiile, că lupta 
noastră își va avea izbânda, 
una pentru neamul întreg, 
în care noi suntem doar 
oșteni sub jurământul iubirii 
Pământului și al Cerului de 
deasupra.

Revenind asupra celor 
trei cărți, ca trei ierarhi (ieri 
chiar au fost prăznuiți/30. 
Ianuarie) și azi vorbindu-ne 
întreit, lângă Sf. Troiță care 
patronează Cozia, trebuie 
să le remarcăm frumusețea 
chipului și gândul interior 
tălmăcit și prin ilustrațiile inspirate ale 
pictorului, în care talentul său școlit și exersat 
este o fericită investire a talantului primit pentru 
înmulțire, aici și pentru înlesnirea cuminecării 
prin imaginile, care par icoane. Vorbind despre 
textul cărților, retranscris cu slove de mână 
de Victor Valeriu Ionescu, nu greșim dacă le 
numim scripturi. Poemele Sfântului  Ioan Iacob 
Hozevitul de la Neamț, au girul unui sfânt 
român, iar fragmentele ilustrate din Psaltire, au 
demult acreditarea. În ceea ce privește cartea 
editată, document de atestare a Simpozionului 

din 2018, realizată cu multă 
cheltuială, în spiritul a ceea 
ce am simțit, la citirea ei, din 
zilele următoare, trebuie să 
mărturisesc, fără părtinire, 
gândul iscat.

O foarte bună intenție (pen- 
tru că este grea lupta numai 
cu pedestrașii locali!) a Arhie-
piscopiei Râmnicului - care și-a 
declarat public efortul pentru 
canonizarea lui Mircea cel 
Mare!-, de-a aduce personalități 
recunoscute în dezbaterea și 
susținerea problemei, s-a ma- 
terializat prin publicarea lucră- 
rilor acestora în cartea lansată 
pe 31 ianuarie 2019, la Cozia.  
Cartea este foarte vie, ca o 
analiză diagnostic, multi cri-
terială, făcută din multe poziționări pe scara 

ierarhică – cu trepte joa-
se, locale și cu polii de cu- 
prindere națională, de pe 
la București, Cluj, Târgo-
viște etc. -, a câmpului cul-
tural–spiritual românesc. 
 Viața cărții este evidentă.  
Ea are o temperatură, ca- 
re crește odată cu citirea! O 
anume stare entropică a in-
formaților, nestructurate ri- 
guros, și de multe ori con-
tradictori, alăturată stării 
asincrone între referenții 
care își iau sursele credibile 
dintre cele déjà amendate, 
și cei ce avansează ipoteze 
ce urmează a fi probate, 
pare o luptă a contrariilor, 
ca un „război” al societății 

noastre de azi, sincronă unei încălziri globale. 
Acestui tablou general îi atașăm modalitatea 
de-a se introduce în luptă, a referenților. Fiecare 
vine din „cnezatul” propriu, purtător de cuvânt 
acreditat și legat prin jurământul profesional 
(academicieni cu expertiză în istoria artei; 
universitari care nu-și denunță lecțiile de istorie, 
demult rostite; preoți care trebuie să țină 
partea confesiunii, într-un slalom printre dogmă 
și știință, pentru atestarea unei cunoașteri 
doctorale; arhiviști care se închină riguros 
documentelor și nu le ies din literă; folcloriști, 

travestiți târziu în universitari, rămași tributari 
muncii de propagandă și câte altele, pe care nu 
le enunțăm!). Nu judecăm pe nimeni, de aceea 
nu pomenim nume. Ne-am dumirit din textul 
cărții – una vie și plină, nu doar de căldură, 
dar și de fervoare și temperament!-, cu marele 
ajutor că multora le citisem lucrările mai din 
urmă, din care acum reluau (fără o reîncălzire!) 
pasajele adaptate evenimentului. De unde 
căldura lucrării, dacă ideile erau vechi și aduse 
în plină iarnă la Cozia? Tocmai din ciocnirea 
celor în contradictoriu, din reacția chimică și 
îndârjirea poziționărilor! Conflictele la vedere, 
între ecumenismul total necesar (în spirit 
masonic, al tuturor religilor), cerut 
de vederea scenei largi a lumii, 
mânată de geo-politică și apărarea 
redutei naționale, evident doar 
a confesiunii creștin-ortodoxe, 
ne arată lărgimea câmpului de 
luptă: pentru Dumnezeul tuturor, 
ori numai al  Cânezatului , ori 
Voievodatului… propriu (după ori- 
zontul slujit cu acreditările di-
verse!). Apoi, raportul între „piti-
cul”, care vorbește mai mult 
despre sine și muntele Mircea (de 
aceea, o dată în plus, cel Mare!) 
ne arată suficiența și inadecvarea 
la lupta noastră (pentru Voievod!), 
să demostrăm: nu cine suntem 
noi, ci dimensiunea uriașului! 

Observând autorii, cunos-

cându-le poziționarea și te-
nacitatea apărării redutelor pro- 
prii, am rostit public, în para-
clisul lui Mircea, el chiar fiind 
prezent în vitraliul din spatele 
meu, ceea ce locul, momentul 
și cartea răsfoită înainte să-i 
văd cuprinsul, mi-au fulgerat 
clipa (vezi și nota: „La Cozia 
după 601 ani!”):

Anul centenar a fost o du-
rată prea strâmtă, să ne fi pu-
tut da luminarea așteptată. Sta- 
tul Român, în anul 2018, a fost 
tras de mânecă de biserica luptă-
toare, dar a rămas dator cu mul-
te! Biserica Ortodoxă Română 
a sfințit altarul Catedralei 
Mântuirii Neamului, dar fără 
fapta eroică și credința Voievo-

dului Mircea cel Mare, aceasta rămâne o … 
simfonie neterminată!

În războiul nostru de peste șase veacuri, 
în jurul lui Mircea cel Bătrân/cel Mare, nu am 
reușit să găsim pacea unui adevăr al tuturor – 
de aici marea fierbințeală a minților noastre 
care nu pot gândi așezat! Să dăm mulțumire lui 
Dumnezeu că în 2018  Academia Română și-a 
ales cap, un istoric cu personalitate afirmată, 
în mersul vremii! Orchestra cea mare, cu 
atâtea instrumente diferite, trebuie să cânte în 
armonie Rapsodia Română, nu Aria Calomniei. 
Asta ar fi misia cea mare a „președintelui” celui 
mai înalt forum al inteligenței românești!

Mulțumim organizatorilor eve-
nimentului, de azi, de aici, că au 
salvat uitarea Statului Român de 
azi, mai mic în simțirea sa, decât 
cel care în timpul primului război 
mondial, sub ocupație fiind, 
dădea cinstire lui Mircea, la cinci 
veacuri, cu onorurile cuvenite 
unui Șef de Stat și cu Ierarhii cei 
mari ai Bisericii Române alături.

 Mulțumiri Arhiepiscopiei Râm- 
nicului că are grijă de Voievod 
și nu uită că în Oltenia/Țară a 
Severinului, la Râmnic, s-a sta-
tornicit înnoirea Severinului și 
peste vreme Râmnicul a dat 
slovă tipărită întregului de țară 
românească.  

4 Feb.2019

Petre CICHIRDAN

De la început afirmăm că Revista „ Martyria” a Arhie-
piscopiei Râmnicului este un act cultural fără egal atât 

în ceea ce privește conținutul, cât și grafica, numărul din tri-
mestul IV al anului 2018, nefăcând excepție, de aceea trebuie să 
menționăm în primul rând numele celor care o editează, redac-
tează și tehnoredactează: ÎPS Dr. Varsanufie, Pr.Dr. Ștefan Zară 
(Consiliu Director)  și un colectiv redacțional foarte consistent, 
noi, neamintindu-i decât pe primii patru: profesorii universitari 
doctori - Constantin Bălăceanu Stolnici, Dan Berindei (ambii 
membrii ai Academiei Române), Nae Georgescu, Dr. Bogdan 
Tătaru-Cazaban, cercetător la Institutul de istorie a religiilor, 
...Dan Ciachir, scriitor. Corectura este asigurată de Dr. Ema 
Pestroiu și Pr. Constantin Olariu, iar tehnoredactarea: Atelierul 
de grafică „Litera”-Calluna, Alegreya Sans; Tiparul: Dinasty Books.

ÎPS Varsanufie-Arhiepiscopul Râmnicului: „Credința ortodo-
xă – fundamentul unității tuturor românilor” în capitolul Studia 
Theologica.

O revistă atât de științifică religios și atât de laică, și atât de 
necesară în acest ultim sens, vorbirea despre viață reînviind 
și privirea strălucind, aproape orbind de fericire încă de la 

REVISTA ARHIEPISCOPIEI „MARTYRIA”, NUMĂRUL 3, 2018, 
A AJUNS ÎN CASELE VÂLCENILOR

începuturile instalării Lor, mitropolit și arhiepiscop; și tot 
împreună, rugându-se să-L deplaseze pe Dumnezeu către cre-
dincioși, către cetățeni! în propriile lor case. Un studiu esențial. 
Notăm și noi... În fond, după Unirea din 1918, în Ardeal și Banat 
s-au înălțat marile catedrale ale neamului ținut sub obroc în 
aceste provincii românești! ...atât de mult au fost prigoniți ro-
mânii din Ardeal până la marea Unire. Numai că românii din 
Ardeal „câtă frunză, câtă iarbă”, și sărăciți complet, au rezistat prin 
bisericile lor mici și neînsemnate, baronii lor făcând tot posibilul 
să le ascundă originea lor daco romană și credința în Iisus...

Unitatea prin credința în Dumnezeu este mai puternică 
decât unitatea prin limbă, dovadă că românii din mai multe țări 
vorbesc românește dar nu sunt uniți... „De cele mai multe ori, 
dezrădăcinarea forțată a unor grupuri de români din credința 
lor a însemnat și deznaționalizarea acestora deoarece furându-
li-se credința dreaptă, a fost mai ușor să fie înstrăinați și de 
neamul lor, după cuvântul Proorocului Ieremia: Că două rele a 
făcut poporul Meu: pe Mine, izvorul apei celei vii, M-au părăsit, 
și și-au săpat fântâni sparte, care nu pot ține apă (Ieremia II 13). 
Depărtarea de cuvântul lui Dumnezeu înseamnă îndepărtarea de  
singurul izvor, harul lui Dumnezeu, care ține sufletul și Neamul 
nostru întru unitate.”

Și iată o uluitoare categorisire din 1688 făcută de Patriarhul 
Dositei al II-lea Notaras al Ierusalimului în prefața Bibliei nou 
tipărite, în același an: „vrednic de mii de laude ești Măria 
ta (Constantin Brâncoveanu n.n) care la un norod întreg dai 
cuvântul lui Dumnezeu, ca oarece lumină fiind până acum supt 
acoperământ și o pui în șfetnic, ca să lumineze celor den casă ai 
Bisericii noroade: rumânilor, moldovenilor și ungrovlahilor”. Iată, 
„rumâni” li se zicea celor din Transilvania!

Acad. Pr. Mircea Păcurariu: „Biserica și Unirea din 1918” în 
același capitol Studia Theologica.

Ni se pare foarte importantă citarea celor două cărți: 
Contribuția preoțimii române  din Ardeal la Războiul pentru 
întregirea neamului-Cluj,1925-a lui Sebastian Stanca și Preoțimea 
română și întregirea neamului (2 vol. București 1940) a lui Grigore 
N. Popescu. Două cărți în două orașe reprezentative, apărute 
într-o perioadă credibilă, credibilitate interbelică contra istoria 
fabricată, recentă, și postbelică! Biserica, totuși,nu-i totuna cu 
preoțimea, instituția Bisericii ca în timpul lui Moise aparținând 
laicilor deoarece aceștia plătesc pentru ca această instituție să 
existe, prin lege. De patru mii de ani. Domnul profesor greșește 
când spune: contribuția preoțimii la Unire este totuna cu 
contribuția Bisericii! Soldat te chemi la război și dacă ești soldat 
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La fel ca revista Martyria, și aceasta, Praxis,  a apărut într-o condiție tipografică exemplară, fiind buletin informativ, cu o bogată ilustrație la care colegiul 
de redacție format din președinte: ÎPS Varsanufie-Arhiepiscopul Râmnicului; director: Pr. Dr. Ștefan Zară-consilier cultural; redactor șef: Pr. Constantin 

Olaru; redactori: Pr. Dr. Mercurie Daniel Apostol, Pr. Mihail Cazacu, Pr. Gabriel Moșteanu; secretar de redacție: Silviu Marian Dumitrașcu; tehnoredactare: 
Editura Praxis; coperta: Ana Maria Zară; și-a adus o serioasă contrubuție realizând una dintre cele mai importante și bine realizate publicații de informare, 
dacă, nu, unica!...demonstrând că cultura religioasă, și nu numai, este apanajul principal în domeniul culturii acestui oraș și județ, că puterea administrativă 
și politică a municipiului și județului nu are nici o contribuție la dezvoltarea armonioasă care, credem noi, că există în zona noastră doar în mediul privat, total 
sărac, neavând parte și de estetica grafică a presei de cultură, atât de necesară în spatial cultural… Ne amintim de cât tărăboi s-a făcut în anul 2007,  când invidia 
rodea Râmnicul că nu poate fi și el măcar candidat în oarece viitor la oraș capitală culturală europeană cum era Sibiul! Ce demersuri pline de minciuni se făceau 
atunci, câtă enervare era la Cafeneaua lui Monu (valabilă și minunată) realizare democratică  a unui ziar local…Povestea vorbei și Cultura vâlceană renășteau…
praf în ochi după câțiva ani aruncat de la etajele superioare ale administrației de stat, demonstrând prin 2013, că, chiar nu mai aveam stat! Îl vândusem deja… 
Râmnicul, capitală culturală europeană, da asta se vehicula în 2007 și astăzi constatăm că au dispărut și acele scări înalte pe care să le urcăm și să ne cerem 
dreptul la viață ca cetățeni civilizați, credem noi, cum am fost până în 2013, desigur,� nu și după 1969… Revenind la pădurile Vâlcii, spațiul sacral, spunem 
că Arhiepiscopia  Râmnicului, bisericile  și mânăstirile județului reprezintă  singura avere culturală bine gestionată din această parte a unei Românii, care  tot 
sperăm să renască!...

REVISTA „PRAXIS” - BULETIN INFORMATIV AL SFINTEI 
ARHIEPISCOPII A RÂMNICULUI - NR. 6 NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2018

și dacă ești mareșal, darămite dacă ești ...preot! Putem spune 
doar că Biserica a fost alături de politicieni la desăvârșirea Unirii, 
dovadă fiind cărțile scrise după război, iar înainte, preoții fiind 
și politicieni, contribuind la Unire...Iată, în Basarabia lucrurile 
fiind și mai clare: Sfatul Țării cuprinzând și preoți, cum ni se pare 
normal să fi fost (apropo, ne este cunoscută părerea că preoții 
trebuiau să facă parte din actualele consilii locale și poate nu ar 
mai fi fost atâta debandadă politică; și, care, lipsa lor, a făcut, 
poate, ca de șase ani să nu mai călcăm pe la sediul Primăriei, 
unde, în acești ani, pur și simplu, lupta politică din Consiliu 
ne-a degustat) el declanșează Unirea cu aproape un an înaintea 
actului de la Alba Iulia din 01 Decembrie 1918. Dar Sfatul Țării 
nu este Biserica. Dar, și dacă ar fi fost, fondul ei sufletesc se 
află în instituția cultelor țaristă (și austro ungară pentru nord 
bucovineni) care a dat posibilitatea ca românitatea să nu dispară. 
Iată ce exemplu frumos ne dă Monahul Moise, din Alba Iulia,  în 
cartea sa „Să nu ne răzbunați” și în care un „bunel” din Basarabia 
anului 1941, după ce bolșevicii l-au călcat și au distrus tabloul 
țarului Nicolae al II-lea, dacă până în acea clipă își spunea „Tatăl 
nostru”  în limba rusă, din acel moment și l-a spus în limba 
română!!! Suntem în 1941! Mai dăm și noi un exemplu la fel de 
grăitor...părinții noștri, când au venit prin evacuarea din 1944 în 
Regatul României au putut ocupa imediat posturi de profesori 
de limba română și limba rusă!...școala celor patru clase primare 
fiind făcută sub regimul țarist! În 1905 preotul romano catolic 
Vasile Lucaciu era om politic și membru în Parlamentul Ungariei 
din partea PNR...Putem vorbi de preoți, dar nu de Biserică, ca 
sprijinitori ai Unirii, fiindcă în Transilvania, aproape, ea, nu exista 
sau era aservită complet imperiului.

Conf. Dr. Ion Marian Croitoru, Facultatea de Teologie Ortodoxă 
și Științele Educației-Universitatea Valahia din Târgoviște: 
„Ortodoxia, factor promotor al unității și continuității românilor”-
Studia Theologica. Găsim în lucrare una dintre definițiile cele 
mai corecte date originii românilor din aceste ținuturi în contra 
celor mai multe și aberante alte definiții date de istoricii amatori 
care caută să destabilizeze ideea înrădăcinată de ardeleni asupra 
latinității și romanității românilor. Să fie clar pentru toată lumea: 
înainte de Hristos orice origine și genă umană este posibilă, 
funcție de timp,  să fie acordată românilor, dar în era noastră, 
după Hristos, este de nezdruncinat ideea, bazată pe documente 
scrise în piatră-Columna lui Traian-că suntem un produs rezultat 
din unirea elementului dac cu elementul roman. Semnătura de 
pe acest document este chiar montarea în perioada Renașterii în 
vârful Coloanei, în locul împăratului Traian, a statuii Apostolului 
Petru, ctitorul bisericii creștine. Însăși capitala rușilor, Moscova, 
în timpul lui Ivan cel Mare, care și-a luat numele de Țar (Cezar) 
a vrut să arate lumii un faptul real că rușii sunt continuatorii de 
drept ai romanilor din Imperiul Roman de Răsărit, instaurând 
A Treia Romă (după Roma și Constantinopol)! Și chiar în anul 
Centenarului vin unii daco-români să-l renege pe „Bădița Traian”, 
să renege actul de constituire al poporului român care este însuși 
Columna imperială de la Roma! Spre marea noastră onoare, 
antică, care nu este un document oarecare și necunoscut, de 
arte-facte, Columna lui Traian este actul de naștere al poporului 
Român...o spune toată lumea bună și cu scaun la cap, însăși 
ortodoxia noastră o spune, cea mai importantă religie de două 
mii de ani și care îl aduce pe teritoriul Daciei pe Apostolul Andrei. 
Dacia a fost provincie romană două sute de ani, începând din 
anul 106, ne spune autorul articolului, după ce elementul creștin, 
roman, pătrunsese în Sudul și nordul Dunării!!! „Cercetarea 

obiectivă a istoriei neamului român scoate în evidență, printre 
altele, că Ortodoxia reprezintă o trăsătură specifică în tradiția 
lui culturală și de civilizație. Acest lucru se datorează faptului că 
etnogeneza și creștinarea românilor reprezintă două procese 
concomitente, din moment ce neamul român s-a născut 
creștin, în mod natural, deodată cu formarea romanității lui. 
Mulți factori au contribuit la desfășurarea 
paralelă a acestor două procese, precum 
răspândirea seminției Evangheliei Fiului lui 
Dumnezeu, Iisus Hristos, întrupat la plinirea 
vremii (Galateni IV,4), în Scythia Minor, 
adică în Dobrogea actuală...”. Doamne 
Dumnezeule nostru, de ce neaveniții ăștia, 
obtuzi la minte, nu văd necesitatea, acum, 
când în Europa bate vântul otrăvitor al 
Orientului, destabilizând statele de forță ale 
Europei, inclusiv al României, instalării aici 
pe Valea Oltului, „Limes Alutanus” (pe cea 
mai cunoscută și veche stradă a României, 
Calea lui Traian!... la intrarea în Ardeal, 
unde pe vremuri a fost granița de rezistență 
a ortodoxiei împotriva catolicismului), a 
Lupoaicei Capitoline!...ce frumos i-ar sta, 
aici, la intrarea în cartierul (fost) „Versail” 
(Verssailles)! Câtă reînnoire pentru acest 
oraș, ce semnal, care și-a semnat în 1969 
dărâmarea-desființarea centrului vechi, 
catolic, fiind în opoziție minoră cu Episcopia ortodoxă...care în 
plus, deși în pădure, avea și un extraordinar de valoros seminar! 
Ne continuăm ideea și ne informăm cititorii că începem în presa 
Intol Press publicarea în fragmente a noului roman epistolar care 
se referă la acest dezastruos caz de demolare, odios act politic 
(total fără rost), „Orașul de carton și urmașii săi”...

Tot în materialul semnat de Marian Croitoru semnalăm o idee 
care ne cucerește și care ne arată că vechii germani îi numeau 
pe romani, în timpurile lor, walch-walach, care grăiește de la 
sine de mândria de a fis daco-roman (la pag. 26, col. 2, primul 
rând; sau Romania-denumirea Imperiului Roman de răsărit 
Pωμαγiα (pag. 27 rând 1). Mai aflăm că  domnitorul conducea 
țara împreună cu reprezentantul clerului, specific și Bizanțului 
(imperium și sacerdotium), și care corespunde și imaginii-
semnificație vulturului cu două capete aflat pe sceptrul de la 
Cozia al lui Mircea cel Bătrân, dar și în stema Rusiei lui Petru 
cel Mare...Vedem o răsturnare de situație care aduce o notă 
distinctă ortodoxiei românești, Neagoe Basarab având stema 
cu vulturul cruciat care este și acum pe stindardul României. 
Mai citim, și ne face plăcere, despre învățatul Udriște Năsturel, 
din timpul lui Matei Basarab, care, în Tratat despre dărnicie ne 
vorbește primul în literatura română despre... umanism! „...
el formula cea mai autentică concepție a Ortodoxiei românești 
despre umanism, adică un umanism discret, sobru, substanțial, 
fără artificii ridicole și inutile, precizând că dragostea lui pentru 
limba latină și cultură se adresa numai către acea învățătură 
care este dreaptă, nu la arta  literară neadevărată, ci la lucrul 
simplu care pricepe totul ce e bine fără cuvântările zadarnice 
ale unei ștințe nefolositoare a vremii noastre de rușine, ceea ce 
înseamnă că el avea în vedere păstrarea așezării intelectuale și 
duhovnicești specifice legii lui strămoșești” Ne amintim desigur 
din cuvântările aprige ale proorocilor din Vechiul Testament că 
aceleași cerințe le avea și Dumnezeu în raport cu nedreptul la 

cuvânt în beneficiul comunității fiilor lui Israel al învățaților și 
oamenilor cu carte degeaba...doar ca să dea din gură și să stea în 
față! Biserica ortodoxă este mai aproape de actul de conducere 
alături de domn și datorită unei anume călduri sufletești al 
acestei religii care are în plan Sfânta Treime, pe Maica Domnului 
și Pruncul la sânul său, două iconice care în mod hotărât sunt 

mai umane și adevărate în slava lor către 
absolut și Dumnezeul viu, decât Fecioara și 
Iisus răstignit pe cruce care inspiră groază. 
Din această cauză religia ortodoxă și 
icoanele sale (desăvârșite reprezentări ale 
artei grafice omenești, realizate de mâna 
omenească) sunt net superioare semnelor și 
însemnelor religioase neortodoxe...Ne mai 
permitem să adăugăm corolar acestor idei 
că biserica ortodoxă a estului și sud estului 
european, urmașă directă a lui Abel, fiul 
lui Adam, este mai adevărată și puternică 
(material și spiritual), decât toate bisericele 
neortodoxe dezvoltate pe lina urmașilor lui 
Cain, fratele lui Abel...

Toate materialele care urmează sunt deo- 
sebit de interesante și îndeamnă cititorul la 
reflecție: „Sub semnul centenarului Marii 
Uniri: Unirea Basarabiei cu România la 
27 martie 1918” de Dr. Mircea Gheorghe 
Abrudan, „Implicarea Bisericii Ortodoxe 

Române în actul de Unire de la 1918” de Pr. Dr. Laurențiu 
Rădoi, „Un pas minor, un efect major” de Prof. Univ. Dr. Mihaela 
Palade...pasul minor este înființarea școlii de pictură bisericească 
din 1924 (când se impune o anumită erminie în arta religioasă 
românească-atât de necesară!) și efectul major este tocmai 
această necesitate în vederea eliminării chiciului interbelic 
și postbelic prezent în pictura religioasă. Dacă vedem noile 
stabilimente religioase din România și împrejurul său româneasc 
ne dăm seama cât de important și major a fost să se cultive 
această erminie la nivel universitar și academic...

*
În drum spre Iași și Stareța sunt, ca de obicei, paginile de 

artă literară beletristică pe care cititorii Martyriei le așteaptă cu 
ocazia fiecărei apariții ale revistei, de această dată, subiectele 
lor fiind deosebit de adevărate și bine reliefate...Ștefan Zară 
semnează schița literară Stareța în care nu epicul ni se dezvăluie 
cum ne-am fi așteptat la un scriitor laic, ci suferința ascetică din 
viața (în cazul de față) monahală din mânăstirile vâlcene (ce 
sursă colosală, gândindu-ne numai la Mânăstirea Arnota-lupta 
de rezistență din munte, dar și din toate celelalte așezăminte 
monahale, unde viața ni se pare ca fiind direct legată de pământ 
și de cer, de spiritul care se cuibărește acolo sus în ceruri) pline de 
incertitudinile zilnice ale vieții, față de certitudinile cu mult mai 
evidente, însemnate, pe care le trăiesc sub semnul și însemnul 
proniei divine... În timp ce Ivona Boitan în piesa dumneaei de 
teatru atinge un subiet deosebit de interesant legat de refugiul 
Bucureștiului la Iași în Primul Război Mondial...Ne zdruncină 
amintiri similare din al Doilea Război Mondial, când în Basarabia, 
maturi români basarabeni s-au zidit în casele lor pentru a nu fi 
luați ostași luptători de armata sovietică și puși să lupte împotriva 
fraților români eliberatori!...Ce straniu lucru și războiul ăsta 
fraticid, cei mai mulți dintre ei au pierit la terminarea războiului 
împușcați tot de românii aflați în retragere...

pcickirdan



Bogdan Dumitru ALECA

Versurile unei romanțe a Bucureștiului inter-
belic, Mână birjar,1 scrisă de un vâlcean, Petre

Sabin. Pe siturile de specialitate (vezi www.discogs.
com) apare ca și compozitor roman2, născut la 11
martie 1912, alături de corifei ai muzicii de petre-
cere interbelice precum Jean Moscopol, Ionel Fernic. 
     Era rodul unei relații nelegitime între doctorul 
Gheorghe Sabin, fost prefect și senator de Vâlcea, 
membru al Partidului Conservator și menajera sa, 
copil pe care l-a adoptat, la 30 aprilie 1914. În anul 
1916, Gheorghe Sabin se căsătorea cu mama fiului 
său, la Râmnic. Copilul reprezenta speranța unui 
tată ajuns la asfințitul vieții (avea 63 de ani în anul 1912), după 
pierderea unei fete de 9 ani din prima sa căsătorie, în anul 1891, 
și a unui alt fiu, tot Petre, de numai un an, născut în 1908 din 
relația cu aceeași Isabela Capessius, după cum reiese din cele 
consemnate în testamentul fostului doctor:  Și acum, Iza dragă, 
mă adresez ție, și părăsind această lume îți mulțumesc pentru 
dragostea și devotamentul cu care m-ai îngrijit tot timpul cât 
am trăit împreună. Numai mulțumită acestor îngrijiri am putut 
să ajung la această vârstă. Ascultă draga mea, sfatul meu din 
urmă: fii serioasă cu copilul, nu-i arăta în față dragostea și 
iubirea. Sărută-l și admiră-l ceasuri întregi când doarme. Altfel, fii 
foarte serioasă cu el, căci după cum vezi singură, are o fire foarte 
greu de domolit și se lasă a fi condus de toți stricații, fără a ține 
seamă de sfaturile părintești, singurele date cu durere de inimă. 
Nu-i da frâu liber, ca să nu regreți tu mai mult ca oricine relele 
unei firi nestăpânite. De nu va învăța, de nu va termina liceul 
și bacalaureatul și se va pune pe cheltuieli și alte blestemății, 
consultă-te cu amicii Dițulescu și Teodorescu ca să-l trimiți într-o 
școală de corecțiune în Germania. Va fi bine și pentru el și pentru 
tine. Gândește-te că nici în mormânt nu aș avea liniște, dacă 
copilul nostru ar eși un stricat. 

Iar tu, Petrică, care ai ieșit din vârsta copilăriei, care pricepi 
și ai văzut și tu ceva în lumea aceasta și ai început a cunoaște 
ce este viața, să meditezi cu adâncă judecată asupra celor ce îți 
scriu aici: să respecți pe mama ta și să nu-i eși din cuvânt; să nu-i 
amărăști bătrânețea fiindcă nu vei găsi nicio balanță în viața ta 
cu care să poți măsura mulțimea sacrificiilor ce a făcut cu tine și 
a dragostei ce ți-a arătat în tot timpul vieții tale de până acum, 
să nu o atingi, să nu faci fapte pentru care să te blesteme, căci 
blestemul mamei este foc pentru copil. Îți las un nume curat pe 
care l-am moștenit de la părinți țărani, dar cinstiți, și l-am ridicat 
cât am putut mai sus. Să nu îți bați joc de el, să nu îl înjosești, să nu 
îl murdărești. Nu ai dreptul să faci acest păcat care pe tine te va 
apăsa mai mult decât pe oricine; din contră, să-l porți cu mândrie 
și cu cinste, să-l respecți si, dacă nu mai mult, să-l păstrezi acolo 
unde l-am ridicat eu și tot așa, să-l transmiți urmașilor tăi. Îți las 
o avere, nu  mare, dar destulă cât să poți trăi modest în mijlocul 
societății. Să nu îți bați joc de ea. Dumnezeu știe cât am muncit, 
cât am economisit, cât m-am lipsit adesea de cele necesare ca să 
o pot aduna. Tu ai văzut singur, că, bolnav fiind de o boală veche, 
în fiecare iarnă ea se agrava, până mi-a pus capăt. Aș fi putut să 
o prelungesc ducându-mă iarna într-o climă caldă. Nu am făcut-o 
ca să avem și să îți las cât mai mult. M-am sacrificat pe mine 
pentru tine. Ţi-am dat exemple de cum se poate risipi o avere 
oricât de mare ar fi ea. Învață, dragul meu, căci cel ce are învă- 
țătură nu moare de foame. Dumnezeu ți-a dat minte, pricepi 
orice lucru ușor, dar ești leneș, foarte leneș3.

Într-o zi din primăvara anului 1966, în timp ce mă aflam, împreună cu 
fratele geamăn, Nicolae, în București, la facultate, aveam să-l cunoaștem, 

de aproape, pe marele poet și scriitor Tudor Arghezi (21 mai 1880-14 iulie 1967).
Eram atunci studenți în anul întâi la Institutul Teologic Universitar (cum 

fusese ‚’botezat’’ în anii comunismului) şi aflați în drum către acesta, aproape de 
biserica Sfântul Ioan de lângă Piața Unirii, fratele a zărit și l-a recunoscut pe Tudor 
Arghezi și a considerat că ar fi bine să-l salutăm și astfel sa-l vedem si cunoaște 
de aproape. Ceea ce am și făcut deși ambii eram, firește, tare emoționați. Poetul 

UN COMPOZITOR VÂLCEAN MAI PUȚIN CUNOSCUT. 
FIUL DOCTORULUI SABIN, PETRE SABIN

MOTTO:  „ Mână birjar și du-mă în noapte, / Cât mai departe, oriunde-ai vrea. / Iubirea mea e-o nebunie, / Nici în beție n-o pot uita.” (Petre Sabin)

Cuvintele testamentare ale unui tată, scrise în 
anul 1928, cu doi ani înainte de marele sfârșit, care 
transpun grijile sale în legătură cu mult iubitul său 
fiu, a cărui comportare nu îi dădea mari speranțe 
în viitorul său, dar pe care, după cum spune Nicu 
Angelescu în „Memoriile unui om obscur”, îl iubea 
cu sentimentul acela deplin cu care bătrânii își 
concentrează toată dragostea lor asupra unui rod 
întârziat, oricât ar fi el de necopt4. Același Nicu 
Angelescu relatează o întâmplare legată de elevul 
său, Petre Sabin. Niciunul dintre elevii mei nu a 
îndrăznit să copieze la teze. Într-o bună zi, acest 
lucru l-a îndrăznit un elev din ultima clasă, băiatul 
doctorului Sabin, președintele Comitetului Școlar 

al Liceului. În momentul în care urma să predea teza, i-am 
ridicat sugativa, de sub care a apărut fițuica. M-am mărginit 
să-i spun: Dumneata vei face corijență. (...) Peste câteva zile, 
directorul liceului mi-a comunicat că sunt poftit în cancelarie de 
președintele Comitetului Școlar, care vrea să-mi vorbească. Din 
condescendență pentru bătrânul doctor al copilăriei mele, m-am 
dus. Doctorul Sabin stătea la biroul directorului și părea foarte 
agitat: Ce ai de gând cu copilul meu, domnule profesor?

-Băiatul domneavoastră trebuie să facă corijență. Sunt de 
părere să se pregătească temeinic în timpul verii, și, dacă mă va 
mulțumi în toamnă, îi dau o notă oricât de mare. 

 În toamnă, fiul său a trecut cu bine examenul de corijență, 
iar bacalaureatul – cu mare success. Păcat însă că încercarea de 
a-l deprinde cu munca pe Petrică s-a produs târziu și a fost de 
scurtă durată, fiindcă doctorul Sabin s-a prăpădit curând după 
aceea. Rămas fără sprijinul de tot momentul al tatălui său, 
Petrică n-a mai putut continua studiile și s-a pierdut în viață. 
Fiindcă primise o îngrijită educație muzicală și avea mult talent 
la piano, ajunsese să își câștige existența prin localurile de noapte 
ale Capitalei. Alcătuia și compoziții muzicale bahice, dintre care 
unele s-au bucurat de succes în lumea chefliilor, cum a fost cazul 
cântecului: «Mână birjar și du-mă în noapte/ Cât mai departe 
...». Peste ani, Petre Sabin cerea avocatului Gheorghe Zugrăvescu 
să-i găsească de urgență un cumpărător pentru cavoul familiei: 
„Dacă eventualul cumpărător ar obiecta că este ocupat cavoul, 
mă oblig să deshumez osemintele tatii și să le înmormântez 
aiurea...”. Poate că rămășițele pământești ale doctorului Sabin 
ar zăcea uitate prin cine ce știe ce groapă, dacă secretarul meu 
n-ar fi achiziționat acel cavou pentru socrul său, învățătorul 
C. Stătescu, ceea ce explică inscripția de la intrarea cavoului: 
«Familia C. Stătescu și Dr. Sabin»”.

Fire de artist, se pare că Petre Sabin nu avea asupra vieții 
viziunea realistă a tatălui și profesorulului său, aplecându-se 
cu pasiune asupra a ceea ce îi făcea plăcere: muzica. În ciuda 
scepticismului acestora, Petre Sabin a urmat, doi ani, cursurile 
Facultății de Medicină din București, după care a trecut la Drept. 
O fișă calificativă din anul 1943 consemna calitatea sa de student 
la Facultatea de Litere5. 

Două dosare existente în arhiva C.N.S.A.S. aduc anumite infor- 
mații despre existența sa ulterioară anilor de „ușoară petrecere”, 
când banii tatălui s-au topit în cluburile de noapte amintite de Nicu 
Angelescu: dădea celor interesați lecții de pian și acordeon, iar stu- 
diile la Drept l-au determinat să aplice, în anul 1938, pentru un 
post de comisar ajutor la Poliția Capitalei pe care îl obținea, prin 
decizia nr. 627 din 4 ianuarie 1939. În același an, i s-a lărgit com- 
petența, având dreptul de a instrumenta cazuri, ca ofițer al poliți-
ei judiciare și de siguranță, pe întreg teritoriul țării, regiuni și 

județe. 
Calitatea de oficial al Ministerului de Interne l-a obligat, în 

vremurile tulburi de după anul 1939, să adere, ca membru, la 
Partidul Națiunii (6 iulie 1940), ulterior la Organizația Legionară, 
din octombrie același an, așa cum declara ulterior, din cauza 
amenințării maiorului Orășanu că „nu vom mai rămâne niciunul 
din polițiștii vechi în slujbă”6. 

Într-o foaie calificativă din anul 1939, era descris ca „muncitor 
și cu tragere de inimă în executarea serviciului”, având cunoștințe 
profesionale și calități individuale „suficiente în raport cu 
serviciul ce îndeplinește”7.

Ca membru al Organizației Legionare, a fost ridicat, la 3 
aprilie 1941, de organele Parchetului Militar, judecat, dar achitat, 
neputându-i-se reține vreo acțiune de participare la rebeliunea 
legionară. Dovada că nu a fost niciodată un membru convins al 
partidelor politice în care a activat este recompensa primită în 
anul 1942, în sumă de 10.000 de lei, pentru că, în calitate de 
detectiv,  „a dovedit perseverență în urmărirea, identificarea 
și cercetarea cuibului de legionari Columna lui Traian, ai cărei 
membrii activau în Fabrica Wolff, I.A.R., SEMAT, Țesătoriile Unite, 
Creditul General Urban și Liceul Gheorghe Șincai”8. 

Avea un fizic impozant, măsurând 1,85 m și cântărind 140 de 
kilograme. Bolnav de Maladia Cushing (sindrom hipofiză), se trata 
la clinica profesorului Parhon de la Spitalul Central. Este motivul 
pentru care, în luna noiembrie a anului 1943, renunța la cariera 
de detectiv și cerea  mutarea „la un serviciu mai liniștit, unde să 
pot presta serviciul, văzându-mi în același timp de sănătate”9. 
Cererea i s-a aprobat, fiind încadrat la Controlul Străinilor.   

A fost revocat din funcție la 20 februarie 1945, în condițiile 
epurării cadrelor de poliție întreprinse de comuniști, după 23 
august 1944. 

Materialele existente în arhiva Serviciului „C” al Ministerului 
de Interne, după anul 1945, consemnează „păcatele” de care se 
făcea vinovat Petre Sabin: „a fost membru al Societății Amicilor 
Statelor Unite, (…), a fost înscris în Organizația legionară, în cuibul 
care a luat ființă la Serviciul Controlul Străinilor, a purtat cămașă 
verde și a aprovizionat cu alimente pe legionarii închiși”10. 

A căzut, astfel, victimă represiunii comuniste, fiind internat 
administrativ, pentru doi ani, la Canal, începând cu data de 19 
iulie 1952. Matricola 15431 a unității Capul Midia, preciza ocupa-
ția în momentul arestării - referent tehnic -, ocupația din trecut 
- muzicant, starea civilă – căsătorit și originea socială - burghez, 
fără apartenență politică. Starea sa de sănătate era incompatibilă 
cu regimul de exterminare de la Colonia de muncă Capul Midia, 
Petre Sabin încetând din viață la data de 24 ianuarie 1953. 

NOTE
1. Anumite site-uri de specialitate îl acreditează ca și creator al 

melodiei. Site-ul www.discogs.com îl menționează, alături de Dem. 
Dubal, ca autor al versurilor acestui cântec, muzica fiind semnată de Nel 
Martini (nume real: Radu Teodorescu). Alte surse îl consideră creator 
al melodiei, alături de Nel Martini, versuri Dem Dubal. Melodia a fost 
lansată în anul 1934. 

2. Alături de Dem Dubal, Jean Moscopol și Sallchardini, a compus 
tangoul Mai dă-mi o litră și-un sifon, apărut la Pan Records în  anul 1935.

3. Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale, fondul Tribunalul 
Județului Vâlcea, dos. 2/1930, nenumerotat.

4. Nicolae Angelescu, Memoriile unui om obscur, Editura Adrianso, 
2005, Rm. Vâlcea, p. 311.

5. Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității, fond 
Ministerul Afacerilor Interne, Arhiva Operativă, dos. I 520537, f. 90.

6. Ibidem, . f. 108.
7. Ibidem, f. 37. 
8. Ibidem, f. 53.
9. Ibidem, f. 77.
10. Ibidem, f. 111.

CUM L-AM VĂZUT ȘI CUNOSCUT, ÎMPREUNĂ CU FRATELE 
NICOLAE, PE TUDOR ARGHEZI ÎN 1966, LA BUCUREȘTI

s-a oprit, ne-a răspuns la salut, bine dispus, ne-a întrebat cine suntem, apoi ne-a 
dorit succes la studii. Clipele acelea petrecute în prezența lui Tudor Arghezi ni 
s-au părut fără sfârșit, dar ne-au umplut de bucurie și ne-au stăpânit mult timp.

Cert este că numai Providența a rânduit să-l vedem de aproape și pe marele 
făuritor al versului românesc, Tudor Arghezi, ca și în cazul marelui povestitor, 
Mihail Sadoveanu, tot amândoi, cu cinci ani mai devreme, în fața casei sale de 
vacanță din preajma schitului Vovidenia.

Pr. Dr. Ioan Dură - Bruxelles, martie 2019
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Raluca CORBU
           

Herta Muller a debutat în contextul existenței, a ceea ce a fost  Aktionsgruppe Banat. Cornel 
Ungureanu analizează fenomenul Aktionsgrupe în revista „Arca’’, nr.10, 11, 12, din 2015[1]: 

Dosar Aktionsgruppe Banat, publicat in revista Forum studentesc, din decembrie, 2012.
Reținem afirmațiile lui Daniel Vighi: „Evoc istoria de grup a celor din preajma  Hertei Müller, lui 

Richard Wagner, William Totok, Johann Lippet sau Helmut Fraunendorfer”. Noi, spune Vighi, existam 
„dacă ne băga cineva în seamă din capitală. Cei de la Aktionsgruppe nu pricepeau nimic din această 
neliniște a noastră, pentru ei soarele răsărea în Vest, dar nici măcar acolo: înaintea noastră ei au 
priceput descentralizarea literară”.Tot acolo era și Andrei Bodiu, care s-a ales cu dosar de securitate, 
fiindcă a stat de vorbă cu  William Totok... „La Tabăra din acei ani, nu departe de lacul Văliug... a 
fost Mircea Cărtărescu, printre alții. Dar și Herta, Richard Wagner, Helmut Frauendorfer”, afirmă 
același Daniel Vighi. Suplimentul revistei „Forum studențesc” îi publică, uneori sub pseudonim. 
Volumul de debut al Hertei Müller, dramatizat de Helmut Freuendorfer, a câștigat premiul întâi la 
festivalul de teatru studențesc. În Premiul Nobel și pentru Casa studenților: un pic, Viorel Marineasa 
povestește secvențe celebre  de la Aktionsgruppe: „De remarcat că, inițial, cei din Aktionsgruppe, 
care compuneau, de altfel, Cenaclul „Universitas” al Casei de cultură a studenților, nu au prea 
înghițit-o pe Herta:  credeau că este protejata lui Nikolaus Berwanger... Au urmat anii în care a intrat 
sub antrenoratul strict al lui Richard Wagner și, implicit, în zona disidenței, una venind dinspre 
stânga, dar cu atât mai necruțătoare la adresa național-comunismului ceaușist”.[2] 

In 1982 apare volumul Vânt potrivit până la tare, antologie alcătuită de Peter Motzan, cu o 
prefață de Mircea Iorgulescu. Reunește numele Anemonei Latzina, al lui Franz Hodjak, Rolf Frieder 
Marmont, Johann Lippet, William Totok, Richard Wagner, Rolf Bossert, Helmut Seiler, Horst Samson, 
Helmut Britz. Se coroborează în idei cu literatura generației optzeci. Optzeciștii au fost entuziasmați 
de retorica din Vânt potrivit până la tare, de „Aktionsgruppe Banat ”.  Gerhardt Csejka  notează:

 „Dacă deschizătorii de drumuri din Banat și-ar alege, în locul unui citat din Brecht, un text 
al Grupului vienez pe post de motto, asta nu înseamnă să credem că este doar o bârfă despre 
marii autori pe care i-au citit... Dincolo de asta, pentru o literatură ca a noastră, care era pe de-o 
parte patetică, pe de alta apăsătoare și fixată în materie, nimic nu putea fi mai vindecător decât 
cumpătarea lui Brecht și imaginația lingvistică așa cum o descoperim în poezia concretă”.[3]

Despre Diferențe și asemănări  scriu Mariana Marin („Există, desigur, multe asemănări între 
poezia generației 80 scrisă în limba română și a colegilor noștri germani..., dar există și deosebiri de 

NOTAȚII DESPRE HERTA MÜLLER
substanță. Există o solidaritate de viziune asupra poeziei, în sensul eliberării ei de produsele nefaste 
ale producției de serie...”), Matei Vișniec („Foamea de real și setea de luciditate sunt elemente oare- 
cum inedite în conținutul conștiinței poetice. Poetul care nu se mai droghează cu iluzii este poe-tul 
anilor 80”), Mircea Cărtărescu („Poezia germană de la noi e mai modernă, în sensul unei mai pronun-
țate atitudini programatice, experimentale”) Ioan Buduca, („Similitudinile celor două fenomene 
poetice țin atât de obiectul poetic (o reacție specifică la social) cât și de expresia poetică (antilirică, 
prozaică, ironică))”, Traian T. Coșovei, Elena Ștefoi, Liviu Antonesei („De aceea, am impresia, această 
poezie sună foarte firesc, asociațiile cele mai stranii nu deranjează. În acest punct, tânăra poezie 
germană din România se întâlnește cu ceea ce fac mai valoros tinerii poeți români de astăzi dar – 
deopotrivă – cu tradiția ceva mai recentă a poeziei germane de pretutindeni: Paul Celan, Gottfried 
Benn, Hans Magnus Enzensberger și, desigur, Bertold Brecht...”), Ion Bogdan Lefter („Cu destule 
puncte de contact însă și îndeajuns de bine diferențiată, poezia tânără de astazi se alătură poeziei 
tinere de la noi într-un tablou al unității în diversitate” (apud. Cornel Ungureanu, op.cit.).

 În cartea sa: „7 postmoderni: Nedelciu, Crăciun, Muller, Petculescu, Gogea, Danilov, Ghiu” 
(Editura Paralela 45, 2O10) Ion Bogdan Lefter, prezentând  poezia Hertei Muller, sintetizează: „La 
prima vedere, tonul ingenuu al vocii care se exprima în acest fel, asemeni celei/celor din proza 
autoarei, și aspectul sincopat al versurilor creează o sugestie de ermetism, dacă nu de incoerență 
sau bizarerie cu ascendență suprarealistă’’[4] (p. 82).

Acelasi critic și istoric literar cartografiază cărțile Hertei Muller, traduse în limba română. Este 
vorba de: „Încă de pe atunci vulpea era vânătorul” (Traducere de Nora Iuga, Cuvânt înainte și notă 
bio-bibiografică de Gerhardt Csejka, 208 p.) și „Animalul inimii” (Traducere de Nora Iuga, 184 p.) 
în 2005, Editura Polirom îi publică „Regele se-nclină și ucide” (Traducere și note de Alexandru Al. 
Șahighian, Colecția „Ego-grafii”, 232 p.) și „Este sau nu este Ion” (176 p. + CD). În anul 2006 apare 
o reeditare a traducerii „Animalul inimii” (Colecția „Fiction LTD”, 232 p.). Tot în 2006, constată Ion 
Bogdan Lefter, apare și „Im Haarknoten wohnt eine Dame/În coc locuiește o damă” (versiunile 
românești traduse de Nora Iuga, 210 p.). (Ion Bogdan Lefter, op. cit., p. 76)

[1] Revista „Arca’’, nr.10, 11, 12, din 2015
[2] „La început a fost dialogul. Grupul de Acțiune Banat și prietenii: poezii, proză, polemici, Bernic Corina, 

Wichner Ernest, Editura Polirom, 2016
[3] Gerhardt Csejka,  Aktionsgruppe Banat. Deschizători de drumuri confuzi („Neue Literatur”, 4/1984)
[4] „7 postmoderni: Nedelciu, Crăciun, Muller, Petculescu, Gogea, Danilov, Ghiu”, Ion Bogdan Lefter, 

Editura Paralela 45, 2010

Ilie GORJAN
 

Deși ne separă convingeri și simpatii politice diametral 
opuse, când vine vorba de cărțile scrise de Marian 

Pătrașcu, lucrurile se schimbă radical, deoarece el scrie o 
literatură vie, de substanță, peste care nu poți trece cu ușurință 
și care te determină, pur și simplu, s-o parcurgi, s-o apreciezi/
analizezi, să devii părtaș la toate trăirile, zbuciumul, suferințele, 
satisfacțiile, realizările și neîmplinirile autorului.

Cea mai recentă carte publicată de Marian Pătrașcu, „Suntem 
ceea ce trecutul a sădit în noi” (Editura Rotipo, Iași, 2018), este 
cu adevărat o împlinire literară de seamă, o carte valoroasă prin 
întreg conținutul ei, o transpunere literară, în pagină, a vieții 
autorului, o carte care te atrage și te cucerește de la prima la 
ultima filă. Cele 25 de nuvele, povestiri, schițe, eseuri, pamflete, 
cum vreți să le spuneți, cuprind fapte și întâmplări din viața 
autorului, din copilărie și până în prezent, pe care le parcurgi cu 
savoare, dar și cu nerăbdare pentru a vedea ce urmează, acestea 
având menirea să te facă să treci de la râs la plâns și invers, ele 
declanșând în sufletul tău, ca cititor, sentimente diverse: bucurie, 
revoltă, tristețe, empatie etc.

Nu este deloc, nici simplu și nici comod, să-ți expui viața în 
spațiul public ca marfa pe tarabă în piață, și să-ți atragi simpatia 
cititorului (cum este cazul meu), dar Marian Pătrașcu își asumă 
acest risc și o face cu o nonșalanță care merită lauda și aprecierile 
noastre. Cartea, scrisă la persoana întâi singular, într-un stil direct, 
deschis, chiar inginerește aș putea spune, definește ca personaj 
central chiar pe autorul acesteia, care-și dezvăluie, volens-
nolens, principalele trăsături de caracter și temperamentale, 
ce fac, trebuie să recunoaștem, deliciul acestei cărți. Colateral, 
autorul creionează personaje reale, de o complexitate și un 
farmec aparte, care te impresionează, unele negativ, dar cele 
mai multe pozitiv, uneori până la lacrimi, cum este cazul celor 
trei câini, Vlăduț, Bălan și Deta (da, sunt personaje, chiar dacă 
nu sunt oameni, eu n-am putut să-mi stăpânesc lacrimile, nici 
când am citit cartea „Oameni și câini” a aceluiași autor, nici 
acum). Ce m-a impresionat la acest personaj central, întruchipat 
în persoana autorului, este varietatea însușirilor și trăsăturilor 
sale temperamentale, care l-au pus adesea în situații limită, ce 
se puteau solda cu pierderea libertății sau chiar a vieții.

De altfel, el se autodefinește limpede într-un pasaj astfel: 
„Nu eram deloc obișnuit cu o astfel de stare - eu, căruia îmi 

VIAȚA PE O MUCHIE DE CUȚIT
sărea țandăra din orice sau, cum spuneam chiar eu - mă apucau 
pandaliile atunci când nu-mi convenea ceva și în special atunci 
când mă întâlneam cu prostia umană și când cineva încerca 
să mă păcălească” sau „Pe măsură ce vorbeam, vocea mi se 
ridica din ce în ce mai mult, cuvintele mi se buluceau în gură, 
iar de la un moment dat începusem să și gesticulez și să tremur 
de furie” (l-am văzut uneori în această ipostază la ședințele 
Forumului cultural al Râmnicului). Apar în carte ca personaje 
părinții autorului, bunicii, sora, unchi, mătuși, colegi de școală, 
consăteni, colegi și profesori de liceu și facultate, șefi și colegi de 
serviciu, prieteni, cunoscuți, cercetători și specialiști în domeniul 
său de activitate, oameni de cultură ș.a., personaje complexe, cu 
trăsături superb încondeiate de autor și puse în diferite ipostaze, 
care stârnesc empatie, furie, dispreț, compasiune ș.a.m.d.

De pildă, n-aveam cum să nu simt un sentiment de maximă 
satisfacție, când am citit pățania de la Tg Mureș cu o funcționară 
de la C.E.C., care a refuzat să-l servească pe motiv de “Nem 
tudom romano” (în activitate fiind, mi s-a întâmplat nu o dată 
când mergeam în Harghita și Covasna să mă confrunt exact cu 
aceeași problemă, dar eu n-am avut curajul să reacționez cum 
a făcut-o autorul acestei cărți). Cartea abundă de tot felul de 
întâmplări, pățanii, fapte, din viața autorului ori a celorlalte 
personaje, unele hazlii, care te fac să te prăpădești de râs (de 
exemplu, cu doi colegi a mers la un magazin și au întrebat-o pe 
vânzătoare dacă are sule, iar aceasta a răspuns că n-a mai văzut 
sulă de doi ani și ce-a urmat las cititorului curiozitatea să afle 

din carte), altele dramatice sau chiar tragice cu urmări grave 
pentru protagoniștii lor. Demn de reținut mi s-a părut episodul în 
care Teșcuțoaia, străbunica autorului, plecând cu copiii din calea 
nemților, care ocupaseră jud. Vâlcea în primul război mondial, 
când a fost ajunsă din urmă de o coloană de nemți, ce  voiau să-i 
ia vaca și vițelul, femeia a dovedit un curaj nebun și i-a ars o palmă 
ofițerului ce comanda coloana, iar acesta, în loc s-o împuște pe 
loc, cum ar fi făcut rușii, i-a apreciat curajul și a lăsat-o să plece 
cu carul cu boi în care se aflau cei cinci copii.

Un personaj foarte interesant, care-ți reține atenția, este 
Mărian Frântu, cel care a salvat satul autorului, Greblești, de la 
colectivizare, pe motiv că ar fi fost coleg de celulă cu Gheorghiu 
Dej în lagărul de la Tg Jiu și l-ar fi rugat pe acesta să nu se facă 
GAC în acel sat. Am reținut, de asemenea, setea de cultură 
a autorului, dragostea pentru carte, sugestia fiicei lui de a citi 
marea literatură rusă, fapt care s-a și întâmplat, cititul cărților pe 
ascuns de teama părinților care nu-i permiteau să citească decât 
“cărți de școală” (oare câți dintre noi n-am trecut în copilărie prin 
astfel de situații?) Sunt interesante opiniile autorului cu privire la 
vise, cauzele și interpretarea acestora, și curios lucru unele erau 
premonitorii, pentru că la scurtă vreme faptele se petreceau 
aidoma ca-n visul autorului.

M-a emoționat și un alt aspect, și anume că în tinerețe 
aveam pasiuni comune, așa cum aflu din carte, priveam aceleași 
filme și ascultam același gen de muzică, concluzie pe care am 
tras-o văzând în carte, printre altele, o relatare despre filmul 
„The splender in the grass” cu Natalie Wood și Woody Allen, 
din care am recitat toată viața, ca și autorul, celebrele versuri 
scrise de Wordsworth: „Chiar dacă slava ierbii acelui ceas/ S-a 
stins pe veci/ Noi nu vom pregeta/ Și vom căuta puteri în ceea ce 
a rămas!” Anii de sărăcie din perioada 1980-1989 sunt ilustrați,  
în amănunt, de către Marian Pătrașcu, cu exemple concrete, 
unul care m-a distrat la culme fiind cel cu vata medicinală de la 
farmacia Combinatului chimic unde era angajat, plăcându-mi 
afirmația (la care achiesez întrutotul): „când aud câte unul că-mi 
spune că era mai bine înainte de 1989, îmi vine să-i crăp capul!”

Așa incomod pentru șefi și proști, irascibil, coleric cum e, 
Marian Pătrașcu are și un pronunțat simț al umorului, prezent în 
multe episoade din carte, mie plăcându-mi modul cum le saluta 
pe colegele de muncă cu întrebarea dacă sunt gravide, în perioa-
da aia când întreruperea sarcinii era interzisă, de la băga în boală.

(Continuare în pag. 10)



În 16 martie 2019, după o frumoasă liturghie, în biserica 
Mânăstirii Lainici, din Gorj, s-a săvârșit pomenirea 

lui Constantin Brâncuși. În ultimii 25 de ani câțiva oameni, 
buni cunoscători ai omului, artistului, a operei acestuia au 
organizat, undeva în vreo mânăstire din Gorj, Vâlcea și Argeș, 
o comemorare la data împlinirii anilor de la trecerea marelui 
sculptor român, exponentul desăvârșit al artei moderne, la 
cele veșnice. După un continuu periplu pe la Polovragi, Horezu, 
Târgu Cărbunești, Cotmeana ș.a (a fost o comemorare și la 
Montparnasse-Paris!), din 2017 s-a statornicit ca loc al pomenirii 
anuale Mânăstirea Lainici. Alegerea acestui loc, pe valea trecerii 
Jiului, la cumpănită distanță- între Petroșanii, unde s-au lucrat 
componentele Coloanei Infinite și Târgu Jiu, unde se înalță ca o 
vâlvă să ilustreze nesfârșirea trăirii neamului românesc - părea 
hărăzită demult. Remarcam în pridvorul bisericii, în fresca de 
de-a dreapta și stânga ușii de intrare, ba chiar în mesajul scris: 
sensul înălțării și al coborârii la anumite soroace ale istoriei, 
dar permanent în ființarea zilnică, a celor de îndumnezeire spre 

SĂ MĂRTURISIM … POMENIRILE DIN FAȚA ALTARULUI!
înomenirea oamenilor și înălțarea lor mântuitoare. Pe Valea 
Jiului, plină de istorie, nu departe de locul unde Ioan Dragalina 
a dat un moment istoriei românilor Mânăstirea Lainici, gătită 
frumos pentru mărturii înălțătoare va fi privit trecerea orizontală 
a istoriei să se înalțe lumânare pururi aprinsă, să fie aurire și 
înnobilare sufletului de lumină căutând cerul.

Evenimentul din 16 martie 2019, la împlinirea a 62 de ani  de 
la săvârșirea părintelui sculpturii moderne, Constantin Brâncuși, 
a fost organizat de profesorii: Ion Mocioi, Moise Bojincă, Ștefan 
Stăiculescu, primarul localității Pestișani, Cosmin Pigui și pr. 
Arhimandrit, Ioachim Pârvulescu, reprezentând: Forumul Cultural 
„Constantin Brâncuși”, Fundația „Acasă la Brâncuși” Hobița, 
Primăria Peștișani și Sfânta Mâmăstire Lainici-Gorj. Participarea, 
după o bună mobilizare, ne-a adunat din multe locuri: Vâlcea, 
Hunedoara, Timiș, Mehedinți, Sibiu, Argeș, dominantă fiind 
prezența gorjeană. Împreună cu vizitatorii ocazionali, care au 
asistat la eveniment – inclusiv la mesajele semnifictive, post Te 
Deum!- au  fost acolo cca. 80 de persoane. Nădăjduim că presa, 

prezentă la eveniment, va multiplica participarea afectivă spre 
cinstirea lui Constantin Brâncuși. Nu putem, în spiritul adevărului, 
să nu observăm absența celor însărcinați special de Statul Român 
cu cinstirea sculptorului : Centrul Brâncuși … din îndepărtatul 
Târgu Jiu. Remarcăm mesajele aduse acolo de românii din foarte 
apropiatele … Canada, Australia și de la „Seniorii” Vâlcii aflați 
în pelerinaj pe la Ierusalim, dar cu gândul și cu inima lângă noi 
cei veniți la Lainici cu un rost anual. Am adus acolo mulțumirile 
Cercului de la Râmnic „România Grădina Maicii Domnului” 
organizatorilor între care Mânăstirii Lainici că a statornicit 
evenimentul comemărării anuale în locul potrivit și am readus în 
atenția publică dorința lui Brâncuși, reluată de multe ori în spațiu 
public – dar considerată o fantezie, un capriciu!- privind aurirea 
Coloanei fără Sfârșit, să-i păstreze, în timp, cu costurile minime ( 
în raport cu costurile de întreținere ale bronzului care își pierde 
strălucirea foarte repede!) vâlva arderii intense.

Mihai SPORIȘ 

PENSIONARA
Angela BURTEA

Se sculase de dimineață, fiindcă ceasul biologic funcționa cu exactitate precisă, iar 
statul îndelungat în pat ar fi mirosit a lene sau boală, ori ea nu era nici leneșă și 

nici nu acuza vreo durere într-atât de mare, încât să se facă una cu patul. Printr-o mișcare 
lentă, își coborî picioarele la marginea patului, se frecă ușor la ochi și privi prin sticla 
curată și strălucitoare a ferestrei, care se afla la 50 de centimetri de ea. Răsărise soarele 
de câteva minute și-și cobora razele într-o mângâiere suavă, atingând și fereastra de la 
etajul trei, în spatele căreia perechea de ochi albaștri se clătea în baia de lumină.

În ziua aceea de septembrie, în cea dintâi zi a toamnei, programul ei nu mai semăna 
cu programul anului trecut și nici cu cel de-acum 42 de ani. Era altceva. Era nou, era un alt 
început, pe care și-l grăbise singură într-o clipă de deznădejde, într-un minut de cumpănă 
sentimentală, într-o oră de maximă analiză interioară. Nu regreta, părea doar nostalgică 
după un timp care expirase prea repede, atât de repede încât nu-i simțise iuțeala și 
rapacitatea cu care-i furase tinerețea, anii, viața.

În aceeași lentoare, îndepărtă perdeaua și deschise larg fereastra. Aerul plăcut, cu iz 
de frunză ruginie și bănuți de tufănică, o determină să zâmbească și să respire îndelung, 
ca și când o clipă de insuficiență respiratorie pusese stăpânire pe dânsa. O dată… și-ncă o 
dată! Tresări! O lacrimă se prelinse din ochii ușor obosiți, ascunși în spatele lentilelor, căci 
de vreo doi ani se făcuse soră bună și cu ochelarii.

Cafeaua! Nu-i grabă! își spuse zâmbind, timp în care mâna-i fină, dar cu pielea ușor 
încrețită, se îndreptă spre aparatul de radio, prietenul cel vechi și statornic. O fracțiune 
de secundă își privi palmele. Le întoarse când pe față, când pe dos. Erau tot ale ei, dar 
atât de diferite! Timpul le transformase, n-o avantaja! Or fi devenit ele mai îndemânatice, 
dar și mai muncite! Recunoștea, nu avusese întotdeauna grijă de ele, nu și le protejase 
îndeajuns, căci traiul scump ceruse sacrificiu ori ea nu se împotrivise niciodată muncilor 
domestice. Tot privindu-le, se întrebă în mare taină: Oare peste câte alte mâini au poposit 
mâinile mele, spre a conduce stiloul sau creionul în scrierea literelor și cifrelor?

Și nu s-a sfiit niciodată să-și așeze mâna peste sutele de mâini mici și fragile, curate 
și cu unghii îngrijite ori peste cele care văzuseră mai rar apa și săpunul sau peste cele cu 
pielea arsă și aspră datorită  muncii fizice la care fuseseră supuse, fără voia lor. Oare ce 
vor fi făcând acum acele multe perechi de mâini, peste care, odinioară, mâinile mele au 
încercat să croiască drum? se gândi ea.

La braț cu nostalgia, înțelegea că era pentru prima dată când nimic nu o mai zorea, 
când acele ceasornicului se mișcau blând, iar ticăitul său nu-i precipita mișcările, ci, din 
contră, o acompania plăcut. În sunetul ceasului deșteptător și-al știrilor de tot felul își 
bău și cafeaua. Calm, stând relaxată în fotoliul din modestul său balcon, savură licoarea 
aromată și atât de binefăcătoare. Zâmbi unui gând frumos, dădu să se ridice spre a-și 
verifica mapa școlară, apoi se reașeză, spunându-și: Gata! Atât a fost! De-acum trebuie să 
mă grăbesc încet, căci au grijă ei, anii, să-mi grăbească trecerea! De azi, sunt pensionară!

CONSTANTIN ZĂRNESCU 70!

AMINTIRI
Trăim într o lume în care ritmul este tot mai alert și ne trezim cu sufletele tot mai goale. Totuși, se 

mai nasc oameni care doresc să dăruiasca și altora bogația inimilor lor, harul și iubirea de oameni. 
În 2 Martie 1949 s-a născut prozatorul Constantin Zărnescu în comuna Lapușata, satul Zărnești, jud. Vâlcea. 
Comuna este așezată pe malul râului Cerna izvorand din Munții Căpățânei. În tavalugul și sursurul ei apa 
Cernei i-a adus scriitorului nostru, Titel, multă inspirație și dorința de a crea opere, cărți în diferite domenii. 
El, un copil născut într-o famile frumoasă, tatăl său veterinar, mama casnică, având încă un frate, Pavel. În 
aceeași primăvară, dar în aprilie, în ziua de Florii, am venit și eu pe lume… Întâmplarea, poate, a fost ca noi 
să fim botezați în aceeași cristelniță de preotul Pertică Bulacu. Așa că noi, de atunci, am rămas frate și soră 
de botez. Timpul a trecut, am început școala, fiind colegi până în clasa a Vll-a. În timpul acestor ani în mintea 
noastră au fost mii de gânduri și zbateri. Noi amandoi învățam foarte bine, ne luptam pentru premiul întâi…
Sigur, veneu din urma si ceilalți colegi cu o inteligență sclipitoare: Lucica Popescu, Mihai Diaconescu, Tudora 
etc. Eu stăteam în prima bancă, Titel stătea la ferestră. Întâmplarea și ghinionul vieții lui a fost pentrut că 
a contactat o otită, care l-a dus la surzenie cu toate intervențiile și grija părinților lui. Am terminat școala 
elementară și fiecare a plecat la liceul preferat, el la Horezu, eu la Râmnicu Vâlcea. Îmi amintesc, cred că și 
Titel își amintește când tatăl meu în urma discuției cu tatăl lui a spus: - Costică eu nu îmi dau fata la râșniță, 
adica Liceul din Horezu, ci la moară la Rm Valcea… Ha!!! Ha!!! Drumurile noastre s-au despărțit fără a ști 
că în sufletul lui Titel a încolțit o mică pasiune pentru mine. Niciodată nu am știut, decât atunci când a 
apărut prima carte a lui, Clodi Primus, eu, Smaranda Voinescu, colega lui pentru care facuse pasiune, la 
terminarea liceului m-am căsătorit. Motive au fost multe: decedarea parinților mei etc. În prima lui carte, 
Clodi Primus, sunt și eu unul dintre personajele cărții, numele meu în carte este Luminița, din dorința de a 

nu-mi știrbi relația mea de familie. Acolo am știut, citind despre dragostea 
platonică pe care C. Zărnescu a avut-o pentru mine. Multe povești, zbateri 
și poate suferințe din dragoste pentru el, cred, dar totul a trecut, platonica 
dragoste, rămânând doar acest sentiment curat până ziua de astăzi. Am 
rămas și suntem prieteni, și frați de botez.

Viața noastră a continuat în direcții diferite El a plecat la Facultate la 
Cluj, acolo scriind cărți minunate. Titel nu a uitat niciodată locul unde s-a 
născut. Vorbește cu un mare patos despre comuna noastră. Constantin 
Zărnescu este un scriitor de admirat, aproape surd, reușind să scrie multe 
cărți și continuând chiar și acum… Nenorocirea, destinul crunt într-un fel 
al lui C. Zărnescu este și pierderea vederii la un ochi în urma unui tragic 
accident la Revoluție. Nu a încetat să scrie, și-a urmat și continua să-și 
urmeze visul și talentul, harul lui înnăscut de a scrie, și de a ne oferi nouă o 
parte din cultura imensă pe care o are. 

A avut și are o familie superbă, s-a căsătorit cu Lucica, din amândoi, rezul- 
tând copii minunați. Fiica lui, Anita, care locuiește la Paris îi urmează cariera… 
                                                             Smaranda NICULA, Timișoara
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Simion PETRE

Zi importantă, de mare importanță, 31 ianuarie 1419, 
„Nașterea în eternitate”  (ÎPS Varsanufie-Arhiepiscopul 

Râmnicului) a celui prim și mare domnitor român, poate cel mai 
mare pe care l-a avut nația românească din întreg mileniul doi, 
era naostră, Mircea cel Bătrân sau Mircea cel Mare! ale cărui 
rămășițe pământești se află aici la Mânăstirea Cozia; în pronaos, 
lângă mama altui măreț domnitor, primul care a intuit și realizat 
România, la 1600, cu capitala la Alba Iulia, Mihai Viteazul!...și el 
domnitor al Țării Românești!  La Mânăstirea Cozia în 31 ianuarie 
2019 a avut loc o slujbă de pomenire, în biseria cu hramul Sfânta 
Treime, un sobor de preoți din Arhiepiscopia vâlceană, cinstind 
cu demnitate și preamărire trecerea în neființă a domnitorului 
român. După cunoscuta cântare de pomenire și de sfârșit a 
slujbei religioase, Sfânta Pomenire în fața altarului și mai apoi 
la mormântul marelui voievod, consilierul archiepiscopal Pr. 
Dr.  Ștefan Zară a transmis Cuvântul ÎPS Varsanufie în legătură 
cu personalitatea domnitorului Mircea cel Bătrân, care, și în 
acest an a fost o pildă, pentru cei prezenți, de discurs concis 
și cu mare încărcătură emoțională și de conținut. Ideile 
principale ale discursului Înaltului Ierarh, al Vâlcii și  
Bisericii Ortodoxe Române, s-au axat pe calitatea de om 
desăvârșit al credinței ortodoxe, înființând și reparând un 
număr mare de lăcașuri de cult, în chiar faza de început 
a ființării  în marea ei splendoare a bisericii ortodoxe 
românești;  pe calitatea de mare diplomat, ducând o 
politică de neatârnare în fața marilor puteri ale timpului; 
păstrând și o importantă legătură cu biserica din Centrul 
și Apusul Europei; și cea mai importantă, recunoscută de 
întreaga creștinătate, a Europei, ținerea la distanță față 
de aceasta a pericolului otoman…De mai multe ori pe 
parcursul întregii manifestări a fost citată această calitate 
pe care a subliniat-o Arhiepiscopul Râmnicului: „Nimic din 
ceea ce avem astăzi, nu ar fi fost posibil fără existența acestui 
mare voievod”. 

*
Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepis-

copul Râmnicului, la pomenirea a 601 ani de la trecerea la cele 
veșnice a Voievodului Mircea cel Bătrân, intitulat „Voievodul 
Mircea cel Bătrân - ctitor de țară și de spiritualitate românească”

Acum 601 ani, în ultima zi a lunii ianuarie, anul mântuirii 
1418, a trecut în Ţara de peste Veac binecredinciosul voievod 
al Țării Românești, pus spre odihnă până la obșteasca Înviere 
în mormântul pe care și la pregătit la „lăcuita Sfintei Treimi” 
Mănăstirea Cozia, cel care se numea pe drept „cel întru Hristos 
Dumnezeu, dreptcredinciosul și binecinstitorul și de Hristos 
iubitorul și singur stăpânitorul, Io Mircea mare voievod și domn, 
cu mila lui Dumnezeu și cu darul lui Dumnezeu, stăpânind și 
domnind peste toată Țara Românească și părțile de peste munți, 
încă și spre părțile tătărăști și Amlașului și al Făgărașului herțeg 
și Banatului de la Severin domn, și pe amândouă părțile pe toată 
Dunărea, încă și până la Marea cea Mare și cetății Dristorului 
stăpânitor”.

Acest mare voievod al Țării Românești și-a ales ca loc 
de veci ctitoria sa de pe Olt, căci așa cum ne spun cronicarii 
contemporani voievodului „într-una din luptele pe care le-a avut, 
obosit a adormit sub un copac pe malul Oltului, și, dormind, a 
visat cum Sfânta Treime S-a coborât la el, în chipul celor trei 
îngeri care l-au întimpinat pe Avraam, și i-a spus: «Încrede-te 
în Dumnezeu! Tu vei birui pe păgânii care sunt în țara ta». Și 
încrezător în acest vis, deștepatu-s-a Mircea și a plecat la luptă și 
pe păgâni i-a biruit”. După acel vis, se pare că Mircea Voievod, a 
promis că dacă va fi biruitor în luptă va zidi mănăstire în acel loc, 
lucru care s-a și întâmplat. Mănăstirea, înălțată pe locul uneia 
mai vechi, ctitorită se pare de tatăl său, Radu I Voievod, a fost 
sfințită la 18 mai 1388, așa cum reiese din hrisovul lui Mircea 
cel Bătrân, în care se spunea: „...a binevoit domnia mea să ridic 
din temelie o mănăstire la locul numit Călimănești pe Olt, care a 
fost înainte satul boierului domniei mele Nan Udobă”. Un sprijin 
important în zidirea acestui sfânt lăcaș l-a avut Sfântul Cuvios 
Nicodim, duhovnic al domnitorului și stareț al mănăstirilor 
Vodița și Tismana. Ca mănăstire, Cozia s-a organizat sub directa 
supraveghere a Sfântului Nicodim de la Tismana. El numește cel 
dintâi stareț cunoscut din documente, Ieromonahul Chir Gavriil, 
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fără îndoială un ucenic al său. Această mănăstire a fost și continuă 
să fie până în zilele noastre o adevărată oază de duhovnicie, la 
începuturi aceasta fiind chiar o mănăstire avaton, o mănăstire în 
care femeile nu intrau, după cum ne informează Paul de Alep în 
renumitul său Jurnal de călătorie.

Visul acesta pe care, se pare, că l-ar fi avut Voievodul Mircea 
l-a călăuzit întreaga viață, i-a fost ca un program după care acesta 
s-a călăuzit toți anii domniei sale, căci nu este loc unde să fi mers 
el și să nu-și fi adus aminte de Dumnezeu și de casa Sa, ctitorind 
unele, întărind și înzestrînd cu odoare altele. Dreapta credință 
și evlavia domnitorului Țării Românești, Mircea cel Bătrân, nu 
poate fi pusă la îndoială. Înseși ctitoriile sale sunt semnul unei 
credințe nestrămutate, ce arată dorința acestuia de a fi pomenit 
necontenit la Sfânta Liturghie, iar duhovnicul său, Sfântul 
Nicodim de la Tismana, este, fără doar și poate, un garant cert al 
vieții pe care domnitorul o ducea. Studiile din ultimii ani asupra 
personalității domnitorului Mircea cel Bătrân îl așază pe acesta 
între sfinții domnitori, precum Binecredinciosul Voievod Ștefan 
cel Mare și Sfânt și Sfântul Voievod Neagoe Basarab.

Mănăstire Cozia, ctitoria Domniei Sale, ni se înfățișează ca 

fiind una dintre nestematele Olteniei de sub Munte, atât prin 
frumusețea artistică a arhitecturii și picturii ei, cât și prin ceea 
ce a însemnat și înseamnă ea  astăzi pentru cultura națională. 
Această mănăstire, oglindă a Împărăției lui Dumnezeu și a culturii 
naționale, a fost și rămâne izvor de inspirație pentru literatura și 
arta românească, vrednicul de pomenire stareț,  Gamaliil Vaida, 
în monografia dedicată mănăstirii pe care a stărețit-o, enumerând 
peste zece scriitori care au fost inspirați de frumusețile Coziei, de 
la Grigorie Alexandrescu și până la Ioan Alexandru, la care noi nu 
putem să nu-l adăugăm pe strălucitul scriitor și exemplar ierarh 
al Bisericii noastre, Bartolomeu al Clujului. 

Acest spațiu isihast, al rugii necontenite, începând cu 
perioada de ctitorire, a avut un important rol duhovnicesc, 
istoric și cultural. Prin poziția sa geografică, Mănăstirea Cozia a 
fost peste veacuri o garanție a vieții românești și a Ortodoxiei de 
o parte și de alta a Carpaților.  

Mircea cel Bătrân, voievod binecredincios și înțelept al 
neamului românesc s-a îngrijt deopotrivă de bunăstarea 
materială și spirituală a poporului său, tinzând către idealul 
unității naționale. 

A pus un accent deosebit nu doar pe zidirea de lăcașuri sfinte, 
ci și pe sfințirea propriei vieți. În ceea ce privește activitatea 
desfășurată în sprijinul Bisericii, putem spune că Voievodul 
Mircea cel Bătrân a fost unul dintre marii ctitori de biserici și 
restauratori de sfinte lăcașuri ai perioadei medievale.

Despre personalitatea voievodului muntean stau mărturie 

frescele de la Brădet, Argeș și Cozia, în care se pot remarca 
privirea pătrunzătoare și trăsăturile fine ale unei persoane 
cizelate, cumpătate și bine determinate. Dreapta credință și 
evlavia voievodului Țării Românești, Mircea cel Bătrân , nu pot fi 
puse la îndoială.

Asemenea Sfântului Gheorghe, Marele Mucenic, care a 
zdrobit capul balaurului, voievodul evlavios Mircea a stat mereu 
apărând țara de năvălirea păgânilor și întinarea dreptei credințe.

Prezența lui Mircea cel Bătrân, Voievodul Țării Românești, nu 
se va șterge din rădăcinile neamului nostru românesc, atât timp 
cât nu vom uita să-i cinstim memoria, așa cum i se cuvine unui 
mare voievod creștin. Domnitorul Mircea cel Bătrân rămâne viu 
prin ceea ce a lăsat posterității și constituie un model pentru 
conducătorii de astăzi și un îndemn pentru generațiile de azi și 
de mâine în a sluji acest popor.

Fiecare dintre noi trebuie să fie conștient că fără jerfa, vitejia 
și domnia sa, poate nu ar mai fi existat în poporul român nici 
Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare, nici Mihai Vitezul, 
nici Mihai Eminescu, nici Nicolae Iorga, nici Constantin Brâncuși, 
iar destinul țării acesteia ar fi fost cu totul altul. Veșnică să-i fie 

pomenirea lui din neam în neam!
*

 De la biserica centrală, a mânăstirii, unde s-a ținut 
slujba, s-a trecut în sala de conferințe a Muzeului 
Mânăstirii, lângă Paraclisul Duminica Tuturor Sfinților, 
unde Corala Seminarului Sf Nicolae dirijată de Arhidiacon 
Dr. Dumitru Codruț Scurtu a interpretat un putpuriu de 
cântece…patriotice! Începând cu Imnul României!...cor de 
băieți care a sunat perfect.

Apoi Ștefan Zară a deschis manifestarea culturală 
închinată domnitorului român, care a constat în lansarea 
volumului 10, „Studia Academia”, cu titlul „Voievodul 
Mircea cel Bătrân, apărător al dreptei credințe și ctitor 
de lăcașuri sfinte” care a apărut în anul 2018, proaspăt 

ieșit de sub tipar, la Editura Arhiepiscopiei Râmnicului, Praxis, la 
care ne lăudăm și noi că am scos două cărți: Interviul anului. Un 
monah la 75 de ani. Arhim. Veniamin Micle și Tiparul bisericesc 
la români… Cum era de așteptat, o ediție, îi spunem noi, de lux în 
care s-au pronunțat cunoscuți autori, care semnează și în celebra 
deja revistă „Martyria” da, cum mulți spun: „una dintre cele mai 
bune reviste de cultură la nivel național”. Ziarul Cultura vâlceană 
și-a făcut un titlu de onoare publicând recenzii elogioase după 
aproape fiecare număr…care apare, fiecare număr, într-o 
grafică de calitate fără asemănare! Pr. Ștefan Zară este  editor 
și coordinator al volumului, Pr. Constantin Olaru este corectorul 
(dificilă sarcină) acestei bijuterii tipografice , care a apărut și cu 
contribuția graficienei  Ana Maria Zară, care semnează Coperta…
Cei care au dat naștere acestui volum sunt: ÎPS Varsanufie 
semnează  „Voievodul Mircea cel Bătrân-premergător al unității 
de neam și de credință a românilor” capitol de început, înainte 
mergător, o esență a esențelor în materie de artă și istorie; Acad. 
Prof. Univ.Dr. Răzvan Theodorescu semnează „Mare voievod, 
herțeg și despot: ctitorul de țară Mircea I” un articol în care 
avem de asemenea o mare încredere după ce mai an trecut, 
ilustrul istoric spunea la Arhiepiscopie că „românii nu au voie 
să-și uite romanitatea și latinitatea ” iar, în 2008, la primirea 
titlului de Cetățean de Onoare arăta în fața tuturor prima pagină 
din „Povestea vorbei”, color, o reproducere a unui  Sf Gheorghe 
pictat de subsemnatul, spunând: „Așa se face un ziar de cultură. 
Bravo!”; Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan semnează „Mănăstirea 
Cozia în cartografiile și descrierile austriece din prima jumătate 
a secolului al XVIII-lea” un material despre care Pr. Dr. Nicolae  
Moga, prezent și domnia sa în prezidiu spunea că articolul 
prezintă foarte multe noutăți…un material care ne-a plăcut 
și nouă, așa cum mereu am susținut, că, din păcate, noi i-am 
respins pe austrieci (deși ei au scris pe stâncă în defileul Oltului 
că în 1720 ne chemam Dacia) în timp ce bucovinenii i-au primit la 
sânul lor. Și Bucovina și Oltenia sunt denumiri date de austrieci! 

Mai târziu, însă, în 1944, oltenii aveau să-i primească pe 
bucovineni în casele lor, dând dovadă de un mare patriotism și 
eroism; Prof. Univ. Dr. Valentin Ciorbea semnează: „Politica lui 
Mircea cel Bătrân (1386-1418) la Dunprea de Jos și Marea cea 
Mare” în care după cum se văd, lucrurile sunt foarte clare…

(Continuare în pag. 9)



Editura eLiteratura, 2017, un volum 
de poezie, care confirmă cariera de 

scriitor, de mare poet, poetică prin care 
autorul a debutat și s-a format în deceniul al 
doilea după 1950 an în care s-a născut la Valea 
Mare în județul Vâlcea. De atunci și până în 
prezent Ștefan Dumitrescu a urmat o carieră 
strălucitoare, fără precedent în literatura 
românească din toate timpurile, desigur și fără 
comentarii, fără precedent în Oltenia, care să 
nu uităm a dat acestei națiuni mari scriitori, cu 
precădere poeți! Da, chiar așa, Vâlcea are în 
prezent unul din cei mai mari și confirmați poeți, 
care este și dramaturg, și romancier, și filosof; 
iar vâlcenii nu a fost în stare să-i bage asta în cap 
unui „oltean” din județul Olt, poet slătinean, 
care cu fondurile destinate culturii vâlcene, prin 
legea 168 din 2003, a alcăuit un volum omagial 
poeților vâlceni care onorează Centenarul!!... 
iar pe Ștefan Dumitrescu nici măcar nu-l 
amintește, batjocorind cultura vâlceană și pe 
vâlceni! Desigur, cu mâna la fel de politrucă a 
primăriei râmnicene, secțiunea (dacă o are?) 
cultură! Dar Oltul curge și pietrele rămân, mai 
ales acum (în ultimii patruzeci de ani) când 
comuniștii l-au transformat în 
lacuri, iar cei contemporani cu 
noi, neocomuniști, din Râmnic și 
din Slatina, nici măcar să-l scar-
pine-scormonească la fund nu 
sunt în stare. Noi ne cerem ier- 
tare actualilor edili șefi, căci știm, 
nu domniile lor au declanșat 
această nerușinată acțiune 
culturală legată de Centenar…

Un ultim volum de poezie 
în ordine cronologică, care 
onorează acest gen liric, poetul, 
utilizând toate mijloacele ar-
tei literare în redarea cât mai 
fidelă a stării poetice, după 
care aleargă toți poeții…
Poezie clasică, cu tot arsenalul 
ei, de valoare, care atinge 
perfecțiunea literară, și în care 
Ștefan Dumitrescu pare a fi un 
real maestru:  „M-aș tot pierdea 
prin neguri și lumine,/ Căzând 
prin mine veșnic m-aș tot 
duce,/ Tu răstignit pe mine ca 
pe cruce./ Eu răstignit pe țipătul 
din Tine!”-ultima strofă din 
poezia Iisus, cu care se deschide 
volumul, ca o declarație de 
definire a stării proprii, ca o 
declarație de început-motto 
și în care poetul este parte 
din Iisus, răstignit pe durerea 
Mântuitorului la țintuirea Sa pe 
cruce! după ce, în prima strofă, 
tot el, poetu,l se autorăstignise chiar pe trupul 
lui Iisus, pe iconicul care a dominat lumea 
două mii de ani! Iisus răstignit, marele simbol 
al omenirii care te naște și renaște prin tine 

ȘTEFAN DUMITRESCU: „MUNTELE ÎNCĂRCAT DE DRAGOSTE”
însuți. Iisus Christos, ales partener de cruce, 
Iisus Christos, veghind la capătul drumului 
ascensiunea poetului lângă Luceafăr!...
Da, ne amintim, Nichita Stănescu, care 
și-a împărțit camera pentru o vreme cu Ștefan 
Dumitrescu, fixa poemul acestuia, „America, 
Calul Troian al omenirii” lângă „Luceafărul”, 
capodopera literaturii românești scrisă de 
Mihai Eminescu….Mare simțire și derută în 
același timp, între lumea din noi și lumea 
înconjurătoare, interacțiune din care s-a născut 
Yin și Yang sau Sărutul lui Constantin Brâncuși…

Ne surprindem în timp, noi și cântecele 
noastre,  fredonând, murmurând despre lume 
și viață, despre splendorile lor, despre oameni 
și iar oameni ca aburii denși, acum la foraj, și 
volatili în căldura de vară, și vedem cum păsările 
noastre seamană tot mai mult cu păsările mute 
ale aceluiași Brâncuși; și grele, țipând, dar prin 
ciocurile lor înflorate neieșind nimic; chiar așa, 
nici o notă și nici un zgomot!... „al cui e cântecul 
acesta alb în care/ stau ca într-un abur aici pe 
muntele/ suferinței urcând din văile întinse/ 
vai și cântecul meu este un abur” (În apusul în 
care chipul meu), da, iată și latura tragediană a 

poeziei lui Ștefan Dumitrescu, 
o latură pe care o găsim mai la 
tot pasul timpului său literar,  
din moment ce încă din 1970, 
deplângea soarta poporului 
său, când avea douăzeci de 
ani!: Noi vom muri asasinați/ 
Într-un apus adânc de soare/ 
Pe țărmurile unui veac/ Ges-
ticulând a disperare! (Poporul 
român) ...da, ca un Pierre de
Ronsard al Renașterii  (jumăta-
tea sec. XVI) în „Hai cartea 
mea, nu plânge”

Simboluri peste simboluri, 
lumină pe munte, lumini șu-
voaie ca râurile printe brazii și 
pinii din munte, și unde omul 
nu mai este ființă, ci patrie este! 
El își umflă nestingherit stea-
gul și pieptul în lume, da, mai 
mult ca oricând omul, patrie 
este!...și țara e ființa, întreaga 
simțire, suferința, fericirea și 
bucuria, și toate acestea le 
citim în poezia poeților cla-
sici!...Și muzica sfâșietoare și 
nebunia, pe lângă patrie, de-a 
fi floare!... „E o lumină aici 
pe munte,/ Curge ca fluviile 
anume,/ Nu mai sunt ființă 
sunt un fel,/ De a fi patrie în 
lume!” (Nu mai sunt ființă!) 
Senzațional, nu mai sunt ființă 
! sunt patrie fără țintă!...

Cei care se iubesc au inimi în ochi și nu se 
mai satură privindu-se în inimi. Și buzele, și 
săruturile, întreaga iubire li s-a mutat în ochi, 
ochi de foc, om și nu ochii fără ochi! Se poate 

crede că lumea în viitor va fi formată numai 
din ochi, omul! Ochi cu mâini și picioare, ochi! 
„Inima lui cântând/ S-a transformat în ochi/ Și 
inima ei cântând/ S-a transformat în ochi!/ /Oh, 
ca să se privească/ mii de ani mii de ani/ Cei 
doi ochi imenși/ Din piepturile lor!” (Oh, cum se 
priveau ei înfiorați)

Femeia și bărbatul, amândoi, sunt a lumii 
conduită! Ei nu pot fi singuri decât pe cale de 
epruvetă, de experiență și chiar și atunci, fără 
ei, măcar o noapte sau un ceas, lumea ar fi ieșit 
din matca ei și nu ar mai fi existat. Cum poți să fii 
în trei fără un el și o ea?! „Tu trebuia să fii a mea 
femeie subțire și-naltă/ Ar fi înflorit pădurile 
de atâta iubire/ Dumnezeu ar fi venit pe țărm 
ca un mire/ Și te-ar fi zidit la-nceputul timpului 
Poartă.” (Tu trebuia să fii a mea, femeie!)

Inima, săgeata și buzele sunt premizele 
iubirii. Fără cele trei, nici polenul nu mai poate 
fi cules de albină și așezat simetric în celula 
fagurelui cu pereții de aur. Polenul poate totuși 
poleniza prin fluturi și alte și alte  albine. „O 
inimă trece prin văzduh/ cu o săgeată înfiptă în 
ea/ în urma ei/ dusă de vânt o haină/ / în urma 
acesteia/ doi pantofi/ la zece metri în urma lor/ 
mânându-i din urmă/ / două  buze/ atât/ două 
buze/ zâmbind.” (Imnul unei inimi)

De multe ori mâinile , el și ea, inimile pot 
fi pânze de corăbii și malurile vise, și faruri, și 
lumini, maluri în lumi apuse și care vor veni, 
pot fi trăiri în nemuriri…În realitate mâinile 
sunt fapte, iar Ștefan Dumitrescu este un poet 
al revelării și  înfăptuirii  de stări poetice! „Tu 
ești un mal al râului, al mării,/ Eu blândul, malul 
celălalt,/ Cu mâinile întinse către tine/ Dinspre 
adânc înspre înalt/(…) /Tu ești aripa stângă a 
Condorului,/ Pierdut în abisalele-nălțimi,/ Eu 
sunt aripa cealaltă a lui,/ În țipetele lui devenind 
mâini” (Cu mâinile întinse către tine).

Iubirea e o stare prezentă în două ființe, 
femeie și bărbat, și care trăiesc pururi doar 
în prezent…Iubirea nu este un făcut pentru 
alte timpuri, alte dăți, nici pentru mâine, nici 
pentru ieri, nici pentru viitorul neatins cu mâna 
făptuitoare și adus în prezent. În iubire poți 
să mori dacă nu-l ai în tine pe…azi! Iubirea 
este cuibărită în palmele celor care se unesc, 
și se lipesc, fiecare pe trupul și părul celuilalt. 
„Răspunde iubito când strig,/ În curând se va 
face târziu,/ Și va fi un întuneric în lume/ Că n-o 
să mai pot niciodată să viu! (Strigătul lui)

Poezia lui Ștefan Dumitrescu este un spațiu 
nesfârșit cuprins între ceruri și pământul 
rotund între orizontale și verticale care sunt ca 
maluri, limanuri pentru nesfârșit! Cuadraturi pe 
pământ care se desfășoară urmând drumurile 
de culori, călări pe curcubee… Poeziile lui Ștefan 
Dumitrescu sunt  imne ale tânărului  însetat de 
iubire și ale fetei aflate în pragul căderii în abisal 
în strai de femeie, cu gât întins și genunchii la fel 
ca un nud de Amedeo Modigliani… Așteptând 
iubitul călare pe pământ tropotind stingându-și 
sugrumat iubirea cea mare!...dragostea fierbin-
te și înaripată, care s-o salveze, să nu devină sta-

nă de sticlă sau piatră! …Într-un război nuclearo-
atomic  mai demult, o Sara și-a pierdut cumpătul 
și s-a uitat spre trecut, spre destinul care era 
înapoi!...și s-a transformat în stană de sticlă 
din apă de mare. Ce teribil și cumplit sfârșit, 
fetele ei și ale celebrului Lot rămânând fără 
tată și fără iubită și neprihănită soție… „gândul 
lor este acolo sus/ pe podișurile nesfârșite/ ale 
preafericitelor culmi/ unde  efebii se întrec cu 
zeii/ /unde orașele albe strălucesc/ deasupra 
codrilor de uraniu/ de unde muzici electrice/ 
maiestoase se prăval” (Imnul adolescentelor)

Distanța dintre un el și o ea e tot atât de mare 
ca dintre un fir de iarbă și o stea când pe cer 
apare. Un el și o ea, care sunt veșnic în căutare…
Da, „Te voi căuta” „Te voi căuta mereu, iubita 
mea/ Eu fiind în firul ierbii tu într-o stea,/ … /
Îndurerat și cântând voi porni din nou/ Dar abia 
la sfârșitul timpului ne vom întâlni într-un ou.”

Dragoste, iubire fără mâini și mai ales fără 
palmele îmbrăcate în epidermal nu se poate! 
Căci în palme stă simțirea toată și necuvântată 
și fir al vieții. Doar mâinile Veronicăi Micle, 
degetele ei pline de „…briliante/ verzui cât 
vrăbiile” n-au reușit să înverzească poetul, rece 
ca un Luceafăr și toate s-au prăbușit în haos și 
mâini și degete și briliantele cât vrăbiile…Iubirea 
nu suportă taine și nici voaluri, chiar străvezii, 
pe trupul alunecător și rostogolitor ca valul. 
Iubirea este un rost în afara oricărei splendori, 
din aur și din safire, chiar roua depusă pe frunză 
de trandafir…„Oh, mâna ei cu briliantele cât/ 
turturelele orbindu-te/ se întindea să-l mân-
gâie pe El/ în toate părțile se întindea/ deo-
dată/ mâna ei/ încet pipăind/ în toate părțile  se 
întindea/ Căutându-l/ încât semăna cu un disc/ 
având pe margini mii de degete/ încât semăna 
cu o sferă/ din care creșteau/ mii de degete/ pe 
care se vedeau briliantele/ verzui cât vrăbiile” 
(Mâna iubitei. Elogiul 9. Veronicăi Micle).

P CICHIRDAN

Ligia ZAPRAȚAN-NICOLESCU

L-am cunoscut mai întâi ca schior. Dacă ar fi să povestesc 
ce-mi aduc aminte despre el, totul s-ar rezuma la patru cuvinte: 
schiurile, el, fesul și-o poezie. Apoi am aflat că este unul din 
păzitorii traseelor munților Iezerului, unul dintre salvamontiști. 
La Cuca, la cabana noastră, era binevenit, ca de altfel toată 
patrula. Atâta doar, că patrula venea și pleca după timpul cuvenit 
odihnei, unui ceai rapid, spicuirea  informațiilor despre cine a mai 
urcat, dar Nae se întorcea mai târziu, cât de târziu era. Intrați mai 
târziu în grupul „Cuciștilor”, întrebările noastre despre ceilalți 

SALVAMONTISTUL  NAE,  POETUL
găseau răspunsuri stereotipe. Despre Nae Cojocaru informațiile 
erau ample și cel puțin respectuoase dacă nu cu multă dragoste 
povestite.     

-Cine este Nae? a întrebat Adrian care deja apucase să stea 
de vorbă cu el. Vine și pleacă, dar parcă este dintre noi de când e 
lumea. Este un adevărat personaj!  Mi-a făcut plăcere să vorbim.

   -Este unul din cei mai buni salvamontiști din patrulă. Deși 
destul de scund, are o putere de urs. Mulți nebuni îi datorează 
viața! Intră în vorbă nea Binder care ne cunoștea „nemțește” pe 
toți.

   -De unde este, căci este mereu aici. Ce lucrează, unde, 
pentru că are mult timp liber? am întrebat.

   -Din câte știu este strungar supercalificat la uzinele ARO. 
Timpul liber și-l face cu mult sacrificiu, lucrând peste program 
sau ture duble. Are avantajul că s-a născul aici, la o aruncătură 
de băț, în Lerești. Practic s-a născut pe munte, cu schiurile în 
picioare, continuă Mircea Bogorin povestea despre Nae.

   -Știe istorie cât noi toți la un loc! a avansat Lili Hanciu,  
   -Scrie poezii, ne-a spus și Lili Neagoe.
   -Nu mai spune! m-am mirat. Frumoase?
   -Stai că-ți-o zic pe ultima! a sărit Lili H. în mijlocul cercului 

pe care-l făceam în poiană, după masă, legumindu-ne cafeaua 
sau alte lichide.

(Continuare în pag. 12)
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Țara condusă de Mircea cel Bătrân a cuprins nordul Carpaților 
Meridionali și Sudul Dunării fiind cea mai mare Țară Românească 
până la Unirea Mică din 1859; Prof. Univ. Dr. Mihaela Palade 
semnează; Biserica Mânăstirii Cozia – între preluare, interpretare 
și perpetuare” un studiu care ne amintește de cel din Martyria 
în care arhitectura sacră este deasupra situației economice și 
sociale…era bine să se insiste despre anul în care apare vulturul 
cu două capete și semnificația lui, desigur, la Cozia, atât pe 
picioarele voievodului cât și la fereastra din sudul clădirii-un 
material exagerat de științific; Diacon Drd. Ionuț Vână semnează 
„Tabloul votiv al domnitorului creștin Mircea cel Mare ”; să nu 
uităm că la Mânăstirea Cotmeana există un tablou votiv care se 
pare că este chiar din secolul XIV! în naosul în care acum cinci, 
șase ani nu se putea intra din cauza lipsei de oxigen…noi am 
trecut pragul dintre construcția lui Brâncoveanu și cea veche-
originală-și nu ne-a văzut nimeni și am făcut poze; Prof. Univ. Dr. 
Radu Vergatti semnează „Io Mircea mare voievod și domn, singur 
stăpânitor a toată Țara Ungrovlahiei…și de amândouă părțile 
peste toată Podunavia, încă până la Marea cea Mare” din care 
aflăm pe lângă lucruri extrem de interesante și un concept al lui 
Nicolae Iorga precum că Istoria „este o expunere sistematică … a 
faptelor de orice natură” …deștept Iorga ăsta, dar în contrasens 
cu puzderia de istorici de astăzi care indică documentul ca 
fiind cel mai prețios pentru stabilirea adevărului faptic! Nici 
noi nu prea punem bază pe documentele de cancelarii, care, 
majoritatea sunt false; Conf. Univ. Dr. Ioan St Lazăr semnează: 
„Încercare privind dimensiunea spiritual în personalitatea și viața 
lui Mircea cel Bătrân ” Nu știm, dar ne vin în minte niște anologii 
destul de gratuite în utilizarea unor expresii specific criticilor 
literari și savanți care să dea greutate:   „strămoș eponim” (în 
mod sigur de aceea liceul Vasile Roaită-cel care cinstit trăgea 
sirena chemând la grevă generală o clasă deșteaptă și nu ca acum 
când trage sirena culturii o clasă a rașilor în cap și tatuați și cu 
belciuge în urechi și nas cum erau idolii evreilor - a primit numele 
lui Mircea cel Bătrân), „Nicodim… și povestea lui paideică” ei, 
da, Mircea cel Mare a ctitorit și a conlucrat cu Nicodim prin 
filosofie și știință! Și finalul mai ceva ca în Simfonia a IX-a de L.v. 
Beethoven: „Mircea cel Mare și Nicodim cel sfințit - douăzeci 
de ani de conlucrare simfonică”…a știut Primăria Râmnicului ce 
face când l-a numit pe distinsul cercetător și critic literar…poetul 
Centenarului; Prof. Dumitru Garoafă semnează: „31 ianuarie/ 
13februarie 1918: comemorarea a 500 de ani de la trecerea în 
veșnicie a Domnitorului Mircea cel Mare ” un material frumos 
despre Unirea cea Mare, Unire care îl are pe frontispiciu și pe 

V. I. Lenin…să nu uităm cât de mult ne-a ajutat 
V I Lenin pe noi, punând  în fruntea Ungariei pe 
Bela Kun și înființând  Republica Sovietică Bavaria 
(Munchen)!?; Pr. Dr. Laurențiu Rădoi semnează: 
„Mircea cel Mare și Biserica Neamului”, la lansarea 
din 31 ianuarie fiind și unul dintre vorbitori, la 
obiect, moderatorul numindu-l un demn urmaș al 
academicianului Mircea Păcurariu, care i-a fost și  
îndrumător la teza de doctorat. Să consemnăm că 
la această lansare la care pe lângă moderator au 
vorbit despre volumul prezentat preoții Nicolae 
Moga și  Laurențiu Rădoi, au mai luat cuvântul 
făcând interesante observații asupra perioadei 
lui Mircea cel Bătrân, asupra însăși voievodului, 
Mihai Sporiș și Eugen Petrescu (acesta din urmă 
vorbind despre importanța Episcopului Calinic, din 
Pietrari, unde a ctitorit și un frumos monument). 
Ultimul vorbitor a fost de la Asociația Culturală 
„Rovine” din Argeș, Asociație care an de an își 
trimite reprezentanții la comemorarea lui Mircea 
cel Bătrân, de la Cozia! Dăm în continuare  câteva 
fragmente  din cuvântul colegului nostru din presa 
culturală scrisă, Mihai Sporiș, care an de an ține un 
speech la sărbătoarea de la Cozia (ÎPS Varsanufie 
a spus „Nașterea în eternitate” și nu moartea 
voievodului, ori nașterea se sărbătorește!)…

Mărite Domn Mircea și încă Mare Voievod al 
Istoriei românilor, din vremuri de glorie, sfințite 
cu jertfe de sânge! Te simt prin preajmă în acest 
paraclis al Coziei unde îți rosteai adesea rugile 
către Dumnezeu. Sigur pomenirea noastră despre 
eroismul și cele de sființire ale tale ni te-au adus 
aici și ești părtaș adunării noastre anuale!

Onorată adunare! Dau mulțumire organi-
zatorilor acestui eveniment de pomenire anuală 
(Arhiepiscopia Râmnicului și Mănăstirea Cozia), 
că la 601 ani aduce încă ruga către Dumnezeu: pentru iertarea 
păcatelor iubitului Mircea, sălășluit în Ceata Drepților, și 
pentru grabnica descompunere a celor de alcătuirea trupului și 
întoarcerea celor materiale la sânul mumei, din care lut a fost 
luat să-i i se insufle viețuirea celor 60 de ani pământești, dintre 
1358 și 31 ianuarie 1418! Vă mulțumesc și dvs., participanților, că 
dați cinstire de atâția ani, și mai mereu rugăciune lui Dumnezeu, 
pentru constatarea sfințeniei lui Mircea cel Mare/ cel Bătrân!

Mărite Doamne! Anul trecut/2018 o boală m-a țintuit locului 
și nu am fost la evenimentul/Simpozion național, să reînnoiesc 

ruga către cei îndrituiți să ne vadă iubirea 
pentru tine și să constate îndeplinirea, după 
șase veacuri, a canoanelor! Te rog să mă ierți! 
Și eu încerc acum o mare supărare. Într-un an 
consacrat special contemplației, de recuperare a 
unui veac, cu mintea noastră prea încărcată de 
cele lumești, nu am fost în stare să ne lămurim 
și să redobândim  UNITATEA neamului, căruia 
Dumnezeu I-a dat o țară dodoloață, acum un 
veac! Am fost nevolnici și cât de greu ne-ar fi 
fost să recuperăm, nu unul, ci șase CENTENARE. 
Am ratat sorocul universului în care s-au aliniat 
planetele și deși tu ai dimensiunea colosală a 
unui Jupiter, am fost prea mici să te observăm 
în rând cu sfinții cei mari care ne veghează mer- 
sul în marele carusel. Știm bine că nu s-au alini- 
at încă părerile celor ce contează în mărunta 
lor Istorie. Știm că ți se pun în cârcă, în fel 
și chip, răbojul și consecințele faptelor tale, 
nefericit de strâmb, puse-n cronici fără cumine-
care! Cum să se vadă încă mai multe Rovine, cu 
datări, alianțe ciudate și desfășurări ale evenimen- 
telor care merg între alb și negru, între victorie 
și înfrângere? Cum să te poți lămuri în acest joc 
de-a alba-neagra? Iartă-ne Doamne!

Anul trecut s-a sfințit Altarul unei durabile 
construcții: Catedrala Mântuirii Neamului! Iartă-
ne Doamne, că tu fiind Mântuirea de atunci 
și de peste șase veacuri, nu ai fost încă găsit 
mare temei și trăinicie Mântuirii! Nădăjduiesc, 
însă, că finalizarea unui proiect înțelept și atât 
de necesar, te va introduce, după meritele tale, 
repede, pe ușa din față! Îți dau și o bunăvestire: 
conducerea Academiei Române – locul unde 
istoria își poate găsi unitatea de interpretare a 
eroismului românesc!- și-a primit un Cap, frumos 

așezat pe umerii înțelepciunii. În el nutrim speranța să te observe 
în ceea ce numim Cel Bătrân, nu neputințele tale și ale noastre, 
ci înțelepciunea de pe urmă a românilor. Mulțumesc aici și celor 
ce au marcat evenimentul cu ceea ce s-a întâmplat aici , acum 
un an, adică au vrut să țină caruselul timpului în loc, să nu ratăm 
marele soroc al alinierii astrelor între care tu poți lumina și ceața 
prin care orbecăim, încă, mântiurea! Iertare Doamne de cele 
spuse, dar te încredințez că acesta este gândul care mi-a imboldit 
vorbele! (Mihai Sporiș/ Cercul de la Râmnic : „România: Grădina 
Maicii Domnului” )

POMENIRE DE MARE DEMNITATE ȘI CINSTIRE ADUSĂ DOMNITORULUI MIRCEA CEL BĂTRÂN

Ion PREDESCU   
   

Iuliana Marciuc scrie cu dezinvoltură, creativitate și onestitate despre întamplări din imagologia 
postbelică româ-nească și nu numai. Grila de interpretare a Iulianei Marciuc este structurată 

de ceea ce se numește apartenența la o viziune: „Această carte cuprinde în paginile sale destine 
deosebite, perso-nalități media, gânduri și frămantari, analize uneori necruțătoare, eseuri tandre 
și, cu siguranță, cititorii vor înțelege că nu este doar o carte, ci și un gest! Un gest de prietenie și 
sinceritate.” Gestul, însă, se transformă într-o viziune estetică. Viziune estetică, care se bazează 
pe adevăr. Adevărul este conceptul de mimesis. Un adevăr instrumentalizat prin teoria textului, 
altfel viziunea nu ar fi estetică. Lumea televiziunii devine text și metatext, poetica ideilor și poietica 
teoriei, în textul Iulianei Marciuc „Închidem ochii și vedem dincolo de momentul prezent și de 
bucăți de trecut, în amintiri, fragmente ale viitorului pe care noi ni-l construim, evident, în imagini. 
Cu cât suntem mai imaginativi, cu atât viziunea noastră asupra vieții, a oamenilor, a viitorului este 
mai colorată, mai vibrantă, mai vie.”

Om de televiziune fiind, Iuliana Marciuc își denominează vocația, o construiește și teoretic, cu 
talent și erudiție prin acest volum, „Zei de mucava”, care are la origine lucrarea de doctorat cu titlul: 
„Imagologie în reprezentarea creativă din cinematografie și media”. Imaginea și chipul, sufletul 
și viziunea sunt concepte dezvoltate de Iuliana Marciuc în cartea ei. Capitolul: „Imagine. Per- 
sonaj. Emblemă. Simbol.” din „Capitolul I: Personaje emblematice în cinematografia românească” 
începe prin referința la Ferdinand de Saussure și definiția, pe care savantul o propune pentru sem-
nificant: „Semnificant este un obiect fizic, un sunet, un cuvânt tipărit sau o imagine.” Urmează, 
apoi, analiza exactă și, în același timp, persuasivă a citatului amintit, râsfrantă în propria viziune. 
Structuralismul lui Ferdinand de Saussure servește arborescenței argumentelor pentru ceea ce 
înseamnă conceptul de „viziune”.

„Dincolo de această triadă laconică, atunci când discutăm despre imagine, punem în ecuație și 
capacitatea unui creator de a vedea imaginea într-o formă sau alta. Căutăm adevărul într-o imagine. 
Putem prezenta un peisaj sau un loc mistuit de sărăcie, sau, pur și simplu, putem deforma o realitate, 
enunțând-o în frânturi suprarealiste”, cum spunea scriitorul american John Howard Lawson. Este 
o construcție ad argumentum. Citarea lui Fr. Nietzsche este remarcabilă ,drept argument pentru 

IULIANA MARCIUC, REALIZATOAREA DE EMISIUNI TV,  ȘI TEZA EI DE DOCTORAT
MOTTO: Uneori, din marea învolburată, zeița Afrodita își face apariția.

teoria valorilor: „Omul, pe verticală valorică superioară, adică minoritarii, iar restul cons-tituind 
gloata. Omul de valoare este nobil, poartă o morală și este de multe ori creator de valori spirituale.” 
Adăugăm și cealaltă aserțiune: „Orice formă de fidelitate este o formă de înnoire.”

Contextul este completat cu referința la Aristotel, cel din „Etica nicomahică”: „Emblematic este omul 
cu grandoare sufletească, care se află pe cea mai înaltă culme în ceea ce privește măreția și justa conduită. 
El singur se apreciază pe sine, la reala sa valoare, și când spun grandoare, spun, în primul rând, onoare.” 
   Urmează apoi un discurs analitic, la fel de sintetic: „Descoperim personaje în filmul românesc, 
care sunt embleme ale unor stări: tenacitate (Victoria Lipan - Baltagul), tristețe și alienare (Lena din 
Trecătorul iubirii), însingurare (Fefeleaga din Nunta de piatră). În cinematografia universală există 
câteva repere devenite embleme; vagabondul trubadur etern - Charlot, interpretat de Charlie 
Chaplin; alienare prin putere - Charles Foster Kane din filmul Cetățeanul Kane, interpretat de Orson 
Wellesl artistul măcinat de himere - Guido din filmul 8 1/2 interpretat de Marcello Mastroianni; sau 
un personaj care preia o dublă identitate în filmul Persona al lui Ingmar Bregman.”

Altă trimitere, la Gilles Deleuze în revista Cahiers du Cinema: „În Persona, gros-plan-ul este 
însuși chipul, iar el poate deveni și chiar devine cu timpul emblema dedublării. Celebrul cadru cu 
un chip format prin alăturarea chipului actriței BiBi Andreson cu cel al lui Liv Ullman este o formă 
grafică ce exprimă forța și originalitatea demersului bergmanian.”

Esențial este, aici, faptul, că Iuliana Marciuc are proprietatea termenilor. Observă, excelent, prin 
citare, semnificațiile cuvân-tului „persona”, care nu înseamnă un individ, ci însuși chipul. Este aici 
teoria persoanei, ca ousia, teoretizată de filozofii lumii. Mai puțin inspirată pare citarea lui Gheorg 
Lukacs prin intermediul lui Gheorghe Ceaușu. Neomarxistul Gheorg Lukacs a aparținut, probabil, 
unei bibliografii deviante. Este, de fapt, un păcat al generației ‚60 și după, care nu aparține autoarei.

Un complex tematic remarcabil al volumului este relația actor identificat cu rolul. O dovadă a 
„identificării perfecte a actorului cu personajul” este Victor Rebenciug in romanul „Moromeții”. 
Altă „identificare” este Amza Pelea în rolul principelui Mihai Viteazul. Dublarea sa post-sincron de 
actorul Emanuel Petruț vorbește despre sinteza chip-urmă din creația lui Amza Pelea. Chipul Amza 
Pelea este magnificat de reflexivitatea, ca acumulare de istorie din vocea lui Emanuel Petruț. O 
construcție, aproape rară, în regia lui Sergiu Nicolaescu. 

(Continuare în pag. 13)



Dan Boban:  - Bună ziua stimați 
telespectatori, Dan Boban vă salută și 

vă propune prima ediție a emisiunii ”Interesul 
General” din această săptămână. Sunt foarte 
bucuros că lângă mine se află un prieten de al 
meu, pe care îl cunosc de foarte mult timp, un 
prieten de al dumneavoastră, telespectatorii, 
un prieten al culturii vâlcene, un prieten al celor 
care se află dincolo de Prut și primul director 
al televiziunii Vâlcea 1, inginer la origine, dar 
mai mult de inginerie a făcut și o inginerie a 
comunicării, de transmitere a patriotismului 
românesc. Lângă mine se află domnul Petre 
Cichirdan pe care îl salut și îi urez „La mulți ani!”. 

Petre Cichirdan:  - La mulți ani vă spun și 
eu, la fel și telespectatorilor dumneavoastră, și 
sper ca anul acesta să facem mai multe lucruri 
mai ales pentru actul de cultură care este 
imposibil să rămână la fel ca anul trecut, adică 
cultura trebuie să fie an de an mai prezentă în 
viața cetățenilor. Vorbim de cultură ca mediu 
de viață, atmosferă generală, situație care  
caracterizează comunitatea. Numai actele de 
cultură care au loc în comunitate arată de fapt 
intimitatea, viața interioară a comunității; dacă 
ea este sănătoasă, dacă progresează, dacă este 
bună și merge înainte, atunci și bunăstarea 
cetățenilor crește în aceeași măsură, are alură 
cu perspectivă bună... 

R:  - Anul 2019 pare a fi „întărit”, într-un fel, 
de niște evenimente care au loc în  România. 
Este vorba de alegerile parlamentare, alegerile 
prezidențiale, despre care vedem războaie peste 
tot; sunt știri în fiecare zi despre debandada și 
tensiunile foarte mari din România. Vă întreb 
domnule Petre Cichirdan, în aceste condiții de 
tensiune socială, cultura mai poate exista? În 
această mișcare socială, „brauniană”, mai are 
cineva nevoie de a-și cunoaște identitatea? 
Mai are cineva nevoie de a citi o carte? de a 
mai participa la evenimente culturale, de a 
mai ști despre demnitatea românnului care l-a 
caracterizat în istorie?

P.C. :  - Trebuie să înțelegem un lucru, 
acela, că, indiferent care este nivelul societății, 
indiferent de ce se întâmplă în societate, bine 
sau rău, cultura este un un fapt și o stare care 
nu dispare și, din contră, care este oglindă a 
societății. Dacă societatea merge bine, legile 
funcționează, oamenii muncesc și traiesc 

ESTE FOARTE IMPORTANT CA TIMPUL LIBER PE CARE ÎL ARE CETĂȚEANUL SĂ 
NU FIE OCUPAT DE POLITICĂ ȘI PROPAGANDĂ ELECTORALĂ

(TELEVIZIUNEA „VÂLCEA 1”, „INTERESUL GENERAL”, DAN BOBAN ȘI PETRE CICHIRDAN-FEBRUARIE 2019)

decent, atunci și cultura reflectă aceste lucruri, 
mai mult, are o calitate a ei tocmai prin 
oglindirea acestei realități. Dacă ea este inversă 
așa va fi și actul cultural, adică un act cultural 
care dă înapoi. Asta înseamnă să stagnezi la 
nivel de societate, cum suntem și noi, aici, la 
Râmnicu Vâlcea, care nu știm să ne manifestăm 
decât la la Bibliotecă...Desigur exceptăm 
lumea serioasă careare și altceva de făcut și 
tot în folosulsocietății...Publicistică, Teatru, 
Filarmonică, carte...La bibliotecă te duci ca să 
citești cărți, să studiezi documente. Dacă actul 
cultural al orașului se oprește numai la acest 
eveniment atunci este tragic pentru faptul că 
omul nu se poate opri numai la manifestările 
oficiale sărbătorești și electorale care în 
numele culturii au loc în sala de conferințe (unii 
chiar i-au zis Sala Universitarilor, confundând 
universitățile locale cu marile universități 
din țară) de la Bibliotecă. Important este ca 
acea societate să producă cărți. Spectacole, 
expoziții, presă scrisă-culturală. Există artiști, 
scriitori, artiști plastici și ei trebuie să existe în 
conviețuirea liberă a oamenilor, nu în instituții 
care-i unește concepțional. Noi de cincizeci 
de ani avem instituții și ONG uri culturale care 
frânează actul liber, cultural, concurențial. 
Uniunile de creație sprijinite de stat și de politic 
nu fac altceva decât să inhibe pe cei care vor 
să creeze liber. Artă fără libertate nu există, la 
fel, fără concurență. Într-o societate moartă, 
moartă este și cultura. Dacă este o societate vie 
în acel spațiu, în acel timp, oamenii care fac și 
altceva decât să se plimbe sau să muncească, 
fac și acte culturale, adică se manifestă 
spiritual. Spiritual nu se manifestă obligatoriu 
pe scena teatrului de stat pentru că acolo se 
câștigă niște bani, acolo de fapt avem de a face 
cu o industrie a culturii despre care se vorbește 
foarte mult acum. Se schimbă raportul între 
forțele de producție culturale, artistice, și ele 
devin o forță în lume, și celelalte care sunt 
forțele de producție consumatoare de materii 
prime și energie. Asta este tendința, unele 
cresc și celelalte scad, așa cum se întâmplă și 
în lume, unde timpul liber crește, oamenii în 
loc să lucreze șase zile au ajuns să lucreze cinci 
zile, apoi patru și acum se ajunge chiar la trei 
zile de lucru. Și atunci ce se întâmplă cu timpul 
acela liber, poate fi el ocupat de instituția 

culturală artistică supravegheată de stat? Artele 
și cultura dacă nu sunt tradiționale și în același 
timp moderne, nu au nicio valoare. Adică dacă 
societatea este numai de consum valoarea 
culturii scade și este foarte important ca timpul 
liber pe care îl are cetățeanul să nu fie ocupat de 
politică și propagandă. În ultimile zile internetul 
este bombardat cu aniversări, ca de exemplu 5 
februarie, când s-a născut Iuliu Maniu. Apare 
în ziar săptămâna viitoare un articol valoros 
despre Iuliu Maniu. 

R:  Am văzut de dimineață o femeie boxeor 
din România, campioană națională și m-a 
surprins ca în timpul liber, această fată care are 
23 de ani, pictează impresionant de frumos și 
reportera a întrebat-o: ”ce faci cu aceste tablouri 
pe care le pictezi foarte frumos?”, și ea a răspuns 
că nu le vinde, ci le dăruiește prietenilor. Doresc 
să vă întreb domnule Cichirdan ce părere aveți 
despre acest gest?

P. C.:  - Lucrurile care se nasc fără bani, 
neplătite, sunt valoroase și ascund surpriza, de 
acolo, apărând geniul artistic. Ea se manifestă 
adevărat, spiritual si autentic, și liber în pictura 
ei, și de aceea este atăt de valoros gestul 
ei. Desigur că toți au un maestru care i-a 
instruit cândva. Am cunoscut și eu asemenea 
persoane...Profesoara Silvestrovici, bunăuoară, 
pictoriță, de mult, cândva...Și Tatiana Brilianova, 
chiar și mama sa...!

R: Necunoașterea istoriei culturii înseamnă 
ceva și neproducerea culturii înseamnă cu totul 
altceva. Domnule Petre Cichirdan ce ați vrea 
să le spuneți telespectatorilor noștri, mie sau 
copiilor noștri... Trebuie să fie o religie, cultura 
pentru români? 

P.C.:   - Desigur Religia este cel mai serios 
lucru într-o cultură. Trebuie să fie o religie 
pentru toată lumea și pentru toate țările, 
cultura, făcând diferența între civilizații. Această 
generație evoluează cultural, de exemplu mă 
uit la nepoțelul meu, care se uită la noi, acum, 
micul Simon Peter, care mă însoțește la multe 
activități lucrează chiar și singur imitând...dar 
și dezvoltând. Să știți că societatea pe care 
am trăit-o noi este contrară celei de astăzi, 
adică a fost una a „doctorilor fără de arginți”; 
sintagma nu-mi aparține, ci a fost promovată 
de Alexandru Popescu Mihăești și preluată de 
prefăcuții din Forumul Râmnicului.... Din păcate 

(Urmare din pag. 5)

Capitolul „Întâmplări tragi-comice din…câmpul muncii” e o 
minunată creație literară, care pe lângă faptul că m-a amuzat 
enorm, mi-a adus aminte de ședințele de partid din domeniul 
militar unde am lucrat, ce ajunseseră spre sfârșitul anilor 80 
să se transforme în adevărate mascarade dedicate cultului 
deșănțat al celor doi analfabeți care ne conduceau. Și cum să 
nu te prăpădești de râs când citești pățania femeii de serviciu, 
Nunuța, care spăla holul întreprinderii cu sexul la vedere, spre 
amuzamentul directorului și furia d-lui Gluck, șeful lui Marian 
Pătrașcu.

Mi-a mai atras atenția și atitudinea autorului față de maiorul 
Victor Popescu, ofițerul cu contrainformațiile economice al 
combinatului, o relație corectă, decentă, pe care autorul o 
recunoaște cu obiectivitate, inclusiv în discuțiile pe care le-am 
avut amândoi, când mi-a spus că, dacă nu era acel ofițer, cine 
știe ce i s-ar fi întâmplat, cu gura aia mare a lui. Citind ulti-
mul capitol al cărții referitor la perioada postdecembristă, am 
constatat că drumurile noastre se despart din cauza opiniilor 

diferite cu privire la multe aspecte ale vieții politice, sociale  
și economice din perioada respectivă. Dar n-am putut să nu 
remarc o întâmplare care e de plâns, dar mie mi-a stârnit  
râsul, pentru că l-am recunoscut din nou pe Marian Pătrașcu 
și firea sa vulcanică, explozivă, ce se manifestă atunci când e 
nedreptățit sau “luat de fraier”. Este vorba despre ziua când 
merge la comisie să-și ia un certificat de handicap nerevizuibil 
și are neșansa să dea peste o asistentă needucată și nedreaptă 
(aș spune că și ea a avut neșansa să dea peste Marian Pătrașcu). 
Pentru ca cititorul să-și facă o impresie despre temperamentul  
lui Marian Pătrașcu, întâmplarea aceasta merită redată în 
întregime:

„În special, nu doamna dr. Bobîlcă, șefa comisiei, era de 
blamat și nu ea mă scosese atunci din sărite, ci asistenta ei, ea 
era cea care tăia și spânzura acolo, băga pe cine voia, cum voia, 
funcție de șpaga pe care o primea. După cinci ore de așteptare, 
am intrat, în sfârșit, și eu la comisie:

-Veniți la revizuire în data de…numai ce-am auzit-o pe 
doamna dr. Bobîlcă.

-Doamna doctor - am întrerupt-o eu - nu mai vin la nicio 
revizuire, îmi dați acum și aici certificat nerevizuibil!

Bineînțeles, că asistenta a sărit cu gura la mine.
-Da´ cine-oi fi tu, bă, de ai așa o pretenție?

Auzind-o pe nenorocită cum îmi vorbește, am simțit cum mi 
se urcă sângele în cap și m-am dezlănțuit:

-Da´ tu cine-oi fi, fă, nenorocita dracului, de-ți bați joc de 
mine? Luate-ar mama dracului de javră ordinară ce ești! Stau ca 
vita afară și tu, timp de cinci ore, ai băgat pe cine-ai vrut, mi-a 
trecut rândul de zeci de ori. Pun pariu pe oricât că toate cele de 
aici sunteți handicapate, cu certificate și drepturile aferente! La 
caracter, sigur sunteți, că-n rest n-aveți nici pe dracu! V-a luat 
mama dracului pe toate, nu plec de aici până nu-mi dați certificat 
definitiv, ce mama dracului mai vreți să vedeți la mine, că 
spasticitatea mi se accentuează pe zi ce trece? Acum și aici vreau 
acel certificat, altfel vă omor pe toate, nenorocitele dracului ce 
sunteți!” Bineînțeles că Marian Pătrașcu a obținut atunci acel 
certificat, așa cum era firesc, pentru că avea dreptate, dar ne 
putem lesne închipui, că dacă n-ar fi declanșat acel scandal, ar 
fi fost purtat pe drumuri în continuare, birocrația administrației 
noastre fiind pe primele locuri în lume.

Ajungând la finalul cărții, mi-am dat seama că Marian Pătrașcu 
a avut o viață mai mult pe muchie de cuțit decât una lină, lejeră, 
plină de satisfacții așa cum au avut-o și o au alții.  Pentru spiritul 
său combativ, pentru lupta sa asiduă cu nedreptățile și racilele 
societății actuale și pentru talentul său literar incontestabil, 
merită tot respectul și considerația noastră!

VIAȚA PE O MUCHIE DE CUȚIT

românii din generația de astăzi nu pot să 
conceapă ce s-a  întâmplat în societatea anilor 
70, în care profesorii, mentorii și instructorii 
făceau educație gratis. Maestrul Constantin 
Lucaci, profesorul meu de sculptură m-a primit 
în atelierul lui și mi-a plătit gazda și masa la 
restaurantul Select, și atunci am cunoscut 
intelectuali de valoare. Am avut un an foarte 
bun ca posibilități de învățare, de educație 
culturală și lux social. 

R:  - Domnule Petre Cichirdan, eu am fost 
până în clasa a VII-a la bunicul meu, la Piatra 
Olt, și apoi la școala generală numărul 5, apoi la 
liceu și a trebuit să iau meditații la matematică. 
Bunicul meu îl cunoștea pe profesorul de 
matematică Rădulescu, care era permanent 
îmbrăcat în haine populare și care nu lua un 
leu pentru orele în particular și ne ”omenea” 
cu prăjituri și bunătăți făcute de doamna lui. Se 
mai practică această ”omenie” astăzi?

P. C.:  -  Copiii sunt geamantane de talent, îi 
vedem și la școala de muzică, și de arte plastice 
și ei trebuie lasați să creeze liber tot timpul ca să 
se dezvolte cultural, social și intelectual. Statul, 
orașul și liderii politici trebuie să se ocupe ca 
oamenii să aibă posibilitatea de a se manifesta 
din interior, ca să fie sinceri și ca să aibă niște 
alegători corecți! 

R:   -  Domnule Petre Cichirdan vă întreb, 
la sfârșit de emisiune, credeți că am făcut bine 
că mi-am lăsat băiatul la București să facă 
Facultatea de Arte Vizuale pentru că este foarte 
talentat la fotografie? 

P. C.:  -  Fotografia este o artă, dar care nu 
merită o Facultate. Astăzi fiecare copil visează 
să facă ceva și speră să ajungă o valoare de 
cultură națională ca George Enescu, Constantin 
Brâncuși etc. Este foarte important să înțelegem 
că acești copii așează piatra de temelie pentru 
viitor. Avem nevoie de artă, dar arta nu poate 
înloui producția, de aceea este important 
ca facultățile de artă să fie exigente și să nu 
aibă multe locuri ca să se evite înșelătoria, 
pseudoarta. Nu poți să ai mai mulți artiști decât 
muncitori-operatori. Atenție însă, artele se vor 
integra-dizolva în meseriile acestor muncitori-
operatori. Fiecare om de pe planetă va trebui 
să-și câștige existența. Politicul va dispărea, nu 
și politica…

A consemnat Simona Maria KIS
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Problema localizării bătăliei de la Posada din anul 
1330, între regele Carol Robert de Anjou al Ungariei și 

voievodul Basarab I al Țării Românești, a fost îndelung discutată 
în istoriografia română, fiind expuse opinii foarte diferite. Lupta a 
fost localizată în diverse puncte cuprinse într-un cadru geografic 
foarte extins, începând din pasul Branului și Valea Prahovei,  
spre est, până în Valea Cernei, din Mehedinți, spre vest. 
Discuțiile au fost cauzate de lipsa de precizie a izvoarelor. După 
Cronica pictată, lupta a avut loc într-un defileu, prin care armata 
maghiară trebuia să treacă și ale cărei intrări au fost blocate cu 
„indagines”.  

Armistițiul între Carol Robert și Basarab I. Din studiul 
comparativ al Cronicii pictate și al documentelor istorice, în care 
sunt menționați participanți la conflict, s-a stabilit că în cursul 
campaniei contra lui Basarab I, oastea lui Carol Robert s-a instalat 
în fața reședinței voievodului român, fără a o ocupa. Diploma 
emisă la 30 iunie 1347 de regele Ludovic I, fiul și urmașul lui 
Carol Robert, arată că regele s-a oprit în fața Curții de Argeș, 
scriind: „Pe când pomenitul tată, venind cu puternica sa oaste 
pentru a redobândi regatului său părțile din Țara Românească, 
și-a așezat tabăra în fața cetății Argeș”. Deci, acest document, 
precum și cel din 1336, nu vorbesc despre cucerirea reședinței; 
amândouă menționează că regele a ajuns doar în fața cetății, 
unde și-a așezat tabăra. De la această precizare documentară, 
până la a susține că ar fi fost cucerită și distrusă Curtea de Argeș 
este mare diferență.

Deci, asediul reședinței voievodale de la Curtea de Argeș a 
fost un insucces. Pentru salvarea aparențelor, regele Carol Robert 
a încheiat un armistițiu cu voievodul Basarab I. Evenimentul 
este relatat astfel de Cronica pictată: „Neputând regele și ai 
săi să găsească de mâncare în țară necunoscută, între munți 
și dealuri cu păduri, au început să sufere în curând de foame 
regele însuși, ostașii și caii. De aceea, s-a ordonat o împăcare 
cu Bazarad, dându-și acesta cuvântul că va asculta de rege și că 
va da regelui și tuturor oamenilor săi siguranța de a se întoarce 
acasă și că-i va arăta un drum drept; și astfel, regele se întorcea 
în siguranță punând temei pe credința perfidă a schismaticului”. 
Regele Carol „a cerut pace sub condițiuni moderate, ca să 
rămână în posesiunea Banatului de Severin, Basarab să continue 
a recunoaște supremația ungară, să plătească tributul anual și să 
conducă pe rege, dimpreună cu oștirile sale, îndărăt în Ungaria. 
Basarab se învoi la toate, întrucât i-a fost posibil”, menționează 
Ignaz Aureliu Fessler în lucrarea sa. Regele a fost constrâns să 
ceară armistițiul, datorită situației în care se afla oastea sa, 
încheind înțelegerea. Acordul este menționat și de un document 
din noiembrie 1332, emis de cancelaria regală. Potrivit lui, 
voievodul român promitea să asigure întoarcerea în siguranță 
a monarhului și a oastei sale, arătându-le un drum drept. În 
consecință, s-a ridicat asediul și a început retragerea.

   Retragerea armatei invadatoare. O problemă mult discutată 
se referă la drumul pe care s-a retras armată ungară din Țara 
Românească. Se știe că, la începutul lunii noiembrie 1330, oastea 
angevină, înfometată și incapabilă să obțină un succes militar în 
fața Curții de Argeș, a fost silită să-și înceapă  retragerea. Regele 
Carol era îngrijorat că drumul până la Severin era destul de lung 
și fără mijloace de aprovizionare cu hrană pentru oameni și 
animale.

În viziunea lui Basarab I și a celor din jurul său, retragerea 
oștirii maghiare trebuia să fie ocazia confruntării, anume: 
aplicarea avertismentului trimis regelui prin solul voievodal, în 
urma ocupării Severinului.

După cum s-a constatat, istoricii au sugerat trei variante 
posibile pentru drumul de retragere din Țara Românească: 
Valea Oltului, trecătoarea Rucăr – Bran și Valea Cernei pe unde 
intrase. Adevărul aparține celor care susțin că retragerea s-a 
făcut pe drumul de intrare. În acest sens, Prof. George Voica și 
dr. Constantin Ionițescu scriu că „ungurii nu puteau să se retragă 
spre țara lor decât tot pe unde veniseră”, întrebându-se: „De ce 
s-ar fi dus ungurii de la Curtea de Argeș tocmai în Dâmbovița, 
când mai ușor le-ar fi fost să se retragă pe aceeași rută pe care 
veniseră?!”. De asemenea, istoricul Constantin Rezachevici 
subliniază faptul că „drumul sării”, pe care a intrat armata 
ungară, era legătura obișnuită dintre Ungaria și Țara Românească 
și, prin urmare, regele Carol Robert ar fi fost îndreptățit să aleagă 

LOCALIZAREA ÎN DREAPTA OLTULUI
A BĂTĂLIEI DE LA POSADA DIN ANUL 1330

la întoarcere o cale pe care o știa cel mai bine, în detrimentul 
alteia necunoscute.

Deși unii cercetători consideră că „indicarea drumului drept 
spre Transilvania ridică alte semne de întrebare”, problema este 
foarte limpede. Ion Conea scria că: „Întoarcerea spre Ungaria 
nu se putea face decât pe un drum cunoscut ungurilor. Ori care 
drum era mai bine cunoscut decât cel pe care veniseră?”. Ionel-
Claudiu Dumitrescu afirmă că „oastea regală nu avea decât un 
singur drum de întoarcere”.  Ștefan Pascu și alți istorici consideră  
că „întoarcerea oștilor înfrânte ale lui Carol Robert, pe același 
drum ce trecea pe lângă cetatea dunăreană”, iar prof. Dinică 
Ciobotea, că „există unii care opinează că drumul de întoarcere  
al lui Carol Robert ar fi fost același cu cel de invadare”. De 
asemenea, istoricul Neagu Djuvara „preferă teza întoarcerii lui 
Carol Robert pe unde venise”, iar Iusztin Zoltan scrie că, „doar 
retragerea pe ruta inițială poate justifica consemnarea lui 
Thuróczi despre zăbovirea regelui la Timișoara în drumul său 
spre Vișegrad”.

În primul rând, toate opiniile se bazează pe afirmația 
categoric acceptată, că la înapoiere oastea lui Carol Robert s-a 
îndreptat de la Curtea de Argeș direct spre Transilvania. Însă nici 
unul dintre autori n-a analizat situația din sudul Transilvaniei 
în contextul evenimentelor din preajma anului 1330, și mai cu 
seamă relațiile lui Carol Robert cu sașii sibieni, spre a vedea 
dacă o retragere prin ținutul acestora sau al sașilor brașoveni 
era oportună pentru obținerea de hrană pentru oaste, aceasta 
fiind premisa logică care a orientat atenția istoricilor și a altora 
care s-au ocupat de localizarea bătăliei din 1330 spre afirmarea 
categorică a retragerii lui Carol Robert prin Transilvania, undeva 
pe drumul spre aceasta plasând deci bătălia cu oștile lui Basarab. 
Documentele adeveresc faptul că regele se afla în relații 
conflictuale accentuate cu sașii din regiunea Sibiului, ca urmare 
a incidentelor produse în 1324, când, pentru a înfrânge „marea 
răscoală” a comunității germane, condusă de comitele Henning 
împotriva lui Carol Robert, voievodul Transilvaniei Thoma 
Szécsény a cerut sprijinul armatei regale. Aceasta a intervenit sub 
conducerea personală a regelui, iar după înfrângerea comunității 
germane, a urmat confiscarea tuturor posesiunilor săsești, fapt 
care a stârnit și mai mult aversiunea acestora față de rege. Apoi, 
cea mai veche Cronică Sârbească – singura sursă, de altfel – este 
cea care a consemnat relația extrem de tensionată dintre cele 
două părți, încât nu doar că sibienii nu l-au ajutat deloc pe Carol 
Robert de Anjou, în bătălia de la Posada, deși ar fi putut s-o facă 
foarte bine, ci, din contră, chiar atunci s-au răsculat împotriva 
lui, colaborând cu Basarab I. Așa se explică de ce, după izbânda 
de la Posada, la doar doi ani, Basarab I intră în Sibiu fără să 
întâmpine nicio opreliște. Acest fapt denotă limpede că Basarab I 
era un foarte bun diplomat, care a știut să se orienteze în spațiul 
viitoarei Țări Românești, care  a cuprins și Sibiu și zona Amlașului, 
inclusiv Hațegul și Țara Făgărașului, încât sibienii doreau să fie 
sub români decât sub unguri, fiindcă tot comerțul lor se făcea pe 
rutele: Sibiu – Brașov – Brăila și Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Calafat. 
Din punct de vedere economic, mai de folos le erau românii 
decât ungurii! Evident că, în asemenea condiții, regele ar fi evitat 
Sibiu, căutând o altă cale de retragere spre Transilvania.

   În al doilea rând, dacă unii istorici sunt de acord că bătălia 
din 1330 a avut loc pe drumul de întoarcere a lui Carol Robert 
de la Cetatea de Argeș, în schimb au ignorat precizarea regelui 
că ea s-a desfășurat după ce a străbătut Țara Românească, „la 
ieșirea noastră de acolo”, deci undeva lângă hotar, ceea ce nu 
corespunde cu zona Curții de Argeș, în care se încadrează atât 
Defileul Perișani – Pripoare din Țara Loviștei, cât și drumul de 
acces spre cetatea Poienari. Bătălia decisivă s-a dat cât mai 
aproape de hotare, unde consecințele, în caz de înfrângere, erau 
mai puțin dramatice pentru voievodul român. Aceasta pare, 
după toate informațiile de care dispunem, și tactica adoptată de 
Basarab I.

Expresiile din Cronica pictată: „drumul cel drept” și „regele 
a plecat înapoi” sunt suficient de elocvente pentru a nu accepta 
opiniile potrivit cărora armata lui Carol Robert s-ar fi retras prin 
Câmpulung – Bran – Brașov, sau  prin Valea Prahovei, având în 
vedere că traseele acestea nu presupun un drum de întoarcere 
și nici distanța cea mai mică de ieșire din țară. Apoi, pe lângă 
forma „cotită”, printre „râpe foarte înalte”, sunt menționate 
unele întărituri puternice, numite „indaginibus”, care corespund  
unor movile sau diguri, construite din piatra și lemn. Pe acest 

drum de retragere, într-un loc pregătit din vreme de Basarab I, 
oastea regelui maghiar a fost atacată prin surprindere de oștenii 
români.

   Maria Holban scria: „Faptul că oștenii lui Basarab au avut 
timp să taie copacii și să pregătească întărituri, dovedește 
că domnul știa dinainte că regele va merge pe calea unde îl 
aștepta cu trupele sale pregătite de atac”. O altă observație 
făcută de aceeași autoare privește nepotrivirea care ar exista 
între descrierile făcute locului bătăliei în Cronica pictată și în 
alte documente; în timp ce documentele vorbesc foarte des de 
locuri strâmte și păduroase întărite, în Cronică se vorbește de un 
drum prăpăstios printr-un defileu de munte. De altfel, caracterul 
păduros al decorului este confirmat și de Cronica lui Peter von 
Dusburg. Prima observație a Mariei Holban poate fi luată în 
considerație, întrucât, după cum rezultă dintr-un document 
din 1335, regele susținea că Basarab I i-ar fi promis să-i arate 
un drum de întoarcere fără primejdii. Cea de a doua observație 
nu ține seama de faptul că în același document, locul bătăliei 
este descris ca și în Cronica pictată: o cale în veci blestemată, 
închisă din toate părțile cu stânci prăpăstioase și înalte, iar pe 
unde era mai deschisă, înconjurată cu fortificații tari. Este deci 
clar că ambele categorii de izvoare pledează pentru un drum care 
trecea printr-o vale lungă, mărginită de stânci prăpăstioase.

De asemenea, istoricul Constantin Rezachevici scrie 
că: „Cercetarea războaielor de apărare purtate de români în 
Evul Mediu arată că inamicul extern pătrundea spre reședința 
domnească și se înapoia numai pe drumul obișnuit de legătură 
cu țara sa. În cazul de față, acest drum era, cum am precizat, 
prin Banatul de Severin. Acest mod de retragere, impus de 
necunoașterea țării de către inamic, explică pe de altă parte, 
siguranța cu care domnii români – și Basarab I nu a făcut excepție 
–  alegeau și pregăteau din vreme locul bătăliei hotărâtoare”.

Ieșirea din Țara Românească. Pentru bătălia din anul 1330, 
există documente care ajută la localizarea evenimentului. Astfel, 
în diploma din 2 noiembrie 1332, Carol Robert amintea că lupta a 
avut loc „la ieșirea noastră de acolo”, deci lângă hotarul de atunci 
al Țării Românești. Iată ce scrie în document: „Când am ajuns cu o 
parte a oastei noastre în Țara Românească a măriei noastre spre 
a o cerceta, după ce am străbătut-o în liniște, la ieșirea noastră 
de acolo, Basarab, necredinciosul nostru român, cu răutatea unei 
necredințe de mai înainte urzită, la adăpostul viclean al unei păci 
fățarnice, a năvălit plin de dușmănie asupra unei părți din oastea 
noastră, într-un loc crângos și păduros, încins cu dese întărituri 
și în iureșul acestei năvale dușmane, magistrul Andrei, prepozitul 
bisericii de Alba, vicecancelarul curții noastre de bună pomenire, 
și-a pierdut viața precum și pecetea noastră”.  

Recunoscând înfrângerea, regele Carol Robert precizează, 
de astă dată, nu doar „decorul”, ci chiar spațiul geografic în 
care s-a dat lupta, afirmând: „Când am ajuns în niște ținuturi de 
margine ale regatului nostru, ce erau ținute pe nedrept în Țara 
Românească de către Basarab schismaticul, fiul lui Tihomir, spre 
marea noastră nesocotire și a sfintei coroane”. Nici Făgărașul și 
nici viitorul district al Amlașului nu pot fi luate în considerare 
ca loc de desfășurare a luptei, deoarece ele se aflau pe atunci 
dincolo de hotar, nefiind stăpânite de Basarab I, iar Loviștea, 
evident, nu putea fi socotită teritoriu de margine al regatului 
ungar.

O informație incontestabilă cuprinde Diploma emisă la 
2 noiembrie 1332, în care regele Carol Robert precizează că a 
ajuns cu oastea sa în Țara Românească spre a o cerceta, afirmând 
că: „Am străbătut-o în liniște”. De aici, rezultă că bătălia nu s-a 
petrecut în această zonă, astfel toate localizările de pe terito- 
riul din stânga Oltului sunt infirmate de respectivul document 
regal.

Mai mult, regele precizează că, „după ieșirea noastră de 
acolo”, deci după ce armata regală părăsise teritoriul Țării 
Românești, a fost atacat de Basarab I. Deci, localizarea bătăliei 
trebuie căutată în dreapta Oltului. Este adevărat că există unii 
istorici care au intuit corect adevărul istoric, dar s-au orientat 
spre Banatul de Severin, deși documentele îi contrazic. Ei nu au 
ținut cont că regele a dorit să evite străbaterea traseului pe care 
venise, și a făcut o înțelegere cu Basarab I care i-a promis că îi va 
arăta o cale mai scurtă spre Transilvania.

În consecință, Posada trebuie localizată între Râmnicu Vâlcea 
și Turnu Severin, însă mai aproape de începutul decât de finalul 
traseului, ceea ce corespunde cu Defileul Bistriței. 



Cristian Ovidiu DINICĂ
   

Două evenimente reunite de același scop nobil, 
sărbătorirea limbii și culturii românești și ziua de naștere 

a poetului Mihai Eminescu, s-au consumat marți 15/01/2019 
la Liceul Tehnologic de Turism din Călimănești. Aniversarea 
poetului național Mihai Eminescu a devenit similară cu jubilarea 
culturii romane.

Bucuria spectacolului a reunit în cadrul liceului condus de 
profesoara Maria Mirela Olariu oameni de cultură din localitate 
și din Râmnicu Vâlcea. Alături de notabilități din 
Călimănești, au fost prezenți, ziariști, profesori și elevi 
ai liceului cât și membrii Societății Culturale Anton 
Pann. Cântecul Eminescu al soților Doina și Aldea 
Teodorovici, interpretat de eleva Teodora Șițoiu din 
Râmnicu Vâlcea într-un stil cald, plin de eleganță și 
talent, a deschis sărbătoarea.

Cultura română s-a împlinit în poezie cu profilul 
artistic și puternic elevat adus de Mihai Eminescu 
acesta contribuind la afirmarea spirituală a poporului 
roman, greu încercat în istorie, ne-a spus primarul și 
doctorul Florinel Constantinescu în cuvântul de salut.

Armonia și frumosul, caracteristici înnăscute ale 
poporului român, au fost aduse în sala de festivități 
de profesorul Gheorghe Făsui cu ansamblul de 
dansuri tradiționale al elevilor din liceu. Pașii siguri, 
hotărârea dansatorilor, siluetele zvelte ale tinerilor, 
armonia mișcării, toate încântau ochii ca un exercițiu 
de admirație. În costumele populare se regăsea 
cosmogonia poporului român.

Inițiatorul întâlnirii, poetul Nicuță Ioan Lungu, 
recitând cu patos din volumul Dor de Eminescu, 
ajuns la ediția a doua, ne-a introdus în universul 
eminescian.

Eminescu jurnalist, lucrare susținută de poetul 
Nicu Cismaru, a scos în evidență laturi definitorii 
pentru caracterul militant, patriotic al Luceafărului poeziei 

românești, pentru care acesta a fost 
combătut în epocă și a fost nevoit 
să suporte asperitățile politicii din 
timpul său.

Redactor al ziarului Timpul, 
poetul, spirit viu și aprig național, a 
scris articole fundamentate pe adevăr, 
încărcându-le cu emoția specifică lui. 

NICUȚĂ IOAN LUNGU: „DOR DE EMINESCU”
Aniversarea a 169 de ani de poezie. Călimănești, 2019

Tot el a avut și preocupări în domeniul economic, sesizând legități 
proprii care puneau amprenta vremii asupra unei economii 
profund agrare. Pentru contribuția sa asupra culturii naționale, 
Eminescu este creator de civilizație, toate acestea purtând sigiliul 
spiritului său iluminat reîncarnat în omul Eminescu și marcând 
destinul poporului român.

Amintind etapele formării artistice ale poetului aniversat, 
semnatarul articolului, Nicu Cismaru, a reușit să comunice 
auditoriului date importante și să realizeze un portret relevant 
personalității poetului național. Autorul articolului a încheiat 

momentul comunicării citind cu dăruire poezia 
Eminescu, dedicată poetului nemuritor.

Modalitatea de receptare a operei și influența 
politicului în studiul poeziilor Luceafărului a făcut 
obiectul articolului scris de subsemnatul. Acesta 
s-a preocupat îndeobște de perioada proletcultistă 
când în deceniul al V-lea 
al secolului al XX se 
sărbătorea centenarul naș- 
terii poetului național, pe-
rioadă în care militanții cla- 
sei muncitoare modificau 
în spirit partinic conținutul 
mesajului transmis citito-
rilor spre a diminua impor-
tanța operei literare lăsată 
moștenire posterității. Ci-
tind poezia România, autorul studiului ne-a reamintit 
de iubirea de patrie a Luceafărului.

*
Volumul de versuri Dor de Eminescu al 

autorului Nicuță Ioan Lungu, ediția a doua, apărut 
la editura Kitcom în 2019, a fost lansat cu sprijinul 
scriitorului Nicolae Nistor care a subliniat caracterul 
nobil al poeziei dedicate geniului liricii române. 
   Nicolae Nistor analizând cu atenție volumul, a intrat 

în sufletul poetului, i-a înțeles sensibilitatea fiindu-i aproape și 
prieten. Amintind de criticul Marian Ilea care a scris cronica 
la volumul de poezii Menestreliana a poetului Nicuță Ioan 
Lungu, Nicolae Nistor citează din aceasta; „Citindu-i poemele și 
cunoscându-l rămâi cu certitudinea că și Călimenestiul are poetul 
său și aceasta nu este puțin lucru”’. Cu pași siguri analiza făcută 
i-a invitat pe viitori lectori la lectură. 

Nicuță Ioan Lungu a fost apreciat în Spania cu premiul I 
acordat de Asociația Culturală Casa Rumana din Catalunya la 

(Urmare din pag. 8)
   
Avea fata asta un talent de a memora rapid ceea ce îi plăcea 

și apoi, spre distracția tuturor, reproducea histrionic textul, 
făcându-ne să râdem de grimasele, de fițele pe care cu mult 
talent le scotea repovestind. Și începu, după o largă reverență:

- În creastă. Titlu. Zise mustăcind. Poezia despre care vom vorbi 
ni se prezintă sub format mic cu șase strofe sau, format mare, cu 
trei. Poetul popular, aici foarte cunoscut prin popularitatea sa, 
dorește să ne aducă și pe noi, acolo, sus, pe creasta unde...

-Lasă analiza literară, strigă la ea din ușa cabanei Tomiță, 
profesorul. O știi sau nu!

-Bine, bă, bine! Voiam și eu s-o prelucrez întâi literar...Dacă 
nu vreți..iaca o spun...Deci:

                                          
În creastă

S-a lăsat iar înserarea peste creste ascuțite
Noi am părăsit cărarea spre căldările-adormite.
Prin văzduh planează-alene câte-un vultur solitar,

Îl privim toți printre gene căutând prada în zadar.

Lângă cortu-ntins pe iarbă toarce primusul tăcut,
Așteptând ca-ncet să fiarbă surogatul de năut.
Tocmai hăt, în depărtare, prind arar a se ivi
Puncte mici pâlpâietoare pe întinsele câmpii.

Și-n această nemișcare stând în saci, culcați pe-o rână,
Ascultăm cum jos în vale latră câinii de la stână.
Numai vântul mai răzbate printre colții gri de stâncă,
Și ne umflă cortu-n spate coborând spre valea-adâncă.

Fusese un moment minunat, o poezie care ne-a „dus” acolo sus 
pe creastă. Tăceam, toți, uitați în frumusețea poeziei și a imaginii 
pe care a adus-o între noi. Nae chiar avea suflet de poet...            

Mai târziu aveam să-l cunosc pe Nae în pielea salvamontistului 
care, după ore de căutări acerbe, înfrigurate, alerte, supra-
omenești, avea să-l găsească el pe Radu, alt prieten, schior 
și montaniard din Pitești, mort în traseu. Avea să stea lângă 
el, noaptea la minus 15 grade și să-l păzească până la venirea 
patrulei cu targa-sanie de coborâre.

Era alt Nae. Era un om care își pusese toate resursele fizice și 
morale în slujba celui mai nobil act din lume: salvarea cu orișice 
preț a unei vieți care poate stătea pe muchie de cuțit. Pentru 
care salvamontiștii puneau în talerul cântarului existenței chiar 
și viețile lor. 

De multe ori ieșeau victorioși în lupta cu Muntele căruia 
cineva îi călcase legile, și-i smulgeau din ghearele morții pe  
cei care le ignoraseră. Atunci erau toți fericiți. Altori, Muntele 
nu mai ierta și atunci veneau tăcuți, cărând în targă un trup fără 
viață. 

În noaptea aceea, Nae, cărând moartea nu era un învins. Era 
doar un om care-și jura pe trupul zdrobit al prietenului său că 
data viitoare...

Au trecut din acel an nou 1980, fix treizeci și nouă de ani. Cu 
bucurie acum văd că, dacă vorbesc despre Nae Cojocaru, îmi aduc 
aminte doar de schiuri, de fes și de poeziile pe care le-a scris,, 
doar pentru el, pentru noi și pentru Măria sa Muntele” unde se 
duce și acum mereu, al cărui slujitor a rămas și va rămâne până 
„Atunci”...când se va lăsa înserarea ...

                                                                            4 martie 2019 / Horezu

SALVAMONTISTUL  NAE,  POETUL

concursul Litera și Cuvântul în 2016, cu girul Elenei Buldum. 
Volumul lansat, revizuit și adăugit, cuprinde trei poeme noi față 
de prima ediție, toate fiind versuri omagiale, complexe, în stilul 

romantic, propriu autorului. Volumul 
constituie o bijuterie lirică scrisă cu 
dăruire și pasiune.

O secțiune distinctă a constituit-o 
concursul de recitări cu participarea 
elevilor din liceu, jurizați de o co-
misie alcătuită din Paula Cozian, Tati-
an Miuță și subsemnatul. Membrii 
juriului au ascultat elevi talentați, 
acordând două premii I din partea So- 
cietății Culturale Anton Pann pentru 

elevul Sebastian Marian și eleva Alexandra Stoica. Ar fi de pre-
ferat ca pe viitor concurenții concursului de recitări să memoreze 
versurile și să dăruiască trăire autentică. 

Atmosfera caldă, prietenoasă, 
în care s-a desfășurat ani-versarea 
s-a bucurat și de momente muzicale 
folk oferite de Dan State și Teodora 
Șițoiu. Petre Deaconescu a făcut 
o surpriză deosebită recitând din 
volumul lansat în cadrul manifestării, 
poezia Eminescu, aceasta fiind o 
poezie de suflet a autorului volumului. 
   Sărbătoarea a fost un prilej de bucurie 
și un câștig cultural pentru toți iubitorii 
literaturii române. Toate momentele 
din program s-au desfășurat cu 
rapiditate fiind sincronizate cu bucuria 
sufletească a participanților.

12 martie/2019



martie/2019 13

Constantin GEANTĂ

La Editura Mircea cel Bătrân, Băile Olănești, 2018 a apărut 
o nouă carte a poetului vâlcean  Cristian Ovidiu Dinică 

intitulată ,,Vitrina cu vise”. Acest volum, cel de al treilea după 
,,Roșu alternativ” (2012)  și ,,Amintirile toamnei” (2014), începe 
cu o dedicație emoționantă:  ,,Dedic acest volum confraților întru 
poezie membri ai Societății Culturale Anton Pann alături de care 
urc treptele Căii Lactee.”

 Un prim aspect în poezia lui Cristian Ovidiu Dinică este lipsa 
semnelor de ortografie. Poetul abordează o ,,gramatică proprie” 
în care ne confruntăm cu norme ortografice noi, racordate la un 
ritm poetic care poate deruta un cititor neavizat.

 De asemenea trebuie observat curajul poetului  de a aborda 
visul ca o realitate. 

 Un alt aspect important este poezia socială din poemele 
„Manole”, „Ferestre înghețate” (Comunism),  „Liniștea pierdută 
a nopții”, „Ultimul dans” (la Colectiv).

 Visul, codificare a experienței cotidiene. Visul, refulare a 
experiențelor trecute și defulare a obsesiilor contemporane. 
Visul, reverie și creație. Visul,  evadare și reîntoarcere în sine. 
Visul,  dragoste și moarte. Visul, ieri și mâine, reconsiderat în azi. 
Visul...  Dar câte nu putem spune despre vis!

 Autorul ne prezintă ,,Vitrina sa cu vise”, vise care se leagă de 
experiențele sale cotidiene transpuse în lumea cântului poetic, 
încercând și reușind să ne convingă de oniricul necesar, oniricul 
care ne proiectează în lumea astrală a poeziei. Interesant mi 
se pare poemul „Craiul norilor”: „Ca să pleci din lume/ râcâi 
pământul cu unghiile/ câțiva pași mai spre dreapta/ urci pe 
treapta cerului/ de mână cu popa și dascălul/ pe la jumătatea 
scării/ rupi din tăcerea pomenii/ să-ți ajungă cât pentru / 
sărbătoare/ să nu scapi balustrada ascunsă/ printre nori/ până 
sus sunt câteva vămi/ servite cu slujbe și cântece/ bisericești/ 
mergi și tu unde zorile/ se unesc cu bucuria cerului/ gata să te 
primească îngerii/ să te spele de păcate/ pe calea luminii să 
îmbraci/ straie de aer/ să te vadă morții tăi/ cum stai drepți între 
/ drepți/ nu mai umbli desculț după pofte lumești”

 După cum remarca  Teodor Firescu în studiul ,,Vitrina cu vise”  
intitulată ,,Eros, Oneiros, Thanatos”: ,,În perimetrul Spiritual al 
volumului găsim o triangulație ideatică repetabilă și variabilă ca 
tonalitate, care definește dimensiunea existenței: eros, oneiros, 
thanatos (iubire, vis, moarte). Aceste leitmotive apar succesiv sau 
în aceeași unitate frazeologică: moartea nu numără anii/  lipită/  
la pieptul timpului/ iubește/ te vrea/ cu încântare/ se cuibărește 
în inimă/ să îți alunge visele. Poetul depășește aceste stări de 
fapt pentru că el, cu precădere, ca un  mare meșter știe să pună 
ordine în vise, rotește dragostea/ dintr-o margine a cerului în alta 
și ascultă / în liniștea serii/ cuvintele morții. ” (p. 10- 11).

Poetul folosește un limbaj sugestiv în care se dezvăluie 
talentul său excepțional. Temele abordate sunt diverse de la 

OVIDIU CRISTIAN DINICĂ - ONIRICUL NECESAR
dragostea filială, la meditația asupra existenței, sau introspecția 
asupra trecutului. Emoționante sunt poemele dedicate tatălui 
său. Amintim printre altele poemul „Tablou cu tata”: în partea 
de sus așezăm inima/ acoperită cu o umbră de tandrețe/ sub 
ea ochii luminând în aerul respirat/ apoi buclele care nu au fost 
niciodată/ în dreptul gurii gura ușor crispată/ într-un zâmbet ce 
alunecă în pieptul tare/ călit de anotimpuri/ 
culegem cuvintele ce au acoperit / îndoiala 
din vântul ce acoperea tot corpul/ culorile le 
alegem bine/ câte una pentru fiecare iubire 
nemărturisită”

Ilorian Păunoiu  în articolul ,,Avatarurile 
Sburătorului Împietrit” arăta că:,,Poezia 
lui Ovidiu Cristian Dinică aparține prin 
structură și stil modernismului clasic, riscând 
o paradigmă care îl delimitează pe poet 
de cele două extreme, avangarda și post 
modernismul. Autorul scrie meticulos și-și 
construiește poemul ca un arhitect care mai 
întâi desenează și apoi zidește, având mare 
grijă să nu uite vreo muchie neșlefuită care să 
afecteze ansamblul” (coperta 4.). Interesant 
este poemul „Poetul”: ,,soarele îi crește 
în palmă/ cu iubire/ pune ordine în vise/ 
mare meșter/ rotește dragostea/ dintr-o 
margine a cerului în alta/ între două versuri/ 
respiră eternitatea/ ascultă/ în liniștea serii/ 
cuvintele morții/ între două adieri iubește / 
lumina apa tăcerea/ cu timpul ce-i rămâne/ află ora supremă/ 
din respirația inimii tale ”

După cum remarca prof. dr. Rădulescu Mihaela în prefața  
volumului „Vitrina cu vise” intitulată ,,Refluxul gândirii  sau 
revelația spiritului...”: „Ovidiu Cristian Dinică  e un poet 
transcendental, opera sa reflectând inovația expresivă trecută 
printr-o stilistică de ordin metafizic, deoarece cuvântul devine 
un instrument al gândului, poartă însemnul ființei, semnele 
lingvistice fiind expresii directe ale umanului. Versul lui Ovidiu 
Cristian Dinică  e lapidar, complex, intrigant, sintaxa eliptică 
răsturnând adesea logica firească, o devorează până la ultimul 
ei strat”(p.5).

Aceiași autoare remarca că ,,Lectura volumului (Vitrina ci 
vise. n.n.) propune diferite niveluri de interpretare, mesajul 
imprimând stări afective dintre cele mai intrigante. Cititorul 
va fi captat de ideile îndrăznețe, de imaginile străfulgerate, de 
emoțiile înalte ale textelor”. (p.9)

Maestrul Petre Cichirdan în ”Povestea Vorbii 21” , nr 1 (23) 
din martie 2018, menționa în articolul „Ovidiu Cristian Dinică: 
Vitrina cu vise” - Editura Mircea Cel Bătrân, 2018” : ,,Vitrina cu 
vise, un volum scris de Ovidiu Cristian Dinică, creator vâlcean, 
discret, autorul de multă vreme al unor poezii care respiră rafinat 

atmosfera timpului petrecut în acest colț de oraș poreclit cândva 
Versailles - Versail; în mediul poetic al psalmilor lui David, al 
prietenilor și, cel mai important, al familiei; refuzând, însă aerul 
patriarhal și învăluindu-se de cel modern al comunității.” (p.15)

 În ,,Vitrina cu vise” a lui Ovidiu Cristian Dinică întâlnim 
de toate. Visele sale se transformă în poeme precum ,,Comunism 

sau ferestre înghețate”, ,,Iubire”, ,,Tablou de 
familie”, ,,Librăria” , ,,Jocul”, ,,Nihil Sine Deo”, 
,,Poetul”, ,,Dansul cu moartea”, ,,Mamă”, 
,,Tata”, ,,Cuvintele”, ,,Iluzii”, Bărăganul”, 
,,Manole”, ,,Portret”, ,,Vis”, ,,Colectiv, ultimul 
dans”, ca să nu amintim decât câteva din cele 
câteva zeci de poeme.

Interesant  este poemul „Librăria”: 
,,printre genele timpului visez/ vechea 
librărie a orașului/ unde printre crăpăturile 
din zid/ intrau șoarecii să-și găsească/ 
ascunzători calde în filele cărților/ unse cu 
degete lipicioase/ de bomboane linse pe 
îndelete/ pe acoperiș ploaia își făcea veacul/ 
spălând cocoșul de tablă/ și etajerele cu cărți 
de la mansardă/ ușa scârțâia împinsă de 
vânt/ copiii întrebau de Jules Verne și Dumas/ 
domnișoara învățătoare căuta cărți/ pentru 
premii școlare/ în pomul streașină se coceau 
mere roșii/ astăzi merele sunt de ciocolată/ în 
rafturile cofetăriei/ domnișoara învățătoare / 
caută bomboane fondante/ pentru premii”

Poemul „Mic” dezvăluie ceva din trăirile poetului în momentul 
creației: în spatele aparatului de fotografiat/ iau locul artistului/ 
ce privește gata să / soarbă bruma de inimă/ îmi afund mâinile/ 
în frunze și  tresar speriat/ în fața vulturului ce-mi pândește 
leșul/ îmi reazem somnul de trandafirul/ ce mă veghează/ încât 
visul este/ mai lung decât noaptea / prea mic însă să mă regăsesc 
în fotografia/ pe care mi-o pregătește timpul/ alergând prin ușile 
deschise/luminii”

Poemul „Colectiv,  ultimul dans”, cel care încheie volumul 
,,Vitrina c cu vise” are o nuanță aparte, mai ales prin trimiterile 
subliminale la evenimentul din 2015:,,tremur într-un colț/ cu 
masca trasă adânc pe suflet/ curcubeul se ascunde/ strivit de 
strigăte reci/ pașii sunt în cadența vântului/ din curți se aduc 
căldări/ pentru lacrimile înțelepților/ în scânteieri de o clipă/ 
chipul uriaș al mulțimii/ cântă în nebunia colectivă/ imnul 
înmormântării voite/ sub braț de flori să cadă/prizonier lucirii/ 
și-n deznădejde să-și/ fluture aripile asemeni/ soarelui/ ce minte/ 
sub arcada timpurilor goale/ din piepturi pavate cu lozinci/ se 
desprind glasuri de năluci/ cu nările supuse transfuziei/ de 
otravă”.

Acest volum de versuri nu ar trebui să lipsească din biblioteca 
niciunui iubitor de poezie.

IULIANA MARCIUC, REALIZATOAREA DE 
EMISIUNI TV, ȘI TEZA EI DE DOCTORAT

(Urmare din pag. 5)

Leopoldina Bălănuța este identificarea până la synoikism între actriță și personajul Mara din 
filmul „Dincolo de pod”. Toma Caragiu devastează sensurile în: „Actorul și sălbaticii”. Ca și Șerban 
Ionescu în personajul Ion din romanul cu același nume desfășurat, anticalofilie, dar profilocalie, 
între blestemul pământului, blestemul iubirii. Citarea actorilor menționați și filmele lor memorabile 
de către Iuliana Marciuc atestă codul cultural valoric al autoarei. Este citată apoi filmologia 
românească aproape exhaustiv. Victor Rebenciug în „Pădurea spânzuraților”, în regia lui Liviu Ciulei, 
punându-se întrebarea cât respectă un actor rolul și dacă nu cumva a juca rolul înseamnă un alt 
actant, un concept regizoral.

Este citat Pier Paolo Pasolini referitor la filmul „Medea”: „Dragă Lizzani... cred că prin natura 
sa cinematograful nu poate reprezenta trecutul, nici personajele trecutului. Noi doar le putem 
inventa. Cinematograful reprezintă realitatea prin realitate: un om printr-un om, un obiect printr-un 
obiect... Prin urmare, eu nu aș fi putut niciodată să o reprezint pe Medea... Pentru a o reprezenta, 
am luat-o pe Callas. Ceea ce este un fals. Niciodată Maria Callas nu ar fi putut să regreseze în timp, 
să fie Medea, adică adevărul, autenticitatea.”

Fenomenologic vorbind, problema este a mitului eternei reîntoarceri. Mitul eternei reîntoarceri 
ca și conceptul de axis mundi, în viziunea lui Mircea Eliade, discută, de fapt, despre reificarea 
lumii care nu se poate, de fapt, reîntoarce în interiorul primului concept și nici înțelege cum se 
produce desacralizarea lumii în al doilea concept. Una dintre proiecțiile cele mai substanțiale din 
filmologia românească este „Nunta de piatră” de Mircea Veroiu și Dan Pița după Ion Agârbiceanu. 
Fefeleaga, actantul principal, diegesis, nu diegeza, locuiește în interiorul existentialismului la prima 
vedere și în mitologia tragicului ca structură de adâncime. Vizualul se sfârșește într-un bocet mut al 
Fefeleagăi care nu intră în rol, nu este un homo ludens, nu este un jocul de-a joaca, nici chiar jocul 
de-a jocul, ci mai mult neînțelesul lumii, adiaforia, concept nietzschean, proba inițiatică spre ceea 
ce nu se poate spune despre cer. Am citat, desigur, numai câteva dintre filmele românești de care 
se ocupă, axiologic, Iuliana Marciuc. Despre „noul cinema românesc” (concept, Alex Leo Șerban) 
Iuliana Marciuc afirmă și subscrie alături de o întreagă generație la afirmația după care acesta are 

o componentă estetica definitorie. Aserțiunile Iulianei Marciuc sunt ferme și nuanțate în același 
timp: „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, în regia lui Cristian Mungiu, nu este un film despre un avort ilegal 
făcut în ultimii ani ai regimului Ceaușescu, ci despre prietenie și sacrificiu.

Politist adjectiv, filmul regizat de Cristian Porumboiu în 2009, nu este un film despre urmărirea pe 
care o face un polițist dintr-un oraș de provincie care investighează cazul unui licean cercetat pentru 
trafic de droguri. Este mai degrabă un film despre alienare, despre zbaterile interioare ale unui 
polițist care nu dorește să aibă pe conștiință distrugerea viitorului unui tânăr, și despre trădare. Sau 
Marți după Crăciun (2010), film în regia lui Radu Muntean, nu prezintă doar trădarea într-un cuplu, 
ci nevoia de a te identifica, de a ști cine ești în această lume. Sau Poziția copilului, filmul regizat de 
Calin Peter Netzer, câștigător al „Ursului de Aur” la Berlin, nu este un film despre un accident rutier 
și efortul unei mame disperate de a-l salva din ghearele justiției pe fiul său care a produs accidentul 
mortal. Este un film despre lipsa de comunicare dintre o mamă dominatoare și fiul său adult.” Volu- 
mul Iulianei Marciuc, arborescent, trebuie citit pentru autenticitatea sa expusă ca simplitate din 
complexitate. Autentic înseamna politropic. „Substantivul trόpos care înseamnă «fel» (de a fi), 
«manieră», «chip», «fire», «caracter», s-a născut ca o metaforă spațială: poți stabili chipul 
de a fi al unui lucru după indicele de abatere de la o axă ideală; există, față de un comporta-
ment impersonal absolut, un gradient de personalitate, o «turmură» a fiecăruia, o modificare 
de direcție care devine propia ta direcție, calea ta, deci felul tău propriu de a fi”. „Adjecti- 
vul polys - trόpos presupune capacitatea «întoarcerii în mai multe direcții», a multiplicării căii, 
deci a unei firi plurivoce, care poate fi înteleasă fie în neutralitatea diversității ca atare, fie în 
pozitivul a tot ceea ce este dotare variată... înseamnă atunci că politropicul reprezintă o «lege de 
creștere» a spiritului, având același grad de inexorabil ca trecerea naturii de la simplu la com-
plex și putând fi tot atât de greu înfrântă, pe cât de grea este recuperarea simplității din comple- 
xitatea la orice nivel al ființei.” (Gabriel Liiceanu, „Introducere în politropia culturii”) Există 
personalități tratate precum studiu de caz, cum ar fi D. I. Suchianu (un excelent portret contex-
tualizat), Ecaterina Oproiu, Iosif Sava (un elogiu ca o partitură la pian), Marina Constantinescu, 
Cătălin Ștefănescu, Eugenia Vodă, Emil Hurezeanu, Cristian Tudor Popescu.... O empatie: Cătălin 
Ștefănescu și emisiunea lui, Garantat 100%. O parte dintre personajele cărții ar putea purta și titlul 
volumului: „Zei de mucava”. Realizatoarea de emisiuni Iuliana Marciuc, sinteza ea însăși de studiu 
și imagine, propune spre lectură un volum care devine memorie subiectivă pentru lector și privitor 
la stilistica imaginii comunicaționale. Uneori, din marea învolburată, zeița Afrodita își face apariția.



Marian PĂTRAȘCU

(Urmare din numărul 148, august 2018)

În luna mai 1998, a avut loc la Halkidiki, 
în Grecia, Prima Conferință de Chimie a 

Țărilor din Sud-estul Europei. De la Râmnicu 
Vâlcea ne-am înscris cu două lucrări: eu și 
Ileana Dimitriu (Dumnezeu s-o odihnească!) și, 
respectiv, soții Georgescu, Florentina și Emilian 
(între timp Incerchim fusese preluat în totalitate 
de către Oltchim, prin absorbție, nu pe bani, de 
data asta). Când să plecăm, domnul Georgescu 
mi-a spus că nu putem fiindcă Roibu i-a zis că 
n-are bani. 

– Dar să arunce bani cu nemiluita pe tot felul 
de prostii are bani? Du-te înapoi la el și spune-i 
că dacă nu ne lasă să plecăm, am să-i arăt de ce 
sunt în stare!

Colegul meu s-a dus, i-a spus și… am plecat 
în Grecia! În avion – stupoare: tot avionul era 
plin cu cercetători chimiști de pe tot cuprinsul 
țărișoarei, transportul, cazarea și masa fiind 
suportate de… Oltchim!!! Ba, mai mult, alte trei 
microbuze cu cercetători plecaseră din țară spre 
aceeași destinație, cheltuielile fiind suportate 
tot de către Oltchim! Drăguțul de Roibu: pentru 
noi, patru amărâți, de-ai lui, cum ar veni, nu 
avea bani, dar pentru câteva sute din toată 
țara avusese! Îmi amintesc că, stând de vorbă 
în aeroportul din Atena, în așteptarea celuilalt 
avion, cu doamna prof. univ. dr. Jinescu, de la 
Politehnica București, când i-am spus că Roibu 
l-a demis pe Plăvițu, nu-i venea să creadă: 

– Cum un om atât de capabil ca domnul 
Plăvițu să fie demis? Nu se poate! – mi-a 
răspuns mirată. Evident, i-am spus și de ce l-a 
demis, dar și că noi, cei de la Râmnicu Vâlcea 
era cât pe ce să nu venim în Grecia pe motiv 
că pentru noi Roibu nu mai avea bani. Din nou, 
doamna Jinescu s-a mirat: 

– Cum, dar domnul Roibu este un director 
nemaipomenit și extraordinar, este cu nepu-
tință să se fi comportat astfel tocmai cu proprii 
angajați. 

Ete că s-a comportat, na! C-așa-i românu’!
Și, în fine, iată, a venit și rândul lui Roibu… 

Sincer, nici nu știu cu ce să încep…
Am să încep cu o nedumerire pe care 

am avut-o când am participat intâia oară la 
cheful organizat de Roibu în fiecare an pe 30 
decembrie, (cu  banii Oltchim-ului, evident) la 
Fabrica de Mâncare (da, așa se chema cantina 
combinatului) și la care erau invitați directorii 
și șefii de secții și de servicii. Atunci el ne-a 
anunțat că a mai obținut încă o amânare a 
privatizării Oltchim-ului, considerând aceasta 
ca fiind un mare succes personal. Pe atunci așa 
ceva mi se părea de neînțeles, dar curând mi-
am dat seama de ce: findcă statul era (şi mai 
este încă) o vacă bună de muls şi pentru că la 
patron nu mai poți face ce vrea muşchiul tău! 
De altfel, cred că Roibu era conştient că numai 
un patron idiot l-ar fi menținut în funcție. Și 
acest anunț îl făcea an de an!

Am să vă dezvălui în continuare una dintre 
multele metode și tehnici prin care Roibu a 
devalizat Oltchim-ul. Prin 1997 mă trezesc 
cu o adresă semnată de el, care avea atașată 
o reclamație de calitate formulată de un 
macaronar, în care acesta reclama proporția 
mult prea mare de produs cu granulație fină, la 
un import PVC de la Oltchim. Nu el îmi trimisese 
acele documente, ci Radu Negrețu, șeful Secției 
PVC II, sătul probabil să-i tot confirme lui Roibu 
că nu e în stare să fabrice PVC de calitate. 
Radu Negrețu, în adresa sa către mine, îmi 
cerea părerea, fiindcă, laboratorul pe care-l 
conduceam n-avea nici în clin nici în mânecă 
cu reclamațiile de calitate ale produselor 
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exportate, acestea fiind treaba CTC-ului și a 
secțiilor de producție. Ceea ce mi-a atras atenția 
din reclamație, a fost următoarea frază, ultima 
din acea reclamație: Pentru ca să nu fim nevoiți 
să vă refuzăm marfa, vă rugăm să ne aprobați 
plata contravalorii ei ca fiind de calitatea a II-a. 

Ca să-mi pot spune părerea, trebuia să 
verific dacă reclamația se confirma. Prin 
urmare, am cerut de la CTC toate contraprobele 
de la lotul incriminat și le-am analizat complet 
de câte trei ori pe fiecare. Am comparat apoi 
rezultatele obținute de mine cu cerințele de 
calitate impuse de importator. Rezultatul? 
Toate analizele indicau că PVC-ul exportat era 
exact ceea ce el solicitase! 

– Hopaaa! – mi-am spus atunci – Roibu vinde 
la export marfă de calitatea I-a, dar încasează 
contravaloarea ei ca fiind de calitatea a II-a! 

Așadar, Roibu era cel care le propunea 
importatorilor să facă reclamații de calitate 
fictive, diferența de preț fiind împărțită între 
el și ei! Minunat de convenabil, nu-i așa? 
Bineînțeles, partea leului, adică a lui Roibu, nu 
apărea niciodată într-o bancă din România, ci… 
acolo unde trebuia!

În urma analizelor, am întocmit un 
raport amănunțit, în care concluzionam că 
reclamația de calitate a importatorului italian 
nu se confirma, era fictivă. Mai arătam că 
dacă exportul de PVC de calitatea I-a, dar plata 
lui ca fiind de calitatea a II-a, devenise deja o 
practică, asta nu se putea face decât cu știrea 
și aprobarea conducerii Oltchim. Un exemplar 
din raport i l-am trimis și lui Roibu, spre știință. 
A doua zi mă sună Roibu și îmi zice doar atât:

– Ce te bagi tu, bă? – confirmându-mi 
fără nicio urmă de îndoială că descoperisem 
una dintre metodele prin care Roibu devaliza 
sistematic Oltchim-ul!

Ce i-am răspuns nu poate fi reprodus aici. 
A fost a doua discuție pe care am avut-o cu 
Roibu în toată cariera mea, și aceea telefonică 
și nu față în față. Prima a fost cu doi ani înainte. 
Laboratoarele mele arătau jalnic: pereții și 
mesele de lucru erau cu faianța lipsă ori spartă 
din loc în loc, podelele cu gresia la fel, încât te 
puteai oricând împiedica și cădea (închipuiți-
vă că aveai în mână un balon de sticlă cu acid 
sulfuric sau azotic, te împidicai și cădeai lat 
la  podea – ce  urma era ditamai accidentul 
de muncă!). După multe adrese, în sfârșit, am 
avut și eu parte de reparațiile necesare. La 
doar câteva zile de la terminarea lucrărilor, mă 
pomenesc cu Roibu că intră val-vârtej în biroul 
meu, însoțit de Preoteasa – directorul Direcției 
Investiții și de un alt inginer, Davidoi, și începe 
să urle la mine că de ce am pus în laboratoare 
gresie pe podele și faianță pe pereți și mesele 
de lucru, că am aruncat pe fereastră banii 
combinatului etc.

– Fiindcă așa prevede normativul, iar tu văd 
că habar n-ai de el! – i-am răspuns eu nervos. 
Ia du-te tu peste drum la Atelierul Mecanic și la 
Depozitul Central și ai să vezi mii, poate zeci de 
mii de metri pătrați de faianță și gresie pe pereți 
și podele! Acolo chiar că au fost bani aruncați pe 
fereastră, nu aici, unde am un normativ pe care 
eram obligat să-l respect! N-a mai zis nimic, s-a 
încruntat doar la mine și a plecat rapid, însoțit 
de ciracii cu care venise după el. 

Vă vine să credeți că astea două ori au 
fost singurele ocazii în care eu am discutat cu 
Roibu? Din când în când mai primeam de la el 
o hârtie pe care tot eu i-o  trimisesem, ca să ia 
la cunoștință, cu mențiunea lui într-un colt: Să 
discutăm. La început, am sunat-o de câteva ori 
pe secretară, o tipă extrem de obraznică și pe 
care, de fiecare dată trebuia s-o pun la punct 
(era mare și se dădea astfel fiindcă îl avea în 
spate pe marele șef, generalul, despre care 

știa multe și mărunte, dar avea gura pecetluită 
corespunzător de el), și i-am spus că eu sunt la 
dispoziția lui, nu el la a mea, prin urmare poate 
să mă sune când dorea. Nu m-a sunat niciodată, 
iar eu am lăsat-o baltă. Precizare: am fost colegi 
de liceu, el fiind mai mare decât mine cu un an; 
și, desigur, nici în liceu nu am discutat vreodată 
cu el…

Pensionar fiind și întâlnindu-mă cu diverși 
foști membrii în CTE Oltchim, (foști șefi de secții 
și de servicii), pensionari și ei, le relatam și lor 
cum Roibu le propunea importatorilor să facă 
reclamații fictive de calitate a PVC, pentru a 
încasa contravaloarea mărfii ca fiind de calitatea 

a II-a, diferența de preț până la calitatea I-a, 
cu care pleca marfa din țară, fiind împărțită 
frățește între ei. Spre surprinderea mea, deloc 
mirați, toți, dar absolut toți, îmi dădeau același 
răspuns:

– Ehei, să fii tu sănătos câte derogări de 
calitate la produse exportate n-am aprobat noi 
în fiecare CTE, și nu doar pentru PVC!

– Păi, bine, măi, mocofanilor, dar voi ce erați 
acolo – glugi de coceni? – venea replica mea.

– Păi noi ce era să facem, ne puteam pune 
cu Roibu? – îmi răspundeau ei! 

Sfântă lașitate românească! – gândeam 
eu. C-așa-i românu’! Și nu am cum să nu 
mă gândesc că, între altele, și această tară a 
poporului român a contribuit masiv la apariția 
și creșterea aberantului cult al personalității 
atribuit lui Nicolae Ceaușescu. Tot respectul 
meu pentru excepțiile de la lașitate, și mă 
gândesc la curajul muncitorilor de la Brașov în 
1977 și, desigur, la curajul celor care au ieșit în 
stradă protestând împotriva regimului în 17-
22 decembrie 1989. Dar, dacă în aceste două 
cazuri, curajul oamenilor a venit și ca urmare 
a manifestării psihologiei mulțimilor, în cazul 
dizidenților individuali lucrurile stau cu totul 
altfel: ei, dizidenții regimului comunist, au fost 
oameni cu adevărat curajoși, în fața cărora eu 
unul le-aș cădea la picioare și le-aș atinge tălpile 
cu fruntea, mulțumindu-le și cerându-le iertare 
pentru că eu nu m-am putut ridica la înălțimea 
curajului lor. Dar, în 45 de ani de comunism și 
cu 16-20 de milioane de locuitori, exceptând 
luptătorii din munți și pe cei care i-au ajutat, știți 
câți dizidenți veritabili au existat în România? 
39!!! Atât! Nici mai mulți, nici mai puțini! Da, 
în 45 de ani de comunism, în România, 39 de 
oameni au avut curajul de a se opune fățiș 
regimului comunist! Dintre toți voi aminti doar 
unul singur: Vasile Paraschiv; și voi spune doar 
atât: cine nu-i cunoaște biografia, să o afle cât 
mai curând, altfel, dacă va spune vreodată că-și 
iubește țara și că e patriot, eu îi voi spune în față 
că minte cu nerușinare!    

…După decembrie 1989, devenind el 
director general (pus de cineva… suspus, nu 

în urma unui examen de promovare!), Roibu 
a angajat o mulțime de nomenclaturiști și 
politruci  de pe la municipiu și județ, lăsați pe 
drumuri de… revoluționari. Apropo, ce drac 
de revoluție o fi fost la Râmnicu Vâlcea eu nu 
știu, pe mine m-a prins la soacră-mea. Pe 16 
decembrie eram în delegație la Iași, nu am văzut 
decât că periodic treceau pe Ștefan cel Mare 
TAB-uri în mare viteză. Am fost la Institutul 
Petru Poni să-mi văd vechi colaboratori și să-mi 
ștampilez delegația – liniște și pace. La Centrul 
de Cercetări Biologice, aflat peste drum de 
Universitate, unde mă dusesem să-l văd pe 
domnul dr. chim. Constantin Uglea, fostul șef 
al Laboratorului Piloți, din Centrul de Cercetări 
Râmnicu Vâlcea, dar pe care nu l-am găsit 
acolo, un angajat îl înjura de mama focului pe 
Ceaușescu, colegii lui încercând zadarnic să-i 
închidă gura. Mi-am ștampilat delegația și am 
plecat alături, la Spitalul Militar, pentru a-l 
vedea pe prietenul meu, col. dr. farm. Nicolae 
Oiță, dar nici el nu era la serviciu. După amiază 
am plecat spre Hârlău cu trenul și de acolo 
cu autobuzul la soacră-mea, în satul Rădeni, 
comuna Frumușica, județul Botoșani, nevastă-
mea și băiatul erau deja acolo. 

Pe 22 decembrie, la prânz, priveam la 
televizor și nu-mi venea să cred ceea ce vedeam. 
Deși voiam să stăm de Crăciun la soacră-mea, 
a doua zi am plecat la Iași, bineînțeles cu 
băiatul, și cu nevastă-mea. Pentru că tren spre 
București aveam abia la miezul nopții, am luat 
băiatul de mână și am purces pe jos să luăm 
pulsul revoluției la Iași, nevastă-mea rămânând 
cu mșțimea de bagaje la gară. Pe drum am 
tot întrebat pe unul, pe altul, dacă în ziua 
precedentă au fost ciocniri între manifestanți 
și trupe de armată, securitate ori miliție și mi 
s-a spus că au fost ceva, dar nu cine știe ce. Am 
trecut prin Piața Unirii și am văzut că lumea se 
îndrepta către sediul Consiliului Județean Iași. 
Acolo, pe o scenă ridicată pe scări era o tribună 
cu microfon și sonorizare la care vorbea cine 
voia și cine nu voia, mulțimea din fața scenei 
strigând din când în când Jos comunismul! 
și Libertate!. Am stat ce-am stat acolo, dar, 
făcându-ni-se frig ne-am întors la gară. Pe 
drum a trebuit să-i explic lui Sebastian, un copil 
care abia începuse clasa I, ce era cu mulțimea 
aceea de oameni și de ce vorbeau așa de tare și 
strigau lozinci. În București am ajuns dimineața. 
Era 24 decembrie, cu o zi înainte să fie uciși 
Ceaușeștii. Într-adevăr acolo, în gară, era mai 
multă animație, mulți tineri defilau încoace și-
ncolo cu celebrele steaguri găurite la mijloc, 
acolo unde fusese stema. Ei, cam asta a fost 
revoluția din decembrie 1989, așa cum mi-
am… petrecut-o eu și familia mea, mai puțin 
fetița rămasă la soacră-mea și care atunci avea 
4 anișori. Ei, și acum vin și întreb: dacă la Iași, 
un oraș incomparabil mai mare decât Râmnicu 
Vâlcea (și unde, cică, ar fi trebuit să înceapă), 
asta a fost revoluția din decembrie 1989, de ce 
aș crede că în orașul meu de domiciliu ar fi fost 
altfel? Ba, aș zice că dimpotrivă, n-a fost nici pe 
departe ca la Iași!

Vreau să fiu bine înțeles: nu am intenționat 
nicio clipă măcar să duc în derizoriu 
evenimentele din decembrie 1989! Da, au fost 
morți, au fost răniți, au rămas mutilați pe viață 
mulți participanți! Și pentru ce? Fiindcă nu ei 
sau urmașii lor au fost cei care au beneficiat 
de pe urma curajului lor, ci cu totul alții, și, în 
primul rând – foștii nomenclaturiști comuniști 
și securiști! Mai mult – cei care au scăpat 
nevătămați de la revoluție au avut ulterior parte 
de o marginalizare masivă din partea societății 
post-revoluționare, unii dintre ei chiar ajungând 
la sinucidere văzând ce a ieșit în cele din urmă! 

(va urma)
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TURUL 
EUROPEI UNITE, 

2018!
(Poemul unei călătorii)

Csaky E POE

(Urmare din Povestea vorbii 21 
nr. 4 decembrie 2018)

(…)
În timp ce domnul Sirugo  

pentru noi vâlcenii 
de pe malul Oltului

rămâne sfânt
căci atunci când a plecat 

după reabilitarea DN7
 ne-a spus că va reveni 

negreșit pe Valea Oltului
înapoi în anul

 două mii 
când va începe

construcția autostrăzii 
Pitești - Sibiu

și care va trece
 pe lângă Râmnicu Vâlcea…

și ei
 italienii 

vor locui tot la Căciulata
unde le place 

și unde simt că noi românii
suntem frații lor latini…

Ce rușine acum 
în două mii optsprezece 

să spunem
că nu avem nici măcar 
dosarul de fezabilitate

și când ne lăudăm 
că suntem anti-latini

și anti-romani și anti-Traian!
Vai de noi și de rușii ăștia

care și ei la Sankt Petersburg 
și Moscova și-au zis că sunt 
 urmașii Romei lui Traian!

*
24 mai șase și jumătate 

dimineața
treptat  norii încep să dispară

 am avut chiar 
câteva raze de soare
cer înnourat la est 
şi cer senin la vest

 pare-ni-se că pământul 
stă să se răstoarne.

Marea ni se arată 
liniştită aproape
și mulți pescăruşi 

ne înconjoară
 stau pe nisip
revăd filmul 

Păsările lui Orson Welles
dar pescăruşii sunt mai puțini

și par concentrați 
să-și comenteze realitatea

cu marea suspect de liniştită 
ce pare că vestește uraganul…
marea frumoasă și feminină

 ca femeia lascivă
nud coborât 

din tabloul lui Modigliani
și care te lasă să o cuprinzi

cu brațele  
dornice de oxigen salin

femei cu trupuri unduioase
pe care să alunece 
căutătorii de valuri.

Ne-am amintit de 
Bayonne și Biaritz 

ținta drumului la jumătate

 unde oceanul spumegă 
și biciuie malul!

oceanul înaripat ca un Poseidon 
călare pe o iapă sirenă

care se avântă cu spatele spre tine 
şi cu fața spre larg;

oceanul bărbat 
care te învăluie şi te domină

lăsându-te pe țărm 
precum ceasul lasciv
al suprearealistului 

Salvador Dali cel mare…

Plecăm apoi 
la opt şi treizeci de minute

din Sottomarina spre Veneția 
cu Fordul lui Emil

care se autoghidează prin GPS
ca mai toate maşinile 
de forță şi elegante!.

prin Chioggia 
unde străduțele înguste 
şi cu istorie îndelungată

nu permit maşinilor 
să depășească bicicletele

de toate sexele
şi vârstele

şi nimeni nu claxonează
și nimeni nu se grăbește

și nimeni nu se dă de o parte
și nimeni nu se supără

fiindcă nu urlă girofarurile 
Poliția și Ambulanța și Pompierii 

care nu sunt decât amintiri 
 urâte de domeniul trecutului!

…oare la ei nu sunt bolnavi
nu sunt hoți și golani?

nu explodează 
centralele din apartamente?
nu mai au butelii de aragaz?

…la noi parcă toate au loc deodată
şi latră câinii câți mai sunt 

și latră latră latră
și Audionova se bucură 

căci are de unde să bea vin
căci curg banii ca o apă 

la moara de reparat aparate 
ale bieților surzi
un popor surd
un popor orb

un popor care nu aude
 și  nu vede de unde îi vin 

toate relele 
toate.

Of, of, cine le-o fi băgat în cap
ăstora

că trăim ca în anii şaizeci 
ai neocapitalismului 
fascist și neofascist 

cu puteri discreționare
ca să bage cetățeanul în boală?

E hei hei America America 
dar și Uniunea Soviatică!

Dar stați! că ajungem în Franța 
care ne așteaptă

în mahalalele stațiunilor 
cu căsuțe ieftine 

pentru reîntregire și globalizare
unde hopurile

 şi dâmburile de încetinit viteza
sunt mai ceva ca la Râmnicu Vâlcea 

anii două mii trei și acuma
când edilii oraşului 

nu ştiau nici cum s-o ia la dreapta
pe culoarea roşie a semaforului
sau cum să încetinească viteza 

automobilelor 
conduse de copiii nărozi

din vilele orașului;
şi săpau 

și îngrămădeau asfalturi
…dintr-un loc în altul 

pe bună stradă…

și pe stânga și pe dreapta
 la fel

sperând atunci şi acum
(nu s-au schimbat de fel)
că vor prinde și ei o breșă 

prin bani europeni
prin realitatea europeană

să devină cumva și Râmnicul 
oraş capitală culturală 

europeană
asta a fost mai demult

dar nu-i târziu nici acum
căci  doar constant olimpici 

neîntrecuți
avem din toate timpurile

și Olimpiade naționale 
și internaționale

câștigate
căci sărăcia lucie 

face casă bună cu școala
și cu corupția și cu preoția

văduva fiind cu dare de mână
cocoană bogată

chiar dacă e săracă
mai ales în orașul unde 

nu lucrează nimeni 
și toți dau din gură!

Şi uite aşa 
GPS-ul Fordului nostru 

îşi pierde memoria
nefiind obişnuit cu bicicleta

virăm la stânga când nu trebuia
şi parcăm în afara Chioggiei
la un chilometru de portul
în care vasele spre Veneția 

plecau din oră în oră
sâmbăta 

chiar şi din jumătate 
în jumătate 

de oră!

Parcare excelentă 
aici din greșeală lângă Chioggia

patru euro pe jumătate de zi
şi fugim repede 

spre « vaporello » care
plin cu venețieni 

cu papornițe și cu verdeață
se întorc de la piața din Chioggia

și stau să pornească spre Veneția…

Nu puteai vorbi la telefon 
pe vaporello

căci zgomotul era infernal
numai glasuri de rațe şi gâşte 

aproape infernal!

Să nu uităm 
că mersul pe jos în Chioggia

prin centru
unde tocmai era activ 

târgul de vechituri pe mijlocul străzii
sub nivelul 

târgului nostru săptămânal
de pe malul stâng al Oltului… 

Târg în Chioggia
 care avea să dispară 

până la orele cinci
ora  întoarcerii noastre 

de la Veneția
și care ne-a așezat 

 în fața unei istorii vii:
am trecut pe lângă 

Turnul Ceasului şi Clădirea 
din care Garibaldi a declarat 
la douăzeci și șapte februarie 
o mie opt sute șaizeci și șapte

 Republica Italia:
« In mezzo a voi parmi d’esere 
 in mezzo alla mia famiglia »

 Republică care vă spunem noi
Și drept

nu era cu nimic mai presus 
ca Principatele Române

din o mie opt sute cincizeci şi nouă 

sau ca România
din o mie opt sute şaptezeci şi opt

când tot cam atunci
 venețienii prin Trieste
invadaseră România
în căutare de lucru 

pe lei cântăriți în aur!…

Douăzeci euro de persoană 
dus întors 

Chioggia - Venezia
pe „vaporello” « Andreea » 

şi ajungem pe mare
  la Pellestrina 

insulă
și luăm autobuzul; 

traversăm Pellestrina
(nu Palestrina-compozitorul Renaşterii

Giovanni Pierluigi da Palestrina
O mie cinci sute douăzeci și cinci -
O mie cinci sute nouăzeci și patru)

și trecem cu bacul în insula Lido
apoi din nou 

cu „vaporello” la Veneția!
o oră treizeci de minute

a durat călătoria.

Zărim Veneția 
chiar printre nori și ceață

Curioasă climă 
mediteraneană și adriatică

și vedem în zare 
o întindere colosală de turnuri 

și turnulețe
și fațade îmbrăcate în aur!
Da, la Veneția era soare...

Ne apropiem de mult râvnitul țărm
și totul prinde contur

soarele apare de sub nori 
și Veneția ni se desfășoară

și se apropie de noi 
ca o înșiruire de palate 

dintr-un imens...
 Serai!

ne uităm câteva grade la dreapta
și mai apoi la stânga

și parcă suntem la porțile Romei 
(zărind Catedrala Sf Petru)

sau la Florența 
sau în altă parte

chiar în fața unui land german.

(Să nu uităm! de aici și până 
la Marea Nordului

s-a întins Sfântul Imperiu 
Romano German)

După ce aveam să trecem  
Prin fața Palatului Dogilor

ne-am afundat 
într-un labirint de blocuri

cu patru cinci etaje cum văzusem 
și la Bayonne în 2004!

și între care erau străzi („Vie”)
de unu virgulă cinci 
sau trei patru metri.

Colosale verticale 
ascunzișuri umane 

construite din piatră lemn și nisip! 
cu obloane nu toate închise

și viu colorate
majoritatea în verde

 și balconașe din fier forjat;
și care

 după o mie opt sute șaptezeci și cinci 
s-au întins 

acest fel de construcții
desigur mai bine legate
până la Marea Nordului

și înspre Valahia și Transilvania
până la Cernăuți și Chișnău...

noi doream să zicem și Cetatea Albă
căci doar sărbătorim 

Centenarul Marii Uniri
însă ne oprim aici.
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Revistă apărută cu sprijinul edililor 
vâlceni, care iubesc cultura scrisă, și al 

Arhiepiscopiei Râmnicului.

RECTIFICARE

În  Cultura vâl-
ceană Nr. 154, la 

pag 10, s-a strecurat 
o regretabilă eroare 
pentru care autorul 
articolului „Viața și 
activitatea poetului 
Grigore Vieru”  își 
cere scuze. Corect 
este: „În urmă cu 
84 de ani” și nu „În 
urmă cu 42 de ani” 
(col. 1, alin. 1).

Redacția

CONSTANTIN ZĂRNESCU:  
„ZIUA ZILELOR”

Un roman de actualitate în zilele 
noastre mai ales în anul Centenarului, 

care, iată, tocmai a trecut, aflat la a V-a 
ediție cu o prefață de George Uscătescu 
și apărut la Editura Ecou Transilvan, 2019. 
Revizuită și adăugită cartea a apărut în 
tehnoredactarea Andreia E. Breaz, culegerea 
lui Dinu Virgil Ureche cu o reușită copertă 
creată în conceptul Anthony Leguay (Paris) în 
Colecția Proză coordonată de Daniel Baciu. 
O carte despre care s-a scris foarte mult, 
Ziua Zilelor, o sintagmă cum nu se putea mai 
reușită despre Ziua Națională a României-01 
Decembrie 1918!

Gabi CÂRJALIU

Gheorghe Stamate (1946 - 
2007) - profesor și activist în 

domeniul culturii și, după Revoluție, 
pe tărâmul politicii vâlcene, ziarist 
și iubitor al sportului, om al cetății 
Râmnicului. Din dorința de a cu-
noaște și a consemna, pentru poste-
ritate, o extraordinară poveste de 
viață împletită cu o excepțională ca-
rieră sportivă, a hotărât să realizeze 
un interviu cu steaua handbalului 
vâlcean, Maria Török-Duca.

Interviul a fost publicat, pentru 
prima oară, în serial în ziarul 
Monitorul de Vâlcea, între anii 2005-2006 și este 
reluat în acest volum pentru toți cei care au fost 

MARIA TÂRZIANA:  
„ÎN SATUL CU MULTE PORȚI”

Elena Matei și Simona Maria Kis semnează Culegerea și Tehnoredactarea, și coprțile, 
acestei cărți de poezie scrisă de Maria Târziana, cu titlul de mai sus, și apărută în 

2018 decembrie la Editura Intol Press Râmnicu Vâlcea. A doua carte tipărită de septagenara 
poetă, prima, În amurg, fiind 
scrisă în 2015. Cartea a fost 
tipărită la Tipografia Prodcom 
Tg Jiu într-un tiraj de 100 exem- 
plare. „Sincere poezii, pline de 
onestitate și de trăire afectivă 
în arealul matern, în general, o 
dragoste nețărmuită pentru fa-
milie și prietenii ei; pentru satul 
din care provenim aproape toți; 
trăire afectivă pentru apropiați, 
dar și pentru cei de departe ple- 
cați din cauze obiective, dar mai 
ales dintr-un noian de nevoi!” 
(Petre Cichirdan, Prefață, În 
satul cu porți multe)

GHEORGHE STAMATE: „STEAUA CARE NU APUNE NICIODATĂ. 
POVESTEA UNEI MARI HANDBALISTE. MARIA TÖRÖK DUCA”

aproape de minunea numită 
Chimistul și, apoi, Oltchim 
Râmnicu-Vâlcea.

*
Maria (Mori) Török-Duca, 

născută la 25 ianuarie 1959, la 
Sfântu Gheorghe (în maghiară 
- Sepsiszentgyorgy), este consi-
derată, de iubitorii handbalului 
feminin, una dintre cele mai va- 
loroase jucătoare din istoria aces-
tui sport.

Între anii 1982 și 1990, Mori 
a fost căpitanul echipei Chimistul 
Râmnicu-Vâlcea care fusese 
recent înființată prin decizia 

autorităților locale din acea vreme, pentru a 
crește prestigiul și importanța orașului.

Adusă dintr-un alt capăt de țară (și din alt 
orizont cultural și lingvistic), ca să dea un plus de 
valoare tinerei echipe vâlcene, Mori s-a impus 
prin profesionalism, seriozitate și devotament, a 
cucerit inimile mulțimilor de spectatori, devenind, 
în cele din urmă, o adevărată stea a Râmnicului.

Prin inegalabila sa inventivitate și totala 
dăruire pe teren, a contribuit decisiv la urcarea 
rapidă a Chimistului în ierarhia campionatului 
intern, precum și la câștigarea, pentru prima 
dată în ierarhia handbalului feminin românesc, 
a unor competiții europene intercluburi - Cupa 
IHP (1984, 1989) și Supercupa Europei (1984). 
Aceste performanțe au pus Râmnicu-Vâlcea pe 
harta mare a sportului internațional, deschizând 
calea apariției fenomenului handbalistic - la 
scara națională  și continentală - numit Oltchim 
Râmnicu-Vâlcea.

NOI APARIȚII EDITORIALE PREZENTATE DE PETRE CICHIRDAN

MIHAI SPORIȘ:  
„DE VORBĂ CU...LUCIAN BLAGA”

   

La Editura Intol Press a apărut cartea 
cunoscutului jurnalist și scriitor 

vâlcean Mihai Sporiș:  „DE VORBĂ CU...
LUCIAN BLAGA”, în decembrie 2018, o carte 
care contribuie din plin la readucere în 
memoria românilor a figurei ilustre a marelui 
poet și filosof ardelean, Lucian Blaga, recent, 
în anul Centenarului. Cartea este o reușită 
editorială la care și-au adus contribuția: 
Simona Maria Kis-tehnoredactarea, Coper-
ta  – o reușită fotografie realizată de Mihai 
Sporiș, reprezentând deschiderea către lu- 
me a locuinței poetului român din Transil-
vania, deschiderea către lume a poeziei 
românești! Mihai Sporiș pătrunde în chiar 

esența poeziei lui Lucian Blaga prin versurile acestuia, provocatoare, la care răspunde prin versurile sale, 
creând un dialog al ideilor la distanță de un secol între...poeți! Un concept de carte, stil, care, deja,  
poartă marca Mihai Sporiș, în publicistică acesta practicând foarte des acest tip de dialog literar. Cartea 
este tipărită la KITCOM, Verguleasa, Poganu, Olt.
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