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LA A XIV-A EDIțIE ADUNă fIII SATULUI

Ligia ZAPRAțAN NICOLESCU
cufundându-ne în trecutul îndepărtat
al omenirii, la începuturile timide
ale unei forme de conviețuire cvasisociale,
obligați fiind de pericolele ieșirii din peșterile cât-de-cât protectoare în natura înconjurătoare, aceasta, omenirea, și-a descoperit
un aliat, un ajutor și un sprijin în apă. La
început, locuințele lacustre, mai apoi locuințele palafite, habitatul ocupat le-a dat
prilejul de a descoperi și alte multe calități
ale apei, în principal acelea de a curăța, de
a spăla de resturi și murdărie trupurile. Au
conștientizat pe urmă că în afara murdăriei
care „se vedea”, există și murdărie care nu
se vedea, a sufletului. Atunci au extrapolat:
de ce să nu poată apa să spele și răutățile? Și
iată, au investit cu putere divină, nemăsurată,
apa. S-a născut un veritabil cult al apei,
au fost venerate (și mai sunt), izvoarele,
râurile, fluviile...Nilul la egipteni, Indul la
indieni, Tigrul și Eufratul la babilonieni
erau considerate nu numai ca izvoare ale
bunăstării: pescuit, transport, negoț, ci și ca
mijloc de curățire și vindecare.
Apa capătă dimensiuni cosmogonice,
izvor miraculos al existenței (ceea ce chiar
este), apa devine „apa magică”, „apa vieții”.
În cele mai vechi documente ale literaturii
indiene, în „Vede”, apa este „izvorul tuturor
lucrurilor și a întregii existențe”. Găsim
apoi „Edde”-le, unul din cele mai vechi monumente ale literaturii scandinave. Acolo
există un rând în care stă scris: „pe cel căruia
vreau să-i păstrez viața în luptă, îl stropesc
cu apă sfințită”.
Estonienii, mordvinii, vechii carelieni
aveau o rugăciune deosebită către „maica
apă” pe care o rosteau femeile ce nu puteau
avea copii.
Advi Sura Anahita, divinitatea iraniană
a apelor, era numită „sfânta are înmulțește
turmele, bunurile, bogățiile pământului”.
În mitologia greacă, Ahile este scăldat în
apele Stixului pentru a dobândi nemurirea.
Astfel s-au născut ritualurile de purificare.
La egipteni, Horus și Thot îl stropeau cu apă
sfințită pe faraon. Au apărut aceste ritualuri
aproape concomitent în religii din Asiria,
Babilonia, Grecia, Roma, Scandinavia, India,
Palestina, Persia, Tibet, Mexic, Mongolia.
La vechii mexicani, nou născutul trecea
printr-o întreagă procesiune de ritualuri
care culminau cu scufundarea în apă fiind
consacrat zeiței mamă în timp ce se incanta:
„primește, copile, pe mama ta, zeița apei!”
La romani noi-născuții erau stropiți cu
apă sfințită iar abluțiunile luau caracter de
masă.

S

La evrei, cufundarea în apă alături de
circumcizie era condiția obligatorie pentru a
fi primit în comunitatea evreiască.
Forța purificatoare a apei este de
nenumărate ori povestită în Biblie: „Iar de
vreun om va fi necurat și nu se va curăți,
omul acela se va stârpi din obște, căci a
spurcat locașul Domnului, căci nu s-a stropit
cu apă curățitoare și este necurat” (Numeri
/ 19 /20).

Însușirile purificatoare și expiatoare ale
apei sunt amplificate. Apa capătă o valorificare
religioasă suplimentară, curăță și reface chiar
integritatea morală. Creștinismul, un derivat
distilat și rafinat al monoteismului născut
în misterele Ierusalimului, beneficiază din
plin de toate atributele sacre ale apei. Iată,
Ioan Botezătorul, spală cu apele Iordanului
chiar păcatele lui Iisus Cel fără de păcate
botezându-L. Din anul 354 e.n. creștinii sărbătoresc oficial „Nașterea Domnului” în ziua
de 25 decembrie, urmând ca „Botezul Domnului” să fie sărbătorit la 6 ianuarie. Sărbătoarea este însoțită de solemnitatea „sfințirii
apei” din fântâna sau din râul care asigură
apa colectivității, printr-o slujbă cu puteri
deosebite ținută de mai mulți preoți. Apa
această, sfințită în ziua botezului Domnului,
se numește „Aghiazmă Mare”, are proprietăți
tămăduitoare deosebite, nu se strică și se folosește doar în anumite situații. Preoții mai

au harul de a obține și „Aghiazma Mică”,
apă sfințită cu puteri ceva mai mici dar care
se poate consuma oricând, fără restricții
ritualice, după sărbătorile Pascale.
În toate lăcașurile de cult ortodoxe,
în Vinerea Luminată, prima vinere după
Paște, după săvârșirea Liturghiei, preoții
încep ritualul de Sfințire a Aghiazmei Mici.
Sărbătoarea nu are o dată fixă, ea urmând
întru-totul calendarul hotărât datei Paștelui.
Originea cuvântului „aghiazmă”, ca și înțelesul său se găsește în terminologia sacră
grecească, din greaca veche-„aghiazo”- care
înseamnă a sfinți, a consacra, a curăți, ajuns
în neogreacă-„aghiazmos”- cu același înțeles.
În vorbirea curentă, populară, pronunția
este simplificată, ajungându-se la cuvântul
„aiasmă”. O explicație fonetică este eliminarea grupului „gh” care dă, permite grupului de trei vocale rămase o pronunție mult
ușurată. Altă explicație, semantică, alătură
cuvântului „iasmă” cu înțelesul de „arătare,
vedenie, nălucă rea”, troparul pe care-l
cântă preotul după sfințirea apei în timp
ce stropește credincioșii cu această apă,
devenită sfințită, cu puteri tămăduitoare:
„Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta, biruința binecredincioșilor Tăi asupra celui potrivnic dăruiește și cu Crucea Ta păzește pre poporul
Tău”, reținându-se scopul direct al stropirii
cu aghiazmă, adică „alungarea duhului rău”,
a iasmei.
Sărbătoarea este închinată Maicii
Domnului, având în spate o veche poveste
minunată, care ca toate poveștile ritualurilor
creștine este ancorată în istorie.
Se spune că, pe când încă era un om
simplu, Leon, devenit ulterior împăratul
Leon I-ul (457-474) sau Leon cel mare, s-a
întâlnit cu un bătrân orb, tare însetat, care
l-a rugat să-l ajute, să-i dea să bea apă.
Atunci, Leon a intrat în pădurea alăturată,
a început să caute apă, dar zadarnic, n-a
găsit. Îndurerat că nu poate ajuta bietul
bătrân, Leon începu a se ruga de ajutor
Maicii Domnului. Iată că imediat auzi vocea
Acesteia care-i spuse: „Nu e nevoie să te
ostenești, căci apa este aproape. Pătrunde,
Leone, mai adânc în această pădure și luând
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cu mâinile apa tulbure, potolește setea orbului
și apoi unge cu ea ochii lui cei întunecați.”Leon
s-a conformat îndemnului acestui glas, a găsit
apa, a dat orbului să bea, apoi i-a spălat ochii.
Minune, orbul a început să vadă!
Se spune că de atunci, puterile miraculoase
ale apelor acelui izvor au tămăduit mulți oameni
aflați în necaz.
Ajuns împărat, Leon a dat mare cinstire
faptei și locului, ridicând acolo, lângă izvor o
biserică de zid. Mai târziu, împăratul Iustinian
(527-565), bolnav și el de o boală foarte grea,
bea apă din acest izvor și se vindecă. Și acesta,
în semn de mare prețuire a sfințeniei locului,
ridică o biserică și mai mare. După
aproape o mie de ani, Constantinopolul
este cucerit în 1453 de turci, devenind
Istanbul.
Turcii șterg atunci de pe fața pământului zidirile creștine de acolo, de la izvor.
În secolulal XIX-lea, dreptcredincioșii
construiesc în același loc o nouă biserică
care are la subsol un paraclis din secolul
al V-lea unde există și azi acel izvor cu
apă tămăduitoare. Toți pelerinii în orașul
sfânt fac o vizită acestui loc. Biserica
„Izvorul Tămăduirii” din Istanbul este una
din cele mai vechi biserici din cetatea lui
Constantin cel Mare.
Dintre cele mai cunoscute mănăstiri
cu ape cu izvoare tămăduitoare de la noi din
România, putem aminti: Mănăstirea Dervent,
Mănăstirea Ghighiu, Mănăstirea Prislop,
Mănăstirea Horăicioara.
Spre deosebire de Aghiazma Mare care
are restricții în modul și timpul în care poate
fi folosită, Aghiazma mică se poate folosi fără
restricții. Există credința că cei care beau din
această apă sfințită, sunt protejați timp de un
an de boli și de duhuri rele. Sunt locuri unde
preoții merg pe la locuințe și le stropesc cu
Aghiazmă mică, în acelați scop. Uneori merg la
izvoarele râurilor pentru a le proteja (stropindule cu apă sfințită) de secare precum și de
adăpostirea acolo a duhurilor rele.
*
Și iată, vorbind despre izvoare, atât la
propriu cât și la figurat, vineri, 03 mai 2019, la
Costeștii de Vâlcea, cu ocazia săvârșirii slujbei
pentru Aghiazma Mică, cele patruzeci și patru
de izvoare ale locului din Pietreni care au dat
numele bisericii de aici, au fost prilejul de a
strânge într-un eveniment fericit „Fiii satului”
pentru a fi sărbătoriți, ca în fiecare an.
Nu putem merge mai departe cu povestirea
dacă nu ne oprim puțin asupra acestei biserici.
Este zidită „biserică de zid” în 1701 de Ștefan
Ieromonahul pe locul unei mai vechi biserici
de lemn. Biserica fostului schit „De sub piatră”,
capătă numele de„ 44 de izvoare”, acesta fiind
numărul de izvoare pe care, în tradiția populară

le-au găsit Regele și Regina în vizita pe care au
făcut-o acolo.
Existența anterioară a unei bisericuțe de
lemn, este explicația faptului că Alex Odobescu
găsește în biserica cea nouă, obiecte de cult cu
anul însemnat 1694. Construcția noii biserici
este executată sub binecuvântarea și atenția lui
Constantin Brâncoveanu.
Anunțat cu mult înainte, evenimentul a
umplut cu prisosință, (parafrazând un genial
poet) în acea zi „ore în veci neiertătoare
cu șaizeci de secunde răspline de valoare”.
Sărbătoarea, numindu-se anunțat în invitație
„La obârșie, la izvoare”

la a XIV-a ediție, s-a derulat în patru locuri,
cardinalele locuri ale comunei:
1. În satul Pietreni, la biserica de schit „44
de izvoare” care înainte se numea „Schitul
de sub piatră”, preotul Mladin Ion a oficiat
slujba pentru Aghiasma Mică, de la ora 9,00
la ora 11,30. La slujbă au participat în mare
număr sătenii alături de primar, de membri ai
consiliului local și de învitați.
2. Al doilea punct al programului a fost
vizitarea Școlii Gimnaziale „Ferigile” cu ocazia
terminării reparațiilor efectuate cu fonduri
europene nerambursabile, în urma câștigării
unui proiect de reabilitare a construcției, atât
structural cât și pentru instalații. Cuvântul
domnului profesor Aurelian Stoican care sub
titlul generos ales: „Învățământul costeștean
izvor de lumină și valori umane” a creionat
succint realizările deosebite ale școlii. După
cuvântarea primarului Toma Marius Peștereanu,
au urmat alocuțiuni ale invitaților. Au vorbit
domnii Bogdan Matei, Ministrul Tineretului
și Sportului, domnul Constantin Rădulescu,
președintele Consiliului Județean Vâlcea,
domnul Florian Marin, prefectul județului
Vâlcea, domnul Florin Epure, directorul Direcției
Județene pentru Cultură și Culte. Din partea
Inspectoratului Școlar Vâlcea a vorbit doamna
Alina Bica, inspector principal . Au participat
și candidații la „europarlamentare”, ca făcând
parte din persoanele cu obârșie costeștean-

vâlceană, -doamna Carmen Avram, realizatoare
TV Antena 3 și domnul Alin Pavelescu. A vorbit
doamna Carmen Avram. Au luat cuvântul și
profesori care au participat la eveniment.
Trebuie menționat că în alocuțiunea sa, domnul Constantin Rădulescu a promis cu această
ocazie drept cadou comunei Costești, din partea Consiliului Județean Vâlcea, asfaltarea drumului până la mănăstirea Arnota. ( Ar fi, spunem
noi, un cadou nesperat, nemaipomenit și foarte bine-venit, dar...dar ar fi, dacă ar fi să fie
temeinic făcut și bineîntemeiat pe studii tehnice
de specialitate, cea mai laborioasă lucrareproiect de care ar beneficia Costeștiul în ultimii
cincizeci de ani. Pentru că problema
acestui drum nu este asfaltarea sa. A
mai fost și betonat și rigolat și asfaltat
în acești cincizeci de ani. Problema
drumului este exploatarea sa în regimul
actual-transport zilnic plin-gol, cu calcar
de la carieră, în autotransport-încărcare
de peste cincizeci de tone de mașină,
încărcare pentru care nu a fost calculat
inițial când i s-a calculat traseul, fundația
de rezistență și alte multe caracteristici
care neluate în calcul vor duce ca în
celelalte dăți, la distrugerea platformei
carosabile doar asfaltată).
N-a fost uitat nici poetul Petre
Dinulică pe ale cărui versuri a plecat
un frumos montaj literar-artistic susținut de
elevi conduși de, bineînțeles doamna profesor
Floricica Mândreci:
„Binecuvântă, Doamne, satul acesta cu
nume frumos,
Coastă zidită cu trudă de Moșii pierduți
printre veacuri
Cheiuri și peșteri durate din sfântul, tăcutul
tău os,
Ape scoțând dintre steiuri, la sufletu-mi
singure leacuri...”
(Petre Dinulică: „Iubirea mea dintâi”, 2002)
A urmat un moment înălțător de mulțumire
și premiere a dascălilor pensionari ai comunei.
Au cuvântat din partea lor, fiii și foștii profesori
ai Costeștiului, domnii Stoican Aurelian și
Bondoc Dumitru, persoane care acum scriu
istoria locurilor.
3. Invitații au fost „invitați” între orele 15,00
și 16,oo, să se deplaseze peste drum, la biserica

parohială Costești unde, într-un cadru festiv au
fost înmânate diplome cu o încărcătură absolut
emoționantă. A primit o diplomă doamna
Giubega ( Istocescu) Ioana, cu prilejul împlinirii
frumoasei vârste de 100-o sută de ani!! De
asemenea au primit diplome douăsprezece
cupluri care au mers împreună timp de peste
cincizeci de ani, sărbătorind astfel „Nunta de
aur.”
4. De la ora 17,00 în centrul comunei, până
la ora 21,00 (și chiar puțin peste) s-a derulat
un frumos și bogat program artistic susținut
de ansamblul de dansuri al Costeștiului„Floricica”. Tot în cadrul aceluiași ansamblu au
cântat Petruța Ilie, Petruța Florescu, Alexandra
Mănăsescu, Grigore Florescu, Cătălina
Vețeleanu. Cu deosebită plăcere și bucurie au
fost înmânate tot acum unui număr de douăzeci
și șase de tineri, diplome cu ocazia „intrării în
viață” adică a împlinirii unicei, minunatei vârste
de 18 ani.
Și acest episod a avut invitați speciali: Mirel
Stoica Band, Claudia și Florin Ionaș (generalul)
și mai ales, mai ales crema-cremei așteptărilor,
recitalul lui Constantin Enceanu.
Dacă dirijorul acestei îndrăznețe acțiuni,
prin amploare, a fost ca întotdeauna domnul
primar Toma Marius Peștereanu, motiv pentru
care nu putem să nu-i admirăm tenacitatea și
rezultatele, dacă de când am descins pe aceste
plaiuri am rămas mută de admirație la vederea
„Domnițelor de la Costești” care par coborâte
din vechi fresce înnegrite de fumul lumânărilor
de pe vreun perete de biserică și am aflat că
sufletul acestei minuni este Floricica Mândreci,
în spatele tuturor lucrurilor mărunte care
compun ansamblul artistic, tematic-sistematic,
de arhivare a evenimentelor, în umbra tuturor
lucrurilor care presupun cultură, artă, tradiție,
istorie, a stat și stă doamna bibliotecară Mihaela
Marinescu, exemplu de devotament total, cu
care ziarele noastre au colaborat întotdeauna
ca și acum, lucru pentru care îi mulțumim cu
prietenie și respect.
„Botezul și împărtășania”- Gh. Bălteanu- Ed.
enciclopedică română / 1969
„Monografia comunei Costești”- N. FăuleteEd. Sovis Print / 2013
Fotografii Mihaela Silvia Marinescu
(Horezu / 05 o5 2o19)

NEÎNCREDEREA, CA O CEAță DEASă!
Adeluța GIB
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ă frământă multe lucruri.Unele inutile, altele vitale,
cele mai multe însă, palide, ca viața noastră anostă.
Îmi dau seama de zădărnicia multora din trăirile mele ba, uneori,
chiar încerc să le depășesc elegant. Stau de vorbă cu cineva pe
stradă sau într-un magazin, măi ce nemernic și Macron ăsta, zice
interlocutorul, tu-ți dai seama ce pune la cale și deodată începe să
mă preocupe situația din Franța și uit total de grija banilor de pe
card, pe care trebuie să-I drămui, să-mi ajungă până la următorul
salariu. Păi, da, ia să vedem noi ce sau pe cine reprezintă Macron
și care sunt scopurile pe care le urmărește. A…desigur, e pe mâna
cu madam Merkel, poate și Putin are ceva interese ascunse acolo,
iar despre Trump…Ajung la casă. Casierița se uită cu jale la mine
și-mi spune că am fonduri insuficiente. Mi-e jenă să mă întorc să
mai las din produse, așa că mă scotocesc îndelung prin geantă și
în cele din urmă fac apel la fondul de urgenta. Ies bombănind,

numai nemernicul de Macron e de vină. El, cu Merkel, da, da și cu
Putin de mâna cu măscăriciul ăla de Trump. Cât o mai fi până la
salariu? Și uite așa, neancrederea se lasă peste sufletul meu, ca
o ceață deasă. Plec grăbită spre casă cu privirea în pământ.E jale
tanti, ce-o fi fost în capul meu. Fără să vreau, gândul îmi zboară
la Trump, păi, face bine să ridice un zid înspre Mexic, ar trebui să
înconjoare U.S.A. intreaga cu un zid, nu ca cel chinezesc dar, ori
cum, un zid, poate ar fi bine să ne ridicăm și noi niște ziduri, care,
cum putem, ia uite chinezii au invadat lumea cu plasticele lor,
vietnamezii și pakistanezi ne fură locurile de muncă…a-și avea
nevoie de un om la grădina vreo două zile, dar de unde să-l iau?
Sunt câțiva disponibili în capătul străzii, cer cam mult, însă o să
negociez. Râd. Iar îmi fuge gândul aiurea, ca Trump cu Congresul
am vrut să zic. Mă reculeg. Nici o șansă. Au luat acum câteva zile
ajutorul social.O săptămână două stau beți. Eh, o să facem și noi
ce putem. Asta-i! Ajung acasă și deschid cutia poștală. Număr.
Una,două,trei, patru…curent, apă, gaz, rate. Numai facturi. Ar fi

cazul să începem să facem ceva economii. Bine că nu stăm la
bloc. Am o plită veche, o montez în curte. Bine că nu stăm la
oraș. Se duce bărbatul și mai aduce lemne de la grădină. Cât
să fac mâncare. Opresc gazul. Nu mai căscăm gura la televizor,
ne culcăm devreme așa economisim și curent. Și unde scrie că
trebuie să porți haine Gucci sau Armani. Alea de la Dragonul
Roșu, ce au? Mă lovesc cu palma peste frunte. Evrika! Chinezii
sunt de vină. Vor să ne îndepărteze de modul de viață american,
pe care abia l-am descoperit. Vor să ne subjuge. Ei bine, n-au
să reușească. Auzi ce gânduri absurde. Plită, lemne, economie la
curent. Cât de perverși pot fi chinezii ăștia. Mă trântesc în fotoliu
și dau drumul la televizor. Văd ceva despre Venezuela. Bine fac
americanii că se bagă. Trebuie instaurată democrația. Ca-n Irak.
Ca-n Afganistan. Lumea trebuie să scape de influențe nefaste. Ați
văzut doar cât de perverși pot fi chinezii.
Luați aceste rânduri că pe un pamflet va rog, nu de alta dar nu
mai am încredere în nimeni.

aprilie-mai/2019

3

CENACLUL „MIRAJUL OLTULUI”, UN CENACLU AL SECOLULUI XXI
Cristian Ovidiu DINICă

D

espre un cenaclu nou înființat se pot spune numai lucruri
bune în speranța că se vor realiza. Zic aceasta referitor la
cenaclul Mirajul Oltului, născut pe 08/01/2019 la Călimănești,
unde activitatea literară a fost desfășurată sub emblema grupării
literare A.E. Baconski. Discuțiile preliminare înființării au fost
inițiate de prof. Constantin Geantă și subsemnatul, fiind purtate
cu personalități ale culturii vâlcene precum Petre Cichirdan,
Gheorghe Sporiș, Nicolae Nistor, dar și cu foștii membrii ai
cenaclului A. E. Baconski.
Pe documentul de constituire se găsesc semnăturile
persoanelor care au devenit membrii ai noii grupări literare
și conform acestuia sunt: președinte, prof. Tiberiu Zamfir,
vicepreședinte, prof. Constantin Geantă, secretar, ec. Ovidiu
Cristian Dinică, membrii, Geta Tretelnițki, Nicolae Ghinoiu,
Nicolae Nistor, Petre Cichirdan, Narcis Dăescu Chirea. În prima
sedință Narcis Dăescu s-a oferit să tehnoredacteze revista
Mirajul Oltului și să devină sponsorul acesteia, revista este
realizată cu efortul financiar al prof. C. Geantă. S-a reformulat
și echipa redacțională după discuții coordonate de Petre
Cichirdan. Ulterior propunerea nu s-a materializat, revista fiind
în continuare susținută de către echipa constituită în jurul
profesorului C. Geantă.
Locul de desfășurare a ședințelor sale este în Centrul de
Îndrumare în Turism din localitate, unde din grija primăriei a
fost pusă la dispoziția cenaclului sala de simpozioane. Ședințele
sunt organizate în cea de-a doua zi de vineri a fiecărei luni.
Scopul creării cenaclului este dezvoltarea unui mediu sănătos
pentru propagarea culturii, literaturii și realizarea unei reviste a
cenaclului care să reia vechea serie a publicației Glasul Coziei ce
a avut 49 de apariții cu aportul profesorului Tiberiu Zamfir. Se
are în vedere și realizarea unor schimburi culturale cu membrii
valoroși din țară și de pretutindeni.
A doua întâlnire a membrilor a fost în 06/02/2019, când
cu toții am lecturat din propriile scrieri pentru a ne identifica
amprenta literară personală, cu care contribuim la ridicarea
cenaclului. Invitați au fost ing. Ion Nălbitoru și prof. Iuliana
Linte. Domnul Ion Nălbitoru și-a prezentat cartea „România
catedrala din Carpați”, o scurtă incursiune literară, bogată în
fotografii din istoria și geografia țării. Cu povestirea Dreptul
de a trăi, inginerul si scriitorul din Brezoi a dat tonul sedinței,
primind aprecieri. Astfel, C. Geantă a perceput textul prezentat
ca pe o bucată literară care conturează bine realități dure,
Tiberiu Zamfir a considerat-o o surpriză frumoasă, G. Tretelnițki

a caracterizat-o ca o asperitate ruptă din realitate. La rândul său
P. Cichirdan a subliniat importanța dialogului care este corect
construit, povestirea având dinamism. Iuliana Linte a adus în
discuție rolul autorului în societate și caracterul public al vieții
de scriitor, supravegherea atentă a realității care depășește
uneori fantasticul, fiind apanajul artistului deschis spre analiză și
receptare a mediului ce influențează literatura. Concluzionând,
P. Cichirdan a afirmat: publicul te judecă, nu-ți mai aparții,
scrierea este cartea ta de vizită cu care te prezinți în societate. La
propunerea lui C. Geantă, s-a votat ca Ion Nălbitoru să fie cel deal doilea vicepreședinte al cenaclului, acest lucru fiind aprobat în
unanimitate.
Al doilea invitat al zilei, prof. Iuliana Linte s-a prezentat cu
poeme haiku, un gen apreciat, pentru care a primit felicitările
cenaclului. Citindu-și lucrările, Pădurea și Dar anii ne marcheză,
Nicu Ghinoiu ne-a etalat poezia sa în vers liber, echilibrat, cu o
tematică bogată, și tentă novatoare.
La rândul său, Georgeta Tretelnițki, eseistă și poetă, cu un
evantai amplu de emoții, provenind dintr-o viață încărcată cu o
experiență literară bogată, și-a lecturat creațiile literare inedite,
care au fost bine primite.
Prof. Tiberiu Zamfir, președintele cenaclui, a venit cu
epigrame inspirate, cu umor bine temperat, iar cu povestirea
„Cum a dobândit o parohie” a stârnit hazul.
Marele absent a fost Nicolae Nistor.
Subsemnatul a citit poezia Orizonturi reci, o revoltă asupra
timpurilor actuale.
Cu ochi ageri și cu vigilența recunoscută, Petre Cichirdan

a participat la discuții cu păreri corecte asupra compozițiilor
prezentate, având rolul criticului în jurul căruia se edifică un
cenaclu.
Ședința care a urmat, cea din 06/03/2019, a adus ca invitat pe
recentul laureat al Concursului Național de poezie Radu Cârneci,
Nicuță Ioan Lungu, care a citit creații noi precum, Sfârșit de vis
și Tu ești focul, din care reiese dragostea veritabilă ce răzbate
prin fibra poemelor sale ca un soare de primăvară. Îl așteptăm
și cu alte creații care să aibă o tematică variată. G. Tretelnițki
a ținut să comemoreze victimele evenimentului dramatic din
04/03/1977, prin lecturarea unui eseu inspirat din teama umană
de dezastre. Subsemnatul a citit poemul în proză Scrisoarea,
el reprezentând răspunsul la o provocare lansată online. Cu
poezia, Eram batranul Kalidas, C. Geantă ne-a reamintit de mitul
reîntoarcerii. Poezia lui C. Geantă este o poezie modernă cu
puternice influențe mitologice.
Cea mai amplă întâlnire cu care noua noastră grupare literară
se înscrie în viața localității Călimănești a avut loc în 12/04/2019
la care au participat copii din Sălătrucel, elevi din clasele a V-a, și
a VII-a, copii coordonați în activitatea literară de vicepreședinte
grupării, Constantin Geantă; aceștia s-au distins prin eleva
Ciobanu Maria Laura, care a citit poezia Întoarce-te, caracterizată
prin candoarea specifică vârstei adolescente. De asemenea,
au mai citit elevele Drăghici Maria Andreea, care prin culorile
literare ale vârstei sale ne-a emoționat, iar eleva Manta Gabriela
a interpretat cu sensibilitate poezia Glossă, această elevă fiind
deja publicată cu poezie proprie în revista Mirajul Oltului.
Profesorul părinte Paulian Buicescu a prezentat propriul
volum, Vă bate-n ușă, e pe prag!, volum de poezie religioasă,
dar și reportaj poetic, caracter configurat în capitolul al doilea al
volumului, unde cu o sinceră analiză reușește să surprindă racile
societății contemporane. În poezii precum, Din lecțiile lui Steve
Jobs sau Cultul Maicii Domnului în Sfânta Scriptură, aduce în
prim plan rolul dialogului cu societatea.
Tânărul Alexandru Crăciun a fost o apariție insolită,
prezentându-se cu poezie filosofică, acesta purtând un dialog de
la egal la egal cu mentorul cenaclului Petre Cichirdan.
Dorim ca în cadrul cenaclului autorii să-și facă cunoscute
lucrările în ședințe dedicate fiecăruia, astfel încât analiza critică
să nu fie afectată de grabă, cele mai bune texte urmând să fie
publicate în revista Mirajul Oltului. Critica este necesar să fie
constructivă, lipsită de subiectivism.
Cenaclul își dorește ca prin activitatea pe care o va desfășura
să promoveze autori valoroși și tinere speranțe, aspiranți la
recunoașterea literară națională.

fLORIN CARAGIU: „ȘCOALA MARTIRIULUI”
Raluca CORBU

V

olumul lui Florin Caragiu „Școala
Martiriului” este dens,cu idei bine
cumintite, în vederea, spune Cristian Voicilă,
„marii treceri” a fiecăruia. „Marea trecere”
ar avea o sinonimie aproximativă în sintagma
„hotarul de taină’’ (Avva Glelasie), „fiintele
- întru moarte, devenind mai întâi din indivizi
(noțiune specifică găndirii cantitative) persoane,
asemănăndu-se, printr-o asceza de o viață,
Chipului (eikon eikonos), Domnului Nostru Iisus
Hristos.
La Scoala Martiriului, afirmă Florin Caragiu,
invătăm „să iesim din carapacea prejudecătilor,
obisnuintelor,comoditătilor și deprinderilor ce
opun rezistentă schimbării și înnoirii noastre...
Înnoirea omului nu poate avea loc într-o
stare de spirit căldută, lipsită de focul răvnei

și al pătimirii din dragoste,de generozitatea
renunțării și a dăruirii de sine”.
Discutând despre sfinții martiri, aserțiunea
lui Florin Caragiu are proprietatea și
expresivitatea termenilor: „Privirea spre cele de
Sus este potentată,in cazul sfăntului martir,in
primul rănd de un adănc simtămănt al stării
descoperite înaintea lui Dumnezeu.Trăim sub
privirea Lui.Simtindu-se cuprins in privirea lui
Dumnezeu ca într-o icoană, martirul nu ezită să
mărturisească despre iubirea ce invăluie lumea
si pune capat fricii de moarte ce ne inrobeste
pănă in tenebrele instinctuale și inconștiente’’.
Pregătirea pentru martiriu are căteva
trepte, în structuralitate cu cele interioare și
cele exterioare. Extrovertirea nu poate însemna
depășirea de sine, iar introvertirea nu poate fi
totul în privința celor exterioare. „În fapt, ceea
ce vindecă ruptura între interior și exterior este

harul lui Dumnezeu, în lumina căruia transpare
o intelegere iconică asupra vieții în ansamblul
ei”.
Și: „Sfinții martiri se apropie de jertfă
cu nădejde și bucurie, având încredințarea
apropierii de încununarea unui lung sir de
nevoințe și de intrarea în atmosfera intimă a
vieții dumnezeiști”.
Sau: „Sfinții Martiri nu caută la fața omului.
Pentru ei, cea mai mare demnitate din creație
este cea consfințită de pecetea chipului lui
Dumnezeu, demnitatea de a fi om”.
O corectă situare istorică: „Creștinismul
primar a surprins lumea antică prin paradoxala
sa așezare. Pe de o parte nu a militat pentru
răsturnarea ordinii exterioare”. Au dat Cezarului
ce este al Cezarului, dar au răsturnat sistemul
lumii antice numai prin puterea dragostei.
Puterea dragostei nu a bulversat numai o rotiță

într-un sistem. „Omul e mai presus de orice
sistem din lumea creată, pentru că taina chipului
său are potențialul infinit al îndumnezeirii’’.
Victoria omului derivă din devenirea sa, în
vecinătatea transcendenței.
Cultura actuală nu incumbă decât rareori
sentimentul mărturisirii, ceea ce atrage
nocivitatea timpului modern și postmodern.
Interpretarea lui Florin Caragiu în acest context
este următoarea: „Dispozitia autentică a
mărturisirii nu este guvernată de o logică a
prestigiosului, cum ar putea să pară, ci de o
logică a smeririi sau micșorării de sine iubitoare
(Ioan 3,30), în favoarea punerii în prim-plan a
dragostei dumnezeiești’’. Despre mărturie și
mărturisitori ,a scris recent o carte de esențe,
Sorin Lavric: „Glasuri din Bolgie”.
Lectura volumulu , „Școala Martiriului”,de
Florin Caragiu este intremătoare…
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LA VOINEASA - VÂLCEA, O CONfERINță NAțIONALă!
Mihai SPORIȘ
-au dus vremurile când la Voineasa Văii Lotrului
aveau loc, anual, evenimente de anvergură națională
și internațională. Amintim în treacăt simpozioanele „Omul
și Muntele”, concursurile naționale de turism sportiv, gen
„Ștafeta Munților”, reuniunile științifice pe probleme de sistem
electoenergetic, ori puternicele campionate internaționale
de șah. Multe s-au schimbat, nu neapărat în bine, dacă
observăm infrastructura turistică a patrimoniului fostului
UGSR, dat în nevolnice administrări postdecembriste. O
încăpățânată organizație, înfințată în 1985: Clubul de Turism
Ecologic Montan „Lotru” Voineasa (CTEM Lotru) , refuză să se
predea. Anual organizează un „Festival al Muntelui”și încearcă
să țină în viață vocația turistică a Voinesei, să o mențină, prin
toate mijloacele la îndemână, în conștiința națională. Așa
trebuie înțeles evenimentul național ocazionat de Voineasa în
perioada, 28 Martie-31 Martie 2019 : Conferința Națională a
Coregrafilor și Directorilor Artistici din România. În cursul verii
2018, Ansamblul folkloric „La Obârșia Lotrului” a participat în
numele clubului de turism la „Lira Litoralului”, atrăgând atenția
asupra potențialului tradiției lotrene. Acesta a fost elementul
determinant în alegerea locației de la Voineasa a celei de-a X-a
ediții a conferinței naționale. Consiliul local Voineasa și Primăria
– prin angajamentul viceprimarului!- și-au oferit în mod generos
găzduirea. Clubul lotrean asumându-și rolul de co-organizator
pentru problemele de logistică locală și reprezentarea zonei,
în cadrul dezbaterilor colocviale și marcarea în teren (excursie
de studiu) a zonei de influență a tradiției folclorice specifică

S

pastoralului ungurenesc: Oltenia de sub Munte ca prelungire,
trans-montană, a Mărginimii Sibiului. De partea gazdelor a fost
și Asociația Agricolă„Țara Loviștei”- Titești-Vâlcea (un partener
loviștean, permanent, al Clubului „Lotru” la evenimentele de
interes comun – vezi Târgul de la Titești, de ex,). Organizatorul
cel mare a fost Asociația A.C.C.S.A.L.P.A* Constanța, susținută de
foarte mulți ani (suntem la a zecea ediție!) de
Direcția Județeană pentru Tineret și Sport
Constanța. Coordonarea evenimentului a stat
în priceperea Președintelui Ovidiu Roșca, în
forța lui de mobilizare și știința elaborării și
transmiterii mesajelor cheie, de mare utilitate
publică, tuturor participanților.
Au fost prezente la Voineasa toate regiunile reprezentative ale României. Cei aproape
100 de participanți și-au etalat costumele,
melosul și ritmurile dansului locului de baști-

nă. Colocviul desfășurat în două sesiuni a însemnat o diagnoză
lucidă care a identificat probleme, soluții de rezolvare. Experiența
unora se transmitea direct modalitate de rezolvare. Problemele
de interes general, urmând să-și primească clarificăre de la
autoritățile abilitate. S-a lansat o ofertă publică pentru calendarul
anual al evenimentelor naționale, dar și o ofertă pentru
evenimente din agenda internațională. Conferința a ocazionat
multe contacte între participanți, generatoare de parteneriate ,
schimburi de evenimente culturale. Suceava, Gura Humorului,
Piatra Neamț, Bacău, Brăila, Tulcea, Isaccea, Turcoaia, Constanța,
Curtea de Argeș, Segarcea, Craiova, Vâlcea, Arad, Bihor, Sălaj,
Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș (înclusiv Oaș) au venit
cu portul, cântecul și dansul, într-o eșantionare de prezentare.
Prezența ansamblurilor în întregul lor nu ar fi fost posibilă. Am
avut reprezentare din toate generațiile. Prestația tuturor a întrunit
calificativul excelenței. Materialul filmat, înregistrat și concluzile
dezbaterilor rămân o valoare adăugată care va contribui la
susținerea trăirii tradiției și perpetuării ei peste generații. Nu
vrem să stricăm un eveniment atât de reușit,
datorat atâtor oameni frumoși, cu constatare
că „statul oficial” a rămas paralel cu acest
eveniment, și deși a confirmat minimul act de
prezență, știm că două paralele se întâlnesc
doar la infinit… și îi înțelegem prioritatea
trăirii lui, personale, fără oamenii pe care se
laudă că-i păstorește.
*Asociația Culturală a Coregrafilor, Scenografilor și a Artiștilor Liber Profesioniști și
Amatori

GHEORGHE RăDUCAN

C

ât de întortocheate sunt întortocheturile, sau… unde dai
și unde crapă, crăpa-r-ar piatra să crape!
Multe ne mai oferă viața, multe ne mai sunt date să trăim.
Pentru „binefacerile” pe care le fac politicienii, adesea, cei
mințiți, înșelați, umiliți, îi fac porci. Ce greșeală! Cum să jignești,
Doamne, aceste animale?! Păi ele de când lumea și pământul

GânD la GânD Cu buCuRiE

Întortocheturi

numai bine au făcut omului. Mai sunt făcuți politicienii, măgari.
Mare blestem pe „iepurii altoiți”! Omul a fost ajutat și la bine,
mai ales la greu de măgari, iar a-i asemui cu politicienii care te
mânâncă cu ardei iute, este un mare păcat pentru noi, un popor
prost, cu un pic de frică de Dumnezeu. Doamne, ce greșeală! Tot
de la începuturi boii l-au ajutat pe om. Ai văzut bou să fure, să

mintă, să batjocorească?! Boul este unul dintre cele mai liniștite
animale, blând cu ochi mari și nevinovați. De ce atunci, sunt duși
politicienii la rang de boi? Haideți, oameni buni, să nu mai jignim
porcii, boii și măgarii! Aceste animale sunt devotate, tăcute și
harnice.
Ce întortocheate sunt căile Domnului!

O aștept…

Ab
„Avem” justiție! În sfârșit... „avem” justiție! Și ce dacă este plină de buboaie roșii?
Problema este că „avem... (n-am mai avea!) Și
ce dacă alții o au mai dreaptă? Uite că și cu cea
strâmbă se poate merge la defilare prin (I)
Europa! Dacă la alții tronează adevărul, fapta,
la noi... tronează fundul, pardon... fondul...
Lui Boris Beker, campion mondial la tenis
„în timpul funcțiunii”, mândria Germaniei,
i-a fost condamnat tatăl pentru fraudă financiară, la fel si lui Șteffi Graf și ea tot campioană mondială și tot în momentul deținerii
acestui onorific titlu și la fel mândria Germaniei. Asta a fost ieri. Azi, Cristiano Ronaldo și
Lionel Messi, multiplii deținători ai balonului
de aur, sunt executați financiar de milioane,
zeci de milioane de euro și... condamnați.
Asta-i... la alții... La noi justiția tumorelbuboliană, plantează spice de grâu prin mă-

răcini iar dacă le scapă câțiva rechini și intră pe mâinile unui judecător mai de Doamneajută, acel judecător este pedepsit. Justiționerul se zbate de ceasul morții să-l scape
pe... fugar (să zicem), dă chiar ordonanțe
de urgență că-i... urgent ca fugarul, hoțul
prins cu rața-n gură și cu merele-n căciulă să
rămână imaculat și cu furtul la portofel.
Se abandonează ideea furtului și se
contestă legalitatea condamnării. La noi,
numai la noi, un condamnat conduce o țară
și-și alege, evident... respinge, completele
de judecată până ce fapta, furtul... se
prescrie sau se protejează prin lege.
Ca la noi la nimeni, spune o vorbă
destul de ciudată. Numai la noi un escroc
fugar dă în judecată un procuror și conform
principiilor diavolești (creștini nu mai
suntem), răul triumfă. Procurorul este (i)

evaluat după principii bubonice, denigrat,
pus drept sperietoare la cânepa roșie...
Urmează ca hoțul fugar, cu furtul rămas
pe adresa din buletin să fie numit în funcții
cheie, ba, de ce nu, chiar în conducerea
Europei, iar amărâtul de procuror, bietul de
el, apreciat de toată lumea, evident că nu de
justiția bubelor, să fie chiar și condamnat.
Justiția bubelor roșii dă-n clocot și face
orice ca reprezentant al românismului prin
lume să fie numai din grădina proprie si în
acest caz s-a purces la spălare de creieri,
spălare începută din vremea numaimoarelui
Ilici Stalinovici. Pe când trezirea mămăligii?
Și asta... azi, de ziua paharelor bărbaților
(La Mulți Ani, bărbați!) când... cu această
tradiție se încearcă uitarea situației în
care ne-a adus o gașcă de criminali. Deaia... Scaraoschi își freacă mâinile...

Doamne, de când o aștept!
Mereu o aștept la umbra cireșului de la poartă!
Iarba aleargă în toate direcțiile
și face rugăciuni coasei cu luciul fragil și spân.
Toate culorile mi se așează-n ochii triști.
Stau cu ei închiși să-l văd pe Domnul cu barba-n pumn.
Mereu o aștept la umbra cireșului!
Mă tot gândesc să nu vină în prea mare viteză,
să i se aprindă hainele, ori… să nu oprească la mine.
De multe ori n-a oprit.
De fapt… niciodată n-a oprit.
Of! Iat-o!
A sosit, dreptatea!
Am și eu dreptate acum.
N-apuc să exult că din hăul Domnului
se coboară o voce apostolică:
-O ai, o ai, dar… cine ți-o dă?
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SăRBăTOARE A MUZICII LA RÂMNICU VÂLCEA
LUIZA BORAC PE SCENA fILARMONICII!

L

uni 06 mai 2019 pe scena Filarmonicii din localitate Luiza
Borac, vâlceancă de când o știm noi-deși s-a născut la
Pitești-a strălucit din nou (pentru noi, strălucind încă din 1987,
când a reușit la Conservator, dar și mai aproape, în noiembrie
2015, când s-a produs la Râmnicu Vâlcea alături de dirijorul Theo
Wolters) într-un concert de zile mari interpretând Concertul
pentru pian și orchestră de George Enescu (scris la Paris în 1897,
când Enescu avea 16 ani și urma Conservatorul din capitala
Franței, după ce, mai întâi îl urmase pe cel din Viena) și mai
apoi Concertul pentru pian și orchestră, op. 54, la minor de
Robert Schumann. Luiza Borac a fost acompaniată de orchestra
Filarmonicii vâlcene dirijată de Ciprian Teodorașcu, dirijor
la Opera Română din București, un valoros șef de orchestră
din tânăra generație, consacrat deja, și care a reușit în seara
concertului un acompaniament de excepție; în partea a doua,
reușind o frumoasă și valoroasă tălmăcire a muzicii de balet a
lui Piotr Ilici Ceaikovski. Concertul pentru pian de Enescu va fi
interpretat peste câteva zile, pe 10 mai, la Sala Radio din București
și vedem că amfitrionul din capitală l-a anunțat ca primă audiție,
„Pentru prima oară cântat pe scena Sălii Radio” (afiș București).
Cu alte cuvinte constatăm că premiera de la București a fost cu
cinci zile devansată de premiera de la Râmnicu Vâlcea! Ne spunea
îndrăgita noastră pianistă, care face de multă vreme o carieră
muzicală de excepție în Germania, și
nu numai, că se bucură foarte mult că
interpretează acest concert de Enescu
„pentru prima data la mine acasă, la
Râmnicu Vâlcea!” Mai spunem noi
că Luiza Borac este cel mai bun produs
muzical, la pian, pe care l-a avut Vâlcea
de-a lungul timpului. Mai putem vorbi
prin extensie: de Ilinca Dumitrescu și
al ei văr Tudorel, numai că aceștia
sunt fiica și fiul lui Ion și, respectiv,
Gheorghe Dumitrescu, și sunt bucureșteni. Și fiindcă tot a venit vorba de
istorie să nu le uităm pe excepționalele profesoare de pian și
cântărețe în interbelic, Octavia Lupu Morariu și Irina Șațchi
care au avut grijă în secolul trecut de studiul pianului pe aceste
meleaguri!... de Leca Morariu cel mai important intelectual
român, vălcean! după 1944, violoncelist în prima Filarmonică
înființată la Râmnicu Vâlcea, în 1946!, numită Ion Puțureanu.
„Cu un nume deja consacrat pe marile scene ale lumii, Luiza
Borac este o muziciană a cărei preocupare pentru arta interpretativă constituie însăși esența actului artistic. Parcursul muzical al
Luizei Borac a început cu primele lecții de pian primare la Râmnicu
vâlcea, la București ca elevă a Liceului de Muzică George Enescu
și apoi ca studentă a Conservatorului Ciprian Porumbescu, « după
Revoluția Română din 1989» (wiki 07 05 19 n.n.), completânduși formarea muzicală la Conservatorul din Hanovra. A urmat
cursurile de măiestrie la Julliard School în New York, Academia
Vară din Salzburg precum și la Como Foundation Piano.” (RadiRo)
Cotidianul german Stuttgarter Nachrichten a publicat un
articol extrem de elogios la adresa pianistei Luiza Borac, după lansarea pe piață a noului ei CD cu lucrări de Frederic
Chopin, editat de Avie Records: «…Și atunci când Luiza Borac
interpretează piesele enesciene, autorul (Jürgen Holwein n.n)
e fascinat de „naturalețea extraordinară” a pianistei, cântul ei
fiind „așa de firesc precum respirăm, vorbim, gândim, mergem,
râdem, visăm, iubim și tăcem.”
„Virtuozitatea e obligatorie pentru a face posibilă poezia”
este convingerea Luizei Borac. Că e așa, se poate constata și
ascultând noul ei disc.
Jürgen Holwein notează în finalul articolului că „România
este țara unor mari pianiști, cum sunt Clara Haskil și Dinu Lipatti,
pianiștii preferați ai Luizei Borac, în ale căror interpretări se face
resimțită o oarecare tristețe greu de descris în cuvinte.”
În ce privește cântul Luizei Borac, autorul constată o puternică
forță vitală și un foc creator, pe care artista însăși îl explică în
următorii termeni: „Focul rezidă în muzică. Misiunea mea este
aceea de a îl păzi să nu se stingă.” » (Medana Weident. www.
dw.com (07.08.2009)
«Printre cele peste 30 de premii internaționale obținute de
Luiza Borac se numără premiul I și premiul publicului la Edvard
Grieg International Piano Competition – Oslo și premiul I
la Mendelssohn Piano Competition – Berlin. Laureată a peste 30
de competiții naționale și internaționale, pianista LUIZA BORAC a
absolvit Universitatea Națională de Muzică București și s-a
perfecționat apoi la Academia de Muzică și Teatru din Hanovra.
A concertat alături de orchestre renumite, ca Orchestra Filar-

monicii din Olanda, Orchestra Filarmonică a Națiunilor Unite,
orchestrele radiodifuziunilor din București și Köln etc. A fost invitată să participe la festivaluri importante din Europa: festivalurile
„Edvard Grieg” - Oslo, „Serghei Prokofiev” - Barbican Centre - Londra, „George Enescu” - București, „Frédéric Chopin” - Viena și
Milano ș.a. În anul 2013 a lansat albumul cu lucrări pentru pian
de Dinu Lipatti, alături de orchestra Academiei St-Martin-in-theFields, înregistrare ce a obținut 5 stele de la BBC Music Magazine și
18 stele de la Piano news. La începutul anului 2019 Luiza Borac
a concertat la Moscova cu prilejul preluării președinției de către
România a Consiliului UE. Au urmat apoi concerte la Berlin, Londra
și Paris. Proiectele anului 2019 includ cursuri de măiestrie la
Conservatorul din Beijing, cât și continuarea turneului GermaniaFranța-Anglia-Austria cu prilejul a 200 ani de la nașterea pianistei
Clara Wieck-Schumann.» (georgeenescu.ro).
Concertul pentru pian și orchestra de George Enescu a
fost interpretat magistral de Luiza Borac, după cum am văzut
și în expunerile de mai înainte, ale unor cunoscuți jurnaliști,
interpreta noastră făcându-și un crez din studiul operei marelui compozitor român, Luiza fiind considerată unul din
valoroșii mesageri ai muzicii enesciene în lume, știindu-se,
că, nu foarte ușor muzica acestuia este înțeleasă la justa
valoare, Enescu fiind un compozitor mai mult cerebral decât
sentimental! muzica sa fiind una
de început a secolului XX, când
cristalizarea sonoră în tonal era tot
mai mult bruiată de atonal. Enescu
era recunoscut ca un geniu muzical în
interpretare, deasupra geniului muzical,
componistic, fiind, totuși (exceptând
prelucrarea folclorică) un produs al
școlii muzicale franceze…Simțim vârsta
lui Enescu în acest concert destul
de rar amintit de literatura muzicală
românească și din afară, juvenila
căutare! orchestra și pianista, desigur,
Ciprian Teodorașcu, punând accent pe momentele cheie,
părăsind complet timididitatea partiturii și reușind o redare
demnă de numele ilustrului viitor compozitor. Foarte inspirat,
organizatorul, a programat concertul de Schumann, după
Enescu, unul sclipitor și vădind marea școală a componisticii
muzicii germane și care anunță romantismul…
Robert Schumann, unul din marii pianiști ai lumii. Desigur,
și pianist, și orchestră, și dirijor au vrut să încheie-și au reușitprima parte a concertului în extazul melomanilor care au învățat
după mai bine de douăzeci și cinci de ani-un sfert de secol-cine
ar fi crezut?...au învățat să strige un prelung bravo!!! Ne umple
de bucurie acest colectiv de artiști care formează orchestra
simfonică și care reușesc să acopere tot spațiul și până la refuz
scena Filarmonicii prezentându-se ca un colectiv închegat, și pe
care îl vedem mereu din ce în ce mai bine ancorat în această colosală artă a muzicii instrumentale și navigând alături de ex-

perimentalii dirijori oricând și oriunde în magnificul ocean al
muzicii universale. Ne bucurăm pentru ei, ne bucurăm pentru
noi, ne bucurăm pentru viitorul acestui oraș, acum de carton, și
care trebuie să redevină orașul de piatră care a fost din cele mai
vechi timpuri până în 1970…
«Născut în 1976 la Galați, Ciprian Teodorașcu este absolvent
al Universității Naționale de Muzică din București, secțiile
compoziție și dirijat, unde a beneficiat de îndrumare unor
eminenți dascăli, perfecționându-se apoi în Franța cu celebrul
maestru al baghetei, Alain Paris.
Distins cu mai multe premii pentru activitatea sa și dirijor al
Operei Brașov între 2001 - 2002, instituție cu care colaborează
și în prezent, Ciprian Teodorașcu este din 2003 dirijor al Operei
Naționale din București.
De-a lungul activității sale artistice colaborează cu personalități ale teatrului liric precum Alberto Rinaldi, prim-solist la Teatro
alla Scala din Milano, Eduard Tumagian și Alexandru Agache și
stele ale baletului, precum Alina Cojocaru și Anastasia Kolegova.
Printre distincțiile sale se numără Premiul „Ludovic Spiess”
acordat de Forumul Muzical Român în anii 2004 și 2012, Premiul
„David Ohanesian” oferit de același for în 2007, Premiul pentru
întreaga activitate din partea Primăriei Municipiului București
în 2009. Participă la deschiderea stagiunii 2007 - 2008 a
Operei din Sarajevo și la Concertul Extraordinar cu prilejul Zilei
Naționale a României la Teatro Malibran din Veneția, în 2007.
Ciprian Teodorașcu colaborează în
cariera sa dirijorală și cu alte teatre lirice
precum: Opera Națională din Timișoara,
Opera Comică pentru Copii București,
Teatrul „Nae Leonard” din Galați, Teatrul
de Operetă „Ion Dacian” București, dar
și cu filarmonici din țară. De asemenea,
Ciprian Teodorașcu are mai multe
apariții pe scena Ateneului Român și
pe cea a sălii de concerte a Societății
Române de Radiodifuziune, precum și
câteva importante prezențe în spațiul internațional. Repertoriul
său de operă cuprinde numeroase titluri: „Mefistofele” de A.
Boito, „Don Pasquale” de G. Donizetti, „Faust” de Ch. Gounod,
„Pagliacci” (Paiațe) de R. Leoncavallo, „Cavalleria rusticana”
de P. Mascagni, „Le nozze di Figaro” (Nunta lui Figaro), „Don
Giovanni”, „Die Entführung aus dem Serail” (Răpirea din Serai),
„Bastien și Bastienne” de W.A. Mozart, „Madama Butterfly”,
„La Bohème” (Boema), „Il tabarro” (Mantaua), „Suor Angelica”
(Sora Angelica) și „Gianni Schicchi” de G. Puccini, „Il barbiere di
Siviglia” (Bărbierul din Sevilla), „La Cenerentola” (Cenușăreasa),
„Il Signor Bruschino” de G. Rossini, „La traviata”, „Rigoletto”,
„Simon Boccanegra”, „Falstaff” de G. Verdi, „Motanul încălțat”
de C. Trăilescu, „La serva padrona” (Servitoarea stăpână) de D.
Cimarosa, „Lo speziale” (Farmacistul) de J. Haydn, „Il barbiere di
Siviglia” (Bărbierul din Sevilla) de G. Paisiello, iar în cel de balet
se numără: „Corsarul”, „Giselle” de A. Adam, „Frumoasa din
pădurea adormită” de P. I. Ceaikovski, „Coppélia” de L. Delibes,
„Don Quijote” de L. Minkus, „Romeo și Julieta” de S. Prokofiev,
„Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” de C. Trăilescu, „La Sylphide”
de H. Løvenskiold.» (wiki, 2019)
Am aflat în ultimul moment că Luiza Borac își sărbătorește
astăzi ziua de naștere, ocazie cu care îi urăm și noi un călduros
La Mulți Ani!...În legătură cu anii Luizei, cât de frumoasă este
această stea a muzicii românești și nu numai, nu credem că este
cineva care să-I ghicească vârsta…
07 mai 2019

pcickirdan
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LA VOINEASA ÎNAINTE ȘI DUPă, ULTIMA RăSTIGNIRE
(27-28 aprilie, 2019)

e lasă seara. Pe drumul care suie în spirală Golgota locului,
urcăm panta, cu opriri pe la Ocolul Slivic (?!), pe la fictiva
stație de autobus, de lângă cândva tânăra și înfloritoarea Colonie
Beneficiar, apoi ținem drumul, tot în pantă, care se desparte de
„drumul salvării” - rămas în istorie, acum asfaltat pe o porțiune
el deservește o ghenă de gunoi pentru că și-a pierdut rostul
de odinioară, odată cu dispariția spitalului și al magaziei de
aprovizionare a dispărutei cantine. Ocolim silueta giganticului
Hotel „Lotru” înfipt zvelt în piatră, dar cenușiu de supărare și muțit
de zumzetul vieții. Pare că anunță bezna unei nopți de … sabat,
cu toată puzderia de lumini de altădată, acum stinsă. Pe terasa,
dintre hotel și fostele restaurante, mărginită de cetini funerare
înalte, locul pare pregătit pentru contemplația, post factum, a
unui supliciu lent, chinuitor și amăgitor al celei mai îndărătnice
speranțe. O stare generală de paralizie a cuprins infrastructura
zidită de oameni. Cetinile din jur freamătă și păsările duhuri
par neliniștite de coborârea înserării și la ivirea unor tunete și
scâteieri din ce în ce mai apropiate. Tremurul rămurișului viu,
fâlfâitul de aripe al duhurilor anunță o dezlănțuire care nu va
întârzia. Ne ascundem repede din fața tempestei să nu întârziem
la ritualul exersat, în altă parte, pentru îmbunarea cosmică a
înnoirii…, chemați fiind să prohodim cele vechi să poată renaște
după judecata dreaptă a contemplației.
După… răstignirea de aseară și prohodirea nocturnă, sub
un cer cutremurat de tunete și fulgere și inundația potopului
de lacrimi, azi, este o zi de trecere, ca un sabat interzis acțiunii,
dar consacrat contemplației. Colindăm tăcuți, triști și apăsați
de amintiri frumoase din vremuri vrednice de pomenire. Totul
pare răstignit într-un imens cimitir, plin de crucificații în agonie,
nedesprinși de pe lemnul supliciului. Natura venise cu înflorirea
ei tocmai să contrasteze cu ruinele prețioase lăsate spre
arendare unui cuc stingher, care se recomanda administrator

S

priceput și gata de-o nouă slujbă în vara aceasta, după cum,
prețios se lăuda un anunț, privind stagiunea 2019. Întreaga
infrastructură hotelieră a Stațiunii Voineasa arată ca un imens
cimitir în care nimeni nu aprinde măcar un muc de lumânare.
Acest imens potențial a fost dat în arendă de statul român
să prospere, mai departe… fărâmele sindicale și împuținații
muncitori plătitori de cotizații, dar beneficiari fiind, ai celor
ce trebuie pomeniți, dar demult plecați! Contemplăm de pe o
bancă putredă numitul Hotel „Lotru” cocoțat durabil pe un soclu
dominant. Pare crucea reprezentativă a marelui supliciu care a
cuprins toate monumentele marelui cimitir… turistic. Hot-el! Așa
scrie pe firma „hoțului” de… Lotru. Poate că adevărul se ascunde
în altă grafică: HOȚ…EL?! Adică, văzut de departe, prin statura sa
imperială poate sugera opulența unei afaceri moarte! Pe ușa de
intrare, imediat de sub îmbietoarea firmă, un lacăt nou-nouț, de
culoarea aurului pare o pecete pe un cavou, care se va deschide,
conform anunțului, ceva mai în vară! Da! Stațiunea Voineasa
pare un cimitir cu multe cripte. Fiecare hotel, mai mare, mai
mic, fiecare vilă, ori amenajare aferentă funcționării întregului
au încrustate în rugină, mucegai, îmburuienare – datorate unei
administrări sindicale, imbecile!- în zgârieturile înghețului, în
colții timpului ostil celor pieritoare (aici stăpânul cel mare, Statul
Român, care le-a lăsat de izbeliște, dându-le în arendă!) epitaful
tragic-comic scris de struțo-cămila politico-sindicală.
Statul Român, rămas vătaf după ce în 1989 și-a pus singur piedică, și-a anemiat propriile înfințări, apoi muribunde fiind, le-a
înfometat și le-a operat fără anestezie. Le-a dat pe mâna unor executanți, angajați politic și aceștia au momit sindicatele cu colacul
pomenilor, adică averea adunată din buzunarele milioanelor de
sindicaliști ai hulitei epoci de aur. Ce trist pare lacătul de aur pe
ușa marelui Hotel, ca un mucles epocii de aur, și al rodirii ei contestate și transformate - tristă profeție!- în mormanul de fiare vechi.

Contemplăm lângă cele muribunde! Îți vine să urli, să dai
cu cuțitu-n piatră, să-ți verși mâhnirea către… vinovatul de
serviciu! Până laDumnezeu, întotdeauna, te lovești de mulțimea
intermedierilor, puși chiar de supremul dumnezeu terestru. Este
acesta, cel terestru, unul viu?, când slujește des-ființarea? Nu!,
nu credem în vitalitatea Statului Român, care și-a ales sfinții
sindicali și și-a făcut din sfinții executivi partizani politici, în
piei cameleonice. De peste două decenii și jumătate stațiunea
muribundă geme și își cere dreptul la viață și … dumnezeul
desființării nu simte! Se face că știe, că vrea (vezi campaniile
celor puși pe vânat puterea!), dar că nu poate pentru că legislația
proastă, tot de el făcută, nu-i permite! Un organism viu, ciupit în
vreun fel, reacționează! În lungul timp al agoniei stațiunii s-au
produs multe semnale. În 2017, lansam în Forum vâlcean (An
III, nr.3 (10), articolul S.O.S Voineasa! Credeți că s-a deranjat
cineva, din Statul Român/dumnezeul terestru, cu vreo reacție la
ciupitură?! Moarte?! Nu, desigur, ci o nesimțire asumată a celui
care face pe surdul după spusa proverbului cu … câinii latră să
treacă ursul, cu prada prăduită în spinare, pentru că statul cu
sfinții lui imbecili nu are morală și își duce traiul prin minciuna că
banii n-au miros. Hoitul cadavrelor încă neîngropate la Voineasa,
dar în putrefacții, miroase, iar moaștele în devenire urlă, în
peisajul plin de viață.
Am contemplat, cu simțirea ascuțită a sabatului, trăind din
plin durerea celei răstignite, dar cu marea speranță că învierea
este posibilă și numai câteva ore ne despart de sorocul chemării
la înnoire. Am fost să luăm lumina și am cântat imnul învierii cu
gândul la dumnezeul terestru, care ar putea să învieze și el în
sine, moralitatea și să dea un semn și nouă de mila… măriei sale
cuprinsă, până mai ieri, de prea nemernicie.

M.S.

28. Aprilie 2018

CÂNTA CUCUL LA VOINEASA
Cânta cucul la Voineasa
Era tânăr peste cuiburi
Toate, toate-i erau CASA*
Ba mai cuibărea și-n cluburi.

Dusu-s-a tot păsăretul,
Doru de muncă…, SINDICATUL!
Cucul? N-a zbughit-o bietul,
S-a făcut frate cu… altul!

Veniră corbi și porumbei***
Multe culori ivite-n primăvară
Cucul cânta în cor cu ei
An după an! A „n”-a oară?

Era vesel zi și noapte
și trata fără hodine
Multe burți, și sănătate
În restaurante și-n piscine.

Vile vii, ouă de aur,
Puse la clocit cândva
Păreau mari comori, tezaur,
De tăinuit prin… careva!

Cuiburi pustii de ciripit și ouă
Printre copacii din coline
Mânară cucu-n reședință nouă:
Mai de din vale de …ruine.

Dar veni iarna știută
De-explodă, subit, o mămăligă
Când băurăm, tâmpi, cucută
Să ne punem pe cotigă**.

Șoimii cei ageri din Înalt
și Cucul nost, plecată slugă,
Din marea CASĂ, fost palat
Făcură un urcior… să-l sugă!

În verde brădet, ascuns din cale
Cu prospețime pură, fără greș
Veniră pajuri super-sindicale
Cucu-și dori doar un… Măceș!

Azi**** la Voineasa-n CASA de jelanie
Cucul bătrân, doar Cucu vai…e!
Cânta/bocea de petrecanie:
Cucu… vai! Cucu…vai! Vai e!
*COTS/CASA-Casa de Odihnă și Tratament a
Sindicatelor
**Cotiga postdecembristă, tot un fel de năsălie
***Albi și negrii, politicienii post-decembriști,
pentru turismul românesc, folosind infrastructura moștnită de la Sindicat, au fost la fel de nepricepuți și complici la prăduirea averii publice!
****Voineasa, 29 aprilie, 2019

Rosa Canina

CONSTANTIN ZăRNESCU – OMUL ȘI SCRIITORUL
Eugen COJOCARU
ărbătoritul nostru, la 70 de ani, merită mai mult decât un portret „standard” cu enumerarea
meritelor culturale. Scriitorul „naturalizat” ardelean e printre puținii creatori care sunt și
se comporta așa cum cer în exemplara lor creație. Constantin Zărnescu s-a născut pe meleaguri
oltene, la 24 martie 1949, în localitatea Zărnești/Vâlcea și a devenit un redutabil prozator,
dramaturg și publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj. Cetățean de onoare
al municipiului Râmnicu-Vâlcea, a terminat liceul la Horezu, în acea zonă mitică a unei vechi tradiții
de cultură și civilizație, care a dat multe figuri emblematice în istoria noastră. Studiile universitare
îl aduc la Cluj, căruia îi va rămâne fidel toată viața. Debutează în 1971, student, la revista clujeană
Tribuna, în redacția căreia va fi cooptat imediat după absolvire, în 1972. Se lansează fulminant
obținând Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor pentru romanul Clodi primus (1974) – roman
auto-introspectiv al adolescenței și tinereții, stil căruia îi rămâne fidel în proză, ulterior publicând,
pe aceeași „tematică”: romanele: Meda, mireasa lumii (1979) și Teii înfloresc pentru Irina (1992).
Începe seria de cercetări asupra moștenirii Brâncuși (Ministerul Culturii îi oferă Premiul Brâncuși
în 2015) cu Aforismele și textele lui Brâncuși (1980), dar surprinde lumea teatrală autohtonă și
internațională cu o dramă originală și profundă: Regina Iocasta (1986), pusă în scenă, cu succes,
și în străinătate. Iată ce scrie Thiery Voisin, Președinte al Observateur des Arts, în Caietul-program
la Festivalul Teatrelor Europene – Grenoble-Avignon, în 2003: „O premieră în Franța... nici un
dramaturg n-a fost atras de suferințele Reginei Iocasta, mamă, iubită și soție a eroului Oedip rege!

S

Constantin Zărnescu a reparat această injustiție, oferind un alt punct de vedere și o altă iluminare
a acestei legende universale”. Mai semnalăm romanele Ieșirea la mare (1986) și 1 Decembrie
1918 – Ziua zilelor (2002), despre care Constantin Cubleșan scrie: „Izbândă epică a atâtor și
atâtor ani de documentări, pe care i-a topit în pasta densă a unui discurs narativ plin de înțelesuri
etnice și de poezie epică, autentică”. Iată un alt mare om de cultură oltean cucerit de „planeta”
Transilvania, alături de Horia Bădescu. Eminentul scriitor Miko Erwin îl caracterizează pertinent,
schițându-i un indirect portret sui-generis: „Mă cucerește prin cărțile sale înaripate, ce m-au
transportat în lumea visului, a sufletului, a grijii și speranței pentru lume și om. M-a Învăluit cu
poezia puternică și genială a Reginei Iocasta” (Tribuna Ardealului, 1994).
Preiau ștafeta pentru a vorbi de un generos suflet și ales spirit, care a fost un bun prieten pentru
colegi și un mentor apropiat pentru mai tinerii în căutare de adevăr și sprijin în acele vremuri tulburi,
dar efervescente și catalizatoare pentru creatori. L-am cunoscut în anul doi de facultate, student la
Litere, în 1984, și irump frumoase amintiri legate de boema de la cafeneaua Arizona, cu tribuniștii
mai „tineri” printre noi: Marcel Constantin Runcanu, Tudor Dumitru Savu și Titi, mi-a zis să-i spun,
Zărnescu. Cel mai activ era el! Zilnic petreceam, aici, ore în șir și pot afirma că „frații de spirit &
suflet” erau Marcel și Titi. Vorbeam despre orice, fără temeri, ponderea fiind cultura, salvarea ei și
a noastră prin și cu ea! Schimbam ultimele noutăți aflate la Radio Europa liberă, cu atenția cuvenită
cine era cu noi – pe vremea aceea cultura însemna foarte mult. Câteodată eram la Pescarul,
mai rar la Conti (acolo eram serile, cu alți prieteni, cu Nea Mitru Fărcaș ascultând Semnal M-ul
lui Iuliu Merca) unde ne vodcă-iam să „înfrumusețăm” peisajul. În general, ne „aghezmuiam”
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la redacție, unde apărea câte un „peștișor de aur” cu necesara sticlă – eram destui amatori, așa
că nu era pericol de „înec bahic”! Anii ’84-’89: discuțiile „sincroniste” interne și externe pe o
filieră bine pusă la punct – citeam Libération, Washington Post, New York Times, Le canard
enchené, Le Monde etc. plus cărți interzise, fără să mai menționez revistele noastre culturale de
bună ținută, îndrăznețe de multe ori (la care nu ajungea, din păcate, oricine), care, și ele, erau pe
măsură: filosofie, literatură, democrație, libertate, teatru, balet, film, istorie, revoluții, orânduiri,
noutăți politice în lume... Chiar „concursuri” cine scrie „cea mai bună povestire”, în două zile, după
o „întâmplare dată” (în „juriu” și Titi cu Marcel), flirturi, nunti chiar... Rememorez, cu încântare:
eram cu ei „La varice” (mese în picioare), tactică perversă a „mili-securității” spre a ne obliga să
stăm puțin, însă au subestimat capacitatea noastră de rezistență. Cineva deschide ușa cu piciorul si
intră cu mireasa în brațe ... Călin Nemeș cu prietena: „Venim direct de la Primărie, ne-am căsătorit
acum! Voi sunteți familia mea, la Arizona ne-am cunoscut, e normal să o trec pragul, aici e casa

noastră!”. Chiote, bucurie mare, luăm șampanie, coniac, pișcoturi de la Alimentara și gata Masa de
nuntă!
Integru și generos, căutător permanent de Adevăr, Bine și Frumos, ca demn urmaș al culturii
de excelență a vechilor greci, Constantin Zărnescu participă entuziast la Revoluția clujeană
din Decembrie 1989, după care strânge, cu acribie și muncă asiduă, o imensă documentație în
exemplarul volum de mărturii Revoluția Română din 17-22 decembrie 1989 – Cluj-Napoca (2005,
reeditare 2006): „Am fost și am văzut! Am memorat și am trăit! Secunda (și scânteia) sfântă,
istorică, cea care a ars, a concentrat și a unit toate conștiințele atât de îndelung umilite a fost,
după Timișoara, mai întâi la Cluj”. Acesta este omul, dincolo de opera sa de mare valoare și calitate
umană: generos, cald, altruist, mentor și sprijin al tinerilor confrați (ceea ce nu e prea des întâlnit!),
ca un erou elen întrupat în timpurile noastre.
Să ne trăiești mulți ani tot așa, prietene drag, Titi Zărnescu!

VENEțIA VOIEVOZILOR NOȘTRI
Constantin ZăRNESCU
criu aceste rânduri, stând pe o banchetă de piatră, în piațeta
San Marco, în vechea „Republică” a Veneției, cu câteva zile
înainte de aniversarea a 150 de ani de la Unificarea Națiunii italiene
(2 iunie 1861-2 iunie 2011). Seara, în faimoasa Piață a Campanilei, am
asistat la repetiții, până spre noapte, cu actori ai istoriei (soldați italieni,
„carbonari”, habsburgi, drapele, zgomote de puști, fum și chiar și un
cal alb), văzându-i urmărindu-se, până spre instituția multiseculară
a Arhivelor venețiene, reconstruite de Napoelon, unde aveam să
cercetez și celebra scrisoare a lui Ștefan cel Mare, către Dogele Pietro
Mocenigo, din ianuarie 1478, despre a treia înscăunare a lui Vlad
Drăcula Țepeș. Este din aceeași perioadă cu scrisoarea către sași (5
ianuarie 1477, în care roagă să i se dea de știre „dacă nu cumva i s-a
întâmplat vreun mare rău ilustrului nostru frate Dracula, în Valachia
Mare” („Magnifici Ladislaus, fatre nostro, in magna Wallachya”).
În Uniunea Europeană, de azi, observăm țări care nu își mai
aniversează cu vizibilitate și fast (sau altele, ce își aniversează dar
decorativ-discret), independența, unitatea, integritatea, ca Neam,
Vatră, Patrie, Națiune ș.a.
Știm că strămoșul acestei idei cardinale este „poporul cel sfânt al
lui Israel”, în vreme ce tabelele de legi ale lui Moise rămân arhetipul
proclamațiilor, textelor, programelor de guvernare și constituțiilor
unor popoare – întru adevăr, pace, mântuire, justiție. Călătorind, iată,
prin Italia contemporană, am mai observat că omagierea (sfințirea)
unității ei nu a scăzut, vreo clipă, deși putem cita istorici care susțin
că unitatea și ideea de Națiune a țărilor din U.E. ar trebui reprimate,
împinse spre discreție și decorativ, ori chiar spre uitare, în fața
conceptelor de fragmentarism politic, grupuri etnice, comunități,
naționalități, etnii, minorități etc. (Merită să menționez că am văzut
și parada revoluționarilor de la 1848, la Bardolino (Lago di Garda), tot
ornamental-decorativă; dar cu o vibrantă muzică!...
Spre onoarea ei de moștenitoare directă a romanității (latinității)
și Creștinătății, Italia nu a încetat, niciodată, să își elogieze „sancta
unitate”, realizată, prin secole, cu sacrificii ieșite din comun, idee,
repetăm cardinală, în Istoria Universală, teoretizată, filosofic, pentru
întâia oară, în cartea PRinCiPElE, a florentinului Nicolo Machiavelli
(alături de conceptul de „armată națională”).
Am amintit, în detalii, în volumul nostru PaTiMilE lui DRaCula
(Ed. „Cartimpex”, Cluj-Napoca, 2003), că între faptele, acțiunile,
experiențele lui Vlad Țepeș și concepțiile lui Machaivelli există
profunde apropieri, similitudini, ori „ coincidențe de epocă” ce i-a
făcut pe istoricii americani Raymond McNally și Radu Florescu să-l
numească pe Vlad Dracula „discipol al lui Machaivelli”!
Nu e deloc straniu că, atât Țepeș, cât și Ștefan cel Mare utilizează, în
relațiile lor diplomatice cu Matyas Rex, Polonia sau Republica Veneția
„famuli” (călugări-prelați) italieni, creștini catolici: unul e Vladislaus
(Ladislau), celălalt, în cazul lui Ștefan, e „bărbatul Martin” (care duce
scrisoarea voievodului Modovei spre Dogele Mocenigo), la Veneția.
Încă din zorii Renașterii, ajungând până la Constantin Brâncoveanu
(cu secretarul său, Antonio Maria del Qiaro) și ajungând până la Cuza
și Carol I, nunții, diplomații, secretarii latini (italieni), nu sunt numai
susținătorii ideii de „propaganda fide” (preluată de reprezentații Școlii
Ardelene și elogiată până la un Mircea Eliade), ci anunță trezirea și
veghea generațiilor Unirii Românilor; ei sunt „strămoși” ai ideii de
independență (integritate), libertate, fraternitate, uniune și, apoi –
Națiune; și a orientării noastre către Civilizația Occidentului European.
Cele dintâi texte scrise, cu caracter „diplomatic”, „de cancelarie”,
le întâlnim în vremea celei de a treia domnii a principelui Vlad Dracula
Țepeș. Și sunt trei scrisori, trimise germanilor din Ardeal (Sibiu și
Brașov). Reconciliindu-se cu sașii, el, Vlad Dracula, le spune, pe 7
octombrie 1476: „Să vă fie slobode vămile, după vechiul legământ,
din timpurile lui Mircea Voievod Basarab Bătrânul și până în zilele
Părintelui meu. Să cumpărați, slobozi și volnici, tot ce vă trebuie și tot
ce veți voi!”

S

Sau:
„Mi s-a închinat Toată Țara!... Și toți
boierii! V-a slobozit Dumnezeu Drumurile,
pretutindeni; și pe la Rucăr și pe la Prahova și
pe la Teleajen; și pe la Buzău” – astfel le scrie
Țepeș tot germanilor din Transilvania, la 27
noiembrie 1476.
Iată, însă, și cel mai important textdocument dictat vreodată de Vlad Dracula
Țepeș secretarului său, din 8 noiembrie 1476,
trimis tot către germanii din Transilvania
(Brașov): „L-am înfrânt pe dușmanul nostru!
V-a slobozit Dumnezeu calea! Veniți cu
pâine!... Veniți cu marfă și vă hrăniți!... Căci
a făcut Dumnezeu, acum, să fim o singură
Țară!...”
Ideea, și noțiunile, de independență,
integritate, națiune sunt (și) în cazul lui
Vlad Țepeș incipiente, fiind re-găsite, apoi,
reluate și repetate, prin veacuri, simbolic –
prin cuvintele lui Isus, către Tatăl, înaintea
prinderii sale de către armatele imperiale
romane: „Și slava pe care Tu mi-ai dat-o, Eu le-am dat-o lor (creștinilor),
pentru ca ei (credincioșii, creștinii) UNA SĂ FIE, AȘA CUM NOI, TATĂ,
UNA SUNTEM” (Ioan: 17, 22)
Această unitate (a creștinilor, supușilor) Vlad Dracula Țepeș
trebuie să o fi intuit, nu (numai) în „puterea moșiei” (a locuirii și
moștenirii – geografice – „râul, ramul”), ci „ în puterea limbii” (expresia
Eclesiastului), în puterea limbii (aici, românești), pe care o foloseau
toți, inclusiv germanii și ungurii, „ca viu grai, în viață, în războaie, sau
în neguțătorii”, cum avea să afirme, mai târziu, pastorul reformat
Ștefan Ludwig Roth, înainte de a fi executat, de unguri, la Cluj, în 1849.
Limba, ca principiu divin, puterea ei și numărul (vezi simbolul biblic:
„Numeri!”) ne-au ținut și păstrat uniți, prin veacuri, precum italiana, în
cazul italicilor. Iar după afirmația lui Țepeș: „suntem o singură Țară!...”,
aș aminti, oricând, acea expresie seniorială, adânc poetică, în care
subiectul este repetat ca verb, de o înălțime majestuoasă – „esență,
afirmă Nicolo Machaivelli, al gândirii majorității” (națiunii, Poporului),
față de principiul minorității (în speță, a unei aristocrații opresoare):
„– Pohta ce-am pohtit!” – expresia majestuoasă și fericită a
Principelui Mihai.
Europa Cruciadelor religioase, împotriva Turcilor, a războaielor
creștinilor cu osmanlâii, a fost înlocuită, după epoca zorilor Renașterii,
cu o Europă a începuturilor națiunilor. „Fiecare țară își are Principele
ei; și fiecare Principe propriile sale interese politice”, va avea să afirme
vizionar, umanistul Papă-poet Silvio Piccolomini, înainte cu un an de
moartea sa, în 1463.
Astfel, născut la 100 de ani după obținerea independenței
„valahilor”, în fața lui Carol Robert de Anjou, la Posada, în 1330,
Principele Vlad Dracula Țepeș rămâne cel dintâi care intuiește în istoria
noastră ideea princiară de națiune (integritatea ei), iată, azi, ajunsă – a
coeziunii națiunilor, într-o eră – era Uniunii Europene.
Ideea această veche politică, ea însăși comportă o originalitate
fascinantă și strălucitoare, în comparație cu cea de dincolo de Ocean,
tânără, de doar două secole și un lustru. S.U.A. este o uniune de
state!... Uniunea Europeană este o Uniune de Națiuni. Cea dintâi a
impus, prin vot, o limbă (engleza), așadar, prin majoritatea divină a
numărului („NUMERI”).
De luat aminte, prin urmare, lucruri ce nu pot fi reprimate
din istorie. De ilustrat, amintit și simbolurile ambigue, ori rămase
ambigue. Ce anume dorește să spună Ștefan cel Mare, prin „ilustrul
nostru frate Vlad, în Valachia mare”?... Nu sunt decât două căi ale
interpretării: „valah” (adică „român”) și frate „cavaler al lui Christos”.
De luat, pe urmă, aminte că, atunci când piere limba (vorbită!), se
anonimizează țărâna (țara), pământul. Iată: ultimul vorbitor de limbă

dalmată a murit, în 1902, în vremurile istorice
și politice ale Austro-Ungariei! Imperiu în
care se vorbeau 17 limbi!... Au rămas doar
câteva expresii, de o nepieritoare rezonanță
spirituală, nostalgică (pe care le-am putut
citi și în Veneția, ca titluri, pe frontispicii:
„Hotel Dalmația”; „Coasta dalmată”; „101
dalmațieni” (magazin de jucării din lemn –
după filmul-capodoperă al lui Walt Disney!)
„Elogiu Dalmatiei”.
De luat aminte și de regăsit, prin
urmare, unitatea, întru Spirit, din Sfânta
Carte – Scriptura! Iertând trecutul, dar
neuitându-l și nereprimându-l!... De recitit,
de regăsit însemnele, iar și iar, în noua Patrie
Continentală.
*
De aceea, pentru un român de azi,
vizitând de câte ori poate, Veneția, el e
înrâurit și vălurit, de sporite nostalgii, privind
latinitatea, romanitatea, creștinătatea
noastră. Vechi „cetățeni alpini”, plecând în
bejenie, datorită „Biciului lui Dumnezeu, în sec. IV, ei au întemeiat,
în lagunele Mării lui Hadrian, printre mlaștini, ape și stufuri, un
oraș magnific, negustoresc, ajuns astăzi O EXPOZIȚIE UNIVERSALĂ,
PERMANENTĂ, de istorie, melanj al civilizațiilor, artă și cultură,
arhitectură, industria Tiparului, literatură, teatru, măști – metamorfoze
vii, ale ideilor și spiritului. Aici, fiica noastră, Anita, și soțul ei au făcut
descoperirea, pe Internet, ca o spectaculoasă Bibliotecă audio-vizuală
(și Editură), planetară, a unor rugăciuni-poeme ale fratelui lui Mihai
Viteazul, principele Petru Cercel, care a trăit, de la București, Veneția,
la Roma și Constantinopole, unde a pierit, ca martir.
Nu au putut fi cercetate rugăciunile-poeme, în studenția noastră.
Poetul-principe a fost cenzurat, complet, din pricina cercelului de aur,
din ureche! Fiica, Anita și ginerele Anthony l-au găsit, textul, scris în
italiană și, fragmentar, tradus în română, dar fără bibliografie.
Este o rugăciune princiară, voievodală, scrisă, în Veneția, probabil
în 1585:
„Doamne! Signor!...
...Nu ceri nimic făpturilor umane,
Decât un suflet pur, ca de zăpadă!...
Și peste Israel – Domn să te vadă!...
Poruncă dă-I Ursitei, neîndurate
Firavul fir al anilor să-mi rupă
Și, iartă-mi, Doamne, grelele păcate!...
În ce privește sufletu-mi, deprinde-l
Tu – Viață, Cale, Adevăr – să știe!...
Căci tot ce-i bun, din mila Ta descinde!
Atât vreau: să-ți rămân o slugă trează,
Să-ți laud, TATĂ, sacra măreție!..
Cine-ți slujește, viața-și onorează!...”
Tot astfel sunt peregrinările și învățăturile lui Petru Șchiopu, ale
familiilor Cantacuzinilor, Principelui Mavrocordat; până la „pățaniile”
lui Vodă Caragea – absolut toții utilizând, în cancelariile lor; hârtia
de Veneția; apoi lacrele încrustate și aurite, pentru bijuterii, fotolii
senioriale, oglinzi, sigilii, sceptre, sculptate de faimoși meșteri.
Chiar și acele sublime jucării de lemn, măști, stofe și catifeluri – din
care Domnița Ralu Caragea, va croi cortina, în falduri, a primului ei
teatru, din „Valahia Mare”, în București.
Veneția cea magnanimă și uluitoare, celebrată cu numeroasele ei
festivaluri, îndrăgostită, „năvălită” (de turiști), „inundată” de cumplite
sorți, istorii, clime și vremuri – plutitoare etern nepieritoare!
(Fragmente dintr-un reportaj)
Foto: Lucia Zărnescu
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MăRTURII DESPRE TRADUCEREA ROMANULUI „DIEU à PARIS” AL LUI CONSTANTIN
VIRGIL GHEORGHIU ÎN LIMBA GREACă ȘI PUBLICAREA LA ATENA ÎN 1982
Pr. Protopop Dr. Ioan DURă
criitorul Constantin-Virgil Gheorghiu (1916 - †22 iunie
1992) a părăsit România după ocuparea acesteia de către
trupele comuniste al U. R. S. S.-ului. Pentru ca, apoi, la 8 august
1948, împreună cu soția sa, să se stabilească la Paris, unde C. V.
Gheorghiu avea să viețuiască până la trecerea sa la cele veșnice
în 22 iunie 1992. Și în toată această perioadă a exilului său de la
Paris, de la 8 august 1948 și până la 22 iunie 1992, C. V. Gheorghiu
a publicat peste 40 de cărți.
Printre cărțile sale cele mai cunoscute a fost „La 25e heure”
(„A 25-a oră”), publicată în 1949, la Paris, urmare traducerii și
publicării acesteia în foarte multe limbi, dar și ecranizării și
imortalizării de către Anthony Quinn și Virna Lisi în 1963.
La 3 mai 1963, Constantin-Virgil Gheorghiu a fost hirotonit
preot în biserica ortodoxă a exilului românesc „Sfinții Arhangheli”,
de la Paris, în „Cartierul Latin”, din strada Jean de auvais.
Biserica „Sfinții Arhangheli” din Paris a fost ridicată în secolul
al XIV-lea, iar din a doua jumătate a secolul al XIX-lea, a devenit
proprietate a Regatului României deservind pe românii ortodocși,
fiind cunoscută, de altfel, ca biserica românilor,
ceea ce este, de altfel, și în prezent. Doar că în
perioada regimului comunist în România, aceeași
biserică parohială din Paris a intrat în posesia
românilor ortodocși din exil, ieșind în 1949 de
sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Române și
revenind sub aceasta abia în 200.
Ca preot slujitor al bisericii ortodoxe a
românilor exilați de la Paris, Părintele scriitor
Constantin-Virgil Gheorghiu a cunoscut direct
manevrele și încercările guvernului ateist de
la București de a pune stăpânire pe aceasta si a anihila astfel
rezistența anticomunistă creată de parohieni în jurul aceleia.
Or, toate acestea l-au determinat pe Părintele Gheorghiu să
scrie romanul „Dieu à Paris” la sfârșitul anilor ’70 și să-l publice
în 1980 la editura Plon din Paris, în care tocmai dezvăluia
practicile regimului comunist de la București de acaparare a
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bisericii respective, de anihilare a acțiunilor
enoriașilor contra regimului comunist din
România și de compromitere a slujitorilor
acesteia. (Despre biserica „Sfinții Arhangheli”
de la Paris, a se vedea cartea lui Jean-Paul
Besse, Docteur d’Etat en Histoire, L’église
orthodoxe roumaine de Paris aux coeur du
quartier latin, Editions D. U. C., Paris, 1994,
165 pagini).
Relevant de precizat că scriitorul Constantin-Virgil Gheorghiu și-a publicat romanul
„Dieu à Paris” cu numele de Virgil Gheorghiu
(a nu se confunda cu scriitorul și poetul cu
același nume care a trăit în România).
Pe atunci, adică în momentul publicării romanului „Dieu à Paris”, în 1980, mă aflam în
Belgia, la Universitatea Catolică din Louvain
-la-Neuve, unde, cu o bursă, îmi pre-găteam
cel de al doilea doctorat în Istorie ecleziastică,
după cel susținut la Atena în 1977.
La Louvain-la-Neuve, ca
de obicei, intram deseori în librăria principală a
acestuia și iată că în 1980 aveam să găsesc aici
etalată cartea nou apărută a compatriotului,
Constantin-Virgil Gheorghiu, „Dieu à Paris”. Și
odată procurată cartea am citit-o și am găsit
de cuviință că este stringentă traducerea sa
măcar în limba greacă, din moment ce nu putea
fi publicată, firește, traducerea acesteia în
România acelor ani.
Traducerea cărții lui C. V. Gheorghiu, în limba
greacă, a fost făcută de doamna preoteasă profesoară Christina
Dură - ateniană și filolog - ajutată de autorul acestor ’’mărtuturii’’
mai ales la redarea termenilor ecleziastici.
Cartea Părintelui Gheorghiu, tradusă în limba greacă de doamna preoteasă, a fost publicată la editura Akritas din Atena, în 1982.
În traducere românească, romanul „Dieu à Paris” avea să

apară abia în 2016, la editura Sophia din
București. De altfel, la aceeași editură urma
să apară, cât de curând, alte două romane
ale lui Constantin Virgil Gheorghiu, datorită
scriitorului francez Thierry Gillyboeuf,
posesorul arhivei răposatului scriitor român.
(A se vedea, articolul „De vorbă cu scriitorul
francez Thierry Gillyboeuf, Alături de Virgil
Gheorghiu, poetul lui Hristos și al României.”
Interviu realizat de Gheorghiță Ciocioi, în
’’Lumea Credinței’’, nr. 12 (161), decembrie
2016, p. 28-42). Însă, în 2018 la Editura
Sophia a apărut doar cartea lui Constantin
Virgil Gheorghiu, „Dumnezeu nu primește
decât duminica”, în traducerea românească a
lui Gheorghiță Ciocioi.
Romanul lui Virgil Gheorghiu, „Dieu à
Paris”, a fost reeditat de Thierry Gillyboeuf
în 2018 la Editura „Apostolia” a Mitropoliei
ortodoxe române a Europei occidentale și
meridionale, din Paris, cu binecuvântarea
mitropolitului acesteia, Î. P. S. Iosif.
Bruxelles, februarie 2019

Anthony Quinn și Virna Lisi în filmul „Ora 25” realizat în 1967 de Henri Verneuil

„IONA” LUI…MARIN SORESCU - VIZIUNE ROMÂNEASCă ASUPRA RÂNDUITULUI
M. SPORIȘ

I

ONA, pescarul pescuit din drama lui Marin
Sorescu, este o inspirație din Vechiul
Testament (V.T.); un fel de…pescar de oameni,
într-un „pescuit” misionar.
Lumea s-a conformat îndemnului socratic și
a început să caute spre sine. Din această privire
spre interior s-au întâmplat și părerile noastre
despre IONA lui Sorescu, adevărată viziune
românească asupra rânduitului, într-o perioadă
de frământări existențiale.
Scopul nostru este cel cunoscut, dintotdeauna, în „pescuitul fericit”: să scoatem
din ascundere, să ivim ființarea - în toată
regula lui Heidegger! Să prindem peștele cel
mare într-o șansă unică, ca pe un trofeu de mult
așteptat. Se potrivește însă să cazi, copleșit de
victorie și darul pe care ți-l faci, viață împlinită
ca timp materializat, să te înghită la soroc; în
acel moment când... „tempus edax rerum!” Te
lămurești încet că, puțin câte puțin, suntem
înghițiți, încercuiți, cu toată dragostea, de fiecare
nou inel cucerit. În nemărginirea orizonturilor
adăugate, lărgim aura unei luminări, adusă prin
clipiri – prin branhiile și ochii chitului – întru
sfredelirea adâncimilor și depozitarea, acolo,
luciferică a răs-frângerilor viitoare. De unde să
împrăști, la sorocul exploziei tuturor limitelor
(a tuturor bășicilor de pe pământ s.n) acea
lumină de sămânță și încă increată? De unde să
scoți, să ivești ființarea, dacă nu din covăseala
de lumină tezaurizată, încet, temeinic?
Doar preexistând lumina poate să erupă din

interioare, repede, pe măsura densității de
întuneric, în nenumăratele temeiuri, toate din
taina semănătorului risipitor.
Marin Sorescu, el însuși un grădinar însorit
când alege sămânța veche, nu face decât o
primenire, românească, a unei parabole biblice,
transmisă nouă ca mărturie, despre o lume
bătrână. O lume cu adevărul ei întru relațiile ei
speciale cu divinitatea. O lume cu atragerile ei
de atenție își relevă, prin... testament (mărturie
jurată!), adevărul.
În textul „închis” al Bibliei, profetul IONA,
unul din mulții profeți ai vremii, prin care
DUMNEZEUL V.T., transmitea mesaje oamenilor,
regilor, stă la taifas cu divinitatea, într-un dialog
neîngrădit. Acest Dumnezeu îi dă profetului
IONA, cuvânt de amenințare cu pieirea în trei
zile, a cetății asiriene NINIVE, pentru abaterea
ei și nesocotirea ordinii creatorului. Neleguirea,
abatere de la rânduială, trebuia pedepsită în
spiritul moralei vremii: răul cu rău.
IONA se sustrage misiunii încredințate
și încearcă să se ascundă de Dumnezeu…în
direcție opusă, la capătul pământului, în fundul
corabiei, scufundată în mare, iar el, cufundat în
adâncul somnului. Rânduiala nu poate fi călcată
fără a fi amendată. Pentru restaurarea ordinii,
prin voința superioară, sunt angajate puterile
restauratoare: marea, vântul, oamenii.
Marea, în furtună, amenință cu scufundarea.
Marinarii aruncă sorții pentru a afla pricina și
aceștia vădesc nesupunerea lui IONA.
Omul IONA, drept, prototipul uman vechi,
își recunoaște răsvrătirea și le cere corăbierilor

să-l arunce în mare pentru a îmbuna-o. Oamenii
epuizează soluțiile de salvare și îl aruncă pe
IONA în marea care se liniștește, unde este
înghițit de chitul, trimis de Dumnezeu. Trei
zile și trei nopți – timp consacrat întoarcerii la
rânduială – IONA se roagă în pântecul chitului
(rugăciunea ca o modalitate specială de dialog!)
și se angajează să împlinească poruncile.
Dumnezeu îl sloboade pe IONA, care se face
mesagerul poruncii din început și merge în
Ninive să proorocească pieirea cetății, în trei
zile, pentru nelegiuirea ei. Profeția sa nu se
îndeplinește pentru că cetatea, în frunte cu
regele ei, se pocăiseră în timpul rătăcirii lui și
primiseră deja iertarea. IONA cel drept, înșelat
în așteptarea lui – regula vremii – se supără pe
Dumnezeu și părăsește cetatea cu speranța că
“dreptatea”, în etica vremii, se va făptui și își
pune pentru aceasta zălog viața.
Dumnezeu încearcă, prin parabola vrejului,
să-i facă înțeles omului vechi, rațiunea iertării.
Vrejul, crescut și vestejit abrupt, are efect
asupra lui IONA deși nu a avut nici o contribuție
la creșterea lui. Dumnezeu procedează sistemic.
După ce a făcut lumea nu realizează decât
reglajele. Poruncește, iar lucrurile se fac imediat,
în timp real. Ele se împlinesc prin cei hărăziți.
Dacă lucrurile nu sunt făcute, în timpul curgător
al procesului, ori nu sunt realizate cum trebuie,
EL vede, și tot El hotărăște corecția. Așa trebuie
să se fi întâmplat cu cetatea asiriană. Lucrurile,
ca abateri de la rânduială, îndreptându-se – prin
sine – nu mai era nevoie de corecția supremă,
care devenise caducă. Lucrul acesta nu putea fi

înțeles de IONA. Oamenii au făcut cunoștință cu
“iubirea iertătoare” acum două mii de ani, iar
cu teoria sistemelor, doar acum o sută...
Marin Sorescu a preluat din IONA biblic
ceea ce este valabil și azi. A preluat prin
valorizarea creștinismului acest exemplu de
ieșire și revenire la rânduială. O face într-o
abordare complexă izvorâtă chiar din limba
română folosită. Acel grai românesc în care
s-au spus lucruri care nu s-au rostit în alte limbi.
Argumentăm aici și cu spusa lui N.Steinhardt
care sesizează originalitatea viziunii românești
asupra lumii. Limba română, a lui Marin Sorescu,
este încărcată cu harul simplității, cu incifrări
esențiale. Are sevă de omenesc, o plăcerea a
rostirii, iar muzica sa interioară este (o spune
N.Steinhardt) o adevărată serbare a gândului.
IONA, lui Sorescu, este o exteriorizare inspirată
a monologului printr-o limbă frumoasă a
meleagului și ea (limba), ne „reamintește”
lucruri pe care nu le-am învățat niciodată, dar le
acceptăm în spiritul unei rânduieli prestabilite,
de care limbile, în general, nu duc lipsă.
Sorescu relevă în IONA și chitul politicului,
învelit în geopolitic, cu hainele unei poezii
subtile, dar în simțirea naturală a țărănescului.
Mirarea în plus, a celor din afara chitului
comunist, amatori de noutăți de dincolo de…
cortină, l-a făcut pe IONA lui SORESCU un
personaj continental și apoi mondial. S-a
întâmplat însă ca acest chit politic roșu să fie
înghițit de alt chit politic mai mare. Sensul
acesta inversat pare un destin potrivnic (fuga
lui IONA de Dumnezeu s.n). Este nevoie de
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schimbarea sensului și lucrarea lui SORESCU
este o meditație pro-fundă pentru găsirea
soluției. Condiția umană, azi, este subiectul
adus în dezbatere pentru căutarea soluției
mântuitoare. Este nevoie de o lumină nouă
pentru o nouă creștere în măsură să străpungă
toate limitele. Când ? Atunci când sorocul
este prielnic! Câtă ? Atât câtă am agonisit din
încercuiri! Atunci, la schimbarea sensului,
ca o întoarcere pe dos (mort de somn într-o
corabie de lemn mort – viu într-o continuă
rugă, în pântecul cel viu al chitului s.n) avem
moștenire toate orizonturile cucerite. Le dăm
de moștenire pe toate, pentru sporirea celor
ce vor veni după noi, după cum lumea (marele
unu) este în creștere; alteori aceste agonisiri
devin energii pentru apărare, dacă lumea se
resoarbe obosită în altă…răsuflare.
Apropos de politică și angajament sincron
vremii! Critica unui reputat om de cultură,
Nicolae Manolescu, cu trimitere la IONA
se oprește preponderent la chitul politic și
băsnește, în spiritul angajat al unui realism
socialist, despre omul în luptă cu natura – să fim
serioși cu…clișeele! De omul care își înfrânge
destinul – alt moft, făcut concesie ateismului,
pe atunci o modă obligatorie. Da! Și criticul
cel mare își are propriul chit, pe care, uite!, ne
permitem, obraznic, să-l înghițim, de dincolo de
vremea devenită revolută.
Chitul nostru spune că soluția manolesciană
este inferioară soluției biblice (complet neglijată), dar și pe lângă mesajul principal sorescian.
Iona, a spus-o explicit Sorescu, suntem fiecare dintre noi ca persoane concrete. Ne ducem
crucea fiecare, pe cont propriu, într-o ciclicitate
la vedere sub o traiectorie rânduită fiecăruia.
Menirea, o constantă, cu o finalitate generală,
cunoscută, dar cu o devenire – viață, într-o
manifestare nouă, unică, proaspătă la fiecare
spargere a zidurilor orânduite ocrotitor, sân de
creștere, sau grădină de înflorire a Raiului.
Ieșirea, gest violent, dureros, către libertatea
dată, ține de scenariul – ca o rânduială olimpiană
a Moirei. Nu putem vedea destinul acolo unde
nu recunoaștem predestinarea genetică, sau
pe cea cultural-spirituală. Avem oare libertatea
alegerii, dacă suntem legați prin mii de fire,
cărora nu le putem desface legăturile?
Simpla constatare că toți suntem IONA ne leagă, fără putința contrazicerii – de destinul uman.
Sorescu înțelege “legăturile” atunci când
constată că drumul merge înapoi, nu el, cel care
are mersul înscris pe un sens clar rânduit.
Sfârșitul ca un suicid, chiar privit metaforic,
trebuie justificat în raport cu morala creștină.
El dă încheierea unei opere (în nici un caz
tragedie!), text închis prin soluționarea, singura
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posibilă. Argumentăm acest fapt prin ceea
ce ne oferă Sorescu în monologul lui, pătruns
de spiritul creștin. Chitul sorescian înghite pe
IONA fără să-l zdrobească. El este un vehicol
în mâna creatorului pentru deveniri ulterioare,
fără sfârșit. Șirul nesfârșit de burți, de inele
(copacii care ascund în interior semnele de
pe coajă!), de mame și stră-mame, de cercuri
(către străfundul INFERNULUI dantesc!) ne
dă dimensiunile structurate, în timp și spațiu,
exterior, dar și interior.
Chitul care ar zdrobi, ca o cenzură, un cerber
pus de pază, ar fi zdrobit de mult opera lui
Sorescu, dacă suicidul final s-ar fi produs dintr-o
disperarea oarbă.
Din această perspectivă IONA lui Sorescu
nu este o tragedie. Sfârșitul privit, nu ca pe
o speranță iluzorie, ci ca pe o certitudine
de eliberare către undeva, este o soluție,
paradoxal, creștină.
Biblia propune parabola lui IONA care este
actualizată de SORESCU și ne atrage atenția că
trecerea între cercuri, între granițe, trebuie să
se facă fără zdrobirea oaselor, condiție necesară
ducerii drumului – trecere dintr-o fereastră în
alta ca un zoom într-un program de cunoaștere
structurată. Sacrificiul nu se poate întâmpla înainte de atingerea limanului (punctului terminus),
singurul loc unde “valul” se poate întoarce.
Te sacrifici (conform rânduielii socratice!)
când ai dobândit limanul cunoașterii de sine,
împlinind porunca, sau pedeapsa încălcării ei,
ca în Raiul primordial.
Numai omul cu conștiința de sine dobândită
poate fi expulzat în libertatea după care
tânjește.
Pățania din Eden, cu deprinderea cunoștinței
de sine, prin călcarea unei interdicții, a însemnat
expulzare. Poarta de izgonire a însemnat o spărtură în învelișul protector ca o împlântare de cuțit, ca un bisturiu pentru eliberare prin cezariană.
Ne întrebăm dacă IONA este androgin și prin
cuțit pune cele două principii opuse în legătură.
După nume, un amestec de ION cu IOANA, ne
gândim la Ion, un zeu grec al apelor curgătoare,
o gură de aur (poate chiar a chitului – rost între
lumi) poate un scărar cu atâtea trepte câte
burți de pești, câte mame înlănțuite, venind
dinspre mama primordială, straturi de humă,
sau sisteme astrale.
Întotdeauna există o străpungere a
limitelor când principiile opuse se întâlnesc,
generând, dialectic, începutul unui nou sens.
Iona se regăsește pe sine, acel ceva adânc și
ultim, când sinea sa nu se mai poate ascunde
altundeva. Adică atinge limita. Aici se relevă
pregnant rostirea românească pe care o punem
în evidență prin gândirea filosofului de la

Păltiniș: „Am să te dezvălui spune sinele. Am
să mă ascund spune sinea. Am să te găsesc în
toate ascunzișurile spune sinele. Caută-mă și
mai departe, am să mă ascund în tine, spunea
sinea”.
Cât de departe? Până în câmpul amprentelor
nevăzute (acel petec rupt din palmă și pus
răvaș de recunoaștere s.n). Sinea o observi
întotdeauna în timp ce îți închide provocator ușa
ascunzătorii. Pătrunzi în ascunzătoare și observi
altă ușă care ți se închide pentru apărarea
spațiului tabu al intimității, al unicității.
Sunt atâtea uși câte ascunzători, ca niște
treceri între cercurile de cuprindere (vezi
ferestrele între chitul cel mare și cel mic! s.n).

Pentru corporalitatea cu sinea sa, obligatoriu
trebuie găsit mecanismul trecerii cercurilor.
Sinele este amprenta existențială, conștientă
de sine, înstăpânită pe cercul luat în posesie.
Sinea este acel dat imuabil, rânduit, după care
aleargă sinele. Ea este temeiul rânduitului, sădit
din alte cercuri de timp, în fuga lui neîntreruptă.
Ea, sinea, se adaugă după cum sinele reușește
să o alerge mai multe încercuiri, străpungândule către punctul ultim. Acela în care întâlnirea
este inevitabilă, și el generează explozia altei
lumi, altui început.
Această rânduire în căutarea de sine
modelează, românește, acțiunea din drama
IONA și dă răspuns unei provocări filosofice, în
perioada atâtor căutări ontologice.
Iona își “descarcă” sinele acolo în adânc
pentru a găsi calea întoarcerii, pe drumul opus,
dar cel bun, prin alt purtător. Cărăușul, într-o
ștafetă cu du-te vino, cu o sine dată de zestre să
ne împlinim sinele, într-o trecere numită viață,
omul, fie el și un universal IONA, este surprins
în toată frământarea sa exterioară – dialog!
– dar și interioară, monolog. El, omul, învață
că sămânța care nu moare, acolo în adânc,
săgetată din interior, nu poate slobozi rodul

nou prin atâtea zăgazuri. Nici Iisus (cu toată
cenzura atee, Sorescu face trimitere directă la
minunea…învierii!) nu poate învia fără moartea
pe cruce și împunsătura din coapsă, prin care s-a
slobozit sângele. Doar așa (învierea, ca exemplu
dat oamenilor, care așteaptă minuni și pilde!),
prin moarte (acea moarte-trecere, ca un paște),
se poate renaște. Acea moarte (a noastră – de
sine!) care pre moarte calcă, schimbând sensul
drumului.
Cunoașterea de sine este un liman.
Slobozirea de sine, dintr-o coajă veștejită nu
este o tragedie. Numai o “liber cugetare savantă” face din opera lui Sorescu o tragedie, ruptă
de necesitatea organică, rânduită, când ea este
un eveniment inevitabil, o mântuire așteptată.
Iona, lucrare dramatică de o poezie cu
o savoare specială, are ritmul unei comedii
interioare, acea detașare de grav a omului
normal într-un mediu ostil. Este o viziune
existențialistă profundă, un amestec de epic cu
liric, în expresie dramatică. Este o actualizare a
condiției umane din perspectiva creștină, de o
profunzime fericit pusă în valoare de virtuțile
unei limbi generoase, limba română.
La o vedere superficială se poate vorbi despre IONA lui Sorescu ca despre un “text deschis”. Nu credem în această etichetă. Textul rămâne deschis doar în raport cu posibilitățile de
soluționare ale problemelor deschise, așa ca niște aplicații informatice. Textul rămâne deschis
atâta timp cât nu i se dă o soluție. Dar Sorescu
pune probleme cărora le găsește răspunsurile.
Frumusețea operei lui Sorescu este împlinirea unui cerc care se închide. Naștere, creștere (sens direct), descreștere (sens inversat) cu
adăugare, sau suprimare succesivă de determinări și eliberarea ultimă, la liman, într-o altă naștere, obligatoriu nouă. Dar acest început poate
fi cu adevărat o nouă viață, cu textul ei deschis.
Iona, din V.T., este o persoană concretă de
acum câteva milenii.
Iona lui Sorescu suntem toți contemporanii
lui.
Mâine, ca un text deschis, o nouă partitură
rânduită, va fi interpretată de un alt Iona, care
tocmai a fost eliberat, ca “sine”, în sinea preexistentă, să fie prilej unui nou fiat lux! Sinea,
constantă și purtătoare a legității procesului
rânduit, se va ascunde, din nou, înlănțuit, în
ceruri, cercuri, straturi etc., poate cu unul în
plus, unul în minus – după cum fluxul și refluxul
(vezi Vasile Conta) îi vor pendula sensurile.
IONA, în sine ei, rămâne o provocare
deschisă!
Răspunsul generațiilor este un inel închis:
(naștere – moarte). Moartea ca un paște
necesar.

DUMITRU BăLAȘA DESPRE POSADA ROMÂNILOR DE LA 1330

E

venimentul din 8-12 Noiembrie 1330, petrecut la o posadă românească, foarte disputată
ca localizare, între istoricii și oamenii de cultură, cercetători cu toții ai istoriei, fusese dus
într-un condamnabil con de umbră. Programa școlară și manualele alternative se aliniaseră, la
prima indicație a Uniunii Europene, privind scrierea și predarea istoriei. Indicația venită de sus,
viza istoria Europei ca o modalitate de a forma noul cetățean comunitar prin diluarea afectivului
național, estomparea ...poveștilor de suflet ale popoarelor (demitizarea fiind un obiectiv declarat!).
Un anume sânge albastru trebuia să curgă prin vinele trupului european și pentru acest lucru se vor
fi pus la treaba lobyuri puternice. Fundații cu bani mulți și cu obiective subsidiare, nu foarte greu de
descifrat, se vor arăta foarte generoase obiectivului european.
La Posada în 1330 s-au confruntat un rege francez din dinastia de Anjou, trăitor prin nordul
Italiei și pus de papă pe tronul regatului catolic al Ungariei, în locul Arpadienilor și un voievod
român ce adusese împreună cânezatele și voivodatele românilor moșneni. Apusul catolic se va fi
înfruntat cu Răsăritul ortodox. Miza luptei nu erau teritoriile, acestea se recunoscuseră vasale, ci
catolicizarea forțată. Între creștinii Carol Robert, instrumentul papalității, și Basarab Întemeietorul,
creștinul ortodox din obediența Patriarhului Constantinopolului, se va fi tras un limes al schismei
dintre bisericile surori.
Posada 1330, susține Dumitru Bălașa, este un eveniment european cu obiectivul catolicizării forțate a Țării Românești a lui Basarab. Afost o cruciadă a Apusului catolic, similară cruciadei a IV-a,
când cruciații lui Baldovin de Flandra au asediat și cucerit Constantinopolul creștin ortodox, uitând

de păgâni. Lucrurile acestea, puse cu claritate în evidență de preotul, cercetător istoric, reluate
public cu orice prilej benefic, stârneau întodeauna orgoliile și suficiențele unor diplome, fără prea
mare acoperire în cercetări aprofundate, dar rigide și foarte docile în a susține istoria de propagandă
și gata oricând să ducă în derizoriu ceea ce fie nu pricepeau, ori nu corespundea liniei oficiale...
Istoria nu se scrie doar, ci se și făptuiește! Ca să scoți din conul de umbră, din uitare, un
eveniment trebuie să-l readuci într-o trăire nouă, să-l replici amplificat, cu o frecvență mărită în
conștiința publică. Vrem acum, și aici, să-i mulțumim lui Dumitru Bălașa că a convins pe membrii
Cercului de la Râmnic, „România: Grădina Maicii Domnului” și aceștia au inițiat sărbătorirea
Posadei 1330, în Țara Loviștei, țară vâlceană, acolo unde Istoria Românilor (cea editată de Academia
Română!) localizează cu maximă probabilitate bătălia, ca un moment glorios al poporului nostru.
Au fost organizate mese rotunde, colocvii, conferințe cu invitați remarcabili și au fost dezbătute
public opiniile exprimate, privind acest important moment din istoria milenară a poporului român.
Anual, la Pripoarele Perișanilor, unde locul a fost resfințit, într-o ceremonie publică de Episcopul
Râmnicului, se fac parastase de pomenire, se depun coroane, iar oficialitățile localității și Județului,
rostesc cuvinte pentru toți eroii știuți și necunoscuți. Documentele Oficiale ale Județului Vâlcea,
confirmă prin Statutul Județului, Posada 1330, ca fiind vâlceană și își arată disponibilitatea să o
cinstească în numele tuturor Posadelor românilor.
Bătrâne „patriarh”, „copiii” tăi ți-au urmat povața!

Mișu S. ROBEȘTI
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COMUNICAT DE PRESA
24 aprilie 2019

I

nstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Inginerie Electrică ICPE-CA a obținut 2 medalii de argint
în cadrul Salonului Internațional de Invenții de la Geneva,
Elveția, ce s-a desfățurat în perioada 10-14 aprilie 2019.
Invențiile premiate au fost: Material compozit pe baza

de rășini epoxidice cu conținut de metale grele pentru
elemente de structura la vehicule spațiale și Geometrie
transversală utilizată pentru mașini electrice cu magneți
permanenți și intrefier axial.
ICPE-CA, prin cercetările demarate, se preocupă constant

să răspundă provocărilor impuse de noile cerințe economice
și sociale, astfel încât, prin activitatea sa, să contribuie la
dezvoltarea durabilă a întregii societăți.

Biroul de Presă ICPE-CA

GHEORGHE EfTIMIE DIN RÂMNICU VÂLCEA ÎȘI CONTINUă ODISEEA
CONSTRUIRII DE MACHETE DE VECHI CASE ROMÂNEȘTI

Z

ilele trecute l-am vizitat din nou la
domiciliul său din strada Nicolae
Bălcescu nr 69 pe Gheorghe Eftimie cunoscut
pentru deja celebrele sale machete de
case vechi, românești, cu care și-a umplut
gospodăria…Excepționale construcții, la scară
față de modelele originale pe care le-a depistat
în județele Olteniei, cu vechime, unele, și de trei
sute de ani! machete extrem de vizibile, care
cuprind o inovație, constructorul contemporan
nouă, practicând o secțiune transversală prin
care ridică acoperișul, privitorul, putând astfel
vedea, studia, interiorul casei; exact ca în
planurile de construcții sau de arhitectură…
Privind un tablou din care se uită senin
înspre noi un tânăr bărbat militar, domnul
Eftimie ne spune: „În poză este tatăl meu care
a fost militar de carieră…Aici este într-o poză
făcută în Basarabia în jurul anului 1921 când
armata română păzea Basarabia. A stat patru
ani de zile acolo după terminarea războiului,
făcând parte dintr-un detașament trimis de
Regimentul 2 Vâlcea”.

Ne prezintă apoi prima nouă a sa machete:
„Este o casă construită în 1720, originalul este
la Muzeul Arhitecturii Gorjene, Curtișoara,
lângă Tg Jiu, com. Celei; vă prezint și dotările
din interior (maestrul obișnuid să construiască
casele cu acoperiș detașabil n.n): bucătăria cu
un loc de dormit, asta este vatra, ei, oltenii,
numesc hota asta corlată; și aici este camera de
dormit unde exista și războiul de țesut. Plus o
sobă și ladă de zestre, două paturi. Domnule,
casa are acte…aproape 300 de ani!”
„Aici avem Casa anton Pann din orașul
nostrum, str. Știrbei Vodă, o știu din copliarie,
miniature, așa cum arată este făcută de mine…
Așa cum o cunosc eu de copil; apare și într-o
pictură a pictorului Constantin Iliescu…Lam apucat în viață, în copliăria mea. E cam
asimetrică ceea ce crează greutăți de execuție
dar eu o apreciez ca fiind extrem de echilibrată
(și eu o găsesc ca fiind cea mai frumoasă
casă oltenească, care, întradevăr uimește prin
stabilitate, echilibru n.n). Anul trecut am făcut-o
și am lucrat trei luni la ea. 11 drumuri am făcut

pentru măsurători. Totul este la milimetru
făcut! Și precizia este la zecimi de mm.” Desface
capacul: „așa arată tavanul, original este ca un
parchet…Iată interiorul un hol și patru odăi!
Vedeți, asimetria, culoarul nu este pe centru,

ci dezaxat…Camerele de la stradă sunt cu un
metro și ceva mai mari decât cele dinspre
nord…Vă prezint acum și parterul, hol la intrare,
camera mare (Sediul Soc. A Pann n.n) un birou
ce-o fi și o magazie…”
Extraordinar, cât de expansiv a rămas dl Gh
Eftimie, la fel ca acum câțiva ani când am realizat
primul reportaj cu dumnealui.
Mult succes în continuare domnule Eftimie
și să vedem noi machete, noi realizări care să
aducă în actualitate inestimabilele frumuseți ale
arhitecturi specifice satului nostru românesc,
adevărate bijuterii, pe care alții, extrem de
titrați, profesori universitari doctori, scriitori, le
valorifică în scris descriindu-le devenind mari
initiate, cercetători…

cickirdan

EXPOZIțIE DE ARTă fOTOGRAfICă: „100 DE ANI ÎMPREUNă”

D

in start, transmitem organizatorului Ștefan Toth, EFIAP,
felicitări pentru această expoziție de fotografie, pentru
înalta moralitate care se desprinde din această reuniune de nume
talentate în arta fotografiei, și care adună împreună eminențele
cenușii ale etniilor care trăiesc în România: toți români, dar de
etnie ungurească, germană și evreiască. V-o spunem și cu bună
știință, că, și ungurii din România, un sfert sau mai bine sunt evrei
creștini, ca de altfel și românii și germanii, la fel! De fapt, credem,
în asta constă puterea noastră, a poporului nostru, de două mii
de ani pământul acesta fiind precum Caananul din Biblie, aici,
curgând laptele și mierea! Spunem noi, pe lângă lapte și miere:

și aerul este mai bun, și apa, și pădurile și munții, iar în subsoluri,
zăcând-curgând spre suprafață, sfidând gravitația, minunatele
minereuri după care râvnește toată lumea!
Fiecare artist fotograf a venit cu lucrări reprezentând ce
a crezut el că este mai bun și că reprezintă neamul său. Dacă
majoritatea au adus în atenția vizitatorilor obiceiurile populare,
portul popular, evreii, nu s-au dezmințit, și demonstreză lumii
întregi că ei sunt creatorii comunităților urbane, încă din timpul
lui Cain, fiul lui Adam; ei au adus, în fotografie, atmosfera de
taină, judecată și rugăciune, a unui sfat al bătrânilor...Nouă
ne-au plăcut în ordinea parcurgerii vizionării exponatelor,

de la stânga spre dreapta: Constantin Demeter-Oradea-The
German folk tradition in Romania, Moldovan Mihail-Săcele-The
Hungarian folk tradition in România, Galambos Adam-OradeaThe Jewish folk tradition în România, Gheorghe Petrilă-OradeaThe Romanian folk tradition, Ioan Ciobotaru-Râmnicu VâlceaThe Romanian folk, Valeriu Ciurea-Slatina-Olt-The Romanian
folk tradition, …Multe lucrări, majoritatea, sunt demne de
mari premii, organizatorul obligat fiind de spațiu și tematică să
etaleze ce e mai bun în aceste momente post marea sărbătoare
a poporului român de anul trecut: Centenarul 1918-2018.

Emil MANZUR
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DEZASTRUL DE LA POSADA BISTRIțEANă
Arhim. Veniamin MICLE
ătălia de la Posada a însemnat un adevărat dezastru
pentru armata ungară. Surprinsă în ambuscada din Defileul Bistriței, a fost aproape nimicită de către oștenii voievodului
Basarab I al Țării Românești.
Descriind această înfrângere, o diplomă regală din anul 1335
consemna următoarele: „Năvălind asupra noastră cu un atac
înverșunat și strașnic din toate părțile, au izbit în diferite chipuri
oștirea noastră, atacându-ne cu îngrozitoare atacuri câinești,
împroșcând din praștii, izbind cu cruzime și lovind cu săbiile
cetele noastre”.
În această bătălie, a fost decapitată floarea armatei
maghiare. Cronica Pictată precizează că în timpul luptei „cădeau
tineri și bătrâni, principi și nobili fără de nici o deosebire... Și a
fost aici un cumplit dezastru, căci au căzut o mulțime de ostași,
de principi și de nobili și numărul lor nu se poate socoti”. Printre
cei căzuți, diplomele contemporane pomenesc pe Desev, fiul
banului Dionisie; Peteu, vice-castelanul de Ciceu; Leucus, fiul
lui Briccius din Bathor; Laurențiu, fiul lui Emeric; Petru, fiul lui
Bertaleu; Ioan zis Otel; fiul lui Laurenthe din Seguar ș. a. Mulți
nobili au fost răniți sau luați prizonieri de către români.
Cronica pictată arătă că au murit și trei prepoziți sau
administratori bisericești, anume: „magistrul Andrei, prepozitul
bisericii albense, bărbat foarte venerabil, vicecancelarul
majestății sale regale, care a pierit cu sigiliul regelui; Mihail,
prepozitul din Poszega, și Nicolae, prepozitul din Alba transilvană;
după aceea, Andrei plebanul din Sarus și monahul Petre din
Ordinul Predicatorilor, bărbat onest, acolo a primit paharul morții
crâncene pentru că, în creierii capului le-au bătut cuie de lemn.
Și unii preoți care erau capelanii regelui, au fost uciși. A căzut, în

B

sfârșit, și o mulțime nenumărată de cumani. Trupurile tuturor,
atât ale fețelor bisericești, cât și ale nobililor laici, acolo, pe locul
luptei, așteaptă timpul învierii de apoi. Nici cei mai de aproape ai
lor nu putură să găsească pe iubiții lor ca să-i îngroape, din cauza
năvălirii dușmanilor. Și românii au dus mulți prinși cu sine, atât
răniți, cât și nevătămați, și au luat foarte multe arme și hainele
prețioase ale tuturor celor căzuți; și bani în aur și în argint și
vase prețioase și cingători de sabie și multe pungi cu groșițe
late și mulți cai cu șei și frâie, ce toate le-au luat și le-au dus
la Basarab voievod. Iar regele și-a schimbat însemnele armelor
sale, cu care a îmbrăcat pe Desev, fiul lui Dionisie, pe care,
crezându-l a fi însuși regele, românii cu cruzime l-au omorât. Și
regele abia a scăpat cu câțiva inși. Căci au stat împrejurul lui ca
niște ziduri de piatră, Danciu cu fiul său Ladislav și alți ostași care
erau în serviciul personal al regelui, și magistrul Martin, fiul lui
Berend; aceștia, toate loviturile de săbii și de săgeți, le-au primit
asupra lor, ca niște stropi de ploaie torențială, ca să scape viața
regelui de lovitura morții”. Pieirea atâtor clerici denotă gradul
de demoralizare al luptătorilor maghiari care căutaseră doar
salvarea propriilor vieți.
Pe lângă cei căzuți în bătălie, oștenii lui Basarab I au luat
un mare număr de prizonieri, între care Laurențiu, comitele
de Zarand, unul din cei care și-au vărsat sângele pentru a salva
viața lui Carol Robert, precum și întreaga tabără plină de bogății
a regelui, vicecancelarul Thatamer, Ștefan, fiul lui Moogh din
Csepel. Alții, precum Ioan comitele de Sălaj, fiul comitelui
Briccius de Bathor, poate și fiul lui Dema al lui Luca, cu moșie la
Bolug, fuseseră luați prizonieri de către români.
Cronica pictată precizează că „alături de mulții captivi unguri,
teferi sau răniți, în mâinile oștirii românești victorioase rămăsese
o pradă uriașă”. Despre poverile cu prada purtată de cavalerii

dușmani menționează și scrisoarea regelui Carol Robert din 10
iulie 1331 în favoarea „oaspeților săi din Cluj” care, în expediția
în Țara Românească „au pătimit și au îndurat, mai mult decât
ceilalți locuitori ai regatului, nesfârșite și fără de leac pagube în
averile și bunurile lor”.
Autorul Cronicii susține că și românii au avut pierderi grele,
scriind: „Cădeau și împrejurul oastei, din toate părțile și din mulțimea câinească a vlahilor, ca muștele care au pierdut dulceața untului de lemn, când ucideau fără milă pe poporul creștin și pe preoții
lor, unși ai lui Hristos. Numărul vlahilor uciși acolo de unguri
numai judecătorul priceput din Infern a putut să-l socotească”.
Cronica pictată amintește că rămășițele celor uciși din oastea
lui Carol Robert au rămas pe locul luptei, deci acesta era încă
ușor identificabil în ultimele decenii ale secolului al XIV-lea. Cu
această ocazie, remarcăm că în chip curios, autorii care s-au
ocupat cu localizarea bătăliei din 1330 n-au ținut cont de cele
relatate de Cronică, potrivit căreia: „Cadavrele tuturora” din
oastea maghiară, aproape în întregime nimicită, au rămas „pe
locul luptei”, ori până acum în nici unul dintre locurile propuse
pentru desfășurarea bătăliei, cum ar fi cel de la Perișani –
Pripoare în Loviștea, n-au fost semnalate movile funerare. E greu
de crezut că pe locul unde a pierit o întreagă armată, pământul
să nu mai păstreze nici o urmă, știut fiind că urme de acest fel
s-au păstrat și pe locul marilor bătălii din antichitate.
Localizarea bătăliei propusă de Aurelian Sacerdoțeanu,
după faptul că pe hartă, „între Topolog și Olt” apare un munte
„Mormântul”: „pe la Sălătruc și Boișoara, pe la muntele
Mormântul”, este prea vagă, muntele amintit fiind departe
de drumul Sălătruc – Boișoara, pe care s-ar fi putut da lupta.
Rămășițele celor căzuți erau totdeauna îngropate la locul luptei,
nefiind transportate în masă la mari distanțe.

LOCALIZAREA BăTăLIEI DE LA POSADA ÎN STÂNGA OLTULUI
(I)
entru istoriografia românească din secolele XX – XXI, problema bătăliei din 9–
12 noiembrie 1330 constituie obiectul unei
îndelungate controverse. Cu excepția indica-ției
târzii și destul de vagi a cronicarului polo-nez
Maciej Strijkowski, nu există temeiuri documentare pentru vreo localizare. În consecință,
pentru o imagine cât mai completă, vom prezenta totalitatea propunerilor de localizare în
stânga Oltului, într-o ordine cronologică.

P

Posada de la Gherghița – 1574
Primul care a localizat bătălia de la Posada
în stânga Oltului a fost cronicarul polonez Maciej Strijkowski (1547–1593). Referitor la bătălia de Posada, în Kronika polska scrie următoarele: „Regele ungur Carol a pornit fără pricină război împotriva domnului muntean Basarab, a fost bătut prin șiretenie..., astfel încât,
cu puțini ai săi de abia a scăpat regele de măcel în Ungaria”. Mai mult, cronicarul face o precizarea inedită, afirmând că: „Pe locul bătăliei,
domnii muntenești ridicară o biserică și ridicară trei stâlpi de piatră, precum văzui eu însumi în 1574, întorcându-mă din Turcia, dincolo de târgușorul Gherghița, două zile de drum
de la orașul transilvan Sibiu, în munți”. Această
mențiune este deosebit de importantă, întrucât identificarea locului unde a fost zidită
biserica, sau după alte traduceri, mănăstirea,
ajută la localizarea toponimului Posada.
Opinia lui Maciej Strijkowski a fost acceptată
de Alexandru Dimitrie Xenopol (1847–1920)
care, cu privire la bătălia de la Posada, eruditul
istoric este de părere că actul sângeros s-a
petrecut dincolo de Gherghița, în munții de
miază-noapte ai Munteniei, la o distantă de
două zile de drum până la Sibiu. Ulterior, opinia
a fost acceptată și de Sergiu Iosipescu.

Ipoteza cronicarului Maciej Strijkowski o
combate însă Patriciu Drăgălina care scrie
că: „În contra acestei păreri vorbesc toate izvoarele istorice ale Ungariei, și arată că regele
Carol Robert dimpreună cu rămășița armatei
sale nu s-a oprit până în Timișoara. Din strâmtorile munților de la nordul Munteniei, dacă
presupunem că pe aici s-a întâmplat lupta, regele ar fi aflat cu înlesnire adăpost între zidurile
Sibiului sau în vreo altă cetate a Transilvaniei și
nu ar fi fost nevoit să fugă în ruptul capului până
la Timișoara”. Împotriva ipotezei cronicarului
polonez s-a pronunțat în anul 1904 și Nicolae
Iorga, susținând o retragere spre Câmpulung și
de aici, prin Bran, către Brașov.
De asemenea, Doru Moțoc scrie că trebuie
lămurite definitiv deosebirile existente între
traducerile pe care B. P. Hasdeu și P. P. Panaitescu le-au dat textului lui Maciej Strijkowski.
Astfel, în vreme ce la Hasdeu apare termenul
„biserică”, P. P. Panaitescu traduce același
cuvânt prin „mănăstire”. La Hasdeu, se vorbește despre „trei stâlpi comemorativi de
piatră”, în vreme ce la P. P. Panaitescu aceștia
apar ca fiind de zid; amănuntele acestea sunt
de o importanță covârșitoare pentru cei ce vor
efectua investigații arheologice.
Mai recent, Florian-Nicu Smărăndescu
scrie, referitor la localizarea propusă de Maciej Strijkowski, că: „Par a indica tot Valea Prahovei. Strijkowski, care venea de la Constantinopol pentru a merge în Polonia, a trecut
Dunărea pe la Silistra – Călărași, îndreptânduse spre țara sa, prin Moldova. „Socotim că e
vorba de schitul Lespezi din Posada Prahovei,
reconstruit de Cantacuzini în 1861 (pictura
datorându-i-se lui Pârvu Mutu Zugravu), cei
trei stâlpi fiind probabil încorporați în zidul
noii clădiri, numită de localnici și „Trei Lespezi”.
Cât privește faptul că Posada se află la două

zile de drum de Sibiu, consider, de asemenea,
că Strijkowski are dreptate, întrucât de aici până
la Sibiu sunt cam 220 km, pe care un călăreț îi
poate străbate în două zile, în vreme ce din
Loviște până la Sibiu, drumul poate fi străbătut
cu ușurință într-o zi de mers pe jos sau o
jumătate de zi, călare”.
Aflați în fața unei dileme, unii cercetători
au preferat să o rezolve, eludând referirea
lui Strijkowski la Gherghița, lăsând-o neexplicată, și reținând din text doar indicația
că locul bătăliei din 1330 trebuie căutat la
două zile de drum de Sibiu, în munți, adică
aproximativ în zona Loviștei. De asemenea, s-au
întrebat, dacă nu cumva Strijkowski se referă la
o altă Gherghiță, necunoscută nouă și situată
într-adevăr la două zile de drum de Sibiu, sau
a confundat o altă localitate cu Gherghița, așa
cum bănuia și P. P. Panaitescu.
Posada de la Curtea de Argeș – 1879
Unii istorici susțin că bătălia din 1330 a
avut loc lângă Curtea de Argeș. Primul care a
lansat această ipoteză a fost istoricul Eudoxiu
Hurmuzaki (1812–1874). Într-o lucrare tipărită
în anul 1879, scria că bătălia dintre Basarab I și
Carol Robert de Anjou s-a desfășurat în preajma
Curții de Argeș.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, istoricul
Dimitrie Onciul (1856–1923) considera că lupta
a avut loc „în munții de lângă Curtea de Argeș”.
Astfel, în anul 1889, afirma că, intrând în Oltenia,
Carol Robert „ocupă Severinul și așează acolo
un ban. Apoi înaintează spre capitala Argeș,
unde l-au ajuns ursita”. Cu altă ocazie, autorul
opina că victoria lui Basarab I a avut loc chiar
lângă Curtea de Argeș, unde se afla reședința
domnului român, „oastea ungurească suferi o
înfrângere foarte simțitoare”.

Opinia lui Dimitrie Onciul a fost acceptată
de mai mulți specialiști. Astfel, istoricul și
arheologul Grigore Tocilescu (1850–1909)
afirma că armata lui Carol Robert a pătruns
în Țara Românească pe la Orșova, după care
„înaintează până la Curtea de Argeș cea bine
întărită”, iar acolo, „românii îl bat cumplit”.
Pentru localizarea confruntării în regiunea
respectivă, cu anumite nuanțări, s-a pronunțat și academicianul Alexandru Lapedatu
(1876–1950). De asemenea, istoricul Ioan Lupaș
(1880–1967) înclina tot pentru „strâmtorile
dimprejurul Argeșului”, scriind în anul 1932
că: „Locul luptei a fost în apropierea Argeșului
– sub Castro Argias – până unde a străbătut
anevoie oastea ungară, care pornise din Banatul
Severinului în septembrie și fu zdrobita în
strâmtorile dimprejurul Argeșului la începutul
lui noiembrie”, iar peste mai bine de zece ani,
afirma într-o lucrare că: „Locul luptei a fost în
apropierea Argeșului, sub Castro Argias”.
În anul 1955, Virgil Drăghiceanu scria despre
regele Carol, că „în poalele munților, a fost atras
în capcana Cheilor Argeșului, de Basarab, fiind
zdrobit cu toată oastea”.
De asemenea, în anul 1980, Paul Ioan
Cruceană susținea că: „Trebuie să arătăm de la
bun început că ne alăturăm opiniei lui Dimitrie
Onciul”, pe care o împărtășesc în lucrările lor și
Grigore Tocilescu și Ioan Lupaș, considerând că
puternica încleștare dintre oștile regelui Carol
Robert și oastea românească a lui Basarab
I a avut loc între Curtea de Argeș și „Castro
Argias”, nu departe de râul cu același nume,
în apropierea străvechii cetăți. Constantin
Rezachevici precizează că, autorul menționat
nu observă că prin „Castro Argias”, Dimitrie
Onciul și Ioan Lupaș, precum și majoritatea
istoricilor, înțeleg Curtea de Argeș, în timp ce el
numește Cetatea Poienari, aflată mai la nord,

aprilie-mai/2019

12
premiză ce nu poate fi acceptată, și că cei doi
istorici amintiți nu precizează unde s-ar fi dat
lupta în împrejurimile Curții de Argeș, acestea putând fi extinse, de pildă, până în Loviștea”.
Referitor la Curtea de Argeș, prin studiul
comparativ al Cronicii pictate și al documentelor
în care sunt menționați participanți la conflict,
Maria Holban a stabilit în anul 1981, că în
cursul campaniei împotriva lui Basarab I,
oastea regelui Carol Robert s-a instalat în fața
reședinței voievodului român, fără a o ocupa.
În anul 1984, colonelul Alexandru Gheorghe
Savu considera că locul bătăliei din 1330 trebuie
să se fi situat „pe drumul care leagă Cetatea
Argeșului de râul cu același nume”.
De asemenea, Ion Dulamă-Peri scria în anul
1996, că: „Noi opinăm pentru desfășurarea
bătăliei la est de Argeș, luând în considerare
unele date care pledează împotriva localizării
pe ruta Curtea de Argeș – Sibiu.
Pentru Curtea de Argeș, s-a pronunțat în
2003 și istoricul Radu Ștefan Vergatti, iar în
anul 2009, Al. Madgearu. Primul precizează
că regele s-a oprit în fața Curții de Argeș, fapt
confirmat de Diploma emisă la 30 iunie 1347
din porunca lui Ludovic I, unde scrie: „Pe când
pomenitul tată al nostru, venind cu puternica sa
oaste pentru a redobândi regatului său părțile
din Țara Românească, și-a așezat tabăra în fața
cetății Argeș”. Acest pasaj, ca și actul din 1336,
„nu vorbesc despre cucerirea Curții de Argeș.
Amândouă documentele precizează că regele
a ajuns doar în fața cetății și și-a așezat tabăra
acolo. De la această precizare documentară,
până la a susține că ar fi fost cucerită și distrusă
Curtea de Argeș este cale lungă”.
Deși părerile istoricilor sunt împărțite cu
privire la localizarea a ceea ce în documente
se numește „Castro Argias”, el nu poate fi
identificat decât cu Curtea de Argeș, care
era reședință domnească în 1330. Potrivit
cercetărilor arheologice efectuate de N.
Constantinescu, în 1330 exista la Curtea de
Argeș un ansamblu de edificii: „Curtea Veche”
sau reședința voievodului, situată pe o mică
înălțime, și biserica Argeș I înconjurată de incinta
denumită convențional A. Alexandru Madgearu
afirma că existența acestor edificii permite
desemnarea locului cu termenul castrum. În
nici un caz, nu s-ar fi folosit denumirea civitas,
care era cu atât mai improprie decât castrum.
De fapt, în Ungaria, după mijlocul secolului al
XII-lea, termenul castrum ajunge să înlocuiască
pe civitas, pentru a denumi orașele. De altfel, în
Curtea de Argeș, nu s-au descoperit fortificații
cu semnificație militară reală la reședința
domnească. Mai mult, documentele interne
din Țara Românească redactate în latină, în care
apare denumirea Argyas sau Argies, se referă în
mod indubitabil la Curtea de Argeș.
Posada de la cetatea Poenari – 1898
Unii istorici au considerat că bătălia din
9–12 noiembrie 1330 a avut loc la cetatea Poenari. Dintre ei, menționăm pe B. P. Hasdeu,
Al. Lapedatu, N. Iorga, I. Conea și A. A. Rusu,
care au identificat greșit cetatea de la Poenari cu Castrum Argyas. Totuși, ipoteza a fost
respinsă de alți istorici, precum: Aurelian
Sacerdoțeanu, P. P. Panaitescu, N. Stoicescu,
F. Tucă, R. Șt. Ciobanu, M. Ciobanu, N. Moisescu,
C. Rezachevici, P. Chihaia și Gh. I. Cantacuzino.
Denumirea Poenari apare în anul 1481,
când este menționat pârcălabul Ratea; tot
Poenari este denumită și în documentele emise
în Transilvania secolului al XVI-lea, însă nici un
izvor românesc medieval nu o numește Cetatea
Argeșului.
Totuși, Sergiu Iosipescu consideră Castrum
Argyas ca fiind cetatea de la Poenari, sub care
s-ar fi adunat oastea regelui Carol Robert.
Acest punct de vedere ignoră formularea „ante
castrum”, care nu implică situarea sub cetate. Pe

de altă parte, Maria Holban traduce și expresia
„sub castro” tot: „înaintea cetății”. Deci, din
documente nu reiese că locul de adunare al
oștirii se afla la poalele unei înălțimi, ci doar în
apropierea unui castrum.
După opinia lui Alexandru Madgearu, la
Poienari era la finele secolului al XIV-lea un
simplu turn. Într-adevăr, cercetările arheologice
au demonstrat că în 1330 nu exista la Poenari
cetatea în forma actuală, precum nu există
argumente pentru ipoteza ridicării turnului la
sfârșitul secolului al XIII-lea de către legendarul
Negru Vodă, sau de către Tihomir, cum s-a
susținut. În schimb, ele au dovedit că există
două faze principale de construcție. Prima o
constituie un nucleu principal, care constă
dintr-un turn pătrat, construit din piatră; a doua
constituie „o fortificație de mari dimensiuni cu
turnuri semicirculare în care a fost înglobat
turnul de piatră în plan pătrat. Datorită terenului
ales pentru construcție, zidurile cetății au fost
dispuse în lungul crestei, pe direcția est-vest”.
Restul fortificației este din piatră și cărămidă.
În plus, zidăria turnului de piatră nu se leagă
de restul construcției. Turnul este atribuit
epocii lui Mircea cel Bătrân, fiind un punct de
supraveghere a unei căi de acces peste munți;
el ar data din perioada anilor 1408–1412, când
relațiile domnitorului cu regele Sigismund de
Luxemburg deveniseră tensionate, întrucât
în 1408, regele a ocupat Banatul de Severin.
Starea de tensiune a încetat în 1412, când
Mircea a primit cetatea Bran.
Până în timpul domniei lui Vlad Țepeș
(1456–1462), la Poenari nu a existat decât turnul, cum adeveresc săpăturile arheologice efectuate de Gheorghe I. Cantacuzino în anii 1968–
1970; ele au confirmat că fortificația, amplasată
pe o culme abruptă la înălțimea de circa 200
m deasupra văii, în forma care se înfățișează
acum, a fost ridicată de către Vlad Țepeș.
N. Constantinescu afirmă că, premiza lui P. I.
Cruceană, potrivit căreia Cetatea Argeșului sau
„castram Argyas” nu este Curtea de Argeș, ci
cetatea Poienari, este greșită, atât din punct de
vedere logic cât și documentar. Deci, indiferent
de datarea turnului de la Poenari, el nu poate fi
identificat cu Castrum Argyas.
Este adevărat că unii autori au propus localizarea bătăliei din 9–12 noiembrie 1330 chiar
la cetatea Poenari. Dintre ei, menționăm pe
Alexandru Lapedatu și P. I. Cruceană, care
consideră că acolo se afla locul strâmt unde s-a
produs ambuscada.
Totuși, scriitorul Pavel Chihaia considera că
este puțin probabil ca mențiunea „sub cetatea
Argeș” să se fi referit la cetatea Poenari. Nu se
poate susține logica unei expediții în creierul
munților – cu materialul de luptă greoi al
cavalerilor maghiari – fără un obiectiv de luptă
important.
De asemenea, istoricul Alexandru Madgearu
precizează că, din analiza izvoarelor reiese că
lupta s-a petrecut în alt loc decât acel Castrum
Argyas. De acolo, „armata lui Carol Robert s-a
îndreptat spre locul unde a avut loc ambuscada.
Așadar, chiar dacă acest Castrum Argyas ar fi
Poenari, nu acolo a avut loc bătălia din 9 – 12
noiembrie 1330”.
Posada de la Podu Dâmboviței – 1904
În preocupările sale istoriografice, Nicolae
Iorga abordează și localizarea Posadei. În anul
1904, scria că la jumătatea drumului între
Rucăr și Bran, există „cazanul Posadei, care
amintește o zi ca aceea, de strălucită biruință
ciobănească asupra boierilor mari ai străinătății
cotropitoare”. Istoricul a stabilit toponimul
„Posada” pe versantul de deasupra localității
Podu Dâmboviței, scriind că, localizarea ar fi
„pe linia care duce de la Câmpulung la Bran”,
iar în altă parte, afirma că se afla la nord de
Câmpulung-Muscel. Nicolae Iorga procedase

la această localizare prin asociere, referinduse la regele Sigismund de Luxemburg care
menționează înfrângerea suferită de oastea sa
în „Alpibus Pazata”.
Ipoteza localizării bătăliei de la Posada la
Câmpulung a fost preluată de istoricul Ioan
Lupaș (1880–1967) care, în anul 1930, a susținut
la Adunarea generală a „Astrei” din Caransebeș
o conferință despre lupta de la Posada, publicată
ulterior și în extras. Potrivit opiniei sale, bătălia
ar fi avut loc lângă Câmpulung, afirmând că: „Aici
s-a pus germenele independenței românești”.
Autorul afirmă că „însăși istoriografia maghiară
modernă recunoaște înfrângerea cumplită a
oștirii Regelui Carol Robert”.
Pentru Posada de pe Dâmbovița, s-a pronunțat și N. A. Constantinescu. Căutând să
interpreteze pasagiul și să recunoască geografic
locul, el scria în anul 1930 că, pentru regele
Ungariei, după asaltul nereușit de la Castrum
Argias, două drumuri de întoarcere ar fi fost:
unul pe valea Dâmboviței și altul pe a Oltului,
dar cum „pe valea Oltului nu găsim un loc să se
potrivească cu descrierea din izvoare, trebuie să
ne gândim la valea cealaltă, a Dâmboviței, unde
„e izbitor de asemănător locul de la Posada cu
descrierea din Cronică”. În concluzie, autorul
afirmă că „localizarea bătăliei trebuie stabilită
în „culmea dintre satele Rucăr și Podu Dâmboviței”, unde exista toponimul Posada, „un
munte despădurit, peste care trece drumul
mare, din vechi timpuri”.
Virgil Drăghiceanu, într-un articol publicat în
anul 1955, scria: „Am înlăturat ipoteza istoricilor
care puneau câmpul de bătaie la Posada, pe
drumul Dragoslavele – Rucăr, unde, pe un teren
de câmpie, în vârf de munte, nu se întâlnește
nicăieri drumul închis de jur împrejur și de
amândouă părțile de râpe proeminente, pe care
îl arată descrierile și ilustrațiile cronicei ungare
(Cronicon pictum). Dar prin cheile Argeșului,
spre Căpățâneni și Poenari – colțul Viștii, ducea Calea Făgărașului, pe care am găsit-o ca
hotar de moșie într-un document din 1705.
După arătările bătrânilor satului Poenari, acest
drum mergea pe coama dealurilor, plaiurilor și
munților, ca și alte drumuri (Drumul cel Bătrân,
al lui Mihai-Vodă, pe coamele dealurilor viilor
mănăstirii Dealului)”.
În anul 1971, un cititor al revistei „Magazin
istoric” scria: „Voi încerca să arăt că înfruntarea
dintre Carol Robert și Basarab a avut loc la
Posada de pe drumul Rucăr – Bran. Am așezat
locul înfruntării dintre cele două oștiri pe ruta
Curtea de Argeș – Câmpulung – Brașov, între
Rucăr și Bran, deoarece are aceeași lungime ca
și ruta Curtea de Argeș – Sălătruc – Turnu Roșu
– Sibiu, urmând Drumul Oii, peste pasul Surduc:
circa 110–120 km”.
De asemenea, colonelul I. N. Mailat a
scris un articol, în care se referă la o Posadă
menționată de un act emis în anul 1550 de
Mircea Ciobanul (1545–1552), localizând-o la
nord-vest de Rucăr, lângă Podu Dâmboviței,
afirmând: „Socotesc că luptele s-au purtat între
Podu Dâmboviței și Dealul Sasului, cu mai mare
intensitate la Valea Posadei și lângă resturile
de întărituri ce se văd și azi, de asemenea
menționate în documentul din 1550”. În urma
unei recunoașteri la fața locului, efectuată în
toamna anului 1970, autorul afirma că: „Am
ajuns la concluzia că, nu numai din punct de
vedere strategic, Basarab și-a ales bine locul, ci
și din punct de vedere tactic, terenul oferindu-i
condiții prielnice pentru mascarea trupelor,
iar stâncile și pădurile destule „muniții”. De
asemenea, într-un astfel de loc, cavalerii lui Carol
Robert nu puteau beneficia de superioritatea
armamentului lor”.
Tot pentru localizarea de pe acest traseu, s-au
pronunțat Victor Motogna și Ștefan Ștefănescu,
„neprecizând însă unde anume se afla zisa
Posedă”.
De asemenea, Teodor P. Simion afirma în

1990 că, Posada, „după unii s-ar situa în apropiere de Rucăr, la Pleașa Posadei, unde a fost
înscrisă una dintre cele mai glorioase pagini din
istoria noastră, surprinsă în cunoscuta Cronică
pictată de la Viena”.
În anul 1993, asupra tematicii s-a pronunțat
și Pavel Chihaia, precizând că vechiul drum
Argeș – Câmpulung, prin Domnești, iar de
aici către Brașov va fi fost itinerarul cel mai
convenabil, dacă ne gândim la populația
săsească a Câmpulungului și la așezările sale
catolice, în vreme ce Sibiul era încă departe,
încât distanța de la Argeș în Transilvania nu
trebuie măsurată pe itinerariul Argeș – Bran,
ci Argeș – Câmpulung, apărând cu mult mai
avantajoasă deci decât Argeș – Sibiu sau chiar
Argeș – Turnu Roșu. „Prin urmare, cele două
miniaturi din Chronicon Pictum ilustrează un
pasaj al bătăliei de la Posada, care a avut loc,
foarte probabil, în apropierea Câmpulungului”.
Totuși, localizarea Posadei în zona Câmpulungului nu este acceptată de unii istorici, printre care se numără și Constantin
C. Giurescu. Referindu-se la izvorul principal Chronicon Pictum, susține că nu se justifică o
retragere a armatei lui Carol Robert de la Curtea
de Argeș pe drumul Câmpulung – Bran – Brașov.
Cronica nu spune în ce direcție a apucat oastea
acestuia, dar se poate presupune, dată fiind
situația, mai ales lipsa de alimente și furaje, că
ea a luat drumul cel mai scurt, „care nu ducea
însă peste muncele, la Câmpulung, și de aci la
Bran si Brașov, ci prin Loviștea la Câineni, și de
aci la Sibiu”.
Nici Ion Conea nu acceptă localizarea
Posadei în zona Dâmboviței, susținând ca „sigur,
întoarcerea lui Carol Robert n-a putut fi pe la
Bran”. De asemenea, autorii N. Stoicescu și F. Tucă
afirmă că „amplasarea în trecătoarea Rucărului
nu beneficiază de argumente consistente”, iar
Vasile Mărculeț și Ioan Mărculeț susțin că: „În
ceea ce privește drumul Câmpulung – Bran,
suntem de părere că localizarea bătăliei în
această regiune este exclusă prin faptul că
obiectivul lui Carol Robert la revenirea din Țara
Românească nu a fost Brașovul sau Țara Bârsei,
ci Sibiu... Pe drumul Câmpulung – Bran, nu
există zone care să corespundă celei descrisă
în sursele documentare și literare drept loc
al confruntării”. Iar alții scriu: „Este greu de
crezut că regele ar fi ales un drum lung pentru
întoarcere, având în vedere că armata era
oricum epuizată”.
Acestei opinii se raliază și Petru Demetru
Popescu; el scria despre Posada de pe Dâmbovița, că „nu dezvăluie urme de fortificații, iar
locul propus nu se află pe cel mai scurt drum
de ieșire din Muntenia. Dacă ar fi fost vorba de
Posada din Defileul Dâmboviței, știrile n-ar fi
trebuit să pomenească Sibiul, ci Brașovul, care
era mai aproape”.
De asemenea, autorii Vasile Mărculeț și
Ioan Mărculeț scriu: „În ceea ce privește drumul Câmpulung – Bran, considerăm că localizarea bătăliei în această regiune este exclusă
prin faptul că obiectivul lui Carol Robert nu
a fost Brașovul sau Țara Bârsei, ci Sibiul. Din
aceleași considerente excludem localizarea confruntării din noiembrie 1330 pe valea Prahovei sau Dâmboviței. Pe de altă parte, pe
drumul Câmpulung – Bran nu există zone
care să corespundă celei descrisă în sursele
documentare și literare drept loc al confruntării”.
Ipoteza forțării înaintării spre Câmpulung
nu are o bază solidă, invadatorul fiind pus în
situația avântării în necunoscut spre un drum
greu de parcurs prin Defileul Rucăr – Bran. În
plus, râurile erau tot perpendiculare pe traseul
de înaintare, ceea ce ar fi complicat manevrele
carelor de transport și ale infanteriei, presupus
obosită după o campanie în adâncimea Țării
Românești. (Va urma)

Arhim. V. MICLE
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DIN TIMPUL LUMINILOR, MAI MULT DECÂT AL UMBRELOR,
SE NAȘTE LUCA...
Ion PREDESCU

M

arius Cărbunescu este un prozator vivant, are o
scriitură alertă, subiecte directe, din malaxorul
disparitiei structurilor unei societăti, cea romănească. Scrie cu
patimă, nu pătimaș, știe că timpii scurți ai istoriei sunt de
mărturisit, nu neapărat pentru a nu se mai repeta erorile, ceea
ce ar fi o idealitate, într-o desfășurare lineară, ci pentru a tulbura,
a transforma, a transfigura, în așa fel încăt legea morală să se
instituie prin apelul la principiul cerului.
Diegeză și diegesis, adică epic și reflexivitatea epicului,
volumul lui Marius Cărbunescu, „Amanta sistemului„, se citeste
pe nerăsuflate, captivează, actiunea este redată nud, tragicul
rezultă din desfășurarea evenimentelor relatate.
Până să ajungem la privatizarea concretă, ca mimesis, a
Vinificatiei Odobești, ceea ce este o particularizare a privatizărilor
in general, fenomen spoliator, să amintim episodul timpului
tainic, atunci cănd personajul principal, profesoara de engleză,
era căsătorită cu Dinu, omul care „atrăgea necazurile ca un
magnet„, un profil de erou de dinainte de 1989.
Din timpul luminilor, mai mult decăt al umbrelor, se naște
Luca...
L-am urât mult pe fostul soț că ne-a lăsat baltă și a plecat.
Dar cu timpul am început să-l înțeleg. Suferise mult pe vremea
lui Ceaușescu din cauza persecuțiilor politice. Era un rebel
incurabil care atrăgea necazurile ca un magnet. La institutul
de proiectări unde fusese angajat imediat după terminarea
facultății, proiectele lui țineau în spinare o liotă de incompetenți
agresivi. Cum adică să vină unul mai tânăr, fără experiență, să
le dea lecții? Cu toate astea, își însușeau fără jenă lucrările lui
pentru că, vezi Doamne, el nu avea stagiul terminat. Odată, s-a
luat la bătaie cu secretarul de partid din institut și nu s-a lăsat
până nu ”i-a proiectat” în cap tabloul lui Ceaușescu, de s-a făcut
țăndări. A fost și închis pentru asta. Bietul Dinu! Revoluția l-a
prins în stradă. Apoi, când a văzut că nimic nu se schimbă în
politică, în societate, în economie, la institut, a devenit din ce
în ce mai abătut. Începusem să-l urăsc și eu pe Iliescu, de parcă
de el depindeau momentele noastre de tandrețe, din ce în ce
mai rare. Calendarul nostru de sex se scria pe răboj la Cotroceni.
Pe urmă, după ce minerii au invadat Bucureștiul, n-a mai fost
chip să-l țin lângă mine și lângă copil. Spunea că nimic bun nu se
va alege de țara asta. A plecat în Germania și de acolo, la scurt
timp, în America. Hotărârea de divorț i-am expediat-o prin poștă,
când lacrimile îmi secaseră deja. Acum, ne mai trimite din când
în când câte o bancnotă frumoasă, are grijă să nu fie mototolită,
cu portretul lui Franklin. Asta e tot ce s-a ales de iubirea noastră
Din timpul luminilor, mai mult decăt al umbrelor, se naște
Luca....
O pagina de o stilistica a energiilor necreate, specifica prozei
memorabile, cu un fascinans pentru structurile de adancime ale
sufletului...
Proiectia complexului tematic de aici pornește. Cu logica
sufletului și logica minții prin angoasele, nevrozele, patologia
timpului, cand omul este sub vreme,care,nu vremuieste, cum ar
spune filosoful, ci este narcotizată, într-un acum și aici, de 3hd.
Privatizarea Vinificatiei Odobesti se desfasoara dupa regulile
care, mai tarziu,aveau sa se clasicizeze.Personaje oculte,
ale Sistemului malefic romănesc si nu numai(Geo,Hussein,
MarianEnache, Ioan Ardeleanu, Radu Vasile, Florin, Structurile
rusesti) acționează înfricoșător de exact.
Printre meandrele cunoasterii, L. Gheorghe păseste cu
juvenilitatea varstei..
„ Hotelul București era, alături de Intercontinental, perla
coroanei industriei hoteliere ceaușiste și ultimul bastion al luptei
cu marile lanțuri imperialiste,construit înaintea apusului din ‚89.
Nu degeaba parlamentarii emanați în zorii democrației noastre
originale își stabiliseră încartiruirea chiar aici. Erau și mai puțin
expuși decât la Inter, unde ar fi fost nevoiți să asculte lozincile
strigate cu năduf la mitingurile din Piața Universității sau, cei mai
sensibili, șlagărele lui Cristian Pațurcă despre ”golani”„.
„Pătrund în holul hotelului, propulsată de aerul răcoros,
distribuit în cascade de morișca ușilor circulare.Mă opresc
la recepție unde anunț căsunt așteptată,probabil,în biroul
directorului Ioan Ardeleanu. Cum de cine? Chiar de el. După un
telefon scurt, de confirmare,mă preia un flăcău chipeș, care mă
însoțește pe scările circulare de marmură până la mezanin. În
fața ușii capitonate a biroului, însuși directorul mă întâmpină cu

un zâmbet special. Mă conduce ceremonios la măsuța scundă
din fața biroului pe care stătea, aburindă, o ceașcă de cafea,
alături de câteva cuburi de zahăr într-un bol, ce păreau de două
ori mai numeroase, oglindite în lingurița de argint. Mulțumesc,
dar prefer să stau în picioare, transmit prin limbajul trupului, ce
se străduia să nu cadă la nivelul aburului care sălta din ceașca de
cafea. Discuția propriu-zisă, dacă era dorită, în direcția pe care
mi-o propusesem, fără lingușeli siropoase și amabilități fără sens,
n-avea cum să dureze mai mult de cinci minute, cu ochii pe ceas.
Directorul sesizează momentul meu de ezitare, deschide o ușă
laterală și mă învită într-un salon cu o masă ovală de consiliu.
Aici putem sta și în picioare, dacă doriți, pare să-mi spună sigur
pe el„
Un comentariu usor sintetizator..
„Așa cum mă așteptam, am avut parte de o deschidere
prudentă a falangelor sistemului. Hotelul București se angajează
să-mi cumpere 2500 de sticle de vin la un preț care-mi asigură un
profit net de 72 milioane de lei (aproximativ zece mii de dolari).
Nu e rău, dar nici nu pot spune că am dat lovitura. Îmi asigură
supraviețuirea, să plătesc salarii, contribuții, câteva datorii, iar
cu restul să dau fuga la Grig valutistul pentru a nu fi măcinați
de inflația galopantă.L-am cunoscut pe Grig printr-o cunoștință
comună care,la un moment dat, a avut nevoie de valută pentru
a cumpăra un apartament. Grig a intervenit salvator în sprijinul
tranzacției și s-a ales cu o recomandare călduroasă. E inutil,
cred, să mai spun că tranzacțiile cu bunuri tolerează doar mărci
și dolari, în absența unei monede naționale stabile. De data
aceasta îl abordez pe Grig cu o mimică ironică, prefăcută, în timp
ce derulez operațiunea de metamorfozarea leilor în verzișori:
Câte pașapoarte ți-au luat să schimbi ăștia?
Haideți doamnă, lăsați asta, îmi răspunde cu un aer serios.
Dacă nici noi, valutiștii, nu ne descurcăm...„
Si o sinteza despre structuralitatea luminilor si umbrelor
existentei la intersectia lumilor,unde nouminosul nici n-a
patruns,nici nu l-a asteptat cineva..
”Oamenii obișnuiți ai acestei societăți, uitați și putreziți la
granița dintre două lumi,structurate în două sisteme politice:
comunist și capitalist, într-o tranziție care parcă nu se mai
termină, pot schimba doar cinci sute de dolari pe an, pe baza
pașaportului. Salariul mediu pe economie se ridică la puțin peste
o sută cinzeci de parai lunar, cât ciubucul la o petrecere de lux
prin cluburile sau cazinourile capitalei. Fluxurile de dolari se
află,intangibile, pe canale sinusoidale care ocolesc băncile.Grig
valutistul, și alții ca el, sunt ultima verigă a acestui circuit. Știe
să-și cultive reputația prin încrengături solide în lumea afacerilor,
dar și prin relații cu cei care veghează la buna desfășurare a
acestui fenomen, schimbul valutar la negru„..
Si o psihologie pentru sociologia acelui timp, valutistul,
sectoristul...
”Dacă se nimerește să ajung în timpul săptămânii prin centrul
vechi, există destule șanse să-l întâlnesc la o terasă, în fața unei
halbe de bere, alături de sectoristul de zonă. Acesta, în schimbul
taxei de protecție, care se risipește până la eșaloanele superioare,
își face din plin datoria. Îi aduce clienți serioși, cu banimulți la
teșcherea, și îl avertizează să se retragă atunci când de la centru
se pornește vreo razie menită să-i salte pe gupii cei mici, care
mai mult încurcă piața.E parolist acest Grig, mă pot baza pe el
că îmi face rost de suma dorită, și nu se pretează la găinării cu
hârtii de ziar în loc de bancnote. Deși odată mi-a făcut figura,
în glumă bineînțeles. M-a rugat să mai verific odată teancul
proaspăt schimbat, numărat în fața mea, și când l-am scos
din poșetă să mi se facă rău.Avea doar la suprafață bancnote,
restul fiind ”România liberă” tăiată frumos, la linie.Mă luase cu
nădușeli, erau salariile angajaților pe mai multe luni, dar tot Grig
m-a salvat, ducându-mă la o terasă să mă răcoresc. A făcut el
cinste, ca un galant bucuros că i-a reușit poanta„
Apoi,marea conflagratie...
„Toate aceste anomalii post-decembriste se petrec la o
aruncătură de băț de laboratoarele BNR, unde se pregătește
cursul valutar de a doua zi, manevrat de așa natură că nu o
dată făcuse explozie. Dar o explozie controlată, pe care Grig o
știa decuseară.Probabil că nu i-aș fi cunoscut talentele lui Grig,
intuiția și prestidigitația sa fenomenale, dacă n-ar fi fost acel
contract cu Hotelul București. Acesta se dovedise ceva mai mult
decât o simplă relație comercială. Însemna crăparea unui zid
dincolo de care se afla societatea de consum a capitalismului
de cumetrie, adică cealaltă Românie. O Românie pe care nu o

putusem bănui din scaunul meu la catedră, ancorată puternic
în trecut, dar cu ramificații către orizonturi noi, mult mai
luminoase. La scurt timp, restaurante celebre precum Carul cu
Bere sau Casa Românească, unde înainte ni se trântiseră ușile în
nas, ne sună înnebunite să facă comenzi: ”Livrați vinuri la hotelul
parlamentarilor? M-ați nenorocit! Puteți pregăti și pentru noi un
transport urgent, cu plata jos? Domnul deputat Icsulescu ne-a
amenințat că trimite garda pe capul nostru dacă nu găsește în
capul listei din meniuConacul de Vinuri Odobești. Vă rog să ne
ajutați”. Semnalul era dat. Dacă deputatul cu față suină se putuse
îmbăta cu vinul nostru, fără să aibe probleme de concentrare a
doua zi în Parlament, mai multe ca de obicei, înseamnă că vinul
e valabil.Proba calitățiitrecută. Marian Enache se califică ca un
detector neîntrecut de comori din pivnițele Odobeștiului. Îmi
alesese crema vinurilor din podgoria vrânceană, licori bahice
știute doar de el. Tot ce-mi doresc acum este o livrare constantă,
fără rabat de calitate. Comenzile dau buluc.Sunt nevoită să
angajez noi oameni. Îmbutelierea manuală nu mai reprezintă o
soluție fezabilă.O linie tehnologică de îmbuteliere, second hand,
de mică capacitate, își face loc în hala amenajată ca spațiu de
producție„
Si un moment al iluziei implinite...
„Suntem pregătiți pentru o ediție de lux cu care să pătrundem
la Clubul Diplomaților, suprema mea ambiție. De fapt, doar eu mă
simt pregătită. Creuzetul acela în care se topesc încercările mele
de a da lovitura, cu care mă trezesc în minte în lumina diafană a
dimineții, după nopți întregi de calcule, indicatori, procente, nu-l
vede nimeni. N-aș fi crezut că oamenii sunt atît de greu de urnit
pentru o idee. Mai ales că sunt banii mei în joc, desigur și ai lor,
dacă dăm faliment.Majoritatea celor cu care mă sfătuiesc, din
companie sau din afara ei, consideră că orgoliul meu nemăsurat
mă va duce la pierzanie. Hussein nu mai reprezintă de mult un
reper, îl văd cum se consumă de invidie și m-am obișnuit să-l
ignor. DarMarian Enache se află printre aceștia. Cum e posibil?
Om cu părul alb, nu are o problemă neapărat cu metodele
mele de a-mi conduce afacerea, cât mai ales cu fața nevăzută a
business-ului. Nu de puține ori mi-a șoptit: ”Domniță, tare mi-e
teamă că expansiunea ”Conacului” ar putea deranja pe cineva
din cercurile superioare, acolo unde se fac cărțile în industria
asta. Dacă nu aveți pe nimeni să vă țină spatele, cu stele din
alea voluminoase, știți ce zic, ne mănâncă de vii ăștia!”. N-avem
pe nimeni să ne țină spatele. Cine? Eventual fața, dar prefer să
nu mă mai gândesc la așa ceva. Împotriva tuturor, hotărăsc să
lansăm colecția de lux. Pentru aceasta, pregătisem asocierea
cu un eveniment mult-trâmbițat: ”Zilele orașului București”
organizate de primăria capitalei la Clubul Diplomaților. Toată
protipendada capitalei își anunțase participarea. Celebrități
de-un sezon sau dive de-o veșnicie, alături de reprezentanți ai
corpului diplomatic acreditat în țara noastră, se grăbeau să-și
confirme prezența. Timpul devenise, mai nou, puternicul meu
adversar. Mă angajasem într-o cursă contracronometru, cu
obstacole neprevăzute care-mi ieșeau din senin pe traseu și din
care era musai să ies victorioasă„.
O pagină de istorie..Convorbirea cu Radu Vasile, primul
ministru de atunci,o personalitate antologabilă...
Un portret al succesului ,intr-un timp al patologiei,Florin...
Florin a fost de mic un plimbăreț pe meleaguri interzise
muritorului de rând din fostul lagăr comunist. Tatăl său muncea
pentru clădirea socialismului în comerț exterior și diplomație,
ca atașat comercial, ceea ce obliga familia lui la unele sacrificii
și privațiuni, determinate de relocarea prin toată Europa. Puțini
din anii de școlarizare i-au fost hărăziți să-i petreacă în școlile
românești. În general, studiile și le-a făcutîn limbile germană,
franceză și engleză la Viena, Paris sau Londra. La început i-a fost
mai greu cu adaptarea, dar apoi s-a simțit ca un colonist oriunde
punea piciorul, făcându-și prieteni de toate etniile. Studiile
universitare și le-a început și terminat la University of Cambridge
în domeniul finanțelor. De aici a fost selectat să lucreze ca junior
dealer pe piața obligațiunilor pentru o firmă din Threadneedle
Street. Când cei apropiați nu mai aveau nici o îndoială că-și va
face un rost în capitala finanțelor europene,s-a produs ruptura.
N-am idee ce l-a întors pe dos, rămâne o notă de mister în
povestirea lui. Cert este că a considerat doi ani de uceniciearhisuficienți pentru a deveni expert în instrumente financiare
sofisticate, înainte de a se întoarce în România. Oportunitatea
pieței românești îi făcea cu ochiul.
(Continuare în pag. 16)
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DESPRE ROME, LATINIZARE, ROMANIZARE
(De la legende, la cercetarea istorică!)

Mihai SPORIȘ
(Urmare din Cultura vâlceană Nr 154, februarie 2019)

XIII
Enea purtătorul ștafetei troiene
transmite mesajul către destinație

(…)

recum la vechii nomazi evrei, Enea, va fi condus pribegia
cu cele trei generații, ale neamului troian. Va purta ferm
credința alor săi, precum Rahela zeii casei lui Laban (Fc. 31-19) și
Moise prin deșert, tablele legii. Nu-I va fi dat, nici lui, precum nici
Moise nu se va fi bucurat de așezarea nouă în pământul făgăduit.
După însoțirea cu latina Lavinia I se naște Procas (un rege bun
și înțelept*) care să ducă legea pământului latin mai departe,
conform înțelegerii! Ascaniu, trecut linia de sosire îmbrățișează
pământul care l-a adoptat, și își ia numele de adopție: Iulus. Pe
acesta ginta Iulia îl va purta spre viitoarea încununare imperială
în Roma lui Iulius Cezar și apoi… Augustus! (Să nu ne minunăm,
noi românii mileniului trei creștin, că vechiul oraș roman Apulum
se numește azi Alba Iulia – vorbind simultan despre Alba Longa
și de Iulus… troian, mai apoi părintele gintei latine Iulia, mai
apoi numele lui Cezar și al primului împărat al Romei? Apoi că
acest oraș este azi simbolul unității regăsite a unui neam risipit
de vreme prin vatra bătrânei Dacii?) După trei ani, cât a putut
transmite moștenirea noului ciclu, Enea se topește ca o umbră,
nimeni nu știe unde, că nici legenda nu ne spune… Era în tradiția
veche ca proorocii, precum în scriptură Ilie, să fie ridicați la
cer, pentru că și-au împlinit misiunea! Cei rămași pe pământ,
continuatori ai ștafetei vor începe latinizarea și căutarea locului
și noului nume pentru o nouă cetate: Roma.
Latinizarea este procesul cultural, determinat istoric, care
ridică Roma, cetate dominantă, între neamurile italice de baștină
și cele venite prin migrații și colonizările în valuri, inclusiv
dinspre Troia. (din perspectiva legendelor!) Procesul este de
durată, în etape, determinat de valurile afluente. Sunt asimilate
după potențialul lor de reprezentare (utilitate/noutate) cuvintele
aduse de indo-europenii veniți din Nord (iliri, traci…) de etrusci
și dinspre populațiile numite generic greci. Priceperea etruscă,
scrierea feniciană, marinăria tuturor coloniștilor veniți de pe
conturul mediteranean, panteonul, elenismul și graiurile afluente
indo-europene, din bazinul lor etno-grafic au fost absorbite, întru
devenirea de sine a Romei Imperiale, printr-un adevărat proces
al romanizării de sine. Fructul acesta va deveni marfă de export,
pe mare și pe uscat, așa cum fusese nutrit în acest flux, cu reflux
la atingerea apogeului, în balansul tuturor proceselor.
Latinitatea, ca limbaj al comunicării (și cuminecării celor
inițiați!) leagă erele eroice peste veacurile în care duhul
legendelor și mărturiile arheologice au rămas deasupra și
s-au primenit cu permanentele înălțări și evaporări de eroism
cotidian. De unde și-ar fi putut lua atâta energie latinitatea
dacă în ea nu s-ar fi concentrat forțele unor cuvinte adunate
ca reprezentative de pe un spațiu larg? Reducerea arealului
afluenței lingvistice doar la regiunea Tibrului…, numitul Latium,
credem că ar fi o eroare de interpretare. În amalgamul latinizării
(proces ce a contibuit la întemeierea Romei și i-a dat aura
imperială!) culturile preexistente, prin sincretismul* lor au
contribuit cu cele esențiale, fără parti prisuri. Cum să ignori
fabuloasa cultură etruscă? Și azi observăm că noile tehnologii
preluate de necesitățile vieții, aduc noi cuvinte care înlocuiesc,
uneori odată cu obiectul material, scos din folosința curentă,
aparentele cuvinte nemuritoare. Cum să nu fi preluat nimic, de
la învinsa Cartagina și de la statele elenistice ale fostului imperiu
macedonean? Cum să negi tehnologiile: extracției aurului,
metalurgiei fierului, a creșterii animalelor, a cultivării pământului
din bazinul Dunării, fluviul emblemă al Europei? Cum să nu fi
fost atinsă de influența galică, celtică, dacică, scitică? Legendele
vedeau acest Nord apropiat peninsulelor italice și balcanice, plin
de bogății și înțelepciune!
Au dispărut zeii doar atunci când funcția lor a fost preluată
de altcineva! Au rămas însă prin legende, precum cuvintele
perimate de nefolosirea lor! Numele lor moștenite le atestă
existența în cerul informal! Fiecare nouă Instituție și-a instituit,
întru funcționare, funcționarii și limbajul de lemn! Dar când
acestea au însemnat un mod de trăire, veacuri de-a rândul, au
durat monumente de rezistență în care lemnul a putrezit dar
cele esențiale au devenit cremene: cod al lui Hammurabi, piatră
Rosetta, Columnă a lui Traian, table de legi, codexuri, scripturi
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pentru culte, etc. Să vedem doar cuvintele - aduse de ritualul
religios, folosind latina, aramaica, greaca, slavona!- în toate
limbile naționale, de mai târziu! Câți credincioși practicanți le
mai cunosc înțelesul? Un fel de formule bolborosite precum
abracadabra!
Pledăm pentru clarificarea lucrurilor, forțând unele enunțuri,
nu pentru a le impune, ci pentru a isca dezbaterea în măsură să
dea sentința irevocabilă a consensului, că prea suntem divizați
între atâtea adevăruri personale!.
Latinizarea este un proces cultural manifest în planul
lingvistic, de unde își ia în mod legitim… numele. limba- care
este rezultatul acestui proces!-, își are propriul mecanism, pe
care specialiștii în domeniul lingvisticii, etimologiei, ar trebui
să-l descifreaze și apoi să-l coreleze multidisciplinar, pentru a
evita confuziile reducționiste, într-un proces complex cu multe
armonice simultane și în înterdependență: romanizarea!
Romanizarea este un proces civilizațional cu cordonate
proprii (care conține implicit și armonica latinizare!), chiar
dacă îi folosește fructul: limba latină… - undă purtătoare!romanizarea este mai mult decât o problemă de comunicare,
necesară funcționării puterii instituite. După dobândirea
identității de sine, adoptând limba locului – din Latium!- și
fortificând-o, romanizarea devine mai mult respirație: refulare
spre larg, și amprentare a valorilor Imperiului; instrument politic
preocupat de statalitatea sa, și de puținii săi cetățeni, la început,
din numeroasa lui populație, structurată social. Continuitatea
viețuirii tuturor, trăind diversitatea limbilor, graiurilor, credințelor
– nu doar a celor protejați de statutul social!-, pe un spațiu dat,
interpretată prin amprenta continuității politice, este o eroare
ușor de constatat în istorie. Întotdeuna după o criză politică a
urmat o perioadă de stabiltate și înflorire. Influența valului
civilizator, chiar peste planul lingvistic al locului cucerit, sau doar
influențat, este incontestabilă! O anumită mecanică socială* și
politică ar putea invoca… legea inerției! Limbile fiind organisme
vii, în continuă adaptare, știu însă să-și salveze ființa atunci când
țin de maternitate și mult mai greu când instituția care le-a creat
dispare și doar lasă în straturi arheologice câteva cioburi să
vorbească… cu tăcerea lor.
Noi românii să nu ne mirăm că vorbim încă graiul moșilor
noștri. Mumele noastre ne-au dat mamele, care și-au dat fiicele,
care dau mereu fiii acestui pământ în care a exista se exprimă cu
verbul a fi! Să nu dăm un atu în plus maternității vetrei străbunilor
noștrii când aceasta era apărată de amazoane, iar focul sacru
era păzit de vestalele-muieri? Să nu observăm, apelând la
statisticile moderne că performanțele româncelor (așa să numim
maternitatea modernă a Patriei!) surclasează patriarhatul impus
de dincolo de vatră?
Din acest considerent nu se poate accepta ideea că un ocupant
vremelnic (orice proces își cere o durată minimă să-și poată da
rodul!) își poate impune limba și extinde cetățenia, ca mijloace
de supunere, altfel decât prin extincția totală a băștinașilor (să
vorbim aici de glia-mamă cu glasul maternității!), ori muțirea lor
instantanee, in corpore, în toate ungherele unui spațiu imens,
ba și prin peșterile (v. Peștera Muierii!) și codrii nepătrunși (v.cu
alt sens:muma pădurii!) care nici azi nu știu că au trecut prin
preajmă populații migratoare și veacuri multe! De nevoie se mai
iese din Istorie, mai ales atunci când ți se impune una fabricată și
impusă propagandistic (vezi Eneida!).
Extincția, ca pustiire, vidare demografică nu este posibilă
decât în situația unor cataclisme naturale (Glaciațiuni, secete
severe, inundații - precum biblicul potop, molime devastatoare,
erupții vulcanice, cutremure de magnitudine înaltă, scufundarea
Atlantidei etc.) Cazul românilor, nerecunoscuți ca atare în

Transilvania, după1437*, este edificator! Situația Basarabiei,
după 1812, supusă rusificării**, ne arată că procesele de
schimbare lingvistică într-un teritoriu dat sunt foarte greoaie și
de durată. Sunt importante, desigur, în desfășurarea proceselor,
legitățile omenești aduse în societate de Stat, precum și
canoanele instituției dominante a cultului religios. Acestea
capătă în societate o mare putere, pentru că ele dau direcția
unui mod practic trăirii, și implicit, formei de comunicare,
amprentând limbajul cotidian. Cu alte cuvinte romanizarea,
pe unde a trecut Imperiul Romei, a civilizat lumea. Pe unde
au trecut și s-au înstăpânit efectele imperiului - vezi Biserica
Creștină (cu toate ramurile ei!) -, care nu ar fi apărut în istorie
la dimensiunea planetară fără Roma, continuitatea civilizației
greco-romane s-a menținut! În spațiul nord dunărean
creștinismul a continuat romanizarea, chiar în absența fostului
Imperiu, cu dubla ei ipostază greco-romană (când împreună,
când în schismă doctrinară!). În concluzie: să nu confundăm
latinizarea cu romanizarea! Ele nu se confundă în esența lor, deși
le confundăm, observând eticheta informațională care comunică
prin limbajul… latin. Latina este un instrument prin care a fost
lucrată și exercitată acțiunea romanizării. Între instrumental
- deși cu viață proprie!- și efectul acțiunii lui este o diferență
evidentă! Remarcabilă devine lucrarea instrumentului în cultul
religios, unde încă supraviețuiește și în limbajul consacrat științei
dreptului. Pentru noi românii clarificarea acestor concepte este
de cea mai mare importanță. Ne constatăm latinitatea orientală,
dar nu am definit clar raportul între limba națională/română și
limba latină. Substratul vechi, indo-european, cum s-a transmis
spre latina cultă? și cât a supraviețuit în graiul pământenilor?,
răspândiți pe un areal mult mai larg, decât fruntariile vremelnice
ale Romei? Apoi, la întâlnirea lor, cum s-au potențat să dea
supraviețuirea când, instituțional, statele feudale românești nu le
cultivau? De ce nu spunem apăsat că romanizarea întregii Europe
a continuat prin spiritul greco-roman - împreună, și partajat în
dogmă, după schisme? Trebuie subliniat aici că romanizarea, ca
proces civilizațional, s-a manifestat și dincolo de granițele, cele
mai întinse vreodată, ale Imperiul Roman! Latinizarea, ca nutrire
a acestui proces și-a impus cuvintele cheie în limbajul specific
justiției (dreptul roman i-a consacrat atâtea expresii!), biologiei
și în atâtea formule paremiologice folosite în toată lumea. Limba
latină nu mai este limbă a vorbirii curente. Ea a avut destinul
altor limbi cu mare greutate în vechime: aramaica, sanscrita,
greaca veche, slavona etc.
În marele cimitir al limbilor repausate (răposate în zisa românilor!) strănepoatele lor le mai aprind câte o lumânare și le mai șterg
de praf vreun epitaf, încă lizibil. Se ascund în uitare, uneori în scrieri nedescifrabile, precum popoarele de zeități abandonate și ele
de nevoia permanentă de altceva, în neostoita noastră căutare…
*1437 Unio trium natium. Un document care recunoaște în Transilvania „trei națiuni” recepte: ungară, săsească și secuiască. Românii, deși
reprezentau populația majoritară, apar doar ca neam tolerat și fără drepturi politice. Deși limba de cancelarie și de cult era limba latină, latinitatea
graiului băștinașilor nu dădea drepturile… primului venit. Stăpânul politic, preluând confesiunea bisericii romano-catolice (Ungaria – stat apostolic fiind, sub protecție papală!), respinge schismaticii români, creștini ortodocși, rămași de partea cealaltă în disputa greco-romană. Nerecunoașterea românilor devenise o pârghie pentru forțarea convertirii și nu faptul unui vid demografic, într-o terra deserta. Colonizările Transilvaniei s-au
făcut pentru întărirea „cetății” împotriva valurilor mongolice (tătare) și nu
pentru popularea unui teritoriu fără oameni. Conștiința elitei românești
privind latinitatea graiului românilor din Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar, Maramureș agenerat curentul afirmării națiunii române, înclusiv spre
principatele celelalte rămase în sfera de influență a ramurii grecești și cu
limbajul canonic slavizat. Stindardul latinității noastre din Occidentul transilvan a fost purtat de elita românească a Ardealului către Orientul din
București al Țării Românești (Gh. Lazăr) și către Cernăuții, Iașii , Moldovei,
din Răsăritul cu a treia Romă în coastă (Aron Pumnul, Gh. Asachi);

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.

Compoziție foto P. Cichirdan
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TinERE TalEnTE

TRADIțIE ȘI CREAțIE

Acestea sunt cele mai frumoase povești realizate de elevii participanți la proiectul „Tradiție și creație”, inițiat de Bibloteca Județeană în parteneriat cu Școlile Vâlcene.

Zenovia ZAMfIR

Școala Gimnazială „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
ANOTIMPURI
PESTE SATUL MEU
atul meu este mereu un loc frumos, plin de viață și sunt
întotdeauna veselă când mă duc lângă bunici.
Acolo poți vedea răsăritul soarelui luminos, poți auzi ciripitul
vesel și cristalin al păsărilor, poți mirosi florile parfumate cu
arome divine și poți privi norii pufoși ce se joacă pe cerul senin
și albastru ca o cicoare.
Primăvara satul renaște la viață. Ghiocei albi ca spuma
laptelui ies din cuibușorul lor de sub pământ. Yambilele colorate
și parfumate se ivesc, iar lalelele zâmbesc colorat soarelui,
deschizandu-și pocalul. Pomii îmfloresc spunând „Bine ai
venit!” primăverii. De Paști, atmosfera e de sărbătoare. Ciocnim
ouă roșii ca sângele și le ascundem prin grădină. Ne simțim bine
în sânul familiei, alături de verișori și bunici.
Vara, satul este îmbietor. Unde te poți distra mai bine în
vacanță? Soarele arzător strălucește ca un zeu al căldurii.
Păsărelele se spală în fiecare dimineață în roua strălucitoare.
Norii se îmbrățișează formând ploi puternice. Copiii, cu mine în
frunte, merg în apa Oltețului și se scaldă cu chiote de bucurie.
Toamna își așterne covorul colorat de frunze batrâne peste
sat. Se coc supușii gustoși ai toamnei. Bunicii se pregătesc
să culeagă bogățiile copacilor încărcați. Mustul zâmbește în
ulcioare. Bunicile pregătesc tarte, dulcețuri și conserve gustoase
penru nepoți, ca vrednicile albine ce se pregătesc de iarnă.
Când vine iarna locul este de vis. Zăpada strălucește ca
o mantie de cristal. Gheața cristalina acoperă totul. Copiii
încep să construiască oameni de nea, fac mătănii pe coastă și
lunecă precum nălucile, în chiot de bucurie. Bunicii pregătesc
Crăciunul. Bradul e înconjurat de cadouri, masa e umplută cu
bunătăți și sufletul nostru de bucurie.
Indiferent de anotimp, satul meu e un loc binecuvântat!
Miruna TăNASIE

S

ÎNTÂMPLARE DIN SAT

E

ra o zi frumoașă de primăvară. Natura se trezise
la viață. Soarele zâmbea deasupra florilor
multicolore, iar rândunicile voioase cântau, aducând
veselie în satul de la marginea pădurii. Laura, o fetiță
din sat, s-a hotărât să facă o plimbare prin pădure. În
timp ce se plimba a auzit o voce caldă care o striga.
Laura! Laura! Sunt eu Zâna Satului! Probabil ai
auzit de mine în legende.
Da! Am auzit multe legende despre tine, dar nu
credeam că exiști cu adevărat.
Nu mă arăt decât persoanelor speciale ca tine,
care cred în mituri și legende.
Dar, de ce ești aici? Ce vrei de la mine? a întrebat
Laura curioasă.
Vreau să îți îndeplinesc cinci dorințe. Dar gândeștete bine ce-ți dorești!
Fata a stat puțin pe gânduri și apoi i-a spus zânei
hotărâtă:
Gata! M-am decis! Vreau o casă mare, cum nu are
nimeni în sat, o trăsură elegantă trașă de doi cai albi,
haine noi, multe jucării dar mai ales mulți bani.
Ești sigură? a întrebat zâna clătinând din cap.
Da! Sunt!
Fata a fost foarte fericită o perioadă. Era admirată,
ba chiar invidiată de tot satul, dar peste câțiva ani
casa trebuia renovată, banii au fost cheltuiți fără
folos, jucăriile nu au mai fost potrivite vârstei , caii au
îmbatrânit, trăsuta s-a învechit, iar hainele s-au uzat.
Degeaba regreta alegerea făcută. Fata a învățat
o lecție dureroasă, dar foarte importantă. Ca să fii
fericit nu trebuie să îți dorești cele mai scumpe daruri!
Fii mândru cu ce ai!
Alexia BOTEZ

SATUL MEU
rimăvara a îmbrățișat pământul cu căldură. Soarele amorțit de ger și
frig parcă își întinde somnoros razele călduțe spre sătucul abia trezit la
viață. În depărtare se aud cocoșii cântând ; se impun ca un ceasornic hotărât
să trezească toată suflarea…Căsuțele îmbrăcate în veșminte albe își spun
“Bună dimineața!” printre crengile înmiresmate ale pomilor înfloriți. E atâta
linște aici, în satul bunicilor…
Deaodata, pe ulițe se aud tălăngile, semn că se pregătește o mare adunare.
Cu o mare încântare, mă ridic din așternuturi să o conduc și eu pe Joiana, văcuța
bunicilor spre “Marea adunare.” … Mirosul de iarbă proaspătă mângâiată de
rouă și aerul răcoros al dimineții îmi încântă simțurile. Așteptând în praful uliței
îl zăresc pe Moș Ion, conducătorul “adunării” care o ia pe Joiana spre izlaz.
Fiecare sătean o conduce la poarta pe Joiana lui și în fiecare seară toți
așteptăm întoarcerea lor triumfătoare.
E o zi minunată de primăvară. Pământul clocotește de viață, iar bunicii și
alți săteni încep să lucreze în grădini. Noi, copiii, abia așteptăm să ne așezăm în
jurul batrânului Toader. Pare a fi o carte cu mii de povești haioase, curajoase,
istorice…toți îl ascultăm prinși în capcana timpului, iar la final suntem răsplătiți
cu o mică bomboană mentolată.
E cald și bine în satul bunicilor. Toți par o familie, toți par bunici și părinți…
iar noi rămânem mereu copii în satul nostru.
Andreea CONSTANTIN

P

Școala Gimnazială Nr. 4 Râmnicu Vâlcea
SATUL MEU
atul meu... numai când rostesc acestea cuvinte mă ia
un val de emoții. Mii de sentimente şi gânduri mă apasă şi îmi doresc să fiu chiar în inima lui. Să văd cum, vara, lanurile prind culoare aurie, să ma uit în sus şi să văd cerul uriaş de
cristal şi să alerg în poala bunicii, inocentă cu o inimă curată.
Adesea mă gândesc, la soarele care stăluceşte blând
deasupra , la păsărelele care se ascund printre frunze ,
cântând felurite triluri, la apa limpede şi liniştită a râului care
stăbate satul. Peste tot în jur se întinde un covor de verdeață,
presărat cu nenumărate floricele desprinse parcă dintr-un
tablou. Întotdeauna merg cu mare drag în locul unde părinții
mei au copilărit şi bunicii au trăit o vacanță. Am aut şi am o
copilărie fericită alături de prieteni şi familie.
Fiecare om îşi laudă satul natal, dar satul meu e deosebit.
Fiecare colț al său reprezintă o aminitire frumoasă şi fiecare
stradă un loc de joacă. Cum să nu iubeşti acest mic paradis,
care simt că ma priveşte mereu cu brațele deschise? Mi-e
drag de la un capăt la altul, căci creşte şi porneşte prin lume
oameni harnici şi vitejii cărora nu le este ruşine cu satul lor.
Îmi amintesc cu drag şi dor de după – amiezile călduroase
când mă adăposteam de razele fierbinți ale soarelui sub părul
de la poarta casei. Stăteam întinsă pe iarbă şi adulmecam
mirosul îmbietor ce vrem de la miile de floei de muştele, ce
se aflu ăn iarbă. Îmi plăcea să le culeg, ca mai apoi să i le duc
bunicii mele, pentru ale pune la uscat, să le folosescă la ceai.
Ceai de muşețel mai bun şi mai aromat ca al bunicii mele, nu
am mai băut niciodată.
Poveştile bunicului îmi făceau întodeauna plăcere, şa fel
cum îmi plăcea ca bunica să mă trezească devreme, aproape în fiecare dimineată pentru a o însoți la brutăria din celălalt capăt al satului. Mirosul de pâine proaspătă şi fierbinte
mă convingeau să mă trezesc dis de dimineață. În drum spre
casă, o rugam pe bunica dacă pot să rup şi să mănânc un
colț de pâine fierbinte şi crocantă, iar când ajungeam acasă,

S

AMINTIRI
DE PE ULIțA COPILăRIEI

N

u știu dacă ți voi sunteți la fel , dar eu de abia aștept să mă duc
la căsuța din satul unde au copilărit bunicii mei. Nu e departe de
Râmnicu Vâlcea, așa că ajungem foarte repede. Satul se numește Corbi și
face parte dintr-o comună mare, Nicolae Bălcescu, cu oameni harnici și
gospodării frumoase.
Cum ne apropiem, se vede ceata de copii pe stradă. Nu au foarte
multe jucării, dar întotdeauna sunt fericiți, gălăgioși și dornici să se joace.
Ne înțelegem foarte bine, învățăm tot felul de jocuri și facem năzdrăvănii.
Fugim transpirați și plini de praf și facem baie în râul Topolog.
Cel mai mult îmi plac fructele culese proaspăt din pom, dulci și
zemoase. Totul are alt gust la țară. Ouăle din cuibar și roșiile din grădină
nu se compară cu nimic, iar apa rece din fântână, băută direct din căldare,
este cea mai bună.
Seara, când soarele stă să apună, băieții mai mari se întorc cu vacile
de pe izlaz, iar încet, încet, ulițele se găsesc și la ferestre se stinge lumina.
S-a modernizat satul bunicilor. Acum, strada principală s-a asfaltat și
parcă nu mai are același farmec al uliței pline de praf. Oamenii mari s-au
bucurat pentru că circula cu mașinile mai repede , dar mie îmi plac mai
mult căruțele, cu cât cu cățel alb și lățos care le urmează.
Acesta e satul bunicilor și aș vrea să nu se schimbe niciodată!
Clasa a IV-a A, învățător Vasile Codruța

realizam că mâncasem aproape o pâine întreagă. Satul meu
este un sat foarte vechi cu o istorie bogată. Străbunicul îmi
spunea diverse poveşti despre aceasta pe care le ascultam
nemişcată. Adoua zi mă întâlneam cu copiii şi repovestindu-le
cele auzite, ne inspiram în diferite jocuri. Fie că ne prefăceam
că lucram pe moşia unui boier rău, fie că suntem haiduci şi ne
ascundeam în păduri de unde luam banii de la cei bogați să
ajutăm săracii. Cel mai mult îmi plăcea să vizitez moara cea
veche din marginea râului. Are nişte pietre uriaşe.
Acum vine Paştele şi o să mergem seara la biserică să
cântăm Prohodul. Este foarte frumos, iar apoi înconjurăm
biserica cu lumânări aprinse în mână, urmând a doua seară să
sărbătorim Învierea Domnului, iar diminieața ne împărtășim.
Când mă trezesc aleg oul cel mai tare şi mă întâlnesc cu copii
pentru a ciocni ouă. Seara se face horă. Sper ca părinți să mă
ia şi pe mine.
- Maria, ce faci, vorbeşti singură, se aude vocea mamei.
- Mami când vine Paștele mergem la țară?
- Mai sunt două săptămâni și mergem
- Abia aștept, mami…. Abia aștept!
Seara satul este asfințit de o liniște tulburătoare, numai
există griji și nici oboseală, ci doar un sentiment de siguranță
și pace. Nu pot decât să mă consider norocoasă și mândră în
același timp că fac parte din acest minunat sat. Sper să rămâi
la fel de frumos , curat și plin de istorie!
Eu voi veni mereu să te văd, pentru că tu faci parte din
mine așa cum și eu fac parte din tine.
Rândurile pe care le-am înșirat, încercând să le îmbin
într-un mod plăcut, nu sunt doar niște simple cuvinte și sunt
dorințele unui copil de zece ani în privința naturii și a satului
lui. Vacanțele petrecute în micul sătuc vor rămâne unele
dintre cele mai frumoase amintiri ale copilăriei pentru atunci
când voi deveni un adult.
Clasa a IV-a B, învățător Tudora Ana Maria
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VASILE VASIESCU: „OGLINZI DESENATE”
Petre CICHIRDAN

A

șa sunt artiștii aceștia contemporani cu noi, moderni,
fac ce fac în arta lor, dar nu uită să fie alături de poezie,
desigur, și de poeți. Să nu uităm că, dintotdeauna, pictorii-chiar ai
Râmnicului-s-au înțeles bine cu poeții! Picturile lui Vasile Vasiescu
sunt catrene, haikuuri în imagini desenate și colorate pe aceeași
temă, iată legătura cu poezia, și sunt concepute aproape muzical
precum lucrările muzicale deosebit de moderne și bine închegate
ale englezul Benjamin Britten (acestuia i se alătură foarte bine
Bela Bartok) care te țin în scaun câteva ore în sala de concert sau
în fața radioului, cu variațiunile sale, schițe simfonice, variațiuni
pe o temă, care în secolul XX au cucerit lumea melomanilor
adepți ai modernității artistice, întratâta
modernitate conține muzica sa sau în clipa
de față lucrările lui Vasile Vasiescu. Schița
muzicală, schița desenată și colorată, schița
poetică reprezentată atât de bine în tehnica
haikuului, toate, împreună, au alcătuit un
scenariu bine imaginat și de bun gust în
sala underground în 19 aprilie 2019, când
aici a avut loc vernisajule expoziției lui Vasile
Vasiescu, prezentat publicului vâlcean de
pictorul Gheorghe Dican... Pasajul subteran
de trecere spre spațiul nou amenajat în
locul vechii Terasei, spre parcul Mircea cel
Bătrân, pasaj subteran de trecere cu scări fixe și scări rulante,
dar și cu intrare directă în minunata parcare subterană cu două
nivele amintind de marile orașe ale lumii. Parcare, care parțial
ocupă o arie substanțială care s-ar fi întins sub vechiul centru al
Râmnicului, acum mai bine de șaizeci de ani. Păcat că astăzi nu
mai există acest centru vechi, atunci, cu multă răutate, demolat...
ce păcat, dar iată că subteran, prin cele trei parcări, Râmnicul
respiră din nou un aer european, la acest capitol, ocupând
un loc fruntaș... Noi, cei care iubim arta plastică, o spunem
răspicat, nu iubim aceste două săli de expoziții de arte vizuale
aflate în pasaj, subteran, așa cum nu ne-au plăcut nici expozițiile
organizate în subteranul Salinei de la Ocnele Mari, considerând
că arta plastică și fotografia sunt artele care iubesc cel mai
mult oxigenul și...lumina naturală. Credem, expoziția lui Vasile
Vasiescu, un conglomerat de drumuri, de cărări materializate
pe simeze în acuarelă, desen în creion (pomul de unul singur
e la fel ca pământul care l-a produs) și guașe, vrea să exprime
întocmai această stare de neliniște cauzată de întuneric și,
îmbrăcându-le în sticlă, lucrările plastice, artistul târgujian a vrut
să le reprezinte ca posibile reflectări ale lumii din afară, înăuntru!
Oglinzi desenate, o incursiune filosofică în lumea artistică de
pretutindeni și despre care regretata noastră Cella Delavrancea
ar fi spus cu mare nonșalanță: - Vedeți? pictura este mai filosofică

decât poezia! Dând roată prin interior
de la stânga intrare la dreapta ieșire și
făcând fotografii, desigur, am remarcat
rigurozitatea ideilor, traseul ordonat,
cărarea, multele cărări și drumuri,
planurile curbe, suprafețe calme, și, care,
invers ca la pictura lui Marin Sorescu (cu
păsări avioane țintind pământul, în picaj),
par că se pregătesc să-și ia zborul fiind
precum spinări de aripi de paseri...fiind,
parcă, spinări de frunze verzi detașate
înadins de pe ramuri; fiind parcă palme
întoarse la care deslușim cărările vieții...
observăm
lucruri
așezate pe simeze de
la stânga la dreapta,
deslușind o anume
inginerie a viziunilor ascunse, toate acestea
fiind puse acolo unde trebuie. O expoziție
de semne și însemne!
*
Am căutat imediat să deslușim lucrurile.
Am căutat și am găsit pe obosita pianină
de lângă simeze ceva scris despre Vasile
Vasiescu. Am găsit: Vaile Vasiescu: „Oglinzi
desenate”, un pliant tipărit de Muzeul
Țărănesc cu Artă Modernă Bălăneștii Gorjului din care aflăm
despre legăturile pictorului cu literatura, ingineria, cu publicistica.
Da, imediat mi-am dat seama că ne cunoaștem de când lumea
(vă rog să mă credeți, că am scris ceea ce este mai sus până a
cunoaște pliantul, chiar la aceste rânduri l-am deschis...

DIN TIMPUL LUMINILOR, MAI MULT DECăT AL UMBRELOR, SE NAȘTE LUCA...
(Urmare din pag. 13)
Statul român, hrăpăreț, cheltuia cu mult mai mult decât
putea produce și era nevoit să se împrumute la niște dobânzi
astronomice, oferind și comisioane generoase. Uneori, era
nevoie doar să mute banii dintr-un cont în altul, pentru a-și
dubla valoarea peste noapte. După câteva mișcări de mare
maestru, care i-au adus câștiguri frumoase, stilul său de viață
a suferit schimbări ireversibile. A început să se îmbrace dela
cele mai scumpe case de modă sau să frecventeze cluburile
de fitze, unde șampania Moet Chandon nu reprezenta doar un
moft, ci elementul cheie al unui blazon greu de întreținut. În
plus, pasiunile pentru mașini puternice, bijuterii, jocuri de noroc
erau la mare preț.Dar câștigurile sale veneau în salturi ceea ce-i
producea un disconfort vizibil. Așa a ajuns la Safi Invest, manager
de fond pentru oamenii de afaceri.Denumirea de Fondul Mutual
al Oamenilor de Afaceri administrat de Safi Invest era o capcană.

NOTĂ

Oricine dorea să se simtă om de afaceri venea să depună bani.
O iluzie scump plătită. Adevărații afaceriști, unii cu mai puține
scrupule, erau doar cei care încasau și dispuneau discreționar de
banii deponenților.Florin și-a dat seama că economiile populației
sunt o sursă inestimabilă de profit, mai ales când, forțate de
împrejurări, aceste economii ies la suprafață„
Privatizarea are loc,sistemul „protector„ ,mult prea
viciat,perfecționat în rău, nu va lăsa nimic să înflorească..Sufocată
de datorii, amenintată cu dispariția fizica, Lucky Gheorghe va
trebui să aleagă intre „soluția„ pistolului și a fugii într-o clinică,
pentru a-și pierde urma prin operație estetică, sau schimbarea
sexului .Nici autorul nu știe ce a ales, dacă discutăm concret, iar
ca mimesis, estetic, bine face că nu știe..
Un volum al febrilității scriiturii, cu un personaj, Lucky, mama lui
Luca, fiica Georgetei Gheorghe, care știu, cum-necum, ce înseamnă dezvoltarea răului, cum spune filosoful,încercând să nu-i hrănească posesiunea, chiar dacă vor îmbrătișa experierea suferinței...

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

Revistă apărută cu sprijinul edililor
vâlceni, care iubesc cultura scrisă, și al
Arhiepiscopiei Râmnicului.
Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu, 10 mai 2019

Vasile Vasiescu este un superior
reprezentant al Interferenței Artelor
specifică secolului XXI. Este un eco
reprezentant. Cochetează cu artele
înainte de a urma Școala Superioară
Politehnică. Această școală îi strunește
aptitudinile
plastice,
poetice...Este
consecvent spiritului independent. Scrie
negru pe alb că nu se supune patruzeci
de ani tagmei din uniunea de creație
comunistă. Nu vrea, credem noi. Ingineria
îți dă independență, o mare onoare,
bani. Debutează cu grafică și ceramică
la Casa de Cultură a Studenților Grigore
Preoteasa, un centru cultural de cea
mai înaltă substanță artistică! din acea
perioadă! când viitoarele cadre de produs
bunăstare în țară își încearcă posibilitățile artistice! Secolul XXI
nu va putea exista fără Artă și Tehnologie, împreună! Scrie poezie
la Contemporanul în 1971. Apoi scrie în revista Amfiteatru o
cronică la cartea lui Marin Preda: „Imposibila întoarcere”. Ne
impresionează faptul că beneficiază de cea mai înaltă școală
în arta plastică, școala uceniciei de atelier: Barbu Brezianu,
Radu Bogdan, Ion Pogorilovschi. Are o activitate publicistică
de invidiat! Și, mai jos, o să-l cităm pe Narcis Daju, care își scrie
punctul de vedere pe ultima pagină a pliantului, bravo N. Daju,
ai surprins în mica ta părere critică, scrisă, felicitări, un întreg și
generalizat tablou de viață culturală care caracterizează întreaga
țară, acum, la început de secol XXI: „Vasile Vasiescu ar trebui
interzis în Gorj, cu tot cu revistele lui. Lumea gorjenească, Castelul
de apă, Brâncuși sunt , cu totul nevoit, o ofensă nedesimulată și
o pildă greu de urmat pentru majoritatea managerilor culturali
gorjeni. Fără să-l oblige sau să-l plătească cineva, vreun șef,
vreun partid sau vreo instituție, Vasile Vasiescu se joacă de unul
singur, cu bucuria și curățenia unui prunc, și-atunci e de înțeles
de ce nu ajunge stors și sleit la liman, ci mereu proaspăt și gata
să o ia de la capăt. Gesturile lui culturale nu sunt chinuite, nu
sunt scremute și șablonarde. Vasile Vasiescu sabotează vădit
atmosfera prețioasă a întâmplărilor pretins culturale din plan
local, ce aduce leit cu blazarea școlarului obligat să-și facă și caiet
de exerciții suplimentare în vacanța de vară. Din fericire, Vasile
Vasiescu iese din rând și, generos și tonifiant, așterne înaintea
lumii noastre gorjenești o oglindă mai degrabă mincinoasă, în
care oamenii par să aibă leac, iat timpul cevamai multă răbdare.
Odată cu această triplă revistă, Vasile Vasiescu mai eliberează,
din firea lui, oarecum o lebădă albă, pe balta noastră, sleită de
mătasea broaștei, putrezită.”
Înțelegeți, acum, iată, în celebrul deja pasaj de la Cozia, și sărac,
există o legătură intim consensuală între artist și simezele sale...
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