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IRINA LUCACI-O DOAMNĂ CARE A ÎMBOGĂȚIT BUCUREȘTIUL
MUZEU CU SCULPTURILE LUI CONSTANTIN LUCACI
P. CICHIRDAN

O

discuție extrem de interesantă cu
frumoasa doamnă Irina Lucaci la
nouăzeci și cinci de ani, parcă mai tânără și lucidă
ca altădată, și care în urmă cu exact șase ani și
cinci luni și-a înmormântat soțul, nimeni altul
decât Constantin Lucaci care în anul 2014, luna
iulie, a trecut în eternitate la nouăzeci și unu
de ani…Vă rog să mă credeți, până să aibă loc
accidentul care i-a provocat decesul, la nouăzeci
de ani, Constantin Lucaci a polisat cu polidiscul, a sudat table de inox
la o lucrare care acum, neterminată se află în casa doamnei Lucaci
alături de alte bijuterii strălucitoare din creația artistului supranumit
„sculptorul luminii!” (Monseniorul Pietro Amato)...În cei șaptezeci
de ani de muncă creatoare, de cioplit granitul-și lustruit, și modelat
oțelul inox, sudat și lustruit, sculptorul din Pangrati, nu s-a accidentat
niciodată, ci doar la nouăzeci de ani o ușă rotitoare
de bancă a reușit să-l doboare!... Acolo unde
ești dragă maestre, îți mulțumesc că m-ai lăsat
la nouăzeci de ani, și numai atunci, să te filmez
și să-mi povestești câte ceva din secretele artei
modelării oțelului inoxidabil, să le arăți epigonilor
tăi câtă măestrie ai avut înglobată, și putere de
muncă, în mâinile-ți dăruite de Dumnezeu! O
cunosc pe doamna Lucaci încă din anii 1970,1971,
când nu o dată am fost în casa dumneai, acasă la
Lucaci să iau bani pentru plata oțelului inox venit
din Suedia; și plătit de maestru, numerar! sau,
când, de vreo două ori am servit masa împreună
la ora prânzului, la el acasă, și de când nu am uitat
tortul de portocale cu frișcă pe care i-l pregătise
această doamnă care nu se afișa de loc prin saloanele Bucureștiului
din acea perioadă…Lucaci rar pleca din atelier, chiar și când trebuia să
meargă la doctorul stomatolog, doamna trebuind să vină la atelier și
să-l oblige cu multe insistențe, să-l determine să meargă la ora la care
era programat.
*
Irina Lucaci: - Să încep eu, așa, fără nici
o pregătire prealabilă să vorbesc de mine?...
Mă numesc Irina Lucaci, născută Tomescu, la
Focșani, în aprilie o mie nouă sute douăzeci
și cinci, în strada Tăbăcari…Să știți că am
fotografii încă de când eram în cărucior! Tatăl
meu era militar artilerist, mama, cum era pe
vremea aceea – casnică. Tata făcuse dreptul în
tinerețe pentru că bunicul meu, care era și el
militar, l-a sfătuit să nu intre în armată pentru
că era o mare răspundere. Ca avocat și-a dat
seama că nu prea poate să câștige destui bani,
fiind foarte cinstit, încât le spunea clienților
de la început dacă au sau nu… șansă! Clienții,
pe vremea aceea fiind hotărâți permanent să
câștige! Așa a trecut, tatăl meu, în armată.
Artileria era pe vremea aceea arma de elită
a militarilor! Datorită serviciului său am locuit
întotdeauna în regiuni muntoase! La șapte ani ai mei familia s-a mutat
în Curtea de Argeș, tocmai în momentul în care ne clădisem o casă în
Focșani, bună și frumoasă…La construcția acestei case contribuise și
zestrea mamei, pe vremea aceea, însă, femeile neavând dreptul să
semneze, cum să spun, să semneze pentru propria dotă, zestre, că ar

fi a ei. Țin minte, la militari era această lege, mama mea, când a murit
tata, nu a moștenit nimic din propria dotă, din casă, ci numai noi copiii!
În o mie nouă sute douăzeci și cinci, douăzeci și șase era lege în armată
că, dacă soția primea o moștenire de pământ, spre exemplu, cazul
mamei mele, soțul, militar, trebuia să semneze că este de acord ca ea
să o primească!! …Am continuat jumătate din clasa a I-a la Curtea de
Argeș într-o școală veche dar foarte frumoasă, și țin minte că aveam
o învățătoare grozavă, frumoasă, doamna Florica Ionescu, nu o s-o uit
niciodată așa sportivă cum era, cu părul tăiat scurt, foarte apropiată
de elevi; datorită ei familia mea a aflat că eu eram mioapă! m-a supus
unor teste să văd niște litere la distanță, apoi i-a comunicat tatălui
meu și acesta m-a dus la București la cel mai bun medic!...doctorul
Bladt, evreu. De atunci, de la șapte ani, port ochelari. O moștenire,
căci și bunicul meu a purtat, și tatăl meu la fel… Iorga numea Curtea de
Argeș un sătuleț! Eu însă l-am iubit ca pe o localitate extraordinar de
frumoasă, pentru copilăria noastră, o perioadă nemaipomenită. Am
stat într-o casă mare și frumoasă, dar incomodă. Țin minte că luam
apă de la o fântână de lângă casă. Iar vis a vis era
un orfelinat care, se pare, că și acum există. Casa nu
mai există, s-a dărâmat, s-a construit altceva. Noi ne
mutasem, după ce am stat o perioadă, într-o vilă
care se numea Cornelia…Această vilă era lipită de
zidul care înconjura Biserica Domnească. Mai era
acolo o instutuție deosebită, un spital; era acolo și
o familie cu care ne împrietenisem, a unui doctor
cu barbă lungă, așa, avea o nepoată care venea în
vacanță și cu care ne jucam; am și niște fotografii
mari, așa… era nepoată de doctor, acesta căștiga
bine, și era mereu îmbrăcată cu lucruri scumpe.
O să vă spun o glumă, la un moment dat nepoata
doctorului a venit la noi în casă cu niște pantofi cu
crep. Acum nu eram noi chiar săraci, dar eram două
fete, totuși, câștigul tatei limitat…„Uite draga tati, îmi spuse tata, eu
pun patru lei și tu pune cele două zerouri… pantofii erau patru sute de
lei! E he hei am avut o viață frumoasă, am fost elevă de liceu, aveam
o căsuță frumoasă, cu grădină…proprităreasa era doamna Rădulescu,
erau negustori la București, mai aveam un
vecin, o familie cu mulți copii, cinci copii!...
două fete și trei băieți, cu toți eram prieteni.
Ne făcuse tata un leagăn mare…Tatăl meu se
ocupa mult de noi, în fiecare după amiază, când
era liber ne lua la plimbare prin împrejurimile
Curții de Argeș. Am foarte multe fotografii,
tatăl meu era un fotograf exceptional: el
fotografia, el le mărea, le developa…avea o
camera specială pentru asta. Am stat la Curtea
de Argeș aproape cinci ani! Grădina mânăstirii
Curtea de Argeș era locul nostru de joacă! Țin
minte perfect Palatal Episcopal, dormitorul
regelui Carol și al Reginei Elisabeta, țin minte
ghidul care ne prezenta diverse desene și
picturi, o pictură pe care el o iubea foarte
mult, o pictură de Dora Hitz, așa o chema…
Am foarte multe fotografii…Știu cum se făceau
de 10 Mai defilările…Da, școala am terminat-o
la Curtea de Argeș, cursul primar! Apoi, am
ajuns la Școala Ortodoxă a Femeilor Române condusă de doamna
Cantacuzino, era o femeie așa, mica (arată, scundă), era pe str. 11
Iunie din București, o școală care există și acuma. Am avut profesoare
foarte bune, și la Curtea de Argeș, și la București; profesoara Miciura
de la Focșani! La București eram internistă și jucam în echipa de volei.
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Apoi ne-am mutat la Sinaia, acolo am stat puțin căci tatăl meu a
dat examenul de general, apoi la Huși, apoi a venit o deblocare
făcută de Carol al II-lea, lucru care l-a afectat foarte mult pe tatăl
meu, care a paralizat și l-am adus la Focșani, unde a stat câteva
luni și a murit!...avea cincizeci și trei de ani, a murit în o mie nouă
sute treizeci și opt. Eu am mai rămas un an la Școala Ortodoxă,
după care am revenit la liceu, la Focșani, unde l-am și terminat…
nu mai spun că între timp a venit și războiul…Eram funcționară
la bancă când m-am mutat în București, eu, mama nu. Am plecat într-un fel de retragere cu unchiul meu, moșier, când lucram
într-o localitate numită Cucești, lângă Focșani; am plecat cu
trenul, cu vagonul poștal, în București…Unchiul meu a făcut și
pușcărie!...
În vagonul poștal, în care dacă te culcai între rafturile
vagonului, nu puteai să te întorci. Am ajuns la București, m-am
instalat la o verișoară care stătea cu familia ei, m-am angajat la o
bancă, apoi am trecut la Tehno Import. La bancă aveam o colegă
Puia Masichievici, care mai apoi a ajuns o cunoscută graficiană,
care îl cunoștea pe soțul meu de mai târziu, pe Costică. I-am
explicat colegei mele că eu i-am spus nu Costică, ci Ginu, fiindcă în
Banat lui Constantin i se spune Constangin.
Și socrul meu era Ginuț. Prietena mea
mereu îmi spunea: „Irina hai la Costică să
ascultăm muzică”. Lucaci era mare iubitor
de muzică, în timp ce eu eram mai sportivă,
așa, mergeam la tenis, la volei…Și odată
m-am dus! Stătea, așa, într-o casă mai
modestă stătea la o familie într-o cameră
de trecere și având un paravan, care îi crea
cât de cât o intimitate. Ne-am cunoscut în
o mie nouă sute cincizeci și doi, mi-aduc
aminte, m-a luat de mână atunci, și de mână
m-a ținut toată viața! Ne-am căsătorit după
șase luni, eram niște prăpădiți, nu aveam
nici scaun pe ce să stăm! Nici furculiță,
nici cuțit căci toate ne erau luate! Țin minte, el mi-a făcut primul
dulăpior în bucătărie!...eu stăteam într-un apartament al unei
colege de-ale mele în bulevardul Dacia. Colega mea stătea în altă
proprietate și îmi lua douăzeci de lei pe lună. Aveam o camera
de șaisprezece metri și o bucătărie mică. Mai erau două doamne
care stăteau în restul apartamentului. Pe urmă ne-am căsătorit,
dna Comșa s-a căsătorit prima cu un muncitor de la o uzină,

apoi o doamnă rusoaică, așa foarte drăguță. Bucătăria era pe
contractul meu. Apoi Ginu mi-a făcut un răcitor…Făceam la trei
noaptea coadă la gheață, dar aveam frigider…Ginu terminase
facultatea înainte de momentul când ne-am cunoscut, chiar m-a
dus să văd o expoziție cu lucrările lor de licență…Un Beethoven
într-o bucată de piatră, așa cum este în poza aia de pe raft. Un
Beethoven jumătate îngropat în piatră. I se vedeau doar fața și
mâinile care trebuiau să fie pe o claviatură…Foarte frumoasă
lucrare! Lucrarea era foarte romantică pentru vremea aceea. În
cincizeci și trei, în aprilie m-am măritat. …Ginu avea un atelier
în str. Frumoasele pe care îl împărțea cu un alt artist. Cred că îl
împărțea cu Constantin Popovici! …Nu, nu cred că este Popovici,
cel care a făcut sculptura de la Vidraru…Pănă să îl primească pe
acesta, atelierul, din Pangrati. Din Dacia ne-au dat două camera în
str. Nițu Vasile, de unde timp de vreo zece ani am cărat mâncare
cu sufertașul cu tramvaiul 17 din „Nițu Vasile” în „Frumoasele”,
străbătând tot Bucureștiul.
*
Vor mai trece câțiva ani buni și, când se va face un bilanț al
sculpturii secolului XX, atunci se va spune că Lucaci Constantin
a fost cel mai mare sculptor din secolul
XX! Sculptor în sens tradițional, clasic, cu
o opera plină de modernitate, cu o operă
imensă, extrem de variată și care conține
o energie înmagazinată prin manopera
artistului ieșită din comun, fără asemănare
în istoria artelor plastice din toate timpurile
raportată la o singură persoană și care
cuprinde cele mai înalte tehnici - tehnologii ale artei sculpturale: cioplirea și lustruirea granitului, modelarea tablei de oțel
inoxidabil, sudarea și lustruirea ei, realizarea volumelor din tablă plată prin bătaie
de ciocan, și nemaiîntâlnit în breaslă, un
inginer și architect fără vreun studiu într-o
școală de specialitate…Constantin Lucaci este, încă mai este, cel
mai mare constructor de fântâni arteziene cu sculptură cinetică,
și muzică înglobată, în mișcare programată și al căror mecanisme
programatoare pe principiul camelor tambur sau plane fiind
proiectate chiar de el; în cazul sculpturii figurative din tinerețe, la
fel, Lucaci, neavând egal.
Este sufficient să privim capul de copil în granit sau portretul

Aici a locuit între anii 1969-2014
sculptorul Constantin Lucaci
autorul operelor în oțel-inox din
ciclul „Spațiu și Lumină” și al
Fântânilor Cinetice

Irinei Lucaci, în ipsos! …Lucaci a fost un sculptor clasic, a cărui
modernitate s-a manifestat prin utilizarea unor tehnologii
necunoscute în artă…lustruirea cu seu de berbec, cu cinci șase
feluri de sminghel, cu discuri de pâslă fabricate de el…Odată l-am
întrebat când venise în atelier după absența de o zi cât își dusese
nevasta la Predeal, la schi! el nerămânănd în stațiune…„Maestre
de ce nu aveți copii”? mă gândeam chiar de atunci, din șaptezeci,
simțindu-l un artist foarte bogat-bea numai băuturi foarte scumpe
și se spăla cu săpun Fa, își ducea nevasta la schi în perioada de
iarnă, la mare, vara! – „E he hei băi puștiulică, ce știi tu? Când faci
copii trebuie să te ocupi de ei! ori eu, dragostea mea de sculptură,
de artă, nu pot să o împart cu nimeni! …Sâmbăta, duminica, zi
de sărbătoare cu roșu sau fără în calendarul bisericesc, zi de
sărbătoare declarată de statul român, Constantin Lucaci era la
atelier și lucra, desena de-a bușilea pe hârtii immense întinse pe
podele, polisa, bătea cu ciocanul nestingherit, chiar m-am mirat,
de nimeni!...

SOLDATUL LEGIUNII STRĂINE
(Parabolă, kafkiană, postmodernă)

Constantin ZĂRNESCU

S

oldatul legiunii străine păzea întunecatul zid mucegăios al unei
enorme cazemate; uşa
înaltă şi încuiată, în faţa
căreia trupul său deşirat
şi semeţ forma un X ameninţător şi agresiv, ca o interdicţie. Dar la numai o
jumătate de metru, mai încolo, în ţărână, era şi
o ciudată spărtură, în cărămizi, o scorbură, un
fel de gol.
Un alt soldat în trecere, pe lângă zidul acela,
îl întrebă pe impasibilul paznic, cu arma la picior (vorbeau în limbi diferite şi se înţelegeau
destul de greu): „Păzeşti doar această uşă?...
Dar...mă rog, ce e chestia aia? Şi cum a apărut
ea aici?”, îl întrebă curios, arătând pietrele
sparte şi prăbuşite, în spatele cărora se ghicea o
altă lume, dincolo de zid, o adevărată și, poate,
fericită promisiune.
Acela nu se clinti; statura sa mândră, înaltă,
verticală, părea un fel de negaţie definitivă şi
mută, arătându-se interesat, până în prăpăstiile
conştiinţei, de serviciul său sever şi important, de
noapte, în faţa acelei uşi, ruginite şi misterioase.
,,O păzesc, chiar dacă este închisă!”, îi şopti
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înlemnit şi mecanic, doar printr-o vibraţie
tremurândă şi uscată a buzelor.
*
Atunci, aplecându-se şi introducându-şi
capul prin scorbură, celălalt soldat văzu, cu
uluire, că se poate trece, dincolo, corpul său
pătrunzând în zid ca un vierme în măr, în vreme
ce paznicul nici măcar nu îl băga în
seamă. Bucuros, el chiar crezu că
ieşise. Dar, în loc să iasă, de fapt nici
nu ştia că tocmai intrase!
Și, în acel moment, soldatul fu
păscut de blestemul ce se abate
întotdeauna împotriva acelora care
îşi trăiesc viaţa în afara sau în dauna
onoarei, onestităţii şi demnităţii: se
metamorfoză, pe loc, în șoarece.
Săpă canale înguste şi adânci, găuri
şi guri de fugă; şi cuiburi şi tuneluri
întunecoase; şi ajunse, în cele
din urmă, într-un parc subteran,
modern, unde se reparau, se
vopseau şi se dichiseau fel şi fel de
maşini mici. Făcu tot posibilul să
evolueze, istoric, pe lângă gangsteri
şi mafioţi, lucrători tenebroşi, sau
oameni de afaceri, spre stadiul
social de șobolan.
Urcă într-o limuzină luxoasă,

atras de mirosul pielii de taur, al scaunelor
transoceanice, aristotelice şi aristocratice. Şi se
visă om!...
Ieși; dar nu ştia că el, de fapt, tocmai intrase,
– îndreptându-se, în viteză, spre întortocheatele
avenu-uri din babilonicul N.Y. Conducea cu o
eşarfă spânzurată în vânt şi cu o mână răsfirată,

prin şuviţele blonde şi răvăşite, graţie vitezei,
ca şi în vremurile fericite în care, exuberant şi
tânăr, nu îşi pierduse, încă, demnitatea, aproape
cavalerească şi onoarea. Apoi, se rătăci...
Sufletul său cocoşat şi chinuit, meschin îl
poseda şi îl stăpânea, chiar şi prin vis, până aco-lo
încât, spre a nu se trăda, se ferea să se lase călăuzit
de vreun om bătrân al oraşului, sau
de vreun funcţionar al poliţiei.
Disperă. Făcu de mai multe ori în şir
aceleaşi erori de conducere, aceleaşi
trasee, în volute şi în cercuri, rute
şi drumuri, semafoare – tot timpul
închise şi înfundate.
„Nimic să mă salveze, gândi, nici
un fel de indiciu”. Apoi îşi şopti, cu
voce tare, parcă mustrând un demon
dinăuntru: „Nu se poate!... Trebuie
să insist... Tot voi găsi eu..., în cele
din urmă..., pe aici, pe undeva, vreo
gaură...”.
Se pocni de o poartă blocată,
ruginită şi-naltă.
Iar la trezirea din vis, se pierdu,
din nou, pentru a câta oară, în soarta
blestemată a unei vieţi de şoarece.
(Din volumul „Nuvele, povestiri,
reportaje” în curs de apariție)

ION
MICUȚ

Epigrame cu...
răvașe!

Dar la anu’?!

Mobilizare

Afară-i viscol și polei,
Dar la Crăciun am o speranță,
Sacrific porcul de faianță,
Că am în el vreo zece lei!

Când a venit zăpada mare,
Sătenii s-au unit, în fine
Și au făcut cum știu mai bine,
Direct spre cârciumă cărare!

Cutezătorii

SMS-ul unui puşti

Odă oștirii române

Vreo șapte, opt săteni semeți,
Săpând tunele prin nămeți,
S-au dus cu toți la magazin,
Să-și cumpere țigări și vin.

Moș Crăciun, când o să vii,
S-aduci daruri la copii,
Nu vreau mere, cărți sau nuci,
Niște prafuri să-mi aduci!

Revoltă

Premeditare

Troieniții
Sub zăpadă, sinistrații
Au cerut cu disperare
Să le facă azi soldații
Înspre cârciumă cărare.

Mergea ciobanul încruntat,
Prin ger cu cizmele de gumă;
De frig, le înjura de mumă,
Că vara l-au înfierbântat.

Un boschetar la ananghie,
Dorind să intre-n pușcărie,
Șutește banii de la unul,
C-aici e gratuit Crăciunul.

Cât e iarna de geroasă,
Cu nămeții peste casă,
Nu ne plângem, nu ne pasă,
Că armata nu ne lasă!

De două mii de ani
Viticultorii cei mai buni,
Urmând cutuma din străbuni,
La sărbători, ca tot creștinul,
Botează pruncii, dar și vinul.

O, ce veste minunată!
Ce vă spun, nu-i un scenariu De Crăciun venind grăbit,
I-am spus soaței zgribulit
Că mi-a înghețat salariu’.

Alertă
Legat-am porțile-n ajun,
Să nu mai vină Moș Crăciun,
C-aduce daruri aberante,
Somații și facturi restante.

Emotivă
Nu-mi este jenă să o spun Pe soacra mea de sărbători,
La poartă o primesc cu flori,
C-aduce porcul de Crăciun.

În ajunul Crăciunului
La palatul din grădină
Cu garaje și piscină,
Nu mai vin colindătorii,
Că au fost anchetatorii.

Ghici, cine vine cu capra?
În noaptea când se schimbă anul,
Să n-așteptați colindătorii...
Să fie gata geamantanul,
Că vă colindă procurorii.

Obiceiuri necreștinești
Azi, gazdelor să nu dormiți
Când vor veni colindătorii,
Că șapte-n casă de-i primiți,
Alți trei vă fură cârnăciorii.

EXIT CU TOȚII
N. TOȘU
- Geac Sedilă! Geac Sedilă, un moment. Aşteptaţi-mă; e grav! Copilul dumneavoastră...
- Cine?
- Copilul dumneavoastră. A pierdut cartela de
pâine!
- Unde? Când? Cum?
- Nu știu prea multe
să vă spun, adică, ce mai...bine că aţi sosit! De
aproape un ceas vă aştept într-un du-te-vino şi
tocmai astăzi ... De altfel, n-am stat degeaba, cât
am putut, intuitiv... Desigur, dumneavoastră o să
aflaţi totul de la copil. Grăbiţi-vă, până nu este
prea târziu și să fie călcată în picioare. Zăpada!
Trebuie cercetată bine, s-a cam înmuiat…
- Copilul, unde este copilul?
- În apartamentul meu. Și plânge!
- Purtați-vă calm și verificați ferestrele să fie
bine închise.
Considerând că atenţionarea de mai sus
ar fi o încurcătură de ordin emoţional, zelosul
vecin făcu tocmai pe dos, adică deschise larg
ferestrele, ca oxigenul să fie de săturate și
creierașul infantelui S. să-și păstreze potența.
Când peste 15 minute, sosit într-o grabă

exacerbată, năpădit de rușinea întâmplării, dl
Geac Sedilă era de-a dreptul sufocat, dezmorțind
unele probleme medicale...I-a fost servit un
pahar cu apă rece; o mică pauză, bruscată de o
tuse scurtă, priviri pe sub sprâncene...
-Soseam mai repede, se scuză acesta, dar am
uitat unde locuiţi şi v-am căutat pe scara vecină!
Având în vedere că actul de introducere ar
presupune oarecare amabilitate, cu-atât mai mult
că se găsea în casa unei cunoştinţe care îl aprecia,
acesta nu ţinu cont, o nerăbdare duşmănoasă îi
zgârâia traiectul sentimental, care, după umila
mea părere, este o pierdere impardonabilă,
totuşi, avem de-aface cu un eveniment atât de
rar, de aceea mă fac avocatul diavolului şi zic că
d-lui G.S. i se cuvin toate scuzele pentru imprudenţele de ordin moral, ştiindu-se că nu este la
îndemâna oricui să rezolvi o problemă gravă, într-un cadru impropriu şi-n timpul cel mai scurt, mai
ales când interlocutorul este un copilaş căruia
încă îi mai miroase botişorul a lapte matern, aşa
că onorabilul tătic trecu, ca să zic aşa, la „cuprins”. Lecturile dumnealui, în ce priveşte dibăcia
de a trage de limbă pe cineva, îl făcu pe copil să
elimine o scurtă și încâlcită istorioară, zgâlțâită
de o mie de sughițuri, timp în care lacrimi șiroaie
îi turnară foc peste obrăjorii stafidiți, rostogolind
cu suferința și stigmatul „infracțiunii”, ajungeau
în vârful bărbiei, de unde, pic-pic, ca dintr-o

perfuzie, suflețelul copilului încerca să-i
injecteze rațiunii dlui Geac Sedilă /milă.
Dl G.S. îl privea de parcă nu ar fi fost el tatăl,
ci mai degrabă „Directorul Institutului de Curiozități și altele”. În sfârșit, cine nu a văzut, nu crede.
Apoi, dl Geac Sedilă, cu un gest protocolar,
scoase din dosul hainei patru coale albe, pe care
le înmână copilului, căruia îi zise cu oarecare
prietenie: Fă-le în 32.
Bulversat, dar încă neîngenunchiat definitiv
umilinței, copilul își ridică fruntea de-și privi tatăl,
însă acesta i-o tăie rece: Nu fii catâr și fă-le în 32!
Deci era vorba de ceva real, dar nu pricepu
ce și se făcu că încearcă să se gândească.
Atunci, dl G.S. îi luă frumușel coalele din
mână și cât ai zice „pește” le făcu în două, apoi în
patru și treaba asta simplă o continuă băiețașul
până le făcu ferfeliță...
Dle Geac Sedilă, normal ar fi fost ca, cel puțin,
cu coada ochiului, să-ți fi urmărit copilul, dacă nu cu
un ochi întreg! Ce să-i spun eu cetitorului, să
înlătur absurdul? A urmat o scurtă pauză banală.
- Numără câte bucăți ai obținut.
- 71
- 71? În fine, scoate afară 49 și scrie pe 22
„eșiți cu toții”. Scrie, ce te uiți la mine ? Ne apucă
târziul. Se culcă lumea. Mâine dimineață va fi
prea târziu ! De ce nu scrii?
- Nu încape...

- Te cred și eu. Treci pe verso !
Estimp, zelosul vecin fusese să facă o
împărătească treabă și când apăru, fu rugat să
„cate” o pungă și cât mai repede, dacă vrea să îl
ajute într-o „problemă specială și foarte urgentă”
(știe el care), să meargă pe la fiecare vecin ,,de
pe scară’’, spre a distribui aceste bi-le-țe-le, cât și
„unele informații verbale”, cum s-o pricepe mai
bine, anume că...(hop-hop) fiul meu, adică fiul
meu, se-n țelege, a pierdut cartela de pâine, de
aceea „eșiți cu toții” și așa mai departe.
Apoi, dl G.S. își luă copilul de mână, mai mult
târâș, și-l duse în apartamentul său.
Hee, dle Geac Sedilă, doar un mic exerciţiu
al intuiţiei, acela de a te uita în plasa cu care
plecase copilul la pâine, ori să-ți fi luat dumnezeu
zilele când trebuia, n-ai mai fi dat ocazia să intri
în istorie pe fereastră, iar eu, acum, încondeiam
cu mult elan pe domnul Bălămel Goglează,
procurorul-şef din orăşelul D, plin de infractori,
că dumnealui ar fi la rând...Ba, cred că aș fi putut
să-l „gâdil” nițel și pe gospodarul Trilă Undei
din Aninoasa și să arăt cum l-m trimis în târg la
Lădești, să cumpere „ce ar vrea și cât ar pofti”
și când să plece acasă, cum a dat pe la taraba
cu tămâie, unde s-a „petrecut un fapt fără
pereche”, de care nu fac caz acum.
(Continuare în pag. 12)

PORŢIA DE CANDOARE
							

Motto: „- Vrei să te faci artistă?
- Aş vrea să fac ceva care să bucure oamenii.”

							

Elena DICAN

N

u o cunosc pe doamna Camelia Petrescu. Sau o cunosc doar din ceea ce mi-a
dezvăluit despre domnia sa această carte.
Pe autoarea acestui volum am întâlnit-o
pentru prima dată acum câteva luni, după ce
familia Sima - doamna profesoară Carmen Sima
și domnul Felix Sima, cunoscutul poet vâlcean
- au îndrumat-o către mine cu textul pe care voia să-l publice,
rugându-mă să-l îngrijesc și să scriu prefața viitoarei cărți. Nu
am știut atunci de ce m-au ales pe mine. După ce am parcurs
rândurile doamnei Camelia Petrescu, în strădania mea de a mă
achita onorabil de sarcina încredințată - altfel, foarte plăcută, dar
și dificilă din cauza lipsei de timp care, de la o vreme, pare să
ne urmărească pe toți - mi-am dat seama că intuiția domniilor lor
funcționase impecabil.
Presupun că e limpede faptul că nu eu stabilesc valoarea

literară a volumului de memorii despre care vorbim. Nu am
căderea. Eu doar voi spune ce am înțeles și de ce am considerat
că merită să dedic timp rândurilor așternute pe hârtie de doamna
Camelia Petrescu.
Despre ce este această carte? Mai exact, despre ce anume
cred eu că e această carte? Este, printre altele, despre felul în
care un om obișnuit îşi povesteşte viaţa. Şi nu oricum, ci astfel
încât să devii interesat să cunoşti povestea acelei vieţi.
Nu e simplu să scrii și să scrii bine, fără să plictiseşti, despre
un subiect ce abordează aspecte care, la prima vedere, par avea
relevanță doar pentru tine, autorul. Și totuși, Camelia Petrescu
reușește, prin talentul, dezinvoltura şi inocenţa cu care înșiră evenimentele din viața sa, să-l facă pe cititor să se regăsească, măcar
în parte, în întâmplările povestite și care sunt, până la urmă și în
cea mai mare măsură, strict personale. Cel puţin mie, personal,
mi s-a părut interesant modul în care reușește autoarea să transforme evenimentele aparent mici şi nesemnificative, uneori chiar
intime - evenimente ce par, la prima vedere, lipsite de relevanță,

fiindcă aşa ne-am obişnuit să gândim şi fiindcă aşa suntem tentaţi
să catalogăm întâmplările trăite, mai ales dacă acestea se referă
la ceea ce numim „om obişnuit” - în unele demne de așternut pe
hârtie.
Oricum ar fi, un lucru e clar. Camelia Petrescu povestește natural și sincer. Volumul ne încântă cu amintiri ale primei copilării,
evocate cu mult farmec, la timpul prezent: „Știu că ies din grădiniță
într-un pridvor, cobor niște scări și mi se oprește respirația urmăresc cu privirea cum se înalță un arbore cu coroana rotundă
și verde (...) Și mai știu Gilortul înghețat și zăvoiul și niște copaci
înalți și negri care se întind spre cer.”
În copilăria ei trăiește și momente - desigur, mai blânde, mult
atenuate - de tip micuța Cosette. O Cosette modernă care, la cei
nouă ani pe care îi are, muncește în casa mătușii la care stă în
gazdă, mătuşă pe care nu par s-o impresioneze din cale-afară nici
aptitudinile artistice ale nepoatei, nici faptul că-i place foarte mult
să învețe.
(Continuare în pag. 5)
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ASOCIAŢIA SENIORILOR REGRETĂ PROFUND DISPARIŢIA DISTINSULUI
AVOCAT PAUL ANGELESCU
Gheorghe PANTELIMON

P

e 29 noiembrie
2019, mulţi râmniceni îşi aminteau că în
urmă cu 167 de ani se
stingea din viaţă, departe
de ţară, la Palermo, în
Italia, marele istoric şi
revoluţionar
paşoptist
– Nicolae Bălcescu. Ne
pregăteam sufleteşte de
două mari sărbători: cea a Sfântului Apostol
Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României
şi Ziua Naţională a României. În această zi
mohorâtă de sfârşit de toamnă o veste tristă
a făcut repede înconjurul urbei de la poalele
Capelei: distinsul avocat Paul Petre Angelescu a
părăsit scena tumultuoasă a vieţii, la venerabila
vârstă de 97 de ani, după o grea suferinţă.
Biografia sa este bogată, spectaculoasă, iar
încercarea de a o sintetiza este temerară. S-a născut pe 8 iulie 1922, la Râmnicu Vâlcea, oraş domnesc, într-o familie de intelectuali, de viţă nobilă,
din neamul Capellenilor, rude cu Brătienii, veche
familie românească de boieri, ai cărei membri au
jucat un rol important în istoria modernă a României. A învăţat carte la renumita Şcoală cu Ceas
– Şcoala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea şi apoi a studiat într-un liceu vestit, astăzi
Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari”, două
unităţi de elită ale învăţământului vâlcean şi
românesc. A făcut parte din prima promoţie
de absolvenţi ai acestui liceu. La formarea
personalităţii sale au vegheat profesori eminenţi.
Pregătirea stăruitoare i-a permis să urmeze, cu
succes, Facultatea de Drept din Bucureşti, avându-l ca model pe tatăl său, care a fost un avocat
de renume. Sensibilitatea şi talentul i-au îngăduit să frecventeze şi cursurile Facultăţii de Arte
Frumoase (Belle Arte), din Capitală. După absolvirea, cu rezultate excelente, a Facultăţii de Drept

a dorit să lucreze pe meleagurile vâlcene. O perioadă scurtă a profesat la Horezu, ca stagiar,
apoi în cadrul Baroului Avocaţilor Vâlcea, afirmându-se ca un avocat celebru, deţinând şi funcţii de
conducere. 60 de ani a practicat avocatura penală.
În timpul existenţei sale îndelungate, la nivel
naţional, dar şi în Râmnic, s-au produs multe evenimente istorice de importanţă crucială pentru
ţară. Avocatul Angelescu nu a avut o atitudine
contemplativă ci s-a implicat activ în viaţa cultural-spirituală şi socială a oraşului natal, fiind un
om al cetăţii. Este recunoscut ca o personalitate
plurivalentă – jurist, artist plastic, animator cultural şi sportiv, publicist, filatelist
etc. Din anul 1959 a fost scenograf
al Ansamblului de Estradă al Râmnicului, regizor tehnic la diferite spectacole de operetă, de teatru şi a contribuit la dezvoltarea mişcării teatrale în Râmnicu Vâlcea, prin intermediul Teatrului Popular, care reunea actori talentaţi. Pe 14 mai 1961 a avut
loc premiera operetei „Crai nou”, compusă de compozito-rul român Ciprian
Porumbescu, pe un libret al poetului
de inspiraţie romantică Vasile Alecsandri, un succes la care a contribuit şi Paul Angelescu, care a creat decorurile.
După anul 1970 l-au pasionat mai mult filatelia şi maximafilia. În sfera amplă a preocupărilor
sale s-a înscris şi cunoaşterea istoriei Râmnicului
de altădată. Adept al unui stil de viaţă sănătos
a îndrăgit sportul, fiind cooptat în diferite structuri de conducere ale sportului vâlcean. L-au
atras în mod deosebit tenisul de câmp, fotbalul,
handbalul, baschetul şi sporturile nautice. Pentru meritele sale excepţionale în diferite domenii de activitate i s-au acordat numeroase
distincţii, diplome şi medalii şi i s-a conferit titlul
de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea. O contribuţie însemnată la realizările
sale prestigioase din cariera profesională şi din
activitatea extraprofesională a avut familia. În

anul 1961 s-a căsătorit cu doamna Eugenia, de
profesie economist şi au adus pe lume două
fete, Carmen Florina, care este profesoară la Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea şi Elena Manuela,
medic la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
Multe bucurii care le-au înseninat viaţa le-au
produs nepoţii, Ana-Maria şi Ştefan Andrei, care
au optat pentru cariere profesionale în domeniul medicinei. Animat de dorinţa de a fi, în continuare util societăţii, semenilor, în ultimii ani,
domnul avocat Angelescu s-a înscris în Asociaţia
Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, Judeţul
Vâlcea, fiind decanul de vârstă şi un membru activ al acesteia. Discuţiile cu dom-nia
sa erau o reală plăcere; pe baza vastei
sale experienţe profesionale şi de viaţă
aflam multe lucruri inedite. Toţi colegii l-au preţuit pentru caracterul său
ales, pentru bunele maniere, pentru
dragostea de viaţă pe care o afişa.
De multe ori ne făcea daruri–surpriză din colecţiile sale: portrete ale
unor personalităţi strălucite ale culturii
naţionale şi universale, fotografii din
Râmnicul patriarhal ş.a. Fiind un mare
prieten al cărţii a donat asociaţiei o
bibliotecă. A apreciat activitatea asociaţiei noastre, ca dovadă a înscris-o şi pe soţia sa, doamna Eugenia. Totodată a fost un colaborator consecvent
al revistei „Seniorii”. A iubit adevărul, cinstea,
dreptatea, normalitatea, pentru trimful cărora a
militat cu tenacitate. Prin activitatea prodigioasă
pe care a desfăşurat-o, cu dăruire şi înalt spirit
civic, domnul avocat Angelescu a fost un simbol
al Râmnicului, un intelectual rafinat, un om minunat, generos, tolerant, demn, un bun patriot,
un model autentic. Cultura şi credinţa în Dumnezeu l-au ajutat să surmonteze greutăţile. Casa
sa impunătoare, cu parfum de epocă, situată pe
strada Căpitan Negoescu, nr. 8, la mică distanţă
de Biserica „Toţi Sfinţii”, Biblioteca Judeţeană,
Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” şi
Şcoala Gimnazială „Take Ionescu”, construită în

anul 1925, a fost proiectată ingenios de arhitectul Alfred Hugo Cernea, născut în 1883 la Viena,
care a fost un creator de frumos în Râmnicul
de odinioară. Dintre cele 23 de bijuterii arhitecturale pe care le-a conceput, care îmbogăţeau arhitectura Râmnicului, au mai rămas doar
opt.
Pe 1 Decembrie 2019, zi de sărbătoare cu
profunde semnificaţii pentru poporul român,
membrii familiei, rude, foşti colegi de muncă şi
din Asociaţia Seniorilor, prieteni, numeroşi râmniceni l-au condus, cu durere în suflet, pe avocatul Angelescu pe ultimul drum. La Biserica „Toţi
Sfinţii”, ctitorie arhierească construită între anii
1762-1764, unde, pe 20 iulie 1848, s-a celebrat
Constituţia şi s-au sfinţit steagurile revoluţiei, în
curtea căreia a copilărit, iar în ultimii ani făcea
parte din Consiliul parohial, un sobor de preoţi
a oficiat o slujbă religioasă impresionantă, iar
părintele paroh Constantin Cîrstea a rostit un Cuvânt emoţionant, care ne-a mângâiat inimile îndurerate. De asemenea l-a elogiat d-l. Gheorghe
Bobei, avocat pensionar, iar profesorul Nicolae
Dinescu a evocat personalitatea complexă a celui care a trecut în lumea celor drepţi. Pe mormântul său de la Cimitirul „Sfântul Ion” au fost aşezate
multe coroane de flori, printre care s-a aflat şi
cea a Asociaţiei Seniorilor, pe care era scris simplu: „Regrete sincere”. Pe 3 decembrie 2019, la
întrunirea Consiliului de conducere al asociaţiei,
scaunul pe care se aşeza Paul Angelescu a rămas
neocupat. Preşedintele asociaţiei, prof. Gheorghe Pantelimon l-a omagiat, a relevat activitatea
fecundă pe care a desfăşurat-o de-a lungul vieţii
şi s-a păstrat un pios moment de reculegere.
În revista „Seniorii” nr. 18, din decembrie
2019, doamna prof. Carmen Mărculescu Farcaş,
care i-a cunoscut îndeaproape preocupările, i-a
dedicat un articol înduioşător.
Imaginea luminoasă a ilustrului avocat Paul
Angelescu va dăinui peste ani în inimile noastre
şi ne rugăm Bunului Dumnezeu să-l odihnească
în pace!

DE UNDE VINE CUVÂNTUL CRĂCIUN
Mihai VINEREANU

O

riginea acestui cuvânt a fost mult
discutată de-a lungul timpului. Astfel,
unii lingviști, precum Ovid Densusianu și G.
Pascu cred că provine din lat. creatione(m), dar
acesta nu este adecvat nici din punct de vedere
fonetic, nici teologic. Astfel creatione(m) ar fi
dat *Creciune, nu Crăciun.
Din punct de vedere teologic, ideea de
creaţie este împotriva dogmei creştine,
întrucât Iisus a pre-existat naşterii sale pământene, ca fiu al lui
Dumnezeu şi, prin urmare, el doar s-a întrupat, așa cum ține să
menționeze și crezul creştin că Iisus este ”născut, iar nu făcut”.
Cuvântul Crăciun este răspândit în toate limbile din Balcani,
precum şi în cele din Centrul şi Estul Europei: bulgar kračon, sârb
Kračun (nume propriu), maghiar Karačon, karačon (nume propriu şi
sărbătoarea Crăciunului), ceh cračun, ucrainean k(e)rečun, kračiun,
vechi rus koročun. În vechea rusă avea sens de ”solstiţiu de iarnă” şi
”moarte”. Larga răspândire a acestui termen în limbile din Centrul şi
Estul Europei i-a făcut pe unii autori să creadă că ar fi de origine slavă.
În căutarea etimologiei termenilor slavi, Vasmer , autorul unui amplu
dicționar etimologic al limbii ruse, îl derivă din forme slave complet
inadecvate, precum kratŭkŭ ”scurt” sau kračati ”a păşi”.
Paliga arată că la sârbi kračun se referă și la ”ziua butucului”
când se ardea un ”butuc de Crăciun”, la bulgari kračun este fie
o zi din perioada de iarnă, fie perioada dintre 8-12 iunie. La ruşi
karačon este perioada solstiţiului de vară, iar la ucraineni este
”colacul de Crăciun”, ceea ce dovedește că formele din limbile
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slave de răsărit nu provin din proto-slavă, ci au fost împrumutate
din străromână la epoci istorice diferite.
Faptul că la slavii de răsărit, Crăciunul se numeşte simplu
Roždeštvo, adică ”Naşterea”, ca de altfel şi în alte limbi europene
(it. Natale, sp. Navidad), iar Moş Crăciun se numeşte Dedь
Moroz, adică Moş Ger, arată că la ei nu s-a făcut o asociere între
anumite tradiţii agrare pre-creştine şi sărbătoarea Crăciunului,
aşa cum s-a făcut la români. Astfel nu este nici o îndoială că slavii
de sud, maghiarii şi alte popoare din Europa Centrală au luat
acest termen de la români. Că este o sărbătoare pre-creștină o
dovedește și faptul că sărbătoarea Crăciunului nu s-a celebrat
în biserica creştină decât foarte târziu, cam din secolul IV, mai
întâi la Roma, de prin 336 d.Ch. încoace. În tradiţia romană, tot în
acea perioadă, mai exact între 17-22 decembrie, se sărbătoreau
Saturnaliile. Romanii se distrau şi îşi făceau cadouri, obicei preluat
de creştinism, asimilat cu sărbătorirea Crăciunului, care dăinuie şi
astăzi, răspândindu-se în toate ţările europene, cât şi peste ocean.
La romani, data de 25 decembrie era ziua naşterii lui Mithra,
divinitate de origine persană, supranumit şi Soarele Dreptăţii.
Societăţile neolitice acordau o mare însemnătate Soarelui ca
dătător de viaţă. Prin urmare, data solstiţiului de iarnă, dată la
care soarele începe să se ridice pe cer şi ziua să crească, era o dată
extrem de importantă pentru aceste societăţi, agrare prin excelenţă.
Sărbători legate de această dată sânt întâlnite la popoarele vechi din
Europa, fapt care atestă vechimea şi importanţa acestei date.
Având în vedere aceste detalii, geto-dacii sărbătoreau desigur
în preajma solstiţiului de iarnă naşterea unei divinităţi solare,
uraniene, sărbătoare asociată şi cu ideea de moarte (şi naştere)
ca și în alte religii străvechi.

În plus, multitudinea obiceiurilor pre-creștine din folclorul
românesc legate de sărbătoarea Crăciunului, obiceiuri care au
rezistat până azi, sânt încă o dovadă că ele nu au apărut odată cu
introducerea în biserica creştină a celebrării naşterii lui Iisus.
În aceeași manieră, sărbători străvechi legate de solstiţiul de
iarnă au fost asociate cu naşterea lui Iisus şi la popoarele germanice.
Astfel solstiţiul de iarnă se numeşte în limbile scandinave jul din
proto-germanicul *hjul ”discul (cercul) solar”, după cum arată
J. Grimm. Termenul a definit mai întâi o sărbătoare păgână
germanică, fiind și denumirea sărbătorii creștine a Crăciunului
într-o perioadă mai veche. Prin urmare, și rom. Crăciun trebuie
să definească tot ”discul (cercul) solar” şi nu altceva şi trebuie să
provină de la acelaşi radical care defineşte cercul în limba română.
Reiese, prin urmare, că rom. Crăciun provine din PIE *(s)ker- ”a
îndoi, a încovoia”, respectiv *kerk- ”cerc”, radical destul de productiv
în limba română, din care provine rom. cerc și alte cuvinte similare
din limba română.
Astfel din PIE *kerk > traco-dac. *kerkion > stră-rom. *Kerk’un
> rom. Crăciun. Suf. -ion este specific limbii geto-dace (cf. Koga-ion).
Forma aromână Cărţun arată că metateza lichidei ra avut loc destul
de târziu, probabil către sfârşitul mileniului I sau începutul mileniului
II d.Ch.
În concluzie, sărbătoarea Crăciunului are rădăcini străvechi,
indo-europene având un caracter agrar neolitic, fiind întâlnită sub o
formă sau alta la mai multe popoare indo-europene. În esenţă este
o celebrare a solstiţiului de iarnă, a soarelui, iar denumirea însăşi
a Crăciunului este de origine traco-dacă, preluată apoi de celelalte
popoare din Europa Centrală şi de Răsărit la date diferite, având azi
sensuri diferite, dar asociate cu rom. Crăciun.

PRIMII PAȘI ÎN CANADA
Emil MANZUR
(Urmare din Cultura vâlceană nr 161)
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ă nu vă îngrijorați dacă încep să apară
greutăți, deoarece toată lumea le
întâmpină la început. Este foarte important să
știi ce vrei și să ai ambiția de a reuși în viață
într-o țară în care primești oportunități la care
poate nici nu visezi.
Foarte diversificată din punct de vedere
etnic și cultural, Canada este o țară în care nu
te simți discriminat, în care înveți să fii rasist și să accepți defectele
și obiceiurile fiecărei etnii.
În Canada majoritatea servicilor medicale (medicamente,
controale medicale, spitalizare) sunt asigurate de guvern. Firma
care vă angajează vă mai poate asigura și alte servicii medicale:
oftalmologie, stomatologie.
Depinzând de sistemul de beneficii, majoritatea persoanelor
care vin în Canada doresc să-și continue cariera în același domeniu
ca și în țara natală. Pentru cei care au această șansă, începutul
este întotdeauna mai greu, fiind nevoiți să înceapă activitatea
la un nivel mai jos, dar prin muncă și devotament pot avansa
destul de repede. Este foarte important să participi la cursuri de
perfecționare profesională, pentru că angajatorii țin foarte mult
să ai o diplomă eliberată în Canada.
Familiile cu copii, în care ambii părinți lucrează, au posibilitatea
să-și trimită copiii la creșă până la vârsta de trei ani. Deoarece
acestea sunt private, sunt destul de costisitoare. După vârsta de
trei ani, până când copilul poate merge la școală, se poate opta

PORŢIA DE CANDOARE
(Urmare din pag. 3)
Este impresionantă scena în care povestește cum împinge, în
fiecare dimineață, landoul cu verișoara ei de unsprezece luni, în
drumul de acasă spre creșă, în vreme ce ţine şi vioara într-o mână.
Lumea copilăriei Cameliei Petrescu e o lume recentă, chiar fără
să ne raportăm la scara istoriei. Totuși, celor mai tineri le poate
părea o lume îndepărtată. Și este îndepărtată, pe bună dreptate,
dacă avem în vedere, cel puţin, diferenţa dintre responsabilitățile
care se puneau atunci pe umerii unui copil şi cele care se pun azi.
Astfel, cartea aceasta este și despre responsabilitate, despre
seriozitate, despre maturitate, despre acordarea încrederii.
Fetiţa Camelia nu are cum să uite durerea despărţirii de mama
ei pe care o vede doar la anumite intervale de timp. Suferinţa
aceasta este exprimată reţinut, dar este cu atât mai emoţionantă
şi mai sugestivă: „Dar mama pleacă. Vine și pleacă.” Nu se poate
să nu ne impresioneze sensibilitatea copilului care simte acut
lipsa mamei sale, chiar dacă această despărţire nu e definitivă şi
nici tragică, precum e la Niculăeş cu ale cărui sentimente Camelia
Petrescu, copil, se identifică.
Suferinţa lui Niculăeş este şi suferinţa ei şi are aceeaşi amploare, chiar dacă situaţiile nu sunt identice. Dar cuvintele personajului
sadovenian exprimă exact ce simte şi ea, de aceea au un ecou puternic în sufletul ei de copil: “N-are cine mă spăla, n-are cine mă îngriji”.
Nu are cine, ea fiind cea care spală și pentru ea, și pentru alții, ea
fiind cea care îngrijește atât de ea însăşi, un copil, cât și de alții.
Este o carte despre durerea copilului de nouă ani smuls de
lângă părinți pentru a merge la școală și a-şi găsi un drum drept în
viață. Durere pe care o acceptă și o duce, cum poate, pe umerii ei
de copil. “De la o vreme, bunica o tot cicăleşte pe mama și, într-o
zi, mămica mă duce de lângă ea.”
Contrar aparenţelor şi, parcă, în pofida bunului simţ care o
caracterizează şi pe care e imposibil să nu-l remarci, Camelia Petrescu nu suferă de vreun complex, dar nici nu face mare caz de
ceva anume. Pare să spună „ce e de întâmplat se va întâmpla”,
însă fără a-i fi caracteristică, nici pe departe, atitudinea fatalistă,
de tip mioritic. Este o luptătoare şi este deosebit de tenace.
Nu capitulează fără luptă, e genul de persoană capabilă să
lupte fără încetare atunci când ştie că are dreptate. Luptă până
când i se face dreptate. Are o perseverenţă remarcabilă, este
hotărâtă şi conştiincioasă. Toate acestea sub semnul împlinirii datoriei care este esenţială pentru Camelia Petrescu.
Fără îndoială că autoarea, personaj principal în această carte,
este ceea ce numim un om așezat. Dar un om așezat care ne

pentru o grădiniță de stat sau privată (la fel ca și școala), în funcție
de situația materială. De asemenea, facultățile se plătesc. Fiind și
ele costisitoare, părinții canadieni optează să le deschidă conturi
de economii pentru studii, care sunt foarte avantajoase. Astfel, la
vârsta de 18 ani tânărul poate opta pentru o facultate, iar plata va
fi de ordinul 100-200 de mii de dolari.
Totuși guvernul canadian oferă suport financiar tinerilor care
urmează o universitate. Acești bani se pot returna fără dobândă,
după ce tânărul a terminat facultatea și a găsit un loc de muncă,
reținându-i-se o sumă de bani lunar, până când se acoperă
împrumutul. La împlinirea vârstei de 18 ani, tinerii canadieni
optează să trăiască pe cont propriu și destul de rar apelează la
ajutorul părinților.
Persoanele care au ajuns la vârsta pensionării aleg să
călătorească, își vând casele și se mută în apartamente mai mici
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sau în apartamente de seniori, acolo unde au asistență 24 ore/zi.
În niciun caz nu se mută cu copiii ca să aibă grijă de nepoți.
Totuși, cine merge în Canada trebuie să fie bine pregătit
financiar. Viața este scumpă. Dacă ajungi acolo cu 10.000 de
dolari și nu ai un loc de muncă poți să te descurci aproximativ 6-8
luni. În această perioadă trebuie neapărat să-ți găsești de lucru
sau să aplici pentru ajutor social.
Prima problemă pe care o întâmpini este dacă ai unde să
locuiești. Dacă ai prieteni sau rude care te pot găzdui câteva
săptămâni atunci este mai simplu. Dacă nu, trebuie să mergi la
un motel, care nu este ieftin (aproximativ 100 de dolari camera).
Și chiriile sunt costisitoare, prețul depinzând de mărimea
apartamentului și zona în care se află amplasate. Chiriile încep
de pe la 800 de dolari/lună. Apartamentele au mobilată doar
bucătăria. Dacă reușiți să găsiți o chirie potrivită, următorul pas
este să mobilați apartamentul cu strictul necesar (pat, masă,
fotolii, televizor etc.). Mobilierul se poate găsi mai ieftin la mâna
a doua, din talcioc sau de la vânzători privați, care își expun marfa
în fața garajului.
O altă problemă pe care mulți o întâmpină este mijlocul de
transport. Mașinile nu sunt scumpe, dar trebuie să ai carnet de
conducere canadian, cel din Europa este valabil doar o lună. În
acest timp trebuie să iei câteva ore de conducere, să te obișnuiești
cu regulile de circulație de acolo, care sunt puțin diferite de cele
din Europa. Examenul este identic cu cel din Europa – teoretic și
practic. Examinatorii sunt foarte serioși și exigenți.
Cu toate aceste lucruri rezolvate (locuința, mobila, mașina,
carnetul de conducere), se poate trece la etapa a II-a, și anume la
găsirea unui loc de muncă.

demonstrează, prin felul în care scrie, că poate să fie un om in- teres restrâns. Nu este o carte locală, regională și nici provincială.
teresant. Chiar poate. Rândurile aşternute pe hârtie de acest om Îndrăznesc să spun că este o carte pentru toți, pentru aici, penaşezat sunt un argument temeinic şi o bună ocazie pentru a ne tru oriunde în această lume și pentru oricând. Repet, nu sunt în
dezbăra de prejudecăţi. Cum ar fi aceea că un om aşezat, un om măsură să stabilesc eu valoarea literară a acestei cărți. Vorbesc
cumsecade este, neapărat, plictisitor şi, fără îndoială, neintere- doar din perspectiva celui care a scris două-trei cărți şi care a
îndrăgit textul de faţă asupra căruia s-a aplecat.
sant. Iată, constatăm că nu.
Chiar atunci când suntem tentaţi să credem că un pasaj a fost
Volumul de faţă este şi o mărturisire despre valorile în care
Camelia Petrescu crede. „Mi se pare că are un suflet bun și că este scris cu stângăcie e posibil să ne înșelăm. La Camelia Petrescu, ceea
mai hotărât” afirmă despre cel care urma să-i fie și care și acum ce am putea cataloga drept stângăcii, de exemplu folosirea nu doar
îi este soț. Autoarea nu se autocaracterizează niciodată direct, fără complexe, ci chiar cu dezinvoltură şi cu detaşare a expresiilor
ci doar prin ceea ce simte, prin stările pe care le trăiește și prin care fac parte din ceea ce ne-am obișnuit să denumim „limba de
propriile fapte sau prin atitudinea față de faptele altora. Nedrep- lemn”, aceste aparente stângăcii au farmecul și, mai cu seamă,
tatea o îndurerează și o revoltă. „Citesc la lumina lampii. Lacrimi justificarea lor. Folosirea acestora nu face decât să ne plaseze exde revoltă îmi curg pe obrajii îndurerați de nedreptate.” Era copil act în lumea pe care mulți dintre noi am trăit-o și despre care,
tot mulți dintre noi, necunoscând o alta, credeam că este normași citea „Degețica”.
Trecerile de la un tablou la altul, de multe ori bruște, sunt litatea. Pentru cei care nu ştiu, asta s-a întâmplat înainte de a plonrealizate în așa fel încât firul poveștii nu se pierde. Ca și cum au- ja din limba de lemn direct în limba de plastic sau de termopan.
Textul suferă, în oarecare măsură, către final, autoarea pretoarea ar vrea să ne spună: ați aflat destul despre asta, restul nu
mai prezintă interes, să trecem la altceva. V-am spus atât cât tre- cipitându-se, parcă, să menţioneze puzderie de informaţii, sa
buie pentru a trage singuri concluzia sau concluziile. Nu mă pierd ne relateze cât mai multe fapte, să noteze şi să notifice cât mai
multe date. Chiar şi aşa, valoarea de document
în amănunte. Nu dau explicaţii în plus. Nu ştii
ce înseamnă „moaşă” şi nici „bubat”? E strict C A M E L I A P E T R E S C U a acestor pasaje, ce par a suferi din punct de
vedere literar, rămâne intactă. Reţinem, prin
misiunea ta de cititor să te interesezi şi să afli.
urmare, că viaţa oricărui om, oricât ar părea de
Camelia Petrescu doar în aparență poate fi
nespectaculoasă, merita sa fie povestită, daca
încorsetată, stăpânită. Altfel, este un spirit liber,
ştii cum s-o faci. Doamna Camelia Petrescu, cu
cât se poate de liber. Cel puțin așa o dezvăluie
siguranţă, ştie.
acest volum. Realistă și profund cinstită. Nu vrea
Cartea de faţă este o carte de memorii în
niciodată mai mult decât ceea ce crede că mericare autoarea povestește întâmplările pe care
tă. Nu spune niciodată mai mult decât ştie. De
le-a trăit. Este şi o carte document deoarece
unde şi cum aflăm asta? Tot din acest volum.
orice text de felul acesta, la orice epocă s-ar refeE felul în care ne-o dezvăluie rândurile cărţii.
ri, se constituie într-un document. Fiecare om
Neîndoielnic, mai în văzul lumii sau mai
are istoria lui personală. O istorie mică, neconferit, fiecare dintre noi are o cruce de dus.
semnată în cărţile de istorie decât cel mult acDeși pare să ne dezvăluie mult, autoarea nu ne
cidental, întâmplător. Avem nevoie doar de un
descoperă decât atât cât are relevanță. Nu ne
pic de îndrăzneală şi de un pic de încredere în
spune nici cât a fost sau cât este de grea sau
noi pentru a povesti în scris propria istorie – viade ușoară crucea pe care a dus-o şi pe care o
ţa noastră. Mai cred, totodată, că acest volum
duce. Doar prezintă faptele, așa cum au fost.
este un jurnal pe care autoarea pare că l-a ținut
Aproape ca un jurnalist, uneori.
cel puțin din momentul în care a hotărât că
Eu nu cred că această carte este una care
să prezinte interes doar pentru comunitățile, V I A Ț A, D R A G O S T E A M EA vrea să le spună ceva oamenilor, în scris.
Îmi tot vine în minte o expresie pe care o
relativ restrânse, la care se referă autoarea: Editura „Mircea cel Bătrân”, 2019
asociez rândurilor scrise de doamna Camelia
Râmnicul și Frânceștiul. E-adevărat, amintirile
Cameliei Petrescu nu depășesc decât sporadic, accidental, acest Petrescu, expresie care pare să le definească: „porția de candoare”. Pe care, cred eu, avem obligația să ne-o administrăm fiecareal. Sunt locurile care i-au marcat existența.
Însă nu cred că evocările autoarei ar trebui să prezinte in- are. Negreşit. Măcar din când în când.
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CONFLUENȚE LA COLEGIUL NAȚIONAL „ANDREI ȘAGUNA” DIN BRAȘOV

S

e vestise prin eter că în curând, la Brașov, doi tineri
funcționari la Instituția Prefectului vor lansa o carte-studiu,
îndelung trudită. Anton Pann, cel... isteț ca un proverb, sălășluit
în memoria publică a Râmnicului, ne va fi atras atenția că nu avem
voie să lipsim de la evenimentul încoronării autorilor, în celălalt
oraș de suflet al său și să nu-l povestim; adică să-l dăm, filă de
istorie proaspătă, lumii. Gândul ne-a sosit și prin INTERNET, apriori momentului din 26 Noiembrie 2019. Cartea, plecată deja la
tiparul editurii Libris Editorial, din Brașov, ne dădea un imbold în
plus să cunoaștem autorii și să vedem primul ei impact public,
prin impresiile brașovenilor - că în recomandarea copertei IV se
spunea explicit, că „Este o carte pentru brașoveni”! Apoi prefața
cărții „Din dragoste pentru oraș și adevăr” ne arunca o îndoială ce trebuia și altfel lămurită: cât de subiectivă, prin încărcătura patriotismului local (autorii, fiind brașoveni, get-beget, prin
naștere și studii superioare!) și cât poate fi o carte-document, ca
un aide memoire, observând un impresionant aparat critic, cu aproape 300 de trimiteri la surse, tabele, ilustrații foto, copii de pe documente etc.? Apoi, după studiul în amănunt, se iviră și alte întrebări care nu aveau răspunsul, în legătură cu alegerea temei, a
momentului ales pentru o restituire istorică importantă și a inspiratei modalități de tratare. Am avut senzația, din primul moment
al parcurgerii textului (înainte de atingerea cărții, aflată ... la tipar!) că dincolo de sugestia titlului cărții „Prefecți ai județului
Brașov de odinioară, 1919-1939” se află acel ceva de interes
pentru toți românii, care nu trebuie să uite, după o sută de ani,
pagini esențiale din destinul neamului, care trăise clipe astrale în
câștigarea redutei întregirii naționale și afirmarea unui stat modern, ROMÂNIA, în geopolitica... lumii. Destule motive să dăm
curs imboldului ... lui Anton Pann (în Râmnic numele lui patronează: un teatru, o casă memorială, o școală gimnazială, o asociație
culturală, un cor specializat pe muzică psaltică, iar o revistă, „Povestea Vorbei 21”, îl are emblemă la fiecare nr. trimestrial, de vreo
două deceni!) și invitației, primită de la unul din autori- cu părinții
lui având obârșii, atât în Vâlcea, cât și prin Brașovul său natal! Gabriel Ion Necula. Observând coperta I, instantaneu mi-am pus întrebarea: de unde vine inspirația, ca pe o carte de
debut, să pui o hartă a aceleași Românii întregite,
la o distanță de 22 de ani? (în 4 decembrie 1997,
lansam la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”
din Rm. Vâlcea cartea „Amprente în Marmura Istoriei” ed. ALMAROM” vezi foto!). Apoi, nu m-a
surprins colaborarea dintre un inginer- Adrian
Horia Enescu (autorul, cu pasiune declarată pentru istorie!) și un jurist-Gabriel Ion Necula, mai
ales că voi fi încercat aceeași formulă binomială,
când am scris „Spiritul Civic”, patru volume, în perioada 1999-2006!
Cu gândul la Andrei Șaguna și la istoricul Consiliu Dirigent - de acum un centenar! - am fost în
ziua cea mare a alegerii Președintelui României,
la Sibiu (24 nov.2019). Am trecut pe lângă... marele ierarh al Transilvaniei, moment împietrit spre
neuitare, dar și pe strada, amintind de Nicolae
Bălcescu, pe care, în locul întâlnirii cu cea a istoricului A.D. Xenopol , se află locația sediului istoric,
marcată târziu (abia anul trecut... la CENTENAR!)
a Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului și
ținuturilor românești din Ungaria.
Am intrat în Piața Mare a Sibiului când ceasul bătea amiaza. Am promis atunci gândului, iscat acolo, să cinstim și altfel personalitățile unei elite românești, ivite la ceasul marii nevoi. Gândul se va fi
strecurat, am această convingere, din Cartea tinerilor brașoveni, care vor fi insistat în recuperarea
profilului unor autentici oameni de stat, cu staturi
impozante cultural-spirituale, cum nu prea mai vezi
prin deșertul scenei politice de azi. Voi fi reținut din
sinteza făcută, cu o claritate incontestabilă, cele asupra vieții omului de stat – unul autentic!- Iuliu Maniu:
„Mai amintim doar că, după accederea comuniștilor la putere în 1948, la fel ca în cazul procesului intentat mareșalului Antonescu în urmă cu
un an și jumătate, sentința era dinainte stabilită,
pe baza unor acuzații fără acoperire materială, având ca pretext
nu probe, ci indicații politice venite de la Moscova și prezentate în
haină juridică la București.( ...) La 5 februarie 1953, Iuliu Maniu a
încetat din viață, la vârsta de 8o de ani, în penitenciarul din Sighet.
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Apoi toate s-au liniștit (?! s.n). Maniu pleca spre groapa comună
și gloria eternă.”
În legătură cu liniștirea invocată, aveam ceva de spus, în spiritul Imnului Eroilor : „Dezveliți tot adevărul și să spuneți tuturor...!”
Deși a fost o personalitate exponențială a Istoriei Naționale, Iuliu
Maniu este încă ascuns de ... propagandele revolute. Cum să i se
ierte faptul că a înăbușit, din fașă, două revoluții bolșevice (leniniste!): Viena 1918 și Budapesta, 1919? Cum să poată accepta
Biserica tradițională (BOR), că era greco-catolic, când binomul
biserică-regim politic, după 1948, cultiva, simfonic, marxism-leninismul? Cum să accepte scena politică românească, postdecembristă, partidele istorice pentru care, nu doar Iuliu Maniu (câte alte
personalități ale elitei autentice nu fuseseră lichidate...!), ci și atâți
supraviețuitori trebuiau discreditați? Cum să-mi pot explica faptul că la Centenarul Unirii, de la 1 Decembrie, 2018, aniversat cu
pompă la Alba Iulia, lui Iuliu Maniu (ce nume sugestive, pentru latinitatea noastră, Iuliu și chiar Alba Iulia!) organizatorii au uitat să-i
depună, măcar o floare. Noroc cu sătenii lui, din Bădăcin, care l-au
onorat cu o delegație importantă! Apoi că la Ocnele Mari, unde
am instituit o Academie informală (pentru a scoate din ascundere
adevăruri, încă incomode!): „Academia de sub pământ” (după spusa
lui Petre Pandrea!), „oamenii de stânga” s-au delimitat de „un dușman al poporului”! Se întâmpla în Anul CENTENAR, 2018, în care pe
IULIU Maniu l-am primit în această academie informală. Nu s-au
liniștit toate! Mai sunt stafii care nu permit... dezvelirea întregului adevăr! Mi-am propus să fac publice aceste lucruri la Brașov și... am reușit să le transmit, forțând, într-un anume fel, scenariul contra-timp
al moderatorului... Îmi amintisem că Andrei Șaguna va fi fost împreună cu Ioan Lemeny la Blaj în 1848 (uniții întru Unire cu... ortodocși!), că la Alba Iulia greco-catolicii și ortodocșii , prin liderii lor, au
organizat Marea Adunare, în 1918 și au bătut împreună clopotele
pentru a da semnalul unui nou destin al Transilvaniei, în țara întregită ( fix la ora 12.00, în acea zi a zilelor!), că în Consiliul Dirigent
PNR și PSD, alături de independenți, au format guvernul paralel al
unei integrări a Transilvaniei întru Regatul România (și câte s-au
putut face, în doar 1 an și patru luni, în comparație cu interminabila integrare, de vreo 30 de ani, în Uniunea
Europeană!).
Iată-ne la Brașov, în 26 Noiembrie 2019. Mai
sunt 4 zile până la Sf. Andrei și 5 zile, până la Ziua
Națională a României, 1 Decembrie, când capitala spirituală a românilor, Alba Iulia va chema la
liturghie în Catedrala Reîntregirii o mulțime dinspre toate regiunile istorice, să-l salute pe Mihai
Viteazul- simbolul ecvestru al gândului secular de
unitate. Dar Brașovul, propus prin 1919 să fie capitală a României, tocmai pentru rolul său de placă turnantă și liant al întregului, se arată ceea ce
și geografia mărturisește: centrul din care razele
încoronează conturul (fericită sugestia graficii copertei I !), cu adevărat o cetate- COROANĂ! Aici
se poate consacra ceea ce lucrarea omenească temeinică își merită truda, iar autorilor ei: înscrierea
în lungul șir al numelor memorabile.
Pășesc cu emoție în palatul Colegiul Național
„Andrei Șaguna” la 5 fix, într-o după amiază de
toamnă târzie, în care umbrele Tâmpei și turlele...
Bisericii Negre se lasă luminate discret de înserarea... electrică. Am răgazul suficient să mă minunez de holul cu mărturia vie a atâtor elevi iluștrii,
consemnați în slove aurite să-ți aducă aminte că
au fost liant al atâtor generații, înnobilând elitele
vremii trecute, dar și pe a celei din scenă. O listă impresionantă de academicieni (49!), ținută la
zi, mi-l arată pe Lucian Blaga absolvent (Cu poetul acesta, și el ocazionând un... Centenar, de la
publicarea la București a „Poemelor Luminii”, în
1919 – ca dar al Ardealului, pentru Marea Unire!- stătusem de vorbă, într-o carte dăruită, tot
Centenarului, prin cele 100 de răspunsuri, date
poetului, într-un dialog virtual!) . Acolo îl observ
și pe Ioan Aurel Pop, istoricul clujean, elev la ...
Șaguna și acum ditai președinte al Academiei Române. Îmi trece prin minte: „o carte despre istorie
și despre oameni remarcabili, nu se poate lansa decât, undeva
pe aici, prin preajmă!”. Cercetez cu o curiozitate amplificată, de
atâtea nume recunoscute, în legătură cu atâtea alte domenii. Un
Radu Prișcu, inginerul care a proiectat barajul impresionant de

la Vidraru, un fondator de școală modernă de hidrotehnică este
și el, nu doar șagunist, dar o placă memorială îl arată cu ... casa
nașterii lipită de clădirea... colegiului. Pe lista cu șefii de promoție
observ, că prin 1897 (oricum prin preajmă, dacă memoria îmi
joacă feste!), apoi de vreo două ori ceva mai recent, numele
Enescu este aidoma celui al unuia dintre autori (Adrian Horia
ENESCU!). Peste tot, pe toate holurile, pe casa scării de acces
tablouri cu absolvenții, portrete ale profesorilor și nelipsitele „pomelnice” care cinstesc, ceva mai laic, numele elevilor, trecuți pe la
„Andrei Șaguna” să devină OAMENI! Pe culoarul care mărginește
splendida sală de festivități, o Expoziție, oferită dar special acestui
eveniment, ne reține... dragostea la prima vedere, urmând ca mai
apoi, să aflăm lucruri interesante despre rostul ei și proiectul itinerant, care o va duce către mai larg ...în mare publică.
În Sala Festivă a colegiului, o splendidă sală cu atâtea evenimente găzduite într-o istorie, dincolo de un centenar, lumea bună
a orașului, alături de oaspeții veniți din împrejurimi, este pregătită
să întâmpine, cu multă curiozitate (cartea au primit-o la intrarea
în sală!), într-un triptic: cu muzică bună (pian/cor), lansarea de
carte, și amintita expoziție, pe cei care ne-au invitat. Moderatorul evenimentului a fost tânărul scriitor Laurențiu-Ciprian Tudor
, cel care recomandă cartea, în amintita prefață și va relua aici
concluziile, consemnate deja. În fața asistenței, așezată în băncile
de lemn lustruite de atâtea generații, au apărut autorii acestei
cărți-document, cu tușă monografică de patriotism local, dar o
reușită sinteză de informație abil structurată pentru numitul de
noi aide memoire , cu atâtea cuvinte cheie. Chemați să prezinte
cartea lor de debut au fost tânărul moderator, alături de Prof. Mariana Ionescu (profesoara „mână de fier”, unul dintre Directorii
remarcabili ai Colegiului, chiar profesor... al autorilor, cu peste un
deceniu în urmă!) , prof. Vicențiu Oprișan ( îndrumătorul lucrării,
ca fost profesor de istorie!). Dincolo de cele scrise, deja în carte de prezentatori, am reținut cele spuse de domnul Oprișan , în
care mi-am regăsit concluziile, și am înțeles maniera indusă stilului autorilor, cu mult profesionalism, să nu deranjeze bolile netratabile ale mentalului, tarat de propagandele revolute , ori de parti
prisurile etnice- orașul în perspectiva aceasta fiind, multi etnic,
multicultural, cu o dinamică a schimbării structurale, după bătaia
vântului geopolitic! Rezonanța cu lumea din sală a fost evidentă,
acolo informația – vezi caracterul monografic!- acolo unde chiar
orașul și-a luat nume de străzi de la ... foștii prefecți (prezentați
riguros, cu atâtea detalii, adunate din toate sursele disponibile!),
unde fapta acestora a intrat conștiința publică. Apoi slujitorii de
azi ai Instituției Prefectului, s-au regăsit în limbajul tehnic, consacrat de administrația aceasta care știe citi în logica... judiciară.
Corul Colegiului, format din superbele fete costumate popular,
ne dăruiește cântecul lui Ciprian Porumbescu, cunoscutul imn „Pe-al
nostru steag e scris unire!” Acum imn al Albaniei! Mă străfulgeră
un gând: suntem solidari, fără o premeditare, cu cei încercați, chiar
în dimineața acestei zile de cutremurul căzut asupra țări lor! Avem
atâtea conexiuni ale substratului, între străbunicii noștri și câte alte
punți culturale, nu doar numai acest cântec care slăvește unitate!
(Zilele următoare îmi vor fi confirmat afinitatea specială a românilor pentru albanezi, noi fiind primii și cei mai consistenți în ajutorarea specializată în această situație!) Apoi cum să uiți de Alecsandri care, pe la Brașov dădea o horă a... Unirii Ardealului și apoi,
la un moment dat textul lui a însemnat, versurile unui vremelnic
Imn Național, cu muzica unui Flechtemacher, sas cu originea în
...Krondstadt (și iar privesc către autorul... Horia Enescu și mă minunez cum se transferă peste generații numele, să rămână strigări
în continuitatea generaților !).
(Continuare în pag. 9)

Mihai SPORIȘ

ION
FRÂNTU

BALADA LOVIȘTEI
Am plecat în miez de vară
Într-o țară milenară
Să găsesc un colț de Rai
Urma moșilor pe plai.
Sui în deal, privesc în zare
Înspre Răsărit mi-apare,
Într-o mică trecătoare
Lâng-o apă curgătoare
O stâncă fermecătoare,
Cu legende-ncântătoare;
E cula lui Decebal
Neînfricatul rege dac.
Sui în vârful Oului
Să văd Țara Loviștei;
Merg spre Nord, privesc în zare
Și-ntâlnesc Calea cea Mare;
Este drumul moșilor
Pe sub creasta munților
Și de-a lungul văilor
Merg pe calea moșului
Peste dealul dacului
Trec apele Oltului
Sui vârful Gorganului
Revăd Țara Loviștei
Din vârful Gorganului
Până-n vama Cucului
Pe poteca muntelui,
Sub cetina bradului
Unde simt urma poetului
Ce-n cruciș și-n curmeziș
Trece-n țara cu „mitici”;
Merg spre Vest, privesc în zare
Și-ntâlnesc o altă cale;
Din pârâul Graniței

În vârful Mohorului
Merg pe drumul regelui
Trecând apa Lotrului,
A regelui nostru cel care
A făcut Dacia Mare
Din vârful Mohorului
Pânâ-n cel al Coziei
Merg pe creasta muntelui
În luntrea haiducului
Trec apele Oltului
Sui pe Gogoinul sfânt
Minune pe acest pământ
Sunt pe Amfiteatrul Mare
Ce scaldă mândru-n soare
Este-un loc cum altul nu-i
Pe fața pământului.
Loviște mirific plai
„Grădină în colț de rai”
Ce a fost acest pământ
De când omu-i în lume sfânt
A fost matca noastră care
A făcut lumea cea mare
Și-a plecat în patru zări
Să se-ntoarcă pe cărări
Ca popoare migratoare,
Imperii cotropitoare
Așa a fost și cel care
Împărart ori desemnat,
A plecat din Roma lui
În țara străbunului.
După lupte-ncrâncenate
El a cucerit o parte
Din țara dacului
Cel din nordul Dunării
Și-a plecat în Roma lui
Cu sclavi și cu bogății;
Dacicus a fost numit
Patru luni a chefuit
Patru luni și patru zile
Pe-a imperiului ruine
Dar prea mult nu a trecut
Căci blestemul l-a lovit
Și în chinuri a murit
Trupul lui incinerat
Pus în urnă-a fost furat
Din Columna închinată
Bunilor străbunilor!
...Și acum după milenii
Stăm și cugetăm spunând:
Omule ce ai făcut
Trecător, pe-acest pământ!?

CLAUDIA
VOICULESCU

SENIORII ÎN VIZITĂ LA CRAMĂ

HORIA
POPESCU

„IN VINO VERITAS”
La casa cu Blazon
Crezând ca vinul curge în pahare
În loc de tratament rezon
Ni s-au servit doar... vorbe goale

Se-ascunde entropia în cuvânt
Cercul șapte-al trădării
Mă cuprinde-n legământ
Și numai ochiul e-al destrămării...
Stai suflete în ninsoarea de tei,
Adevărata lumină răsare-n pământ

Dă Doamne o ploaie
Pământul să se-nmoaie
Izvoarele să șoșotească
„Simfonia apelor” sa ne înveselească.

Unui
matematican

Lacurile nu mai sunt pline
Este nevoie și de energie
Sistemele de irigații sunt distruse
Vai ș-amar de sufletele noastre.
Dar pentru că eu cred în Dumnezeu
Și știu că neamul românesc nu piere
Îl rog pe mântuitorul meu
Încă o dată să ne ierte:

De-l întrebi de 3,14
Raspunsul este rațional
Fascinația acestui număr
L-a făcut mathematician.

De-ale lui Bahus
Tămâind prin multe cârciumi
Negăsind drumul spre casă
Bunul meu coleg se jură
Că a băut doar lapte praf
Se spovedea evlavios săracul
Vorbind cu un stâlp de iluminat stradal

FORMULA MAGICĂ
(S-a întâmplat cândva prin anul V de studii la I.P.București la cursul festiv)

P

romoția 1977, 125 studenți din cadrul Facultății de Energetică, secțiile Electroenergetică, Termoenergetică, Centrale
nucleare și Hidroenergetic, au cantat Gaudeamus.
Moment unic, irepetabil, un „carpe dieu.”
Greii hidroenergeticii romanești Academician Mitu Dumitrescu, profesor Deaconu A, conferențiarii Zidaru P, Isbașoiu C,
Boisnard J, ne gratulau cu apelativul „Domnule coleg”.
Doamne câtă generozitate, ce mesaj, ne obliga în noua etapă a vieții de inginer.
Fiecare ne vedeam pe un șantier, la o centrală hidro, la dispecerat, gospodari de ape, în proiectare etc.
Profesorul de vane și stavile în stilul său inconfundabil, la final a scris pe tabla o formulă și ne-a îndemnat să o deslușim. Sigur,
era în joc prestigiul domnieisale și, de ce nu, orgoliul nostru.
Văzând situația stânjenitoare în care ne aflam, supliciul neputiței de a răspunde, ne-a tradus dumnealui formula: Ks=Dh+M2+Tg3/ Ks=cheia succesului în viață, Dh=dotare ereditară, M2=munca la pătrat, Tg3=tine-ti gura la puterea
treia.
Mulți dintre noi au reușit în viață, s-au realizat și datorita faptului ca au respectat Formula magică a profesorului
Boisnard
Oare se va repeta istoria? Greu de spus, greu de anticipat nu numai ca nu mai există un profesor Boisnard, că nu ar mai
exista valori, ci teama de a nu găsi caractere… (H.P.)

Din pacea dintâi au izvorât scântei
Vindecându-ne în tainicul cânt.

El era...

El era al poemului zeu
Și-l ținea de mână însuși Dumnezeu.

Entropie

Geme pământul de sete
Plâng izvoarele ce stau să sece
Plânge țăranul român pe glie
Și roagă paparudele să-nvie
Ploaia ce nu vrea să vie.
Degeaba fântânarul sapă
Pământul nu mai are apă
Râurile deabia mai plâng și ele
Leagănul copilăriei stă să piere?

Cum să recompun
Din atâtea drumuri și cărări
O fâșie cât coarda inimii mele
Să-nviu cu nuiaua de-alun
Copilul de-atunci piedut între stele?

POEZII

Și eu cred în Dumnezeu

Într-o zi...
Într-o zi am să plec
Uite-așa, precum un zevzec
Deși n-am părut mereu desuetă.
Într-o zi mă va chema Cel de Sus
În urma mea vor rămânea cuvinte de spus
Care se vor îmbrăca în haine cernite...
Se va isca, desigur, anarhie
Care să fie primu-n ierarhie

Dar sigur-sigur fi-va Dumnezeu...
Într-o zi poate-am să mă-ntorc din nou
Ca un prelung și dureros ecou
Și mă veți striga din capăt de drum
Acolo mai am un pod de trecut
Peste apa ce vine în vârtej dintr-un mit...
Singură stau și ard ca un rug
O, din dilatata secundă unde pot să mai fug?

Un grifon...
Lovea ca-ntr-o carcasă
În inima mea un bufon;
Eu întinsesem o masă
Și-n capul ei ședea un grifon...
Curgeau întruna tristețile mov
Cum altădată stelele-n licăr pe Neajlov;
Copil fiind, înotam să prind bănuții galbeni din apă
De teamă că ea în afund îi îngroapă...

Se-așază grabnic umbrele la masă
Și-ntind spre mine mâini ca de ceață groasă,
Dinspre dimineațăse-aude altreilea cântat de cocoș
și trădarea se-nchircește-n mine cocoloș.

Rătăcea prin Corint...
Curteni, a-nceput vânătoarea regală!
Asmuțiți gonacii după prada visată
Regele-a plecat și vrea să se-ntoarcă cu fală
Când cade noaptea argintată.
El cerbul acela coborât ca din mit
L-a visat când sub baldachin el a dormit,
Venea spre el cu totul din argint
Și nu mai știa cum el, regele, rătăcea prin Corint...
Curteni, a-ncput vânătoarea regală,
Scrieți voi povestea pe-o coală;
Se-ntunecă cerul, ziua se face de smoală
Și basmele curg mincinoase-n beteală...

Ah! Grifonul m-a sângerat cu gheara
Și bufonul se luptă cu fiara...
Unde, unde s-a mai aprins
Licărul de-atunci dacă peste el s-a tot nins?
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PREZENȚĂ VÂLCEANĂ CONSISTENTĂ LA „ZILELE CULTURII
TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI” ÎN CERNĂUȚI, EDIȚIA A XII-A, 2019

Î

n perioada 14-17 noiembrie, în Ucraina, în regiunea Cernăuți,
Bucovina de nord, au avut loc Zilele Culturii Tradiționale
Românești, manifestare de mare însemnătate pentru românii de
pretutindeni aflată la a XII-a ediție. Manifestarea a avut loc avându-i ca organizatori pe cei doi reprezentanți de seamă ai culturii
cernăuțene: Centrul bucovinean de Artă pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuți și Școala
Populară de Artă și Civilizație Românească „Ciprian Porumbescu”. Să enumerăm activitățile principale, pe zile, din cadrul acestei manifestări care a avut ca parteneri: Consulatul General al
României la Cernăuți, Centrul Cultural „Bucovina”-Suceava, Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași,
Centrul pentru Cultură Prahova, Asociația Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Arboroasa”, Suceava:
joi, 14 noiembrie, după vizitarea Mănăstirii Bănceni, spectacol
din cadrul ediției a XII-a a Festivalului „Să-mi cânți cobzar”-Casa
de Cultură Horbova; vineri, 15 noiembrie, vernisajul Expoziției
de fotografie, „Bucovina 100”-Muzeul de Arte Cernăuți; repetiții
pentru etapa finală a Festivalului „Rapsod Toadere Captari”;
vizită la Universitatea Națională din Cernăuți-fostă reședință a
Mitropoliților Bucovinei și Dalmației; etapa finală a ediției a doua
a Festivalului concurs de muzică autentică și populară „Rapsod
Toadere Captari”; spectacol în satul Costiceni, Raionul Noua Suliță;
sâmbătă, 16 noiembrie: Simpozionul „Vatră dulce strămoșească”,
ediția a XII-a „Cultura tradițională în educația și dinamica memoriei culturale”; spectacol de gală al laureaților și oaspeților ediției
a XII-a a Festivalului „Să-mi cânți cobzar” și ediției a II-a a Festivalului „Rapsod Toadere Captari” – Palatul „Tineretul Bucovinei”;
spectacol la Iordănești-Casa de Cultură; Caravana filmelor documentare-TVR Iași 28, Iași-Cernăuți- Chișinău; seară românească;
duminică 17 noiembrie: Lansare de carte; spectacol de folclor
„TVR Iași-28 de ani același prieten”-Palatul Academic.

SIMPOZIONUL „VATRĂ DULCE
STRĂMOȘEASCĂ”, EDIȚIA A XII-A, CERNĂUȚI
SALA „DUMITRU COVALCIUC”
Iurie Levcic: - Începem Simpozionul „Vatră dulce strămoșească”,
Ediția a XII-a, în cadrul „Zilelor Culturii Tradiționale Românești în
Regiunea Cernăuți, Ed a XII-a, 2019, organizat de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuți, Școala Populară de Artă și Civilizație
Românească „Ciprian Porumbescu”. Aici vom discuta despre Limba noastră românească, detalii despre folclor, suntem împreună
cu partenerii noștri tradiționali: Consulatul General al României la
Cernăuți reprezentat de domnul consul ministru secretar de stat
în Ministerul pentru Românii de pretutindeni, Edmond Neagoe
și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Suceava, reprezentat de dl. director Călin Brătean și
Maria Calancea profesor la Școala Gimnazială nr 8,Suceava, doctorant la Universitatea Națională din Chișinău Republica Moldova
și președintele Asociației „Bucovina Culturală” din Suceava. În
cadrul Simpozionului, cercetător științific doctorand Smaranda
Mureșan, etnolog în cadrul Centrului Județean Bistrița Năsăud va
prezenta revista de cultură a acestui centru, „Spice”!
Edmond Neagoe: - …Centrul bucovinean de artă care astăzi ne
propune o nouă incursiune ancestrală în sufletul nostru românesc.
Este una din călătoriile cele mai dragi nouă care ne desfășurăm
viața în nordul Bucovinei, o călătorie pe care trebuie să o sădim și
în inimile copiilor nostri. Domnul președinte Levcic a subliniat rolul
deosebit pe care l-a avut (în sensul celor petrecute acum) Dumitru
Covalciuc, un mare culegător de folclor, și care a scris o parte din
cele mai interesante monografii ale satelor din nordul Bucovinei,
ceea ce nimeni până la el nu a mai făcut. Doresc mult succes vorbi-

torilor de astăzi și vă doresc domnule președinte multă
putere de muncă în opera măreață pe care o faceți.
Călin Brătean: Noi la Suceava sărbătorim în cest
moment luna Bucovinei printr-o serie de manifestări
culturale. Manifestările de la Cernăuți fac parte din
manifestările lunii noiembrie de la Suceava. Am venit
însoțit de dl Constantin Greblă, de Lucian Călușelu,
am venit însoțit de dra Smaranda Mureșan din
Bistrița Năsăud, dl profesor Pomohaci de la Rădăuți,
noi am înțeles că suntem o famile și am înțeles că
singuri nu se poate! Și sperăm să îi contaminăm și
pe frații nostri din nordul Bucovinei, ei s-au învățat
singuri, dar este mai bine să fim împreună! să fim o famile mare,
pentru că în familie altfel se spală rufele…
O să vă povestesc despre Alexandru Voevidca și ca să meargă
mai repede o să vă citesc: « Alexandru Voevidca s-a născut la data
de 27 mai 1862 în satul Vaslăuți, din apropierea orașului Cernăuți
(Imperiul Austro-Ungar). A urmat Școala Normală de învățători din
Cernăuți (1877-1881), apoi a studiat muzica cu Anton Kuzela
(teorie-solfegii, armonie, dirijat cor) și la Societatea Filarmonică
din Cernăuți, cu Adalbert Hrimaly (armonie orchestrație). A lucrat
ca învățător la Suceava, Sinăuții de Jos, Boian, Cozmeni, apoi
ca profesor de muzică (1919-1921), traducător de limbi străine
(1919-1921), dirijor de cor și orchestră; inspector de muzică în
Cernăuți (1923-1927). Alexandru Voevidca a cules și publicat
folclor din Bucovina și Moldova, fiind (după cum îl consideră
Liviu Rusu) „primul cercetător obiectiv al cântecului popular din
Bucovina”. A colaborat cu articole la revistele Izvorașul, Voința
Școalei. Este autor de lucrări didactice: „Manual metodic pentru
predarea cântului în școalele primare. Partea I”; „Predarea
cântecului după auz” (1923). » (wiki 09 12 19)
*
Menționăm și noi că școala de folclor de la Cernăuți a mers
mână în mână cu școala de folclor din județul Vâlcea încă din anul
1923 cunoscută fiind colaborarea dintre profesorul universitar
Leca Morariu din Cernăuți și Ion N. Popescu de la Drăgășani…În
31 mai 1929 Leca îi mulțumește lui Ion N. Popescu pentru notele
despre A. Glavina pe care ilustrul profesor de la Cermnăuți nu le
cunoștea, dar, care, erau în arhiva revistei „Izvorașul.”
*
Călin Brătean a prezentat în continuare „Colecția de folclor a Bucovinei” în care se readuce repertoriul vechi în atenția
cercetătorilor actuali. La întrunirea de la Cernăuți din 16 noiembrie 2019 Călin Brătean a dăruit delegației vâlcene o carte de
toată frumusețea și valoarea: „Temeiul Unirii Bucovinei cu Regatul
României”, Editura Biblioteca „Miorița”, Câmpulung Moldovenesc,
2018, cu o prefață semnată de cunoscutul Ion Filipciuc…care, nu
demult, acum câțiva ani, a semnat o carte cu subiectul Marii Uniri
de la 1918 și a lansat-o la Râmnicu Vâlcea. O carte pe care și noi,
și doctorul Gheorghe Dumitrașcu, am savurat-o în clipele de destindere din vizita noastră în spațiul nord bucovinean, ucrainian!...
moment în care se cuvine să mulțumim domnului doctor pentru sprijinul acordat privind transportul gratuit cu elegantul său
autoturism, Mercedes!... « Volumul „Temeiul unirii Bucovinei cu
România”, semnat de prof. dr. Ion Filipciuc, a fost prezentat de col.
(r.) Ioan Abutnăriţei, intervenţie apreciată de cărturarul Constantin Hrehor ca o adevărată lecţie de istorie. Din perspectiva calităţii
sale de consultant artistic al CCPCT, vorbitorul a prezentat „Ghidul
iubitorilor de folclor”, un îndrumător foarte valoros, care cuprinde
studii de muzeografie, etnografie, etnologie, fiind coordonat de
aceeaşi cunoscută specialistă în domeniu, dr. Constanţa Cristescu.
O menţiune specială a scriitorului Constantin Hrehor s-a referit la
sala în care ne aflam, care poartă numele lui Dumitru Covalciuc
şi cuprinde o galerie de voievozi şi oameni de cultură români, „o
mărturie tăcută că ţara este păzită de firi vizionare” » (wiki 08 12
19) .

Ligia Nicolescu: - Am venit ca de fiecare data cu ceva nou
și folositor pentru Bucovina. De data asta l-am adus pe domnul
profesor universitar dr. Vinereanu care a făcut o reinterpretare
a Istoriei Limbii Române…Suntem aici și în numele sutelor de
mii de români bucovineni și basarabeni care au fost evacuați în
martie 1944 în Regatul României și care au rămas în regat, după
reocuparea Basarabiei și Bucovinei de Nord de către Armata Roșie
care, după cum știți, a smuls din trupul patriei aceste teritorii și nu
le-a mai întors nici astăzi! Este aici și dl Cichirdan, unul din marii
ziariști, care s-a ocupat, a depistat în arhivele vâlcene documente
grăitoare în acest sens; mâine domnia sa va prezenta „Jurnalul
vâlcean 1944-1947” al lui Leca Morariu și alte cărți din arealul
editorial vâlcean…
Mihai Vinereanu și-a prezentat teoria cu vechimea Limbii
Române, cu faptul de netăgăduit că românii se găsesc în acest
perimetru și mult mai larg de mii de ani! Este interesant că în
sala „Dumitru Covalciuc” al noului Centru Românesc din Cernăuți
mesajul lui Mihai Vinereanu a fost înțeles mai bine decât la
Horezu sau Râmnicu Vâlcea dovedind că cercetătorii lingviști
din aceste zile adunați la Cernăuți au avut destulă sau suficientă
considerație pentru cercetarea lingvistică a horezeanului nostru…
Recomandăm cititorilor ziarelor Intol Press să urmărească cu
atenție în Video Arhiva de pe www.culturaarsmundi.ro secvențele
filmate la acest simpozion…

ZIUA A DOUA A SIMPOZIONULUI,
LANSARE DE CĂRȚI
Ana Apetrăchioaie: - Bună ziua și bine ați venit în Centrul
Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Românești-Cernăuți… Astăzi facem o prezentare
de carte: „Leca Morariu, Opere, vol III, Jurnalul vâlcean 19441948” . « Rugăm pe domnul Edmond Neagoe, consul al României
la Cernăuți, ministru secretar de stat în Ministerul Românilor de
pretutindeni…un cuvânt de felicitare domnule consul ».
Edmond Neagoe: - Bine ne-am regăsit în Bucovina de astăzi la
Cernăuți la cinsprezece ani de la înființarea centrului, și care iată
pe lângă cele două festivaluri ne prilejuiește și o lansare de carte
și un simpozion international, parte din această lansare de cărți a
fost ieri, la Simpozion, astăzi însă venind cu prezentarea unei cărți
care ne prezintă una din marile personalități ale Cernăuțiului,
Leca Morariu, carte care ne este prezentată de un om cu rădăcini
adânci în Bucovina de Nord a cărui familie, din aceste locuri, s-a
stabilit în 1944 la Râmnicu Vâlcea. Este unul dintre pilonii înfrățirii
de suflet între Hotin și Horezu, dumnealui participă de fiecare
dată la aceste manifestări culturale care reunesc centrul patriei
istorice cu Cernăuțiul. Despre acest volum III îl las pe dumnealui
să vă vorbească, după care cu îngăduința dumneavoastră o să vă
prezint și eu niște apariții de ultimă oră din Cernăuți.

LECA MORARIU-JURNALUL VÂLCEAN 19441948 ȘI ALTE CĂRȚI DONATE BIBLIOTECII
CENTRULUI BUCOVINEAN CERNĂUȚEAN
Petre Cichirdan: - Vă mulțumesc domnule consul pentru
prezentarea făcută și dumneavoastră doamnă director al Centrului, mulțumesc celor din țară care au făcut posibilă prezența
noastră aici, să am posibilitatea de a prezenta una dintre cele mai
mari personalități din perioada interbelică cu rădăcini adânci până
la înființarea Bucovinei, cu rădăcini adânci în legătura acestei familii, a lui Leca, cu familiile lui Ciprian Porumbescu și Mitropoli-
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tului Bucovinei și Dalmației Silvestru Morariu. O familie care a
dominat interbelicul dată fiind prezența și celor doi frați, un mare
avocat și professor universitar, și celălalt directorul ziarului „Glasul Bucovinei”, care și ei, amândoi, aveau să-și sfârșească zilele în
patria regat, desigur, influențând istoria locală din noile reședințe
de domiciliu. Bucovina de nord, din nordul României-Basarabiei
dintre 1918 și 1944! ce similitudine, la evacuare, cu Oltenia de
nord-ocupată de austrieci între 1718- 1739 pentru ca patruzeci
de ani mai tarziu aceștia să ocupe Moldova de nord. În 1944, ce
mai rămăsese după crimele și atrocitățile făcute în 1939 și 1940
de Armata Roșie românilor din cele două teritorii, are loc cea mai
mare evacuare poate din istoria umanității, din Basarabia și Bucovina de nord, aproape trei milioane de români fiind evacuați
în Regat. Este un titlu de glorie, de faimă pentru Vâlcea ca gazdă,
ca primitori, putem spune că foarte mulți cernăuțeni-populație
oarecum aleasă, au fost evacuați în zona Râmnicului Vâlcea poate
în cea mai frumoasă zonă din România, pe Valea Oltului, sub Cozia! Nord bucovinenii au venit în general cu trenul având vagoane special destinate față de locitorii români ai Basarabiei care
în general au venit cu atelaje trase de cai…5000 de cetățeni din
această zonă-și Hotin-au fost aduși în Horezu, zece mii în Râmnicu
Vâlcea! în total șaptezeci de mii de nord bucovineni și basarabeni
au fost evacuate în județul Vâlcea, la Horezu, funcționând pentru
doi ani chiar Prefectura Hotinului. Leca Morariu face parte dintre cei mai titrați evacuați și care împreună cu alții au modificatinfluențat - istoria ulterioară anului 1944 a județului Vâlcea. Felicit pe domnul pictor al Centrului Bucovinean, că acolo, în colțul
acela, este portretul tatălui, Constantin Morariu, unul dintre
preoții ortodocși cei mai deștepți pe care i-a avut România! după
spusele lui Nicolae Iorga…Aproape optisprezece volume traduse
de Constantin Morariu din scriitorii germani! După părerea mea
Fundația Leca Morariu din Suceava, nu a făcut ceea ce trebuie
pentru Leca Morariu aici, la Cernăuți, unde există și casa lui Leca
Morariu dar, unde mai există și un conac al marelui om. Totul scrie
aici în Jurnal! Leca a venit la Râmnicu Vâlcea cu tot cu facultate,
acolo își dau doctoratul cu el foști studenți de la Cernăuți, apoi
facultatea se mută la Suceava și devine Facultatea de Teologie și
Istorie. Special înființată pentru cei care trebuiau să facă teologia mascată în istorie! Soția lui Leca, Octavia, a fost una dintre
cele mai mari mezosoprane ale României cu premii castigate la
Viena. Cunoștea pianul, iar Leca cunoștea violoncelul! O pesonalitate fabuloasă a României acest Leca Morariu…care a reușit să
aducă în Regat șapte piane și două violoncele, după care, cel de
la Cremona,au alergat și Radu Aldulescu și Vladimir Orlov!... doi
violonceliști români de cea mai înaltă clasă!... Eu eram cât pe-aci
să dau în judecată statul român că i-a permis nevestii sale Octavia
să mute oasele lui Leca la Suceava…Și averea lui a fost transferată
la Suceava…Părerea mea este că față de actul istoric exceptional
care a avut loc prin evacuare, averea și osemintele, și onorurile
trebuiau să rămână la Rm Vâlcea alături de mii de alți români bucovineni și basarabeni care au fost salvați din holocaustul provocat de puterea sovietică românilor din secolul XX din Basarabia și
Bucovina de nord…Să eliminăm un mit, nimeni dintre cei evacuați
nu au vrut să se întoarcă în locurile natale, iată, după șaptezeci
de ani ele rămânând înstrăinate. Trebuie să știți că nu aversiunea pentru cultura rusă i-a mânat pe acești români să nu se mai
întoarcă. Din contră…Știți istorioara din cartea monahului Moise
din Alba „Să nu ne răzbunați” !...« Bunelul meu spunea „Tatăl
nostru” în limba rusă, pănă în 1939 când i-a intrat Armata Roșie
în casă și i-a dat jos, de pe perete, portretul țarului…De atunci
bunelul a spus „Tatăl nostru” în limba română! » …Cartea lui
Leca Morariu este formidabilă ca informație…trebuind a mulțumi
dl Papuc de la Iași pentru această redare olografică! Aflăm că
România în al doilea Război Mondial a pierdut războiul datorită
bombardamentelor americane, mișelești, din spatele frontului,
din iulie 1944, obligând România să facă pasul înapoi, aceasta

fiind pregătită și pentru o eventuală rezistență pe
linia frontului Mărășești-Oituz…Armata rusă nu era
chiar atât de bine pregătită și românii în varianta
obținerii unui ajutor din afară putând să-i țină piept
pe frontul românesc. Eu nu vorbesc de la mine,
este aici, în cartea aceasta, scris totul…Sunt anii,
lunile de fapt, între martie și august 1944 care trebuiau date publicității la un alt preț, la unul foarte
ridicat, dată fiind realitatea românească în cea mai
grea perioadă a ei! …Să nu uităm, este vorba de o
trădare americană, americanii fiind la baza tuturor
tratativelor purtate ca românii să treacă de partea
aliaților (în plus, dacă o adăugăm și pe cea din anii
cincizeci cu parașutarea lor în mijlocul partizanilor,
chiar că este vorba de trădare)…Și ce a urmat după
23 august, câteva zile, când românii au pierdut foarte mulți ostași luați prizonieri, după armistițiu!...
„Crimă și pedeapsă” a fost atunci, vorba lui Dostoievski! Tatăl soției mele a fost luat prizonier după
23 august și dus la minele din Dombas, de antracit,
unde galeria era cât trupul omului. Vă mai dau o
informație, din carte: Râmnicul nu era Cernăuți,
dar, dar exista o tradiție culturală venită tot de la
evreii aduși de austrieci, Valea Oltului, între Țara
Loviștei și Drăgășani, și până la Dunăre fiind ca
un tărâm al făgăduinței. Vâlcenii aveau și ei o orchestra semi-simfonică formată prin 1930 de doctorul Ion Puțureanu, aveau (și sunt intacte) două
cimitire-unul evreiesc și celălalt catolic. Aveau o
Bărăție care ocupa tot centrul vechi! Cartea este
extraordinară pentru Istoria Râmnicului, Vâlcii, dar
și pentru istoria Bucovinei de nord, Cernăuțiului…
Leca primea informații cu tot ce se întâmplă în
Cernăuți, noi, putând astăzi să facem o paralelă,
și datorită acestei cărți, mai ales! Încă odată spun,
nu merita ca patrimoniul lui Leca, Leca însuși, să
fie transferat la Suceava! Această moștenire trebuia împărțită între Cernăuți și Râmnicu Vâlcea.
La Vâlcea Leca și-ai lui au modificat istoria…nu au
modificat nimic la Suceava! De asemenea criticăm
referințele din carte asigurate de Liviu Papuc și C.
Poenaru, care, amândoi, semnează și prefața și
postfața, și care abundă de inexactități, de injurii:
„refugiat! căutător de mucuri de țigară”…Hai să fim
serioși, Leca a primit cea mai luxoasă locuință, în
cea mai frumoasă vilă, a trăit numai în prim planul
vieții orașului, alături de protipendadă și a avut un salariu de două
ori mai mare decât primarul orașului. …Am vorbit și cu doamna
Olar de la Suceava, doamnă! i-am spus, trebuie să faceți mai mult
pentru Leca la Cernăuți!...Vă rog să-mi dați voie să prezint încă
două cărți apărute în Editura Intol Press la Râmnicu Vâlcea, cărți
semnate de Mihai Sporiș, nu înainte de a mulțumi din nou domnului consul Edmond Neagoe, care, într-un fel ne girează calitativ intervenția și desigur, doamnei director al Centrului care ne-a
prilejuit această intervenție pentru care am străbătut șase sute
de chilometrii. Fără discuții, mulțumesc domnului doctor Gheorghe Dumitrașcu pentru ajutorul dumnealui incomensurabil, știind
ce am pățit acum patru ani, la întoarcere, în aceeași perioadă de
timp, rămânănd înzăpeziți între Vamă și Suceava și noaptea lângă
Făgăraș!...
Cele două cărți ale colegului nostru de publicații, Mihai Sporiș,
prezintă cititorului român o abordare personală a stării poetice
din opera unui mare poet român, Lucian Blaga, în prima carte,
„De vorbă cu…Lucian Blaga”, Editura Intol Press 2018; și, în a
doua carte, „Cugetări despre ...Posade și alte provocări ale istoriei” despre care orice comentariu este de prisos, înțelegându-se

CONFLUENȚE LA COLEGIUL NAȚIONAL „ANDREI ȘAGUNA” ...
(Urmare din pag. 6)
Mi-am amintit, sub semnul cuvântului cheie
CENTENAR, că în urmă, cu exact o sută de ani,
în 1919, Corul acestui for cultural, azi Colegiu,
cânta în această sală festivă, Marseilleza (și acesta, Imn Național, al sorei noastre întru Gintă Latină, Franța!) pentru generalul Henri Berthelot.
Pentru o consacrare, prin trei imnuri, să mai
amintim și de Deșteaptă-te Române! ...cu istoria lui legată de Brașovul lui Andrei Mureșanu ,
al lui Anton Pann și Ucenescu! Un dar superb

a oferit corul, în prelucrarea după Ciuleandra,
acea rotire–dans, ce pare o mișcare de planete, toate cercuri, care se caută încă să refacă
hora cea mare, din amețitoarele frânturi care se
resping și se aleargă uneori brownian, precum puterile partizane ale unor fragmente în
disoluție!
Mesajul central al Cărții, despre atâți Prefecți
ai Județului Brașov din interbelic, este sugerat
de motoul „Unirea s-a plămădit în orașul de la
poalele Tâmpei” preluat din spusa lui... Nicolae
Iorga : unitatea românilor! Noi am adăuga unde-

foarte bine că lucrarea tratează despre căutările
istoricilor români în depistarea locurilor în care se
puteau desfășura luptele de la Posada din 1330...
Mai adăugăm, înainte de a încheia, că ieri, în prima
parte a Simpozionului am donat din partea sciitoarei de literatură pentru copii, Elisaveta Novac, din
Argeș, patruzeci și patru de volume din minunatele sale cărți scrise pentru copii, cărți cu o grafică
excepțională realizată de genialii copii din Argeș
care lucrează sub îndrumarea dumneaei sau a
maeștrilor populari din aceeași zonă fabuloasă, ca
și a Văii Oltului, de această dată de pe văile Topologului și Argeșului...
Edmond Neagoe: - Dați-mi voie în acest final
să vă prezint câteva apariții editoriale de aici și din
țară, nu înainte de a completa cu câteva idei acest
material prezentat de distinsul reprezentant din
Vâlcea, dl Cichirdan, despre aceast exod al oamenilor de cultură care au plecat de aici în 1944 din
calea tancurilor sovietice...că și în prezent la Opera
Română sunt reprezentante din această zona, plecate atunci, urmașele lor, din familia mezosopranelor, parcă ar fi un destin anume...Cred că rezistența
prin cultură a acestor oameni se datorește și
credinței lor de nezdruncinat, ortodoxe, pe care
acești oameni au moștenit-o de la înaintași și care
i-a ajutat să depășească orice greutăți. Eu o să vă
prezint ultimul număr din „Mesager Bucovinean”,
o revistă care apare în țară: Cernăuți-BucureștiRădăuți-Chișinău...la pagina 62 veți găsi o scurtă
prezentarea a mea referitoare la literatura română
în Ucraina...un demers pe care l-am făcut pentru a
pune în lumină eforturile pe care noi cei de aici le
facem pentru a elimina decalajele literare existente
în această parte de Bucovină față de cealaltă parte,
de peste graniță, din România!... toate festivalurile
și concursurile internaționale la care participă din
ambele părți ale frontierei, scriitori și poeți, nu fac
altceva decât să ne apropie. Să remarcăm și rolul
acestui cenaclu transfrontalier, „Mașina cu poeți”
în descoperirea unor talente tinere și cu această ocazie, fiindcă suntem între noi, vă dezvălui și
intenția noastră de a fonda un Concurs de Creație
care să fie sponzorizat de către noi, Consulatul,
pentru a descoperi tinere talente (aplauze, am intervenit, spunând că la Horezu avem un cenaclu al
elevilor de la Liceul din Horezu cu care vrem să avem cu cei de
aici un contact literar permanent). De asemenea vreau să vă prezint două evenimente din partea istorică, anume, 155 de ani de
la fondarea Liceului I L Caragiale din Ploiești! Liceu înfrățit cu cel
de aici, din Cernăuți, „Alexandru cel Bun”. Un alt eveniment pe
lângă care nu vreau să trecem, pentru mine de suflet, Aniversarea
100 de ani de la înființarea Liceului Mihai Eminescu din Buzău,
pe care l-am absolvit și eu, și acesta a fost primul liceu din România care a încheiat un parteneriat-înfrățire cu Liceul Alexandru cel
Bun!și, care, evenimente, nu au avut loc numai pe hârtie, și acum,
având loc schimburi de vizite reciproce care cu siguranță vor duce
la creșterea nivelului de conștiință românească dintre cele două
entități școlare...în urma căror schimburi culturale biblioteca liceului de aici s-a îmbogățit cu peste 1300 de volume în limba română, manuale, dar și cărți beletristice! ...Încă o dată mulțumim
Centrului Bucovinean, doamnei director și domnului Iurie Levcic
pentru posibilitatea de a ne manifesta la un asemenea nivel!...
NOTA: Vezi și Video Arhiva de pe www.culturaarsmundi.ro

va și conjuncția „și”, apoi am alătura și cuvântul
cheie: CENTENAR. Am mai atrage atenția asupra a ceea ce este printre rânduri, uneori aluziv, niciodată ostentativ. Apoi, nu pot fi de acord
că o carte atât de frumoasă să rămână numai
a locului, unde a fost plămădită (felicitări și editurii brașovene, care a onorat evenimentul prin
prezență, dar mai ales prin reușita editorială și
forma tipărită a cărții!) .
Am intervenit, în afara... programului
invitației tipărite, și am transmis ceea ce îmi
propusesem și mă adusese la Brașov. Îmbrățișez
prietenește pe tinerii autori, și îi atenționez că
au promis public, că nu se vor opri aici, tocmai să

petre cichirdan

fie modele de implicare atâtor funcționari, care
încă nu știu pe ce lume se află. Le spuneam că o
lucrare monografică este o carte deschisă care
își adaugă continuu noi file. Acolo în sala festivă a Colegiului „Șaguna...”, chiar ei au adăugat
o foarte importantă filă istoriei culturale a locului, dar și o lucrare de cercetare, pentru atâția
alți căutători de adevăruri uitate, ori poate doar,
amânate de vreme.
La mulți ani celor care sunt patronați de
Andrei! La „Andrei Șaguna”... apostolul a lucrat
atâtea confluențe prielnice. La mulți ani Țară, de
ziua ta ... de mâine!
30 Noiembrie 2019
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CRONICA LITERARĂ: „ABUR DE VIS” DE LLELU NICOLAE VĂLĂREANU SÂRBU
Valeriu RÂPEANU

A

cum, când poetul Llelu Nicolae
Vălăreanu (Sârbu) înfăţişează cititorilor o nouă culegere din bogata sa recoltă
lirică, se cuvine să zăbovim măcar o clipă
asupra unui drum şi a unui destin literar.
Să spunem încă de la început poezia a
fost chemarea spirituală a lui Llelu Nicolae
Vălăreanu (Sârbu), întruchipată într-un
tumult de versuri ce izvorăsc dintr-o inimă
neliniştită. Cu atât mai mult cu cât Llelu
Nicolae Vălăreanu (Sârbu) s-a realizat şi pe un alt tărâm, aflat la
antipodul poeziei, cel al lumii exacte, al cifrelor, al statisticilor,
acolo unde zborul închipuiri este alungat, orice pas spre domeniul
imaginaţiei fiind prohibit.
Este oare poezia, pentru autorul acestui volum,,un joc secund”,
o cale de a evada din monotonia, din uniformitatea, din cenușiul unei
lumi încorsetate, de regulă imuabile? După ce îi citeşti, nu numai
această culegere de versuri, ci şi pe cele precedente, răspunsul este
unul negativ. Căci pentru Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu) poezia
este starea sufletească ce îi este caracteristică. Cealaltă dimensiune
a pregătirii sale universitare, filozofice, este încorporată sau mai
degrabă, topită în fibra poeziei sale, mai ales în dimensiunile ei
perpetue: întrebare , neostenită frământare, permanentă căutare.
Prefaţând precedentul volum al poetului Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu), intitulat ,,Frigul însingurării”, Editura Lindenfeld, 2013,
confratele nostru criticul Nicolae Georgescu, privea evoluţia poetului din perspectiva devenirii, şi am adăuga noi, a împlinirii sale pe
tărâmul liricii. Aprecierile sale judicioase relevau o realitate: Nicolae
Georgescu era ,,mult mai simplu, mai concentrat tematic, mai ro-

NICOLAE
VĂLĂREANU
SÂRBU

tund”, criticul stabilind interesante disocieri între,, filozofii’’ care
fac,, poezie” şi versurile poetului care se revarsă impetuos.
Continuă volumul de faţă trăsăturile acestui drum liniar? Fără
îndoială că da. Ca şi în precedentul volum, poetul trăieşte departe
de ,,lumea dezlănţuită”, de spectacol social pe care îl evocă şi îl
defineşte , tocmai, pentru a ne face să-l înţelegem de ce un ,,
privitor” ca la ,,teatru”, fără să se angajeze, fără să aplaude. Dar
nici nu-şi strigă revolta şi nici nu-şi manifestă retoric inaderenţa.
,,Întoarcerile în timp”, ca să-l parafrazăm pe
Ionel Teodoreanu, sunt puţine aici. Ele aparţin în
primul rând unei realităţi morale. Undeva poetul
defineşte viaţa ca o „rană sângerândă” care „tot
mai mult”, e o povară dusă cu crucea în spate.
De aceea evocă locul unde a văzut „lumina”
şi care „Pe o rază de soare mereu te aşteaptă
/În flori şi fructe să-ţi urci rădăcina.” Aici a auzit ,,cuvântul de început”, acel cuvânt care-l urmăreşte neîncetat şi pe care îl metamorfozează
în frumoasa tradiţie a poeziei autohtone.
Poezia lui Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu)
trăieşte la hotarul dintre vis şi realitate. Hotărât
nu este unul precis delimitat, ci nestatornic,
fluid, mişcător. Dar nu o dată ,, visarea şi timpul
se opresc în loc” Atunci când se ,, întoarce” nu
vede decât arareori o ,, realitate concretă”, ci o
stare sufletească.
Poezia lui este deopotrivă luminoasă, stenică, aceste trăiri
sufleteşti fiind exprimate cu o francheţă juvenilă ca în versurile
celor ce au aşezat temeliile poeziei româneşti.
„Suntem făcuţi mai mult din noapte”spunea în urmă cu decenii
poetul Alexandru Philippide. Şi volumul pe care îl prefaţăm, se

un zid prin tăcere apără
chiar și pe cel învins
cu speranța revanșei.
Răul interior respiră și el binele
și încearcă schimbarea.
Cântar,
pe care din talere să-mi așez
greșelile dosite?

Dincolo de emoție
M-am întrecut cu vorba fără să scriu,
cuvintele le-am scăpat din frâu
după ce m-am hrănit cu spusele altora
luate așa cum sunt.

POEME
De ce cade frunza
pe acoperișul unui anotimp,
de pleacă îndată păsările
grăbite și speriate.
Acolo se află sensul
ce te face să-l cauți
atât de perseverent?
Când pasărea ce aduce vești
cântă departe,
aproapele se înclină
de teamă.

Unde iertare nu este
Unde iertare nu este
continuă aprigă lupta.
Nici uitarea nu intervine,
rămâne o pată în amintiri
care nu se întinde, dar nici nu iese,
poate fi o cădere în gol
prin întunericul orb.
Timpul nu mai are răbdare,
ucide din vârstă și ultima dorință
fără să aibă remușscări,
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Dincolo de emoție
am prins în brațe femeia.
Ca un făcut s-a născut ideea,
limba de clopot a sunetelor
care urcă și coboară pe portativalunecoasă
pe corzile viorii portocalii.
Arcușul se desprinde pe tonalități
triste și amare
căzute în vibrații de amintiri
țesute în ascunsul sufletului.
Adevărul crud
se ridică la suprafață ca uleiul,
dar îl vor arunca
ca pe un surplus învechit,
un pui de pasăre căzut din cuib
acolo
unde nimeni nu-l ocrotește.

Ascuns în hazard
Nu știu ce porți pe umerii
așa de albi și fragili
sculptați în zăpadă.
Aștept în pielea tandrului
ascuns în hazard,
să se înlănțuie plăcerea privirii
pentru ce doresc să ating.
Cum îmi vei trimite zvonul

tăinuit, plin de speranță
ce urcă prin sânge și capătă putere.
Și așa cuvintele-mi capătă vână,
de semne în trup se nasc
din lumina iubirii.

Noaptea tăcerii
Noaptea tăcerii albastre
nu are trup,
se topește prin întunericul
străpuns de stele aprinse.
Noaptea tăcerii surde
voce nu are,
se disipează în aer
lipsită de umbre.
Noaptea tăcerii sublime
dezbrăcată complet,
se pierde pe sine
în brațele apelor mari.
Noaptea tăcerii mirate
nu are picioare,
dar fuge speriată
de lumina dimineții.
Noaptea tăcerii fără iubire
e un întuneric absurd
prin care trec visele
pe malul celălalt al dragostei.
Noaptea tăcerii de foc
e un fulger prin inimă
ce-i luminează adâncul
fântânii din sufletul durerii.

O recunosc mai subțire
Ruptă din coastele fragile
o recunosc mai subțire,
mai verde decât copacul furtunii
cu rădăcinile în aerul
pământului gras,
ea își pune amprenta
pe inima pietrelor de mustesc,
privirea-i se înalță
cu tandrețe subtilă.
Se furișează în lucruri,

înscrie în această lume a nopţii, poetul trăieşte, meditează, visează
în lumea nopţilor. „Eu nu mai ştiu în care nopţi curbate/M-am rătăcit pe o buză de lumină” sunt versuri ce tălmăcesc starea sa de spirit,
una în care contrastele se îngemănează. Aceasta este de fapt, o
trăsătură definitorie a poeziei lui Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu).
Lirica sa pune în evidență cu prisosinţă - şi în acest nou volum imaginea femeii. Este această femeie una anume? Suntem tentaţi
să răspundem negativ, chiar dacă nu o dată citim versuri nostalgice
înclinate dragostei împlinite. Mai degrabă
femeia reprezintă un ideal de frumuseţe
spirituală. Un ideal pe care nu oboseşti să-l
cauţi ştiind că doar rareori îl vei putea împlini.
Aflăm aici trăsătura esenţială a acestei cărţi
de poezie: mărturisirea sufletului unui poet. Astfel devenim părtaşi la zbuciumul său, la necontenita căutare , la bucuriile şi înfrângerile sale.
Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu) dăruieşte
cititorului lamura unui gând curat , a unei minţi
care nu cunoaşte odihna în perpetua dorinţă
de a urca tot mai mult pe spirala unui ideal.
Volumele sale de până astăzi arată că
poetul, exigent, nu se cantonează într-o
formulă artistică şi nu îşi opreşte căutările
crezând că a ajuns pe culmi.
Neliniştea ce reprezintă starea sa de spirit
va face fără îndoială ca viitoarele sale cărţi,
să capete şi alte valenţe apte să emoţioneze sufletul cititorului.
Poeziil lor vor împlini armonios un destin literar care este departe
de a se fi încheiat.
Parafrazând celebrul vers arghezian, dorim cu această carte să
fie o treaptă spre biruinţa viitoare.

vorbește cu ele
de mă subjugă cu dragostea
ruptă din trup.
Tot ce pot să mai zic, nu zic.
Surâsul ei luminos
și aura-i celestă
mă cuprind.

Setea sărată
Ea era plecată
unde florile au cearcăne colorate
și lăcrimează cu arome amare
sărutând diminețile cu rouă,
urmează să sosească-n amiază
de pe cărarea cu cireșii copți
c-un surâs visător.
Chiar dacă vara nu mai e vară
și setea a devenit sărată,
iar cerul gurii o cupolă uscată
smălțuită fibros,
prinde pe margini sunetele
și ele cad în ispită,
privesc femeia cu alți ochi
de sub genele aspre.

Zilele au orele arse
Tu ești femeie mai adevărată,
plină de încredere,
de aceea urci treaptă cu treaptă
o scară fără niciun sprijin
doar admirată.
În vreme ce ziduri se tot înalță
nu ai teamă de ele,
privești din fiecare unghi, lumina,
o cauți în toate obiectele și ființele
și o faci nemuritoare.
Zilele au orele arse
în arome galbene de crin.
Pe amândoi ne fascinează

crepusculul
ce se pierde tainic în suflet
cu iubire.

De dragul atingerii
Tu ai fost umbra risipei de veșminte
lăsate să cadă pe fața lunii
de la fereastra timpului
pe marginea întunericului
mirat de atâta iubire.
Noaptea părea o ființă disimulată
uitată afară de pază,
liniștea avea ochi rotitori
ca două stele ce schimbă priviri
de dragul atingerii.
Tot ce n-apuc să-ți spun
adoarme-n cuvinte
într-un vis.
De acolo te priveghez
cu răsuflarea tăiată
cum cobori lângă mine
înlăturând aerul mut.

Patimi sălbatice la pândă
Spune-mi cine-i cel ce nu știe
câtă dragoste mai are
să împartă,
prigonește răbdarea,
nu are nevoie de ea.
În el se rânduiesc patimile
sălbatice la pândă
dincolo de verbe.
Prinde între degete destinul
ca pe un pui de pasăre
pe care-l mângâie,
adaugă zilelor culoarea iubirii,
le umple cu nesfârșire.
Lasă-mă doar să ghicesc
cuvintele pe care le cauți
și o să scriu adevărul.

ARIA DE RĂSPÂNDIRE A TIPĂRITURILOR MACARIENE
Arhim. Veniamin MICLE

I

eromonahul Macarie tipograful, venind de la Mănăstirea Peri din Maramureş, unde activase cu Schweipoldt Fiol,
s-a stabilit la Mănăstirea Bistriţa din Oltenia,
recunoscută la începutul secolului al XVI-lea
ca mare centru de cultură slavonă, cu monahi cărturari, caligrafi, miniaturişti şi sculptori, capabili să-l sprijine în activitatea sa. El
şi-a format mai întâi ucenici, pentru acest
meşteşug complex, care începe cu patriţa,
dar în prealabil se cer desenatori, caligrafi, creatori de caractere şi
de tipuri noi de litere. Astfel, înfăptuieşte baza materială: tipografia, concomitent cu elementul uman: ucenicii. Pentru realizarea
tipografiei bistriţene, ieromonahul Macarie aplică tehnica învăţată la Veneţia, aşa cum afirmă majoritatea cercetătorilor care observă că operele sale au „la bază o muncă şi o tehnică originar
veneţiană”, dar nu avea un model de carte veneţiană tipărită cu
literă chirilică, întrucât în cursul secolului al XV-lea şi primul deceniu al secolului al XVI-lea nu se tipărise acolo nici o carte chirilică.
În consecinţă, se va orienta spre modelul cărţii româneşti, având
predecesor pe Schweipoldt Fiol, luând ca izvod manuscrise descoperite în mănăstirea unde se stabilise, dorind să creeze o operă specific românească. Inspiraţia tipografului Macarie din grafia
manuscriselor româneşti, în executarea literelor,  este ilustrată de
exemplul cel mai pregnant al literei „M cu poale”, al cărei ductus mijlociu depăşeşte linia de la bază a rândului; trăsăturile ei
sunt specifice manuscriselor epocii, cu deosebire a celor din Moldova contemporană, dar introduse şi în Scriptoriul de la Bistriţa.
De remarcat că, prima dată, „M cu poale” apare în tipăriturile lui
Schweipoldt Fiol, la Cracovia (1491), preluat tot din manuscrisele
moldoveneşti. Probabil, încântat de această noutate în caracterele tipografice chirilice, ieromonahul Macarie a făcut din ea o
adevărat emblemă a tipăriturilor sale din Ţara Românească.  
Beneficiind de condiţii corespunzătoare şi personal bine pregătit, ieromonahul Macarie va scoate din teascurile tipografiei
sale trei cărţi. Prima carte este Liturghierul (1508). Privit din exterior, formatul este un octav mic – inovaţie introdusă la Veneţia, în
tipografia lui Thorresano-Manuzio,  începând cu anul 1502. Cert
este că Macarie foloseşte un manuscris local ca izvod al tipăriturii
sale, pe care  preotul profesor Ene Branişte, specialist în istoria
Liturgicii, a încercat să-l identifice, realizând primul studiu strict
liturgic asupra Liturghierului din 1508. La finele cărţii, tipograful
întocmeşte un Epilog, având ca model, în „compunerea” sa, epilogurile redactate de Schweipoldt Fiol la cărţile sale.
A doua carte este un Octoih, apărut la 26 august 1510, în timpul domniei lui Vlad cel Tânăr sau Vlăduţ (1510–1512), fiind o carte voluminoasă constituie un format de 4, deci mai mare decât
al Liturghierului. Ornamentaţia Octoihului este mult mai săracă
faţă de cea a Liturghierului; lipsesc frumoasele litere ornate, care
alcătuiesc podoaba primei cărţi româneşti. Găsim o altă formă de
literă, în special un „O” cu coroană în interior, dar întreg volumul
are o singură literă ornată, anume „П”. Acestea sunt dovezi că
tipografia a trecut printr-o perioadă critică, în timp ce se lucra la
editarea cărţii. Spre deosebire de Liturghier, pe prima foaie a Octoihului se află o planşă ilustrată cu sfinţi bizantini, fără umbre şi
lumini, cu filactere în mâini, ca în picturile bisericeşti; reprodusă
pe o întreagă pagină, reprezintă, în fundal, o biserică, ceea ce constituie un unicat în tipăriturile sale. Biserica, de stil bizantin, „cu

sânuri, în formă de treflă şi cupole, fiind clădită în blocuri mari,
cubice, de piatră”, are o singură turlă şi clopotniţa pătrată. După
opinia istoricului sârb G. Radojicič, monumentul reprezintă biserica mănăstirii unde a funcţionat tipografia. Redarea unei biserici
asemănătoare cu cea a Mănăstirii Bistriţa din epoca respectivă,
o considerăm ca dovada incontestabilă a funcţionării tipografiei
ieromonahului Macarie în acest renumit locaş de cultură, monumentul reprezentând „emblema” tiparniţei sale.
A treia carte este un Tetraevanghel, apărut la 26 iunie 1512, în
timpul domniei lui Neagoe Basarab; operă de mare însemnătate,
fiind primul Tetraevanghel tipărit pentru toţi ortodocşii care foloseau  slavona ca limbă oficială a cultului religios. Originalul sau
izvodul folosit de ieromonahul Macarie l-a constituit Tetraevanghelul din 1429, caligrafiat de Gavriil Uric; multe dintre elementele sale componente au pătruns în cartea tipărită de Macarie, devenind o „piatră unghiulară în arta cărţii”. Dintre tipăriturile sale,
Tetraevanghelul este cea mai reuşită, iar „exemplarul de lux este
o capodoperă a graficii româneşti din toate timpurile”, încât face
impresia unui manuscris autentic.
Cartea macariană constituie un unicat în universul tipografic de
la începutul secolului al XVI-lea. Deşi cu o experienţă bogată, însuşită în atelierele tipografice din Veneţia şi Brno, ieromonahul Macarie românul nu va copia modelele poligrafice de acolo, aşa cum
au procedat alţi tipografi constrânşi, ca şi el, să părăsească teritoriile veneţiene şi să-şi deschidă ateliere în diferite zone europene.
Din exemplarele păstrate, se constată că opera tipografică a ieromonahului Macarie s-a bucurat de o mare răspândire, atât în
interiorul ţării, cât şi în exteriorul ei, mai ales la popoarele slave.
Liturghierul, la noi în ţară, s-a păstrat în fondul de carte veche al Mănăstirii Bistriţa, fiind descoperit de Alexandru Odobescu
(1861), în şapte exemplare, „mai mult sau mai puţin complete”. În
prezent, trei  se păstrează la Biblioteca Academiei Române; dintre ele, două sunt complete, iar al treilea incomplet, lipsurile fiind
completate cu scriere de mână. Exemplarul „unicat” păstrează pe
foaia de titlu însemnarea: „Ačastă Liturghie iaste a Mănăstirii Bistriţa”, urmată de pecetea Mănăstirii, iar pe foaia albă de la sfârşit,
o însemnarea în limba slavonă: „Această Liturghie a numitei Mănăstiri Bistriţa, anatema celui ce o va lua de la Mănăstire”; ambele însemnări aparţin secolului al XVII-lea. Un exemplar – cel mai
bine  conservat – se păstrează la Biblioteca Centrală de Stat din
Bucureşti; legătura este de epocă, „asemănătoare ca stil şi culoare cu acelea ale exemplarelor unicat şi dublet ale Academiei”. Provenienţa nu este cunoscută, dar potrivit unor indicaţii, păstrate în
Bibliotecă, ar fi tot de la Mănăstirea Bistriţa olteană. De asemenea, Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu posedă
un exemplar, însă degradat şi incomplet, provenind din parohia
Alun – Hunedoara. Câteva exemplare din Liturghier se află şi în
exteriorul ţării. Astfel, la anul 1879, cercetătorul sârb, St. Novakovič, descoperă unul în Biblioteca din Belgrad, pe care îl descrie sub
titlul: Liturghierul vlaho-bulgar din anul 1507, necunoscut până
acum în bibliografie. Despre altul, se ştie că a fost achiziţionat, în a
doua jumătate a secolului a XIX-lea, de dr. Iuliu Todorescu, român
ortodox, născut la Budapesta (n. 1866), recunoscut ca pasionat
bibliofil. Un exemplar se păstra, la sfârşitul secolului al XIX-lea, în
colecţia rusului P. J. Sciukin din Moscova, care îl cumpărase de la
preotul Teofan Geneţ din Vorniceni.
   Octoihul a fost semnalat prima dată de arhimandritul Leonid,
care descoperă în anul 1877 un exemplar la Mănăstirea Hilandar
din Muntele Athos, dar fără a descrie volumul; abia peste cinci
decenii, istoricul sârb Liubomir Stoianovič publică (1924), după

exemplarul athonit, Epilogul Octoihului, în slavoneşte. De asemenea, în 1883 este menţionat de Karataev în bibliografia cărţilor
slave, unde scrie: „Octoih tipărit din porunca lui Io Vlad voievod şi
stăpânitor al întregii ţări a Ungrovlahiei şi a celor de lângă Dunăre, în anul 7018 (1510), ostenindu-se întru aceasta ieromonahul
Macarie, in folio”, referire la care apelau, din lipsă de alte date, şi
bibliografii Academiei Române. Insuficienta cunoaştere a cărţii a
produs numeroase  confuzii, atât în privinţa ei, cât şi a introducerii tiparului la românii. În ţara noastră, este menţionat prima
dată în anul 1905, la o Expoziţie din Sibiu, şi semnalat  de Nicolae
Iorga; despre acest exemplar, Barbu Teodorescu se întreabă dacă
nu cumva se află acum la Cluj? În anul 1939, P. P. Panaitescu descoperă în Biblioteca fostei Mitropolii unite din Blaj – unde se păstrau cărţile bisericeşti ale vechii Mitropolii româneşti de la Alba
Iulia, precum şi bibliotecile lui Timotei Cipariu (1805–1887) şi Ion
Micu-Moldovanu (1833–1915) – un exemplar, aproape complet,
care nu fuseseră menţionat de nimeni; istoricul l-a studiat şi a reprodus mai multe fotocopii, realizând prima descriere amănunţit
a ediţiei. Academia Română deţine trei exemplare la care se constată o diferenţă la coala a doua: „O variantă cuprinde mai mult
text tipărit cu roşu, dar cu greşeli de ortografie, şi cu numeroase
cuvinte sărite”, care sunt corectate apoi. Deci, autorităţile bisericeşti au observat eroarea, care a fost corectată, dar târziu, după
ce numeroase exemplare fuseseră difuzate.
Tetraevanghelul s-a păstrat în două exemplare, unul editat pe
hârtie obişnuită, iar altul pe pergament, numit şi „ediţie de lux”,
la Mănăstirea Bistriţa unde le-a descoperit Alexandru Odobescu;
unul se află la Muzeul de Artă feudală din Bucureşti, iar altul la
Biblioteca Academiei Române – Secţia carte rară. Tetraevanghelul
a cunoscut o mare răspândire. La Muntele Athos, se păstrează
două exemplare; unul, în Biblioteca Mănăstirii Hilandar din Muntele Athos, iar al doilea, în Biblioteca de la Protaton. El se întâlneşte mai ales la slavii din sudul Dunării. Cele mai multe exemplare
s-au descoperit în Bulgaria, trei la număr: unul în Biblioteca Naţională din Sofia, provenind dintr-o biserică bulgară; altul în Biblioteca Mănăstirii Rila, descoperit de profesorul Mircea Tomescu;
iar al treilea, în Biblioteca Naţională din Filipopoli, procurat de la
o biserică din Moldova, cu hramul „Sfânta Paraschiva”, probabil
cea din oraşul Roman. În Serbia, se cunosc două exemplare: cel
păstrat în Biblioteca din Belgrad a fost recuperat dintr-o biserică
sârbească, iar unul se află la Mănăstirea Opovo din Fruşca Gora.
Tot două exemplare se păstrează în Rusia; Biblioteca Sfântului Sinod al Patriarhiei ruse din Moscova are un exemplar, semnalat de
Sopikoff şi de alţi cercetători ruşi. Alt exemplar există în Biblioteca
„Saltikov-Şcedrin” din Petersburg.  Ungaria are, de asemenea, un
exemplar din acest Tetraevanghel, păstrat în Biblioteca Muzeului
Naţional din Budapesta; achiziţionat de bibliofilul dr. Iuliu Todorescu, după moartea sa a fost donat acestei instituţii culturale maghiare. Nu se ştie dacă exemplarul face parte din  tirajul pe hârtie,
sau pe cel de pergament, dar şi-a conservat  legătura de epocă, în
piele. Cărţile ieromonahului Macarie au impresionat prin măiestria lor artistică, fiind primele tipărituri româneşti, şi chiar unele
dintre primele tipărituri în slavoneşte, autorul lor afirmându-se ca
ilustru „creator de tradiţie autohtonă, definind specificul tiparului
chirilic la români în contextul întregului tipar chirilic din Europa
secolului al XVI-lea”. Din această cauză, Dan Dumitrescu afirmă
corect că opera sa „a creat un stil în arta cărţii tipărite, chintesenţă între   tradiţie şi inovaţie, de mare valoare artistică, la nivelul
celor mai bune exemple de tipar italian renascentist, dar neidentificându-se plastic şi tematic cu acesta”.

ILIE CÂMPEANU ȘI PASIUNEA SA
Felix SIMA

P

e Strada hogii din cartierul Goranu, imediat sub primul viaduct al fostei
și, totuși, viitoarei căi ferate Vâlcea – Vâlcele, se află casa pictorului
Ilie Câmpeanu, maistru constructor până nu de mult, pictor însetat de
frumos și de bine. Casa și-a construit-o în anul 2000, cu echipa coordonată
de el, în câteva luni de vară, după proiectul său, pe gustul său și al soție sale, cu toate utilitățile și cu tot con-fortul necesar familiei, fără
nimic în plus și fără nimic în minus, rezervându-și un spațiu și pentru
atelierul pe care l-a… tapetat cu pânze pictate, înrămate, semnate și
datate. Vara poate să picteze și în
foișorul din spatele casei, la lumină
naturală, sau la șevaletul așezat
sub coasta delului, la umbra unui pom rodnic, în adierea
vântului… A vrut să-și probeze vigoarea mâinii și a ochiului,
fiindcă luat cu șantierele de construcții pe care a lucrat
câteva zeci de ani, și-a abandonat vechea pasiune, pictura,
pe care a practicat-o încă din anii liceului. Plăcerea regăsirii
pasiunii nu s-a pierdut, pasiunea i-a rămas aceeași, i s-au
adăugat noile sentimente de om matur, trecut prin viață.

A expus, de-a lungul timpului, la Sala
„Constantin Iliescu” a Consiliului Județean
Vâlcea, sub îndrumarea doamnei Mioara
Comănescu Plop, alături de ceilalți vâlceni:
Adrian Trandafir, Paul Stănișor, Gabriel
Medvedov, Simona Tacu, reproduceri după
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opera pictorilor români și străini: Nicolae Grigorescu, Octav Băncilă, Pierre-Auguste Renoir, Peter
Paul Rubens… Lucrările au mult success în familie și la public și s-ar bucura dacă o școală, o casă
de cultură i le-ar achiziționa pentru expunere. Dorește să le doneze. Vor trebui înrămate. „Costă
foarte mult înrămatul. Lumea vrea să vândă, nu să cumpere”. Se confruntă și el cu aceleași probleme
ale oricărui creator. Primește aprecieri pe diversele platforme de socializare dar… se teme ca nu
cumva, peste timp, să ajungă la lada de gunoi lucrările sale. „Oricum, la lada de gunoi a istoriei vom
ajunge cu toții, fiindcă am fost, pe parcurs, motorașe în angrenarea universală a secolelor, iar stelele

EXIT CU TOȚII
(Urmare din pag. 3)
Amintii acestea cu o mândrie nedisimulată,
dar ce am aflat, între timp, despre G.S., e de
ascultat, mai ales că nu am avut astâmpărul
academicului și le-am văpsuit cu aleasă bogăție.
Iată: Geac Sedilă s-a născut într-o iarnă, mai
precis în toiul iernii și cum bine ați presupus,
chiar în noaptea de Anul Nou. Poate că venirea lui
pe lume mai întârzia până la „sfântu-așteaptă”,
dar cu viitoarea mamă s-a petrecut un fenomen
bizar, specific rural și care are la bază actul de
sperietură. Dumneaei uitase că în noaptea aceea
vin pe la casele oamenilor, „plugarii”, cu biciurile
lor grozave, care bumnesc mai abitir decât
pușca! Cum în casă era foarte cald, iar omorurile
„floare la ureche”, femeia căzu repede în leșin. A
fost musai să vină moașa și să-l tragă de nas pe
micuțul Geac. Cei mai mulți găsiră prilejul să se
afirme: „An nou, oameni noi, he-he-he!” Și nea
Pazvantie, beat su’ pat!. Unii mai ,,cetiţi’’ chiar
se întreceau în afirmaţii de genul acesta: ,,Copiii
rămân dezvoltatorii limitelor părinţilor…’’
Cât privește pe tătână-su, Pazvantie, acesta era
de-o uşurinţă a mişcărilor proverbială, ca un spârnel, un puiandru de om, da-n schimb era foarte
rău și, întrucâtva, inventiv. Cazul depășește imaginarul extrem, dar întâmplarea s-a petrecut.
S-a petrecut la noi, în Jarostea, satul de peste
deal (deci, dl G.S. ar fi concomunal cu mine etc).
Într-o vară, plecase dumnealui Pazvantie cu
soția să culeagă prune, și-n ce să le aducă, luară
cu ei o baniță. Tocmai că li se furaseră prunele și,
de-atâta necaz, a început să-şi violenteze soţia.
Oarecum liniștit și puțin obosit după acest efort,
se duse la baniță, intră în ea cu picioarele, apoi,
încet, cu grijă, se lăsă pe vine până atinse cu
fundul lui de fundul baniței. Văzând dumnealui
că încape de voie, strigă la nevastă să ia banița
de acolo și ,,să mâie măgaru’, că-i veni boierului
foame!’’ S-a opintit biata femeie, ca pentru un
lucru de mare trebuință. Geaba. Cu tot darul
cu care natura o înzestrase, acela de a fi o ființă
împlinită fizic, dar așa de slabă la îngeri, aceasta
nu putu să ridice banița „nice-de-o-șchioapă”,
i se legăna între palme, de parcă ar fi fost
umplută cu apă, d-apoi s-o înalțe și s-o pună pe
oblamnicul așezat deasupra capului, sub basma.
A avut dumnealui mici tresăriri de întrajutorare a femeii sale, un fel de milă bezmetică,
precum umbra în goana norilor, proptit cu
mânuțele de dunga baniței, încercă o opinteală,
ridicându-se puțintel pe vine, dar degeaba.
Ajutorul energetic fu zero!
Însă, ca niciodată, neica Pazvantie se arătă
cu capul pe umeri, exclamând mai vârtos decât
Arhimede:
-Hait!
Sări din baniță ca un pui de brabete, mai să-i
atingă nasul femeii cu vârful opincuțelor și până
aceasta să-și pună mâna a fereală, „arătarea
de om” se și găsi în primul prun. Acolo, printre
crengi, privit nu prea de departe, puteai spune
că am fi avut de-aface cu o veveriță altoită...
Femeia pricepu „mișcarea”, se trase mai
aproape de pom, se proțăpi încordată ca un cal
de lemn, să nu i se frângă grumazul și nu apucă
a doua respirație cu oftat, că nenicu ateriză în
baniță ca telighidat, deranjul produs femeii l-aș
putea compara cu ,,ceva’’ de gradul doi, trei...
Și iată-l pe nea Pazvantie purtat în baniță,
fără să-i pese de nimic! Cum sta acolo, cu fruntea
pe genunchi și gândind aiurea, de la o vreme
îl apucă somnul. Ba, frumos ți-ar veni, nene
Pazvantie, să visezi și oarece vis cu păduchi, că
aceia însemnează bani și asta, da, procopseală,
că nici eu nu aș zice ba, dar așa sperietură se
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întâmplă să-i fie, că altul ar fi murit una, două...
Povestește lumea că femeia se întâlnise cu Ion
al Predii, care-și dădu seama numaidecât despre
ce era vorba și o întrebă:
- Fă , Floareo, ce-ai în baniță?
- Pă dracu, p-ăla-l am!, și bobiţe de lacrimi îi
brăzdară obrajii.
La un semn, femeia se-mpiedică ,,un pic’’, și unde nu se pomeni nea Pazvantie cu o ploaie de ciomage, pe şale! Noroc cu frica, de-i puse foc în călcâie și, mai mult târându-și un picior, se făcu nevăzut.
Ba, ca o minune , de-ți fac cuvintele infarct,
banița, după el, de-a dura prin bolovani, la vale,
și huruia ca brișca Sfântului Ilie, de 20 iulie.
N-a mai durat un an de zile și preotul Sclinteci
Acrofobierul i-a închinat un concert extraordinar,
într-o ultimă plimbare/ cu burta la soare!...
Rămasă văduvă, de-alături cu micuţul Geac,
femeia nu vru să se arate fără milă și tocmi o
bocitoare: „Nea Pazvantie, om viteazu\ Parcă
te văz la pârleazu\ Cu traista cu bolovani\ Cum
băgai mâna în traistă\ Scoteai câte-un bolovan\
Dădeai cu iel în pătul\ Brabeții făceau hur-hur…”
Dacă ar fi să continui cu astfel de nestemate,
m-aș depărta prea mult de cazul nostru și
cum știința scriiturii spune că măsura cea mai
bună este cea mai bună măsură, consider că
și o mâncare de post, gătită bine, este la fel de
apetisantă ca una din care nu lipsește pulpa de
curcan și smântâna proaspătă.
Scena în care copilul dlui Geac Sedilă pleacă
să cumpere pâine, ar putea să ne edifice. Ajuns în
fața blocului, acesta avu surpriza să fie atacat de
copii cu bulgări de zăpadă. Fără să pregete, porni
numaidecât la atac și el. La un moment dat, unul
dintre copii avu „inspirația” să exclame că Evi S.
și-a pierdut cartela de pâine! Iată fatalitatea în
exercițiul funcțiunii! Și cum se făcea că o joacă în
picioare ca pe o cârpă aprinsă, și cum se făcea că
o șutează ca pe o mingie, și unde nu alerga, și iar
se făcea că o calcă în picioare...și așa de bine se
prefăcea, de au crezut cu toții. Ba micuțul Evi nu
găsi altceva mai bun de făcut decât să se arunce,
umil, la picioarele poznașului și cu-atâta răime
râbăia cu mânuțele prin zăpadă, că se-nfiorară
până la unu de cele văzute; cuprinși de o teamă
rară, se răspândiră în mare grabă. Scenele care
au urmat au fost redate sau bănuite, așa că, în
noaptea care începuse, să vedem cine nu a putut
veni, ori cine ar avea ceva de spus.Toți au venit
și nimeni nu a avut nimic de spus. Deci, scoși din
calcul, nu ne rămâne decât să-l urmărim pe dl
G.S. cum se produce ca un mare maestru în ale
chibzuinței !
Acesta coborâse demult în fața blocului,
ocupase poziția sugerată de copilul său și
mai trebuie amintit că gentuța dumnealui de
serviciu era doldora cu creioane, pixuri, cuțitașe,
linguri și lingurițe. Luase toate acestea pentru a
ușura munca celor care au să vină „cu toții” la
cercetarea zăpezii, să caute cartela, s-o găsească,
să dea un exemplu! Plănuise dumnealui, între
timp, ce-ar avea de făcut, când or sosi ,,invitaţii’’,
atunci numai să îi apuce frumușel, cu vârful
degetelor, de gulerul hainei și să le zică simplu:
dumneata aici, dumneavoastră dincolo... vedeți,
să păstrați distanța și să ne ajungă oamenii,
pentru că acest pentagon o să-l alcătuim din
laturi duble!; cercetările o să se facă organizat :
întâi, trei dinspre latura nord-estică, deopotrivă,
trei din latura sud-vestică, apoi, doi dinspre tei
și-ncă doi dinspre căței... și așa mai departe,
până o vom găsi-o!, dar umblați cu grijă când
trageți cu furculița, s-ar putea să fie moale deja,
să n-o distrugem, pentru că, după cum știți,
stimați tovarăși, tra-la-la, tra-la-la !
Dl Geac Sedilă își îndreptă privirea spre
lumina care venea dinspre farurile unei macarale
și nu știu cui să-i mulțumească, mai întâi. Hotărî

au existat, pe cer, și datorită nouă, a celor care le-am admirat în adâncul nopților cu iasomie/
insomnie”.
Între timp, mai trece câte o mașină peste viaductul care nu mai are șine și traverse, mai urcă
două vaci, mânate și dirijate de stăpân de pe un tractoraș, către fostul izlaz comunal al fostei comune
Goranu, acolo unde era bateria antiaeriană a Râmnicului, în timpul celor două Războaie Mondiale,
măceșele s-au copt înspre Budești, pe piscul dealului, dar nu le culege nimeni, tablourile se pictează
în casa lui Ilie Câmpeanu, la fereastră, dar cine să le cumpere? Toată lumea vrea să vândă…
să înceapă trasarea pentagonului și când să
deschidă gentuța, din care să ia o lingură, nu
o putu face întocmai, pentru că, atunci când
trecuse prin bucătărie, de multă grijă, să nu-i
vină cumva amețeală, aruncase în gentuță și
o bucățică de pâine, căci altfel de ar fi mâncat
de săturate, l-ar fi apucat somnul și cum seara
sosise deplină, foamea îi va fi un bun amic. Ca
pe furate, începu să cigulească din bulgăraşul
de aur, dar treaba asta nu o putu săvârşi deplin,
pentru că niște afurisite de furnici îi năpădiseră
apartamentul și nu e loc mai bun de mas ca
în bucătărie. Le dete naibi de mai multe ori și
se minună cum de le pot mânca aricii cu atăta
poftă, pentru că sunt atât de amare... Nici de
îmbrăcat nu se îmbrăcase cine știe ce, ba, spre
uimirea vecinilor săi, care nu întârziară să se
prezinte și să îl ajute într-o „problemă specială
și foarte urgentă”, pentru toți, dl Geac Sedilă
dădu o probă de rezistență la frig, ieșită din
comun. Trăsese peste cămașă doar o „obiele”
de geacă, și aceea din cele subțiri, ca spuma, iar
după cum zicea dumnealui, „geaca pe care o am
pe mine, stimați tovarăși, este din foi de ceapă
și costă cevaşilea”. Le-a explicat și alte lucruri
importante și că dacă nu se va găsi cartela întrun ceas, peste un ceas va merge, negreșit, să
se îmbrace mai gros, dar că, deocamdată, vrea
să îi sară somnul, ba-i pare nespus de rău că
nu s-a încălțat mai superficial și să-i înghețe
nițel laba piciorului. Se expunea așa de hotărât,
că nimic din cele arătate de dumnealui nu
erau puse la îndoială. De altfel, trecuse demult
pragul celebrității, prin pestrițele sale poeme
,,erotice ‘‘, publicate săptămânal în ziarul
județean și, în care, de regulă, îndemna feciorii
să se veselească, până nu le-o veni vremea...
( ?) dar, mai ales, celebritatea sa crescuse prin
propunerile pline de îndrăzneală și judecată, în
cadrul „comitetului de bloc”, cât și zvonul că va
merge la Paris, că va ajunge ziarist mare, dar asta
nu depindea numai de el și, chiar după ce cu
adevărat a revenit de la Paris, se exterioriza cu
ardoare:„M-am întors de la Paris și nu știu dacă
am fost”. Un coleg de-al său, care s-a bucurat
de același „dar”, este astăzi aranjat, fiind numit
„ministrul echipamentului”. „Mai sunt o serie
de cazuri, ce e drept, în număr mic”, și când zise
acestea, se uită împrejur, să vadă cine a fost de
față, dacă s-ar întâmpla cumva să se audă...
Vegetau în sufletul său corzi foarte întinse,
acordate după o muzică celestă, miorlăiala
anterioară o văd ca pe o frântură de gând, care
trebuie pusă la index. Căci, de la aspirantul la
roba lui nenea Iancu, acum să te arăți că nu te
cunoaște domn Nae ? G.S. era stupefiat că se
cheltuise „ceva” pentru școlire, iar calificarea
îl recomanda.Cu gândul mai mult la Franția,
acesta uitase deschis robinetul cumpătării. Las în
manuscris o serie de amănunte și zic „doamneajută” că nu v-a cuprins somnul și să trăncănesc
singur, ca beatul.
Cât a stat la Paris, dl Geac Sedilă a fost victima
unui impostor, recomandat ca fiind membru al
unor fundații cu caracter cultural...Totuși, un
om cumpătat, acela. I s-a pretins dlui G.S. doar
valoarea diurnei pe două zile și jumătate...
- Dacă nu aveți valută autentică, acceptăm
și falsă. Statul nostru o absoarbe imediat, prin
orice bancă, nu lasă piața să se constipe.
- O sursă de inflaţie, mă rog...
- Mon cher, să revenim: de pe terasa acestei
cofetării observăm cum curge Sena.
- S-ar putea zice, la vale!
- Exactement. Ea este plină de ambarcațiuni.
Dacă aceste „utilaje” s-ar deplasa numai în aval,
așa, în virtutea inerției, le-ar năpădi rugina,
după primul kilometru ! Scuzaţi exagerarea, o
metaforă nevinovată.

- Intră în logica discuţiei; biciul secundelor !
- Interesele, dle Geac Sedilă, fac ca Sena să
fie atât de aglomerată: vase care circulă în aval şi
vase care circulă din sens contrar.
- În amonte. Scuzaţi, e tot una!
- Acestea consumă mai mult...
- Ca și pe la noi, monsieur. Îmi este landemână înțelesul acestei parabole, s-a dus
vremea plutelor...
- Dle Geac Sedilă, „vous etez tres cher pour
mois, de plus en plus !”(îmi sunteți tot mai drag)
și dacă ar fi toamnă, v-aș recita măcar o strofă
din Verlaine.
- Vivre la France!
- Vivre…
- Monsieur, poftiți materialul...cum ne-am
înţeles. Unele sunt „fierbinți”, altele le-am
„cerșit ” memoriei...
- A! Nu, nu. Numai nouă. Din nouă, două
și din două, doar una... Aveți vreo nemulțumire ?
- Nu. E bine, e foarte bine !
- Vă asigur, monsieur G.S., că „acea” poezie
va apare, la vară, în Enciclopedia Universală, cu
perspectiva de a fi nominalizată la secțiunea
„underground” a Premiului Nobel, pe primele
trei luni ale anului două mii și-atât !
Și iar să ne întoarcem la matcă și să amintim
că se înserase demult. Conștient de nevoia de
,,liniște’’ a concitadinilor săi, dl Geac Sedilă se exprimă cam așa: „Stimați tovarăși, până aici cu discuțiile, iar cei ce și-au adus cu ei și pruncii, rogu-vă...
adică să-i ia de-acolo numaidecât și să-i culce, căci
altfel, după ora „h”, o persoană fizică care așa și
pe dincolo etccetera și așa mai departe, dar dacă
se poate, după ce or ,,închide ochii bine’’, să reveniți negreşit, pentru că, după cum știți, stimați
tovarăși, 1-1 fac zero!. Cartela, vreau să zic...
O emoție din acelea năstrușnice îi aglomeră
laringele cu noduri arzătoare, mai să-i fisureze
„mărul lui Adam”, ochii i se umeziră fierbinte și
ce bine că nimeni nu s-a brodit cu vreo întrebare.
Ar fi fost o dovadă publică cât de slab sta dl Geac
Sedilă cu securitatea sentimentală. Doi din trei
s-ar fi oferit să-l ,,oblojească’’, fie și „di formi”.
Mărturisesc că-mi vine din ce în ce tot mai
greu să susţin o lectură aşa de întortocheată, de
aceea zic, domnule povestitor, pe cine ai vrea
dumneata să mai urechezi, s-au făcut moroi
şi îi găseşti, trăgând sforile, în structurile de
conducere ale partidelor politice, asistând pe
cei care odinioară se numeau ,,şoimii patriei ’’,
astăzi transformaţi în ,,vulturi hoitari’’.
Și numai ce-i trece prin cap dlui Geac Sedilă
să meargă și să vadă ce-i mai face copilul. Copilul
dormea dus. Nevastă-sa, idem! Dar ce este cu
nevasta în pat, pentru că trebuia să se afle în
delegație... Ce să fie? Ce să fie? Se întorsese
din delegație! Pe unde intrase în bloc?. Pe ușă!
Cum? Când?
Prezența neveste-si în pat, însă, îi întări
convingerea că toată lumea își făcuse bine
treaba, de nu o observase nimeni când a trecut
pe lângă ei, iar faptul că nici dumneaei nu ar fi
înregistrat prezența grupului de vecini, se mai
întâmplă, chiar ziua-amiază, atâta-ți trebuie,
numai să nu fii atent ! Colac peste pupăză,
cartela era, ca de obicei, pe frigider. Ce să
fie? Ce să fie?. Necuratul! . Dl Geac Sedilă nu
are complexe la capitolul „închipuiri”, numai
că deodată toate i se par cam încurcate. Ia
dumnealui frumușel cartela și, tiptil-tiptil, se
strecoară pe ușă, coboară în fața blocului, se
face, din când în când, că se apleacă să ia ceva de
pe jos, simte o amorțeală în tot trupul- nu-i place
să joace teatru!...și, tocmai de aceea, forțează
finalul. Astfel, la 19 centimetri și 89 de milimetri
de coșul de gunoi, dl Geac Sedilă găsește
cartela!!!
05 mai 2014

Csaky E POE
TURUL EUROPEI
UNITE, 2018!
(Poemul unei călătorii)
(Urmare din Povestea vorbii 21, Nr. 3
(51)-septembrie 2019)
(…)
La cinci treizeci a doua zi
înainte de plecare
dimineața
am ieşit din frumosul motel
administrat de hangița austriacă
precum mama mea hotineancă cernăuțeancă
și mai apoi olteancă
şi am admirat Widhang bei Freistadt-ul
în care la șase și jumătate și ora șapte
oameni micuţi copii
la fel cum sunt cei din corul
de copii de aur ai lui Iurie Levcic
pe bicilete sau pe jos
cu ghiozdan-rucsac în spinare
mergeau impresionanți de cuminți la şcoală.
A trecut şi un autobuz mare articulat
în care erau trei sau patru copii mai mici
sau mai mari
probabil mergând tot la școală...
Am mai văzut
lângă minuscula (la fel ca oricare casă) Primărie
un monument cu eroii austrieci din Primul
Război Mondial
(nimic despre Al Doilea Război Mondial
-lumea nu vrea să-şi aducă aminte)
şi trebuie să mai remarc
că peste tot pe unde am umblat
lumea nu este recunoscătoare
decât momentelor revoluţionare
de la o mie opt sute patruzeci și opt;
momente în care au apărut și crescut
ca aluatul de copt națiunile...
Națiunile înainte mergătoare.
Dar ce frumos
ora ceasul opt
ora standard a micului dejun
când aveam să o vedem din nou
pe hangiţa care acum în această dimineaţă
mirosea a lapte curat și dulceață
(nicăieri pe unde am umblat
nu am avut parte de un miros sănătos
și natural cum am găsit
în acest micro hotel
în același timp țărănesc și imperial)
și care ne-a amintit de micul Râmnic
și marele Cernăuți de vânzătoarea de gogoși
în castron cu smântână și lapte
de la un faimos demisol...
Noi
eu și Tamara
ne-am amintit şi de anul
o mie nouăsute șaizeci
când am venit la Lipcani prin Cernăuți
să-l plângem pe Teodoraș Ciobotăraș
frate cu mama
care nu fusese evacuat
fiind ostaș erou în Armata Roşie
chiar și după o mie nouă sute patruzeci și patru
douăzeci și trei august
când a murit România curată!
Femeia de la Gogoşerie
din șaizeci sau nouăzeci o mie nouă sute
din Cernăuți
ca și țăranii din Hlina
vorbeau la fel ca noi limba română.

...Astăzi în două mii optisprezece
doar copiii de aur ai lui Iurie Levcic
vorbesc românește...
dar noi știm că bătrânii bătrâni și români
care au mai rămas
împreună cu alții mai tineri
din casale lor
cunosc la fel de bine
dar nu vorbesc românește
ca să mai câștige câte ceva la pensie...
Ei, sângele apă nu se face
şi o ţară este a aceluia care-i vorbeşte limba!
Austria nu este ţara noastră
nici hangiţa nu este iubita noastră
necum soră
dar noi am simţit că ei austriecii
sunt mai apropiaţi de noi cei de pe Olt
și dintre Siret și Prut
că avem o istorioară comună
că mult înainte noi le-am dat lor
și abia în secolul XIX
(dar mai ales în XVII)
ei ne-au dat nouă.
La Windhang ne-am simţit ca acasă.
La ora nouă am plecat spre România
Pe memorabilul drum prin Austria
dealungul undelor și valurilor albastre
care este și Dunărea noastră.
Iată:
Dunărea ne face rudă cu Austria
apă din Germania udând
după Austria și Serbia și Ungaria
pământul țării noastre;
frați suntem de apă cu nemții
cu ungurii și cu sârbii
fraţi suntem cu austriecii și hangițele lor...
*
La vama Nădlag
din nou ruşine mare
cârduri de TIR-uri
la intrare și la ieșire din ţară.
Gândul meu zbura însă pe Valea Oltului
Unde TIR-urile ăstea
ne strică drumurile și malurile
și unde încă nu s-a construit autostrada
dintre Transilvania și Ungrovlahia
și care încă din anul două mii
trebuia să lege Europa centrală
de Europa răsăriteană...
Oare unde se duc banii
pe care îi plătesc aceste TIR-uri
care ne chinuiesc pe văile apelor noastre
care se dau peste cap și se ciocnesc
vâlcenii trebuind să ajungă la Sibiu prin
Valea Jiului sau prin Brașov!
...bine le fac cei din vama Nădlag
că îşi bat joc de ele
dar cum se face că în mai toate vămile noastre
este la fel și de o parte şi de alta!
*
Drumul de la autostradă la Timişoara,
din nou o ruşine.
Mi-am amintit,
cum douăzeci de ani sau mai bine
românilor dintre Lugoj și Timişoara
nu le-a fost ruşine de drumul mare care le lega
între ele...
De la autostradă la Timişoara
numai cartiere odată muncitoreşti
şi rămase la fel comuniste
gemeau de oameni de toate culorile
dospind pe stradă
era amurg de vară toridă
și lui Emil i s-a făcut greaţă
el cu cavou-cuşetă la Biaritz
după zece ani de muncit în Canada
acum fiind din nou cetățean de pe Bega...
Ce semaforizare stupidă ca la capitală

patru cicluri oriunde!...
Maşini la semafor
dospind ca şi oamenii toţi în pensie
de la treizeci-patruzeci de ani...
Cei mai mulţi care nu fac ce trebuie
dinainte de ziua în care s-au născut!
Ăştia nu au auzit de cele două cicluri
semaforizate
în intersecțiile citadine
două pentru auto şi încă unul pentru cetățean.
Legi locale
reglementări locale
şi care nu bat niciuna cu legea naţională.
Ăştia-s catâri și nu înţeleg
că ori suntem urbani ori suntem țărani
ori suntem o adunătură cu bulibaşă în frunte
și care manevrează după plăceri personale
o adunătură politică de consilieri locali...
Păi ce or să mai facă ei,
dacă va fi şi la noi ca la Biaritz,
unde Primăria și Poliţia
şi cine o mai fi de care să le fie frică
au...doi, trei, patru angajaţi! Salariați!
vai Doamne
cum de pe unde am umblat
acum în mai-iunie două mii optisprezece
secolul XXI
nu am auzit şi văzut maşinile care să urle cu
mult
peste plafonul de zgomote admis urechilor
cetățenilor
poliţiei și ambulanţei și pompierilor...
Ce fel de lume este aceasta a noastră a
românilor care
nu facem decât exact ce ni se spune pe dealăturea
că așa ar fi în Occident?!
după hopuri și gropi de frânat mașina
acum etanșăm cu poliuretan și blocurile făcute
ca lumea!
Această strategie de curățat România
chiar de către românii din fostul regat mai puțin
Basarabia de altădat
nu am văzut nici la Cernăuţi şi nici la Hotin
şi nici la Cameniţa şi nici la Chişinău
nu am văzut nicăieri!
Aceştia din urmă și autorităţile lor
încă nu au dat semnalul trecerii la capitalismul
post nouăzeci post prost de păcălit copiii
şi adoptat de rit chiar românesc
mai ales imediat după anul două mii
când bătrânii ne spuneau de mult
că o să vină sfârşitul lumii!
Aiurea-n tramvai
Așa să credeți voi bătrâni cu pensii mici
Căci cei cu pensii mari sunt încă tineri!
Așa să vă stea vouă proști la vot adunați
pensiile în gât dacă nu observați
adevărații tineri care se duc să muncească la
căpșunari
occidentali și să moară prin țări străine.
Am remarcat
de asemeni
că austriecii nu au telefoane mobie
și nici cei câţiva copii din autobuzul de şcoală
care citeau din cărți și nu de pe telefoane...
ce să mai incredibil de necrezut
la noi vorbesc singuri ca somnambulii
chiar și pe trecerile de pietoni.
În bodegă
în acea seară în Austria
nu au intrat decât trei oameni
care au băut câte o halbă cu bere
unul dintre ei avea pantalonii stropiţi cu var
ceea ce înseamnă că încă se mai văruiește
și nu se lipește polistiren pe pereți
interior sau exterior...
Noi am băut două...
Nimeni nu s-a uitat la noi.
Noi am fi dorit s-o mai vedem pe hangiță
Dar nu
ne-a adus berile soțul ei.

Da
nimeni nu avea telefon
sau nu am văzut noi!
La un service din comună-sat-oraş (?)
am schimbat un bec la far nepunând mâna pe
maşină
în curte
şi am plătit zece euro becul şi manopera
şi am primit bon
să fi lucrat în acel service doar unul singur?
Una dintre concluziile mele/
după acest demers cultural şi turistic/
a fost că postmodernitatea occidentală
este mult mai reală
decât cea din jurul anului două mii trei...
Acum pot spune cu tărie că Ştefan Dumitrescu
avea dreptate în „Calul Troian al omenirii,
America”
şi care este peste „Luceafărul” eminescian
nu numai ca număr de strofe
dar şi în conţinutul preapocaliptic..
Să mai adăugăm că această îmbulzeală,
aglomerare de maşini şi de oameni
cum este la noi indiferent de oră,
nu are nimic din înghesuiala (extraordinar de
ordonată)
pe care am constatat-o la Veneţia bunăoară,
unde elementul indigen lipseşte cu desăvârşire
în dauna sutelor
și miilor de asiatici şi est-europeni pe zi
(ceea ce înseamnă că Asia a înghiţit estul
Europei,
o va înghiţi toată, căci ea nu este arogantă)
care o inundă zilnic
(nu fiindcă are turism bine făcut sau industrie
de turism
cum spun zevzecii
ci fiindcă are ce arăta!)
şi pe care ei o cultivă privind după perdelele din
ferestre
sau din spatele tejghelelor unde lucrează
aproape fără bani...
Aglomeraţia de la noi a devenit endemică
acestu-i popor extirpându-i-se locul de muncă
munca la liber
mica producţie de mahala
(eleganta mahala cu producţie proprie
îngrijită de doamnele casnice)
mai rău extirpându-i se chiar viitorul
fără de care nu pot trăii românii
care invers lui Israel nu pot trăi fără ziua de
mâine...
Desigur,
noi gândim în comparaţie cu ceea ce am
constatat în 2004
(a se vedea seria de articole
„Cocoşul galic versus cocoşul românesc”
Apărute în cotidianul „Info Puls”
sau în culegera de articole la temă,
romanul publicistic „Secolul XXI. Un cetăţean
între milenii”,
Ed Intol Press vai de noi ce mai stres...
nici vorbă de asemănare între Biaritzul de
atunci
şi Biaritzul din două mii optisprezece!
La fel Bayonne şi Anglet...
Cele de acum au fost văruite în culori calde
Și nu ca blocurile noastre
cu polistiren învelite şi griuri amare;
au dispărut hotelurile neruşinate Etap
şi alimentările cu saramură de peşte-n butoi.
Occidentul s-a trezit
puţin
credem că va continua să se trezească
prin vânzarea de tehnologie la egal
şi cumpărarea de poame și iarbă!
În timp ce noi
după anul două mii trei
făcând încă enormi paşi înainte
și ajungând tot înapoi!...
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Anton Pann spirit emblematic și acreditare a notorietății...
Mihai SPORIȘ

P

ersonalitate emblematică a culturii
române în căutarea modernității,
Anton Pann (1896 – 1852), născut pe malul
drept al Dunării, la Sliven, este un duh prezent în aerul Vâlcii , amprentă de neșters a
trecerii lui prin orașul domnesc al voievodului Mircea cel Bătrân. În Râmnicul, acelui
mijloc de secol XIX, va fi fost profesor de
muzichie, reținut de fila de istorie a acelui
1848, când va fi cântat în Zăvoi un cântec prea frumos (din sânul
Maicii... sale, neapărat română, cu toate controversele datorate
nașterii sale în cuprinsul otoman, sud-dunărean !), să le fie românilor imn național, după un secol și jumătate (vezi Constituția,
din 1991!). Notorietatea lui, încă din timpul vieții, îl face remarcat
de Mihai Eminescu care observă pe... fiul Pepelii cel isteț ca un
proverb și în legătură cu Povestea Vorbii - o populară culegere de
povestioare moralizatoare și de largă accesibilitate, alături de cele
despre Nastratin Hogea. Trecerea lui Anton Pann prin Râmnic a
lăsat semne durabile. Spiritul său de patron cultural-spiritual este
vădit de urmele lăsate. Casa Memorială „Anton Pann” din administrarea Muzeului Județean; Teatrul „Anton Pann”; revista de
cultură „Povestea Vorbei 21”, Societatea Culturală „Anton Pann”;
Scoala gimnazială „Anton Pann”, sunt mărturiile la vedere. Chiar
impunerea Zilei Naționale a imnului național: „Deșteaptă-te române!” este legată de ziua isprăvii sale din Zăvoiul vâlcean și o
datorăm parlamentarilor vâlcenii, în cunoștință de cauză, privind
contribuția profesorului de muzichie psaltică. În ceea ce înseamnă
muzica însămânțată de demult, Râmnicul de azi îi păstrează linia
și patosul melodic printr-o formație corală excepțională în peisajul
cultural-spiritual românesc: Corul semnariului „Sfântul Nicolae” ,
din Râmnicu Vâlcea, condus de ...pr. Prof. Dr. Codruț Scurtu (și el
un mugur, mugurel, cântând din sânul maicii România, să nu ne
uităm continua respirație a locului și imboldul smereniei creștine,
tânguit printre stăpânirile păgâne...!). Edilii orașului, puși pe modernizarea Râmnicului, îi vor fi translatat casa pe o nouă poziție
să-i dăinuie amintirea, iar scriitorul Constantin Mateescu, vâlcean
de baștină, ni-l va fi readus proaspăt în memorie pe acest adevărat brand cultural (să folosim și noi un cuvânt... la modă!).
Remarcăm prezența lui Anton Pann la momentele de schimbare a cursului istoriei românilor. Este în elita culturală incipientă
pentru creșterea limbii și a patriei cinstire, cum cerea un contemporan al său. În focul revoluției de la 1848, când Râmnicul se arată
un adevărat centru al afirmării voinței de emancipare națională,
Anton Pann este în prim plan. Prin 1936, când Tudor Arghezi se...
plimba cu bastonul prin București, Anton Pann era dat exemplu
de mare personalitate a culturii române alături de Cantemir, Veniamin Costache, Eminescu, Caragiale etc. După 1964, când ne-am
lepădat statutul de țară satelit-sovietică, au fost căutate modelele
revenirii în pielea națională, dar cu Dumnezeul nostru rămas departe de realismul socialist al omului nou, care nu mai avea în canonul oficial nevoie de biserici și cânturile ei din strane. Modelul
cultural, pentru Râmnicu Vâlcea, oferit de Anton Pann devenise
aproape potrivit. În Decembrie, 1989, interzisul „Deșteaptă-te
române!”- sub o altă conotație a mesajului, însă!- permitea lui
Anton Pann să revină plenar în scenă, de mână cu spiritul ortodoxiei, prea ocultată prin cenzura atee de până acum. Prezentăm pe
scurt acest context istoric pentru a înțelege curentul cel mare în
care nu se putea opune nimeni, chiar dacă vor fi fost și surdinele
care au cârtit pe la colțuri, ori prin sertarele scriitorilor...
În 1983 la Râmnicu Vâlcea i-a ființă Societatea literară „Anton
Pann”. Statutul acestei asocieri a scriitorilor vâlceni este un document la îndemâna tuturor. Scopul este cel al unui fapt de cultură
angajat curentului cel mare – altfel nu se putea! Creația literară rămasă în patrimoniul cultural vorbește singură. Amprenta „Cântării României” este evidentă, în slujirea...
realismului socialist. Remarca unui membru al acestei asociații, la reunirea aniversară din oct.2019, că
cenzura, chiar și securitatea, vegheau cu strictețe la
apărarea canonului creației angajate stăpânului politic , este fără comentarii și cunoscută tuturor.
Un articol târziu despre societatea aceasta ne
oferă un membru al său, Felix Sima, făcând apel la
„Cartea de Onoare” a acesteia, care surprinde entuziasmul nașterii, dar și agonia stingerii abrupte.
Cronica surprinde esențialul acestei efemeride din
peisajul cultural vâlcean, ca o excepție în țara cea
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mare... (articolul se poate citi pe NET!) Ne
reamintește poetul Felix Sima, cel care
predă Cartea de Onoare a Societății literare „Anton Pann”, în 23 februarie, 2007,
președintului în exercițiu, prof. Costea
Marinoiu, al nou înfințatei Societatea Culturală „Anton Pann”, în august, 1999 - la
10 ani de la dispariția din peisajul realismului socialist (tocmai abolit, prin schimbare de macaz!) a celei care era obligată,
prin naștere, să-l slujească... (dacă-i ordin
...? cu (ne)plăcere!) .
Reluăm din articolul prietenului Felix
câteva informații culese de el din cronica... de onoare a societății
literare: 12 mai, 1987 Valeriu Anania ( ierarhul Bartolomeu al
BOR), după ce își amintește de Povestea Vorbei a lui Anton Pann,
care i-a înrâurit copilăria, salută „luminosul său patronaj” pentru asociația vâlceană; în 20 februarie, 1987 observă, în cronica
societății, salutul lui P.S Gherasim Cristea și a lui P.S. Calinic care
vor fi fost prezenți la cenaclul literar;7 aprilie, 1987, Paul Everac,
recunoscut pentru ateismul său, trece prin cenaclul vâlcean; 10
sept. 1987 o delegație din Coreea de Nord, în trecere pe la Râmnic, salută frățește modelul vâlcean și îi dedică un mesaj : „Mult
succes în activitatea Societății scriitorilor care poartă
numele renumitului revoluționar și scriitor al României
Anton Pann” (No comment! Care Românie, în 1848?).
Remarcăm prezența unor nume mari din istoria culturii care salută societatea literară, uneori prezenți la
cenacluri: Marin Sorescu, George Anca, Dinu Săraru,
Nicolae Prelipceanu, Constantin Țoiu, Mircea Nedelciu,
Mircea Tomuș, Dan Laurențiu, Traian T Coșovei. Pe cei
din cercul mai apropiat (întemeietorii asociației!) memoria vâlcenilor îi reține ușor, ei fiind cei care, după o
perioadă de reacomodare, vor reveni în peisajul cultural
în forță: Doru Moțoc, George Țărnea, Ioan Barbu, Ion
Soare, Gheorghe Smeureanu, George Achim, Ioan Șt.
Lazăr, Nelu Barbu, Costea Marinoiu etc. Superbă și subtilă încheiere de articol, o sinteză -ca un cânt de lebădă!asupra destinului fostei societăți literare Anton Pann,
cândva un model de inițiativă vâlceană pentru spațiul
românesc, după cum s-a remarcat la momentul potrivit,
ne face poetul Felix Sima: „Cetatea are umbră lungă,/
Des cercetată de poeți-/furați, adesea, de-o nălucă/ Ce
se-nfășoară în pereți.../ ca între mantii de călugări/ Ce
trec prin ochiul meu livid-/vor sta poeții-n echilibru/ cu
emisferele de vid...” Apoi poetul salută pe cititorii de
semnături de autori trecuți prin vreme . O facem și noi
aici pentru toți membrii fostei asociații literare Anton
Pann, cu recunoștința întreagă, pentru angajamentul lor
de-a afirma patria, cântând-o, într-o fecundă delimitare
- totuși în lagărul cel mare!-, de internaționalismul prea
roșu, neuitând însă de rigorile impuse de vreme pentru o secularizare forțată. Ce s-a întâmplat după 1989,
când geopolitica lumii s-a schimbat? Se știe! Programul
ideologic s-a schimbat și odată cu el orientarea culturii, într-un
cadru instituțional scăpat de chingile unui determinism doctrinar.
Asocierile s-au destructurat. Fiecare pe cont propriu, în căutarea
oportunităților de supraviețuire. Unii au căutat alte determinări
cu posibilități de nutrire facilă și chiar le-au găsit în oferta noii
„economii de/din piață” cu cerere de răspândaci de vorbe pentru amăgire, uneori pentru chestiuni serioase (după cum fiecare
se va fi dumirit cum mai curge necesar omenirea din preajmă!).
Ceea ce fusese unitate de comandă se fărâmiță în atâtea fărâme
de putere, fiecare căutându-și liderul alfa. Așa s-a iscat destructurare tuturor coagulărilor trecute și trecerea prin vidul poetului
(inspirație inefabilă!). Eclipsa, tunelul ca o noapte dinspre prea
est, către prea vest a durat politic până prin 1996,
iar ca reînodare a firelor unor asociații culturale,
până prin 1997-1998. Atunci sub un patronaj al mediei (cea mai flexibilă în peisajul comunicației rapide
și cea mai orientată!) apar suplimentele culturale
ale presei scrise, emisiuni dedicate culturii pe canalele tv. locale vâlcene (Vâlcea fiind, și în acest caz,
cu multe întâietăți pentru înnoire, în spiritul vremii
lumii largi!). Oferta unui patronaj pentru o asociere a forțelor literare – prea electroni... liberi!- a venit din partea Televiziunii locale Etalon, care avea
în conducere oameni de cultură care cunoscuseră

importanța socetății literare (numim aici
pe Iulian Margu, Doru Moțoc și pe nou
venitul (rezervist militar) Mihai Mihăiță
Loviște. A fost o adunare cu trâmbiță la vedere și de-o incontestabilă importanță. Se
readunau, după un deceniu, forțele exersate ale scrisului împreună. Pe cont propriu fiecare, cum remarcam, nu își aveau
vizibilitate mai ales că perioada nega tot
ceea ce a fost înainte, fără discernământul
necesar de-a separa luminile de umbre.
Rostul acestei recuperări este tocmai
de-a clarifica o problemă în dezbaterea
publică, privind continuitatea societății culturale „Anton Pann”
din societatea literară, înfințată în 1983 – cu un anume statut și
cu anume membrii fondatori! Susținem că Societatea Culturală
„Anton Pann” este o altă Mărie, chiar dacă pentru o altă pălărie
și-a prins însemnul nemuritorului... Anton Pann. Juridic este evidentă discontinuitatea: altă dată de naștere, alt statut, alt sediu,
alți membrii fondatori, alt context istoric. Ce le este comun? Mediul vâlcean care este unul propice culturii și spiritualității, întro trăire efervescentă, pro-activă, cum s-a arătat în dinamica lui
post decembristă: filarmonică - recuperând tradiția!, Bibliotecă
Județeană- cu un edificiu multifuncțional (personalizată,
cu Antim Ivireanul, ales patron al orașului Râmnic!)– întro locație nouă!, teatre în locații noi (Anton Pann și Ariel!).
Din această efervescență a mediului cultural s-a născut
inițiativa publică a susținerii actului de creație, pornind
din interiorul Consiliului Județean. De aici s-a rostogolit inițiativa pentru înfințarea mai multor asociații, folosind prevederea constituțională a liberei asocieri a creatorilor. Societății literare „Etalon”, care se subordona
orientării programatice intreprinderii media cu aceeași
siglă: „Etalon”, în 1999 i-am propus eliberarea de sub tutelă și distanțarea de acest nume – Consiliul Județean,
asumându-și distanțarea de vreun partizanat politic,
tocmai pentru asigurarea libertății creatorilor angajați
voluntar în actul cultural. Noii „rebeli”, adică fondatori ai
Societății Culturale „Anton Pann” (nu doar literare!) au
fost: Mihai Sporiș (consilier județean între 1992-2008!),
prof. Costea Marinoiu, Ion Soare, Mircea Monu, Petre
Petria, Zenovia Zamfir, Nicolae Mazilu, Ion Măldărescu
George Voica cărora mai apoi li s-au adăugat cei care se
împotriveau ieșirii din „Etalon” (Ioan Șt Lazăr, Iulian Margu, Mihai Mihaita s.a ). Sediul l-am ales la „Ex-Libris”,
de unde Costea Marinoiu- ales secretar al socetății, conducea rețeaua de librării vâlcene, iar activitățiile, grație
susținerii Consiliului Județean le desfășuram la secțiile
Bibliotecii Județene, răspândite prin oraș (localul nou se
va fi pus în funcțiune mai târziu!). Inițiatorilor li s-au adăugat apoi multe alte nume, provenind din fosta societate
literară, ori mai tineri: Elena Neacșu, Laura Vega, Adina
Enăchescu, Ionel Grigoriu, Leon Dură, George Achim,
Nichi Ursei, Alexandru Mircescu, Constantin Mănescu,
Gigi Poșircă, Paul Stănișor, Matei Călin, Eugen Petrescu, Marin
Bulugea. Lărgirea cercului a fost permanentă și atracția lui a crescut. Evenimentele s-au întors în sediul vechi al Casei memoriale
„Anton Pann”, prin decizia Consiliului Județean (patronul Muzeului Județean). Au apărut noii membrii pentru că din 1999, anul
înfințării, am înfințat revista asociației: „Povestea Vorbei”, căreia îi
vom fi pus director pe Doru Moțoc, un exponent al culturii locale
cu o bună notorietate (veche și nouă!), deși nu a mai călcat pe la
asociație. Au apărut în asociație : Marian Pătrașcu, Petre Simion
Cichirdan, Ion Cotulbea, Ion Frântu, Nicolae și Gheorghe Sporiș,
Nicolae Dobrică, Dumitru Bondoc, Ion Micuț ș.a. Activitățile s-au
diversificat: cenaclul (condus de Dna. prof. Comănescu), cercul artelor (Petre Simion Cichirdan). În peisajul citadin a apărut
„Cafeneaua literară- Boromir ” eveniment cu periodicitate lunară, condus de vicepreședintele Mircea Monu, care edita și suplimentul cultural al Monitorului de Vâlcea. Primul Președinte al
nou înfințatei Societăți Culturale a fost... consilierul județean, în
exercițiu, Mihai Sporiș și cu posibilitatea de-a demonstra utilitatea publică a Societății, valorificând tradiția literară și asigurând
suținerea materială a revistei, prin atragerea sponsorilor. Statutul
Societății Culturale, prevedea rotația la conducere, pentru evitarea a două mandate succesive (doi ani mandatul!) a aceluiași
președinte. Până în 2019 s-au succedat la conducere următoarele persoane: Sporiș Mihai, Ion Măldărescu, Costea Marinoiu

(mai multe mandate!), Nicolae Dinescu, Nicu Cismaru, Mihaela
Rădulescu. În viața societății– nu lipsită de derapaje!- au fost mai
multe sincope. În 2004, constatând derapajele editoriale ale Revistei, condusă de redactorul șef Ion Soare/ adjunct Ioan Șt. Lazăr,
adunarea generală-excepțională, a Societății, a înlocuit conducerea veche a revistei (Doru Moțoc/Director onorific; Ion Soare/ redactor șef), cu o nouă echipă: Costea Marinoiu/ Director și Petre
Simion Cichirdan/ redactor șef, asigurându-se astfel ritmicitatea
apariției și o altă disponibilitate a tuturor membrilor societății de-a
publica în... propria revistă. La schimbarea macazului societății,
când... cu puciul „olimpic”, provocat de noii veniți, special (pentru
alegerii democratice, plătind cotizația apartenenței la societate...
retro!), ca o restaurație a non-culturalilor, (se cunosc bine împrejurările și păstrăm documentele care ne susțin afirmațile! A fost
ceva, ca un meci fluierat cu două fluierice, și trântit la comandă!).
Dezgustul față de acest derapaj ne-a depărtat imediat, cu toate
dovezile scrise la noi, și cu jena de-a întâlni pe cei ce deraiau o
societate atât de greu edificată, de pe o traiectorie lansată. Mergea în direcția bună în timp ce societatea românească trăia și ea
o restaurație ciudată. Noi eram în asincron cu vremea și atunci
ne-am luat revista să nu fie nici ea compromisă. Așa a apărut noua
revistă „Povestea Vorbei 21” să fie mediului cultural așa cum fusese gândită apariția ei. Eroice eforturile omului de cultură, polivalent, Petre Simion Cichirdan care o ține în viață în spiritul lui Anton Pann : de la lume adunate și iarăși la lume date! ( Vezi arhiva
on-line a Intol Press- Cultura Ars Mundi!). Din jenă, considerând
greșelile omenești firești, nu dăm numele celor ce au gândit (dacă
au gândit!) și au înțeles altfel rostul Societății Culturale.
Ceea ce s-a întâmplat la Societatea Culturală „Anton Pann”
nu este un fapt singular în cronica ultimilor 30 de ani. Remarcam
într-un articol destinul altor asocieri. Rememorăm aici pentru

ilustrarea acestei dinamici și interferențe politico-culturale, câteva pățanii locale. Prin deceniul zece al mileniului trecut apărea la
Vâlcea: Fundația „Un Viitor Pentru România”. Imediat au aderat
nume importante- atunci și după! Filiala vâlceană s-a afirmat repede prin programul pe care l-a gândit pentru
dezvoltarea locală. O gândisem apolitică pentru conjugarea tuturor eforturilor. În momentul
în care s-a dat la iveală ideea ascunsă abil, emanată de la centru ( să o transforme în mișcare
politică/partid de rezervă, pentru președintele
țării în exercițiu!) instantaneu, buna intenție
vâlceană a sucombat. S-au salvat câțiva...
descurcăreți, care știau apriori regia. În 2001 a
apărut Forumul Cultural al Râmnicului. Grupul
de inițiativă, fondator, conținea nume grele ale
culturii și instituților județene importante. Scopul era pregătirea aderării României la Uniunea
Europeană (efectivă din 2007, dar fără o integrare la valorile comunitare completă!) și adecvarea mediului cultural local la această perspectivă. Prin Râmnic se punea la vedere eticheta de
... oraș cultural european! Ce a ieșit din acest
demers am spus mai demult în revista de atitudine a Intol Press:
Forum. Promovarea, pe sens inversat al unui euroscepticism devenise evidentă, era un mesaj sincron cu neputințele politice care
vedeau strâmb orizontul nou, european. Cine erau? și încă sunt
luptătorii (mai împuținați în timp de dumirire!)? Cam aceiași. Adică cei care au deraiat Societatea Culturală, revista Poveste Vorbei,
și au încă nostalgiile: ce buni am fost noi cândva!; nimic nu se face
fără noi!; noi citim cel mai bine mersul lumii!; noi suntem sfătuitorii
cei mai potriviți pentru puternicii, ușor de păcălit să-i cauționeze!

Doar noi, asigurăm- sigur pe nivelele: locale, regionale, naționale,
europene, planetare!- judecățile de valoare ale tuturor a-culturalilor.
Evenimentul aniversar al Societății Culturale Anton Pann din 4
octombrie, 2019, de la Casa memorială „Anton
Pann” continuat la Biblioteca Județeană „Antim
Ivireanul”, rememorând 36 de ani de la înfințarea
Societății literare a fost bine organizat – în sensul adunării celor vechi, cu mai noii membri, și
prilejuirea unor dezbateri! Dar spunem aici - am
promis acest lucru! - că nu trebuie să se inducă în
mediul cultural-spiritual neadevărul, propagat cu
nonșalanță de cei interesați de altceva, pro domo
sua. Cei 36 de ani sunt o sumă de șase ani (19831989!) cu cei zece ani de moarte clinică (adică
dispariție, cu epitaf cu tot...!- vezi cartea de
onoare și articolul recapitulativ al lui Felix Sima!),
și cu cei douăzeci de ani, de existență zbuciumată, ca și întreaga societate românească, într-o
interminabilă și neclară tranziție/integrare.
Singura continuitate, incontestabilă, este spiritul lui Anton Pann. Să privim înainte, cinstindu-i memoria, dar slujind adevărul omenește posibil. Pentru alte
nedumeriri putem aduce noi dovezi. Acest articol, promis, vrea
doar să corecteze doar o numărătoare strâmbă. De rest, felicitări
organizatorilor!, cărora le reamintesc o deviză a imnului eroilor:
„dezveliți tot adevărul și să spuneți tuturor...”, în spiritul patronului, care a slujit lumea prin cele adunate și restituite cu atâta har...
Am scris aceste rânduri pentru că în adunarea festivă, care ne-a
adunat, nu se putea dezvolta o istorie atât de încâlcită și atât de
diferit descifrată.

ADINNA Al. ENĂCHESCU

PROZĂ SCURTĂ
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dinna ENĂCHESCU a fost profesoară de matematică în mai multe licee din județul Vâlcea. Acum este scriitoare. Începe să scrie articole la ziarele județene și apoi la celelalte
din țară. A publicat 33 de cărți și este cuprinsă în peste 200 de antologii în țară și în alte țări. Activitatea literară desfășurată cuprinde și realizarea de antologii, dicționare,
enciclopedii, cataloage.
Este membră a Societății Scriitorilor Români din București din anul 2000. Este membră a Societății SRH din București și a SHC, membră a Forumului Cultural, a Soecietății Seniorilor
și a Societății Anton Pann din Rm. Vâlcea, etc.
Pentru munca depusă, i s-au acordat peste 140 de premii, distincții, decorații, scrisori de felicitare, etc.

C

e-aș putea să spun acum, la 30 de ani de la așa-zisa
„revoluție”, când la TIMIȘOARA-n decembrie, ningea cu
regina nopții peste Catedrala orașului care-ncepuse să se ridicencet, spre cer, odată cu sălciile verzi, pletoase, plutind deasupra
Canalului Bega, în timp ce eu, mirată, mă uitam spre Calea Lactee,
unde o vedeam pe poeta Sapho dând de-a dura cu mere roșii, iar
acestea se pierdeau printre stelele acelei nopți ciudate!
Auzeam, departe, huruitul de șenile, pe aceeași Cale Lactee,
dar și șuierăturile glaonțelor ciuruind luna nouă, ireal de albastră.
Tot mai sus, tot mai sus se-nalță TIMIȘOARA-nspre stelele
din floare albă de soc, iar Universul miroase a praf de pușcă și-a
lacrima Maicii Domnului, prelingându-se peste sălcii, pe Bega,
amară și tristă, amară și tristă... Iar eu, la mijloc: între Calea Lactee,
Sapho și luna albastră și pământul pustiu, rece, ca un mormânt
viu, uriaș, care cheamă-nspre el tot neamul acesta, înghițindu-l!
Cu lăcomie, înghițindu-l!... Eram profesoară pe-atunci, singură,
pensionată de-o lună, pe „caz de boală”, și „revoluția” iată, mă
prinsese-n TIMIȘOARA-n Banatul unchiului meu, Valerică, pe-al
cărui nepot (elev în clasa a XII-a) îl pregăteam pentru bacalaureat.
Împlinise de curând 18 ani. Ce lujer de crin din Valea Ierihonului, mai frumos și mai înțelept decât Solomon!, deși-l chema Vali.
Sărea peste dealuri, alergând ca un cerb înspre prietena sa,
Mirela, cea care și ea, pe atunci scria poezii pe nuferii galbeni
și albi de pe Nil, tolănindu-se-n tropicalele brize – ale cedrilor,
venind dinspre Liban înspre Bega, cu o luntre din aripi de fluturi,
iar el, nepotul meu Vali, o aștepta la porțile orașului vibrând de
șenilele tancurilor și de clănțănitul mitralierelor care începuseră
să latre la luna aceea ireal de albastră, pe care, de-acum, Sapho
însăși o dădea de-a dura pe Calea Lactee, țipând, iar țipătul ei
spărgea vitraliile Catedralei, înmărmurindu-mă!...
„Vali! Vali!” ... am strigat. La fel și Mirela; ningea peste ronduri
de albi lotuși prăbușindu-se-n ei și neînțelegând de ce Vali și
colegul său de bancă, Doru, pluteau înspre cer, ridicându-sentruna fără să ne audă strigându-i, iar eu, cu mâna chemându-i
să vină-napoi, că aici pe pământ, urma ca-n curând să se nască
Mesia, în ieslea de romaniță a neamului acestuia flămând de
libertate, de LI-BER-TA-TE!...
O corabie plină cu tâlhari trecea rânjind pe deasupra crestelor
noastre, scuipându-ne de acolo, de sus, și amenințându-ne cu
niște ștreanguri de verde cucută.

AȘTEPTAȚI-MĂ!
Erau așa de puhavi cu ochi de bovine la abatoare, încât am
început și eu să țip, rupând-o la fugă pe aceeași Cale Lactee,
odată cu Sapho. Prin măduva oaselor simțeam cum mi se strecura
diabolica privire bovină a acelor tâlhari, care mânuia, cu multă
pricepere, corabia spre niște fiorduri de culoarea florii de piersic,
încât i-au crezut atunci când ne-au spus că LIBERTATEA e, de
fapt, Polul Nord cu Oceanu-nghețat, spre care ei se-ndreptau,
așteptând venirea Primăverii, dar nu cea de la Praga, ci o altă
PRIMĂVARĂ, cea a DEMOCRAȚIEI UTOPICE, a bocanci militari!
Ași fi vrut să mă pot ridica și eu la cer, acolo unde-i vedeam
pe Vali, pe Mirela și pe Doru, plutind, învăluiți în tăceri ireale,
dar pământul TIMIȘOAREI se-ametecase cu plumbul topit al
gloanțelor, încât totul devenise un fel de noroi glacial, cleios, din
care nu mai puteai să-ți tragi picioarele...
„Doamne, am strigat, nu lăsa amurgul să vină peste liniștea
asta aparentă, amirosind a praf de pușcă, a fân și a scenariu de
film, a propagandă, și-a ură!”
Dă-i, Doamne, ninsoare bogată peste lanuri verzi de grâu,
peste mesteceni, izvoare, peste LIBERTATEA gândului meu, care
plânge și doare!...
„Hei, Vali, Mirela și tu, Dorule drag, treziți-vă din lunga visare!
În trestii, pe Bega, auziți cum mai cântă-o privighetoare...”
Cuvinte risipite printre sparte vitralii, curgând ca siropul de
cireșe negre, amare, când înflorește bujorul de munte-n Carpați,
când Dunărea-ngheață-ntre frați, pe poduri de gheață să treacă
Uniunea Europeană în ciobote de vacă; când Eminescu, la Putna,
seara la stână, mai buciumă încă în limba română; când lacrima
mai doinește în pâini de secară, în DACIA de AUR adânc milenară...
Stau singură, astăzi, și încă mai scriu despre adolescența
nepotului drag, care poate acum se va trezi din lunga-i visare,
privind, alături de Mirela și Doru, peste lumea aceasta aflată-n
pragul „iernii atomice”, și mă întreb: „Somnul lor tânăr, însorit și
curat, trezirea din vis, ne-a dat nouă primăvara din inima lor cea
de-atunci când Sapho dădea de-a dura cu mere roșii, pe Calea
Lactee?!”
Poate spune astăzi, careva dintre voi ce-o fi în inima lor,
privindu-ne de acolo de sus, împleticindu-ne-n vorbe, idealuri,

nimicuri?! Aceasta să fie oare PRIMĂVARA pe care ei au vrut-o,
urcând spre cer odată cu CATEDRALA, cu TIMIȘOARA, cu BEGA-n
verzile, pletoasele sălcii?!
Mi-e dor de voi, de râsul vostru atât de fraged și șui! Mi-e dor
de-acele ore de meditație la matematică, în după-amiaza aceea în
care ne-am văzut pentru ultima oară, de-abia așteptând să treacă
orele spre a pleca ... spre moarte!
Da, spre moarte!... Căci, încă vă mai aștept și acum, cu caietele
voastre pline de formule, de exerciții, neștiind că nerezolvate-or
rămâne în veacul de acum, atât ele, cât și toate dorurile voastre!...
Dar, ciudat! Bega a revenit în Banat și curge pe pământul
mustind încă de sângele vostru; verzile sălcii mai lasă să cânte-n
ele și acum, neamul privighetorilor...
Numai neamul vostru și-al nostru, nu mai știe să cânte, să
doinească, ci doar să se afunde-ntr-un bocet lung pustietor ca
migrația lăstunilor dinspre fierbințile stepe ale Asiei spre Elada
de-nflorit liliac!
Mi-e dor de voi, o, tineri cu plete negre în vântul serii, cu gene
lungi, feciorelnice, prin care se mai strecoară, poate și acum, acea
ireală lună albastră!
Unde e rumeneala obrazului vostru?! Unde e lumina ochilor
voștri înnrourați în zori, venind de la fete?!
Unde e grumazul vânjos, pe care se sprijină Carul Mare?! Unde
e talpa piciorului crud, călcând peste ierbile căzute-n visare?!
V-ați dus, cu toții, după Frederico Garcia Lorca în nisipul
de pe malurile fluviului Anadalquivir, în Spanii însângerate de
micsandre?! Voi aveți un ideal, cum ar fi spus EMINESCU, dar
noi, astăzi, mai avem doar o singură grijă: cea a zilei de mâine!
Din punctul acesta de vedere, voi v-ați îndeplinit idelaurile, noi,
nu! Și-apoi voi ați rămas la fel de tineri și de frumoși! Noi, însă,
aparținem ghetoului european!...
Noi suntem pensionarii de care se împiedică tot mai des
politicienii! Rareori de noi aminte-și aduc! Pe când voi continuați
să plutiți pe deasupra lumii și-a deșertăciunilor, și, zâmbind,
poate!
Noi am uitat până să mai și zâmbim!... Rămâneți acolo, în
PATRIA DE-A PURURI CEREASCĂ și rugați-vă și pentru noi, ca
nucleara iarnă să nu ne apuce odată cu moartea, trăgându-ne-n
jos, în noroiul acela al TIMIȘOAREI, amestecat cu praf de pușcă,
șenile și țipete sfâșietoare.

Pagina 15

CE SĂRBĂTORESC CREȘTINII ORTODOCȘI LA ÎNTÂI IANUARIE
Constantin MĂNESCU-HUREZI

C

ând ultimele clipe ale anului se sfârșesc și când acele ceasornicului arată
cea dintâi clipă a unui an nou, inimile noastre zvâcnesc mai tare sub apăsarea unei emoții puternice. Ne întrebăm în mod firesc ce
ne va aduce anul care începe? Câți ani vom
întâmpina ca pe cel ce va veni și pe câți îi vom
încheia? Pentru a petrece timpul cu folos,
dar și pentru a-și reface forțele fizice și spirituale, în toate epocile și în toate societățile,
încă de la apariția vieții pe pământ, omul s-a bucurat de anumite momente de întrerupere a activității sale, care s-au numit
aniversări, praznice sau sărbători. Pe unele și le-a ales el, pentru
a comemora un anumit eveniment din viața sa ori a comunității,
pentru ca astfel sub vraja și puterea evocării să se poată realiza și
să se ridice la înălțimea așteptărilor legate de persoana și activitatea sa, între acestea numărându-se și sărbătorile civile. Altele
însă i-au fost stabilite omului de către Creatorul său, ca momente
favorabile mântuirii sale, prielnice rugăciunii și comemorării unor
evenimente sfinte, acestea fiind sărbătorile religioase.
Unul din aceste momente, care este o piatră de hotar între
ani, dar în același timp are și o dublă semnificație religioasă, este
ziua de întâi ianuarie, când sărbătorim Tăierea-împrejur cea după
trup a Domnului Hristos, pe Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul
Cezareei Capadociei și pe mama sa, Sfânta Emilia, precum și Anul
Nou. Fiecare dintre aceste trei evenimente ne face să simțim că
suntem trecători pe acest pământ, dar în același timp ne asigură intrarea sufletului în veșnicie, dacă vom ști cum să valorificăm fiecare clipă, pentru că vom da seama de felul cum am înmulțit darurile cu care am fost înzestrați de Dumnezeu în clipa când am fost trimiși în această arenă de luptă, care este viața pământească. Acest imperativ îl cunoștea și antichitatea greco-romană, pentru că Apelles,
cel mai mare pictor al Greciei (a doua jumătate a secolului IV î. de
Hr.) avea această deviză: „Nulla dies sine linea” („Nici o zi fără o
linie”, fără să deseneze ceva). Parafrazând acest dicton latin, să nu
treacă nici o zi din viața noastră fără a face o faptă bună.
Prima semnificație a acestei zile o constituie praznicul
împărătesc numit Tăierea-împrejur, strâns legat de cel al nașterii
Pruncului Iisus, urmând firul istoric al vieții pământești a Mântuitorului. Pentru a nu părea lumii că ar fi o nălucă, ci pentru a
arăta că Fiul lui Dumnezeu – întrupat este în același timp Dumnezeu – adevărat și Om – desăvârșit și că împlinește în același
timp Legea cea Veche și dreptatea, Iosif și Maria au îndeplinit
ritualul tăierii-împrejur a Pruncului, poruncit în Vechiul Testament
ca semn al legământului dintre Dumnezeu și patriarhul Avraam.
Acest ritual religios, care mai era denumit și circumciziune, consta
în „tăierea împrejur” a ligamentului dintre prepuț și gland la băieți
și se săvârșea în a opta zi după naștere. În decursul timpului, cu
circumciziunea era asociată și darea numelui copilului.
Circumciziunea nu era o datină ce aparținea numai iudeilor, ci
era întâlnită și la egipteni, etiopieni și fenicieni. De la Avraam au
primit-o și ismaeliții și alte seminții arabe și prin Mohamed ea s-a
introdus la toți musulmanii, astfel că la ora actuală, după unele
statistici, această datină este destul de răspândită, mai mult de o
zecime din populația lumii fiind circumcisă. Cercetătorii afirmă că
patriarhii Avraam, Isaac și Iacob au învățat datina circumciziunii
de la egipteni, dar la evrei ea devenea semnul prin care aceștia
aveau să-și amintească în permanență de legământul încheiat de
Dumnezeu cu Avraam, prin care legământ ei s-au făcut poporul
ales, dedicat și consacrat lui Dumnezeu.
În același timp cu tăierea-împrejur, Pruncului divin i s-a pus
numele de Iisus (în ebraică Iehosua sau Iesua), care înseamnă
„Dumnezeu este mântuirea mea”, sau simplu „Mântuitor”. Din
cele mai vechi timpuri, acest nume era sfânt în ochii iudeilor. El
a fost dat de Moise fiului lui Navi, în semn că acesta va mântui
pe poporul său de greutățile vieții în pustiu și-l va introduce în
pământul făgăduinței. Același nume l-a purtat arhiereul care
a condus pe iudeii captivi ce se întorceau din Babilon. Dreptul
Iosif, dând acest nume noului născut, împlinea cuvântul cel spus
de înger, semn că El avea să scoată nu numai un popor, ci toată
omenirea din greaua robie a păcatului și a morții și s-o conducă
la pământul cel nou al făgăduinței, anume la viața veșnică. Traducerea grecească a cuvântului evreiesc Mesia este Hristos, care
înseamnă „Unsul”. În vechiul Testament acest nume se dădea un-

eori regilor, preoților și proorocilor ca unși de sus, mijlocitori între Dumnezeu și credincioși. Astfel, îndoitul nume de Iisus Hristos
devine semnul de biruință care arată că robia morții a încetat și
că cel care se botează în numele lui Iisus Hristos devine creștin și
iese din pustia vieții păcatului pentru a intra în Canaanul Harului,
în împărăția vieții veșnice.
Însemnarea Pruncului după Tăierea împrejur, s-a moştenit în
Biserica creştină şi mai ales în evlavia străbună românească prin
ierurgiile sau ritualurile ce se fac femeii lăuze (mamei) cu ocazia
unei naşteri. După ce femeia naşte pruncul, moaşa aduce la biserică într-un vas apă curată pentru sfinţire, pe care preotul o sfinţeşte
ca să-i fie de folos mamei spre alinarea durerilor, spre iertarea
păcatelor şi spre depărtarea tuturor relelor, pentru că atât ea, dar
mai ales pruncul, sunt expuşi atacurilor forţelor negative din jurul
lor. Apoi, în a opta zi, preotul merge în casa femeii lăuze unde s-a
născut pruncul, şi îi citeşte molifta mică, adică rugăciuni pentru
iertarea păcatelor şi pentru vindecarea trupului după naştere,
precum şi pentru fericirea ei şi a pruncului „de toată năvala duhurilor nevăzute” (neputinţă, slăbiciune, zavistie, deochi, de toată
fermecătura şi de toată răutatea). Cu acest prilej i se pune şi numele pruncului (botezul mic) şi preotul însemnează pe prunc cu
aghiasmă la frunte, la gură şi la piept, în semnul crucii, pentru a fi
ferit de toată vicleana uneltire a vrăjmaşului timp de patruzeci de
zile, când va avea loc botezul propriu-zis (botezul mare).
A doua semnificaţie a zilei de întâi ianuarie o constituie pomenirea Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscop al Cezareei Capadociei, şi a mamei sale, Sfânta Emilia. Numele de Vasile vine
din limba greacă şi înseamnă împărat sau basileu, conducător.
Sfântul Vasile s-a născut în jurul anului 330 în Cezareea, în Asia
Mică, fiind unul din cei zece fraţi, dintre care trei vor fi episcopi
(Vasile, Grigorie de Nyssa şi Petru de Sevasta) şi cinci vor fi monahi. A rămas celebru prin faptul că a înfiinţat primele instituţii
de asistenţă socială: azile pentru bătrâni, ospătării, case pentru
reeducarea fetelor scăpătate şi învăţarea unei meserii, spitale
pentru leproşi, unde zilnic vizita bolnavii. A organizat ospicii (saloane pentru bolnavi psihic şi neurologic) cu cadre de specialitate
dintre monahi sau laici, şcoli tehnice şi manuale, toate din averea
sa şi a fraţilor lui. După moartea Sfântului, acestea au fost numite
Vasiliade, nume purtat până în vremea noastră şi de la care s-a
moştenit costumul special (halatul alb şi însemnul crucea roşie
sau albastră) al medicului şi surorilor de caritate.
După o muncă uriaşă, multe realizări şi tot atâtea satisfacţii,
post, rugăciune, dar şi neodihnă şi epuizare fizică, o boală
necruţătoare i-a măcinat viaţa, trecând către Domnul la 1 ianuarie 379, în vârstă de abia 49 de ani. Dacă noi, cât suntem în viaţă
ne sărbătorim ziua de naştere (aniversarea), pe sfinţi îi cinstim în
calendar în ziua mutării lor la Domnul, dată care reprezintă intrarea lor în împărăţia cerurilor. De la Sfântul Vasile ne-au mai rămas
Regulile monahale în forma lor clasică, Liturghia care-i poartă numele şi care se săvârşeşte de zece ori în cursul anului bisericesc,
frumoasele rugăciuni din pravila Sfintei Împărtăşanii, precum şi
moliftele pentru cei care pătimesc de la diavol şi pentru toată
neputinţa (exorcisme), care se citesc în ziua numelui şi oricând
este nevoie. Pentru înalta sa cultură şi ştiinţă pe care le punea
în aplicare, contemporanii l-au numit încă din viaţă „cel Mare”,
fiind condus pe ultimul drum de şiruri nesfârşite de pelerini, la
care s-au adăugat şi prietenii de alte religii şi de alte convingeri
filosofice. Sfântul Vasile este primul dintre „Cei trei mari dascăli
ai lumii creştine şi ierarhi” (Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul şi Sfântul Ioan Gură de Aur), sărbătoriţi de Biserica
creştină la 30 ianuarie.
Cea de-a treia semnificaţie a zilei de întâi ianuarie o constituie
începutul anului civil. La romani, pe vremea lui Romulus, întemeietorul legendar al Romei (754 î. Hr.), se întrebuinţa în calcularea
timpului un calendar nesigur de zece luni (martie, aprilie, mai,
iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie), Anul Nou căzând la calendele lui Marte (1 martie). Calendele
erau la romani prima zi a lunii, zintâiul, cum se spune la noi. În
acea zi erau anunţate toate evenimentele lunii care începea şi în
acelaşi timp era şi ziua fixată pentru plata datoriilor. Rău-platnicii
ziceau însă, în derâdere, că vor plăti ad calendas graecas, deoarece grecii nu aveau calende şi deci aceasta însemna niciodată.
Cu acelaşi sens („La calendele greceşti”), şi poporul nostru a creat
expresii, ca: la Paştele cailor, la Sfântu-Aşteaptă, la moşii verzi.
Numa Pompilus, al doilea rege legendar al Romei (715-673 î.
de Hr.), mai adaugă la calendar două luni (ianuarie şi februarie),
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dar calculele tot greşite erau, deoarece rămâneau în urmă faţă
de scurgerea normală a timpului. Abia în anul 46 î de Hr., după
sfatul astronomului egiptean Sosigenes din Alexandria, Caius
Iulius Cezar a introdus calendarul iulian, Anul Nou începând la
1 ianuarie. În felul acesta, zeul Ianus Bifrons (cu două feţe) din
mitologia romană juca rolul de piatră de hotar dintre doi ani,
cu o faţă privind spre anul care a trecut şi cu alta spre cel care
urmează. La romani, acest zeu era personificarea divină a oricărui
început şi sfârşit, ocrotitorul oricărei intrări şi ieşiri. El veghea uşa
sau poarta (ianua) oricărei case particulare sau clădiri publice romane. În mâini ţinea, cu aceeaşi semnificaţie, o cheie şi un toiag.
Începutul Anului Nou la romani coincide şi cu sfârşitul sărbătorii
Saturnaliilor, iar în unele părţi se serbau şi Brumaliile, în cinstea lui
Dionisos (Bachus), zeul vinului şi al beţiei. Toate aceste sărbători,
foarte populare la păgâni, erau împreunate cu ospeţe, petreceri
zgomotoase, jocuri şi obiceiuri indecente şi imorale, care nu se
potriveau cu viaţa de sfinţenie a creştinilor. Cu toate acestea, unele din ele supravieţuiesc până azi (ospeţele din noaptea Anului
Nou sau “Revelionul”, mersul cu capra, cu pluguşorul).
Biserica creştină a avut în atenţie începutul anului civil, pe
care l-a considerat un moment de bucurie, de bilanţ al împlinirilor
şi de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru darurile primite în
anul care a trecut. În ziua de 1 ianuarie, după Sfânta Liturghie,
se săvârşeşte în biserici o slujbă specială numită Te Deum (de
la cuvintele latineşti Te Deum laudamus = Pe tine, Doamne, Te
lăudăm), iar în sfintele mănăstiri chiar la orele 12 noaptea se
săvârşeşte slujba de la cumpăna anilor. Pe de altă parte, poporul
roman are o mulţime de tradiţii frumoase în ziua de întâi ianuarie,
moştenite din cele mai vechi timpuri de la strămoşi. Astfel, ca o
recunoştinţă a părinţilor, în această zi se întâlnesc la naşi sau la
moşi familiile cu copii, obicei care ne aminteşte de evenimentul
legat de Pruncul Sfânt. Colinde, oraţii şi cântece de stea, precum
şi alte obiceiuri frumoase au fost închinate de cei mici întâlnirii cu
Anul Nou, cu Sfântul Vasile şi cu însemnarea lui Iisus. Ridicarea
pruncului la grindă, ruperea colacului, tăierea moţului, aducerea
de cocoşi sau curcani, porumbei sau găinuşe, mielul sau iedul, suflarea în lumânările tortului şi câte altele, constituie ecoul peste
veacuri a ceea ce este sfânt şi drept, dumnezeiesc şi omenesc
pentru cele trei sărbători din ziua de întâi ianuarie. Acestea ne
arată că adevăratul român şi creştin a ştiut întotdeauna să se bucure de sărbătorile de iarnă, care încep cu Crăciunul, se continuă
cu Tăierea – împrejur, Sfântul Vasile şi Anul Nou, apoi cu Boboteaza, încheindu-se pe 7 ianuarie cu sărbătoarea dedicată Sfântului
Ioan Botezătorul.
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