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NU SUNTEM DE ACORD CU TRATAREA BĂTRÂNILOR
CA VICTIME SIGURE ALE CORONAVIRUSULUI „COVID” 20 (!)
Csaky E POE

A

seară, 22 martie 2020, pe postul de televiziune de cea mai înaltă
respirație știristă, un ministru secretar de stat, șef mare datorită
„stării de urgență”, a simulat (căci era abia ieri) starea de război datorită
căreia au de suferit bătrânii din această țară sau de oriunde, ai noștri,
care au pensiile mai mari decât toată tinerimea română la un loc (în care
intră desigur și etniile), și a anunțat că se închid locurile de muncă ale copiilor cu salarii de nimic și sunt sfătuți să stea în casă, nu oricum, ci izolați
față de părinții în vârstă, bunici, care au peste 65 de ani! Ce coincidență,
chiar vârsta oamenilor în activitate și care se pensionează conf. legii...
Stare de război fiindcă numai atunci se dă ordin ca nimeni să nu se deplaseze noaptea fără aprobare de la guvernatorii comunității; așa ca întrun război cu fantomele-stafiile, nimeni să nu se deplaseze după ora 22,
decât cu adeverințe eliberate de la bulibașele comunității, așa cum au
văzut în filmele anglo saxone că făceau hitleriștii, fasciștii! Ce urât, au trecut douăzeci de ani de la fatidica dată a schimbării de secol și mileniu, și
de când mii de vâlceni ziua în amiaza mare cutreierau orașul, umblând
voioși, fără să facă nimic, fără serviciu sau cu salariu de nimic ca să poată rezista firmele din economia de piață. Mai toată lumea funcționară
și înalt funcționară la primărie și în instituțiile subordonate statului fiind
într-un dute vino incredibil, și de stat pe bancă, în centru, lângă stradă,
între plăci de granit și panseluțe și pe care nu o întreba nimeni ce lucrează,
ce program are, ce fișă a postului reprezintă. Clocăia centrul de oameni de
s-au tocit trotoarele, ați ghicit bine- de plimbăreală și sport finanțate prin
legea locală!... doar pentru ei, construindu-se din granit aceste trotoare
din nou! Și, dintr-o dată, toate acestea au amuțit: zgomote, sirene, vorbe
în deșert, minciuni gogonate, spectacole în stradă...Asta în timp ce, la fel,
pe stradă mașinile nu mai aveau loc-motivându-se creșterea economică
debordantă-unică în Europa toată; iar cei de pe bănci, trotoare și trecerile de pietoni fiind asurziți de acest dute vino stradal pus mai abitir în
evidență de țiuitul sirenelor asurzitoare țâșnit violent din Salvări, mașinile
Poliției și Pompierilor! Noi strigând fără rezultat: - Opriți-vă dracului odată
și reduceți nebunia asta a alarmelor fără înțeles, chiar așa de intens, toate
odată? Atât ne mai trebuia să ne spargă timpanele și celelalte mașini ale
polițiilor private și de specialitate: taxe și impozite etc! Așa ceva nu se
mai văzuse vreodată-nimeni să nu muncească sau să muncească pe bani
puțini și să stea pe stradă, să urle la distracție, să urle la zeci de spectacole,
în aer liber, adevărate băi de mulțime; să creadă așa cum li s-a inoculat în
cap: „Casa noastră este strada”! mai ales în noaptea de Revelion; mai ales
de marile sărbători ale comunității. Sloganul „Fabrica, Familia și Strada”
(în loc de Școala, pentru ultimul termen, sau/și Biserica) ne-a fascinat și
pe noi datorită dizgrației pe care o aveam și o mai avem încă față de Legea
Educației în loc de Legea Instrucțiunii Publice (cu o cuprindere mult mai
aproape de realitate-iată această educație se întinde astăzi și la cetățenii
peste 65 de ani!). Așadar ieri seară ne-am culcat mâhniți de ce am auzit la
micul și nerușinatul post de televiziune (valabil însă pentru aproape toate
aceste posturi de știri) în care ni se explica de ce trebuie să ne izolăm
spre binele tuturor...bătrânii! Ne-am culcat mirându-ne că nu mai vedeam
politicieni în public și pe micul ecran! Și ne-am zis: domnule, ăștia s-au
deșteptat și nu mai apar la televizor! desigur, doar de o zi, două!..dar au
înțeles, totuși, că trebuie să-i lase pe alții să fie, deacum, „celebri” actori!
*
Azi dimineață într-un entuziasm anacronic, iureș de fericire am constatat bucurându-ne nespus că afară ninge de mama focului după un an sau
o iarnă fără ninsoare, aici, la Râmnicu Vâlcea. Ninge, ninge, ninge și ne-am

gândit: natura este mai deșteaprtă ca toată lumea și zona temperată la
fel, mai bună decât toate zonele acestei planete! Și dintr-o dată ne-am
adus aminte de amenințarea crudă către bătrâni anunțată cu multă răutate și multă răceală la televizor de către celebrul guvernator al stărilor de
urgență. Desigur, o să ne conformăm și o să le cerem și la ații să facă la fel,
după atâția ani de haos sonor și informații false! Însă, trebuie să spunem
că primul gând ne-a fost să strigăm: - Sunteți niște maimuțe nesuferite,
care nu iubiți oamenii, vă prefaceți, sunteți la fel ca șobolanii din canale
rezistenți la detergenți și otrăvuri!... La telefon, un fiu adevărat al acestei
Patrii ne-a spus, la fix ora opt: „Sfinte Simon Petru zis E POE, ăștia pentru
un miliard de euro sunt în stare de orice, la fel ca aceia care, pentru câțiva
arginți sunt în stare să-și renege părinții, mama și tatăl, surorile și frații...”
Vai, Doamne, m-am gândit, oare cineva poate să-ți bage virusul necunoscut în pat, între tine și nevastă, dacă ești bărbat? după 70 de ani, când,
chiar, UE ne propunea mai deunăzi să ieșim la pensie! la chiar șaptezeci
de ani?! Dovedind astfel că după această vârstă omul mai este capabil încă
să procreeze!? ...Și nu știu de ce m-am gândit, că, este un lucru îngrozitor
să fie pace și alții să vină să-ți spună, că este război (unul mai al dracului
ca războiul chimic-neomologat încă)! Și mai este ceva, ăștia chiar nu-și
dau seama că în țara asta adevărata forță de muncă, și care ține în viață
societatea, se manifestă plenar și, după sau mai ales, după șaizeci și cinci
de ani?
*
Ce rușine și ce situație nemaiîntâlnită: politicienii s-au retras și bine
au făcut, lăsând doar jurnaliștii de carton pe ecranul mic al TV-ului și, care
ziariști profesioniști, în această criză declarativă a virusului necunoscut
s-au transformat în trâmbița falsă și alarmantă, destabilizatoare a cetății,
societății, comunității!...Și, iarăși ne-am gândit că trebuie să strigăm: - Nu
vrem să murim când vreți voi și cu demonstrații la tablă neagră cu cretă
albă ca atunci când v-ați bătut joc, în fața unei lumi întregi, de români și
de legea pensiilor lor; care, iată, după șaptisprezece ani de la vechea lege
a pensiilor a lui Ceaușescu este tot necurată, falsă și ireală, ca o funcție
matematică în planul complex!? Nu vrem să stăm în casă că așa vreți voi,
dacă avem curte și grădină, și bicicletă, și motocicletă, și mașină, și copii
vaccinați care trăiesc cu noi sau ne vizitează...Păi, dacă este mai rău ca
într-un război mondial, atunci să luptăm! și să ne dați banii înapoi! Banii
pe care vi i-am dat să vă pregătiți de război. Voi cei care spuneți cu atâta
patos că apărați țara de douăzeci de ani fără armată și eroi; voi care ați
distrus știința și arta adevărată, și, mai rău decât a scris Coșbuc, vă spunem în cor: Noi vrem anii înapoi, nu vrem pământ, anii pe care ni i-ați
furat cu minciuni și cu fărădelegi bine ticluite pentru care ați luat salarii
nemuncite-nerușinate și, cei mai mulți, pensii la fel sau ați dat salarii la
fel doctorilor ca să nu mai plece în străinătate, și profesorilor care să nu
mai facă carte, și doctoranzilor care cu bani să-și cumpere doctoratul!...
judecătorilor retribuiți ca să nu fie mituiți! Vrem banii înapoi, și anii, noi nu
vrem pământ, nu vă vrem pe voi fiindcă nu aveți atestat ca să ne conduceți
și pentru că v-ați cumpărat ca proștii de la proști diplomele care se vând
pe taraba acestei societăți conduse până acum de voi...Acum, nici măcar
atât nu ați învățat, nimic de la gripa aviară și de la pesta porcină? Sau
vă imaginați că veți fi toți în combinezoane și cu măști pe față ca să ne
aruncați de vii pe cei bătrâni în gropile și țarcurile comunității bolnave!?
Haida de, pentru ce ați mâncat și băut ocupând scaune solide în vârful
societății, ați fost corecți politic, dacă nu ați învățat cum să vă apărați țara
de spioni, de hoți de microbi și de viruși?... Doamne, la ce să ne așteptăm
după ce va trece această calamitate a sufletului deznădăjduit, dacă, iată,
deja ni se anunță că trebuie să ne pregătim pentru virușii 20, 21,22...!
Constantin Zărnescu
ne-a făcut propunerea
cu montarea Lupoaicei
Capitoline la
Râmnicu-Vâlcea în 2017

Compoziție foto P. Cichirdan
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SCRIITORUL PAUL MIRON DIN EXIL ȘI MÂNTUIREA
Constantin ZĂRNESCU

D

upă Crăciunul 1945, petrecut
împreună cu familia, mama, frații,
a însoțit armatele germane, făcându‑și
instrucția direct pe câmpurile de luptă,
la Frankfurt pe Oder, Brenderberg. A fost
rănit, pe canalul Spreea‑Oder, încât a ajuns
prizonier la americani, apoi la englezi.
Confuzii teribile și haos cumplit, până la
retrasarea zonelor de ocupație, între Aliați!...
Până la Revoluția Română, din 1989,
Paul Miron a trăit 45 de ani de exil!... Ceea ce l‑au salvat au
fost înțelepciunea, energia personală, nemaipomenită și geniul
răbdător al credinței sale întru Isus Christos.
E o taină cum a rezistat și s‑a repliat, pe care nu și‑a știut‑o
explica decât el, traversând sudul Germaniei, stabilindu‑se
un oarecare timp, în Franța, unde studiază limbile romanice,
alăturându‑se, ca să poată supraviețui, societății creștine și
curentului religios al lui Paul Evdokimov, la Paris, trudind ziua
și învățând „humanioarele” și limbile noaptea! Bunul Sfetnic –
Noaptea! – cea mai de seamă maximă‑sentință a lui Alexandru cel
Mare – Macedoneanul!...
Astfel, cu această înțelepciune, numai de el știută, Paul Miron
și‑a început a doua existență, „a doua sa viață”. S‑a reîntors în
Germania, la Bonn; și‑a perfecționat limba și cultura germană și
umplând un gol, în cadrul filologiei occidentale, și‑a scris și susținut
o ambițioasă lucrare de doctorat, ce se va amplifica, în operă:
„Structura tipologică a limbii române, în relație cu limba latină
clasică și latina veche populară” (la Universitatea din Bonn, 1954),
intrând în grațiile unui celebru savant: Ernest Robert Curtius, al
cărui asistent va deveni. Va ține cursuri și la noul lectorat, din Köln,
înființat de el. Această perioadă nu ar fi într‑atât de copleșitoare
și dificilă, dacă nu s‑ar aminti și că, în pofida cumplitelor lipsuri și
a austerității postbelice, a putut întemeia o familie; că a avut trei
băieți și o fiică, păstrând și cultivând căldura paternă.
Paul Miron fusese numit, prin decret guvernamental unic, dat
de ministerul german al învățământului: Prof. universitar și cel
dintâi cadru universitar, originar român. Înființând alte 4 lectorate,
în mari universităţi şi oraşe.
Întreaga sa existență va fi marcată de această perioadă istorică,
pe care și‑o va aminti, obsedant, în beletristică și memorialistica
sa, plină de privațiuni și suferințe: interdicția de a vizita Patria
Română, îngenuncheată Comunismului rusesc, îndoielile, sau
antipatiile unora, sau altora, dintre contemporanii săi.
*
Paul își va identifica, hotărâtor soarta (moira), destinul
(fortuna), de prigonit, exilat, cu cea a poetului OVIDIU, care și‑a
trăit ultimul său deceniu de viață, la Tomis (Constanța de azi); iată
versurile, faimoase, pe care Paul Miron afirmă, undeva, că și le
repeta, chiar și prin somn, ca pe niște rugăciuni, scrise de Ovidiu,
în Scitia‑Mică – Dobrogea, printre geți, în anul 12; în volumele
Tristele‑Ponticele, despre pedepsirea sa, de către împăratul
Octavianus‑Augustus:
„..Trecuse miezul nopții, când, peste casa mea,/ Ca trăsnetul,

edictul (lui Augustus), cădea!.../ Ca să pornesc, atuncea, la drum,
nici n‑am gândit./ Și, ca pălit de trăsnet, stam alb și împietrit!.../
Nu mi‑au lăsat nici straie, nici sclavii –/ Părtași să îmi fie; să‑i
adun!.../ La Pontus Euxin..., cu mine, în acel surghiun!.../ ... /
Ulise, pân’ la urmă, acasă a răzbit;/ Aflându‑și, dar, căminul, atât
de mult dorit./ Dar eu, pe totdeauna, amarul am să‑l gust!/ De
nu‑ndreptați edictul, cumplit,/ Al lui August!”
*
Această „a doua existență” a lui Paul Miron va deveni și ea
fabuloasă, legendară, prin realizările, pe care tânărul savant
le va impune; tomai se apropia tricentenarul vieții și operei
Domnitorului Moldovei, Dimitrie Cantemir, poetul, prozatorul,
muzicologul, geograful, din Descriptio Moldaviae, cel dintâi
membru de onoare al Academiei din Berlin. Se apropia, vijelios,
tricentenarul celei dintâi Biblii a Românilor, mai numită „Biblia de
la București”; sau „Biblia lui Șerban Cantacuzino”; toate acestea
trebuiau reeditate elegant, pe baze filologice.
Se gânda și chiar a început „preparativele” pentru reeditarea,
cu aparat științific, adăugiri, evoluții a marelui Dicționar German‑
Român, al lui Tiktin, savant german, născut la Breslau‑Wroklav
– și care s‑a reîntors în patria sa, după încheierea acestui istov
epopeic. Era nevoie să fie tradusă, în germană, marea operă
poetică eminesciană!
*
Pentru ca toate acestea să fie realizate, trebuia pornit (și)
dinspre un București, aflat în „chindia” epocii proletcultului,
oficial‑comunist; și a internaționalismului proletar; șivor mai trece
ani mulți, până la „realismul socialist – sans rivages...”
În acest capitol, încercând să se apropie de oficialitățile
bucureștene (Cum? Pe ce canale?...), Paul Miron a dovedit
acele sclipiri de geniu, depășindu‑și contemporanii, atât cei din
interior, oprimați de interdicțiile cenzurii și aserviți Moscovei și
intereselor ei „imperiale”, tăinuită sub „unitatea sovietelor”; cât
și celor din exterior, din Europa Occidentală, criticând ideologia
comunismului, în publicistică (scrisă ori radiofonică, nu îndestul de
„independenți” și „liberi”, de îndată ce erau salariați ai guvernului
SUA, ai Congresului; sau ai B.B.C.‑ului).
Invitația lui Paul Miron s‑a reîntors la împlinirile exemplare ale
filologiei române, tradiționale, multe duse la capăt, încă înaintea
primului război mondial și a României Mari. Și el trebuia să înfrunte și „ostilități” și „calvaruri”: cercetări de arhivă și de „indexuri”, colecții, legi, presă, volume rare şi colecții. Și, atunci, a cerut îngăduința oficialităților românești, de avea un colectiv de specialiști,
intelectuali, formați, lingviști, istorici, traducători, după celebrele
pilde, dinaintea sa: Petre Ispirescu (adunând basmele), Baronii
Bucovineni – Hurmuzaki (cu Documentele lor copleșitoare); Iuliu
Zanne (cu Proverbele românilor de pretutindeni, inclusiv din
țările vecine); sau Gustav Weigant (care, împreună cu studenții
săi, au cercetat, colecționat și editat: hărți, dicționare de cuvinte,
aparținând dialectelor limbii române, din Sud‑Estul Europei:
Grecia, Albania, Macedonia, Bulgaria, Serbia, Basarabia).
Nu trebuiau ignorate colectivele de cercetători pilduitoare:
„Gusti – Stahl” etc.
Astfel încât, din 1967, prof. univ. Paul Miron începe să invite,
precum oficial‑german, personalități, care începuseră să se facă

cunoscute: în primul rând poeți, prozatori, apoi eseiști, critici,
precum Ioan Alexandru, Marin Sorescu, N. Manolescu, Andrei
Pleșu, Gabriel Liiceanu, Andrei Marga, Al. Zub, la congrese, cursuri
de germanistică, simpozionul anual de romanistică și, odată cu
alte 4 lectorate, înființate, de el, de... Românistică.
Și, iată, așa, formând colective, trudele și zilele, cum ar fi
spus poetul Hesiod, se transformau în fapte: ediții, reeditări,
apariții, mai rapide. Și, tot în această epocă, ce devine fabuloasă,
sub ochii noștri, el, Miron se îndrăgostea de o studentă a sa,
Elsa Luder, în vârstă de 20 de ani – Miron având 40, care îi va
deveni parteneră de viață și colaboratoare (Asistenta sa). Și aici,
personajul nostru a fost norocos, până peste poate; fiindcă nu era
o făptură oarecare, ci fiica unui profesor prestigios, rector al unei
Universități, din nordul Prusiei, în vreme ce soția aceluia, mama
Elsei, era bavareză, prin naștere, spirit sudic‑münchenez; ea își
va influența fiica, educând‑o într‑o altă lumină și „altă lume”, a
voioșiei, toleranței și umorului; de multe ori, cu mai puține, aspre
principii, din sudul Germaniei.
În anul 1968, Paul Miron călătorește, pe propriile‑i spese,
la Ierusalim, apoi la Muntele Athos, unde avea loc Aniversarea
Mileniului; și unde el îl va întâlni pe „Patriarhul Iustinian” (Marina)
al României, care l‑a invitat la București, zicându‑i: „Dacă vrei să‑ți
ajuți frații, rămași în țară, atunci, vino, domnule, în România!... Dar
vino ca un om liber! Să vezi cât s‑a construit! Nu mai recunoști!...”
*
Elsa Luder fusese o strălucită studentă, la germană‑engleză,
învățând, apoi, românește. În 1970, impulsionată de partenerul
ei de viață și știință filologică, va întemeia societatea culturală
„MIHAI EMINESCU”, cu ținute, manifestări constante, periodice,
simpozioane și congrese, invitând, de‑a lungul anilor sute de
intelectuali români: scriitori, profesori, artiști, chiar studenți, ale
căror participații și colaborări, erau onorate, tipărite, remunerate.
(Înainte de a‑l cunoaște pe Paul Miron, ea, Elsa, urmase și
cursuri de filologie romanică, la Universitatea din Grenoble,
perfecționându‑se în limba, cultura și civilizația franceză şi
mediteraneană.
Pentru a se specializa, în romanistică, legea germană cerea să
știi, să utilizezi două limbi neolatine; și, astfel, a doua a devenit
limba... română!...
*
E ilustrativ și memorabil, cum, în această, a doua existență a
sa, Paul Miron s‑a exersat și s‑a format ca personalitate... diplomatică, rafinat intelectual, plin de farmec. El a organizat prima
vizită în Germania, a celui mai important prelat religios comunist,
Patriarhul Ortodox Iustinian (Marina) al României. Acesta mai
vizitase, cu puțin timp înainte, Londra, fusese primit de Regina
Elisabeta, care i‑a dăruit un splendid Rolls‑Royce. Patriarhul i‑a dat
de înțeles Reginei că e probabil să nu i se dea voie să‑l folosească
(!); însă îl va folosi, pentru a tipări „Biblia Galaction”.
Începuturile activităților diplomatice ale savantului‑scriitor și
traducător Paul Miron, din anii ‘70, după „dezghețul politic european”, după „Cortina de fier”, nu au egal, nici până astăzi; devenind, dincolo de eforturile sale, și translatorul Patriarhului, pe lângă Președintele Republicii Federale Germania: Gustav Heinemann.
(Continuare în pag. 15)

24 Martie: ziua de naștere a lui Constantin Zărnescu

SCRISOARE DE LA TIMIȘOARA ADRESATĂ SCRIITORULUI

P

rimăvara este superbul și sublimul
anotimp când totul reînvie, pomi înfloresc, natura explodează, păsările ciripesc, anunțându-ne că trebuie să trăim
și să transformăm o dorință în realitate.
Așa a fost dorința Anișoarei și a lui Costică
Zărnescu de a aduce pe lume în data de 24
martie 1949, a prietenului și colegului meu
Titel Zărnescu, născut în Lăpușata, județul
Vâlcea. Totuși mai sunt oameni care doresc
să dăruiasca și altora din bogația inimii lor.
Omul de cultură și scriitorul Constantin
Zărnescu prin delicatețe și sensibilitate a
reușit să atingă prin carțile scrise în număr
foarte mare, peste douăzeci și șapte,
sufletul celor care au plăcerea de a cunoaște
și înțelege o bună și înaltă literature; cărți
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scrise cu înalt discernamânt și care dovedesc
o cultură solidă în toate domeniile… În ciuda
încercărilor pe care destinul i le-a scos în
cale acestui minunat și talentat scriitor de
pe Valea Cernei, frumusețea lui interioară a
ramas neschimbată; a studiat, în ciuda bolii
nemiloase din fragedă copilărie - surzenia
parțială, și a reușit cu dârzenie să scrie,
oferindu-ne o creație și o operă vastă și
interesantă… Noi, fiind copii, ne alintam,
ne jucam, ne hârjoneam fără a bănui
că în suflețelul lui de copil mă iubea cu
adevărat!... iubire interzisă pentru că eram
și suntem frați de botez…Titel Zărnescu,
un mare admirator al marelui Constantin
Brâncuși, i-a dedicate și i-a scris mai multe
cărți printre care „Aforismele lui Brâncuși”

etc. Penultima carte este Regina Iocasta,
una de înalt nivel cultural și de civilizație.
Ultima sa carte din seria scrisă până
acum și pe care am primit-o ieri, „Nuvele,
povestiri, reportaje”, m-a impresionat
în mod deosebit și pentru faptul că eu,

Smaranda Voinescu și exsoțul meu inginer
somelier Valeriu Bacalu suntem o parte
din personajele cărții … Surzenia lui, nu
l-a împiedicat să scrie cărți care ne bucură
sufletul și ne îmbogățește nivelul nostru de
cultură. Anii lui sper să nu-l împiedice ca în
continuare să scrie, chiar dacă este chinuit
de această boală… Prin puterea exemplului
personal a demonstrat că abilitatea există
mai presus de orice și că iubirea este
singurul lucru care contează. Noi, toți
prieteni tăi Titel, te iubim!!! și îți dorim ca
ziua ta de naștere să fie un REGAL! să fii
fericit, sănătos, prosperitate și împliniri…
Cu drag!!!
pentru tine, prietena ta de o viață,

Smaranda Voinescu

CIOCIOMANCA
						

În amintirea femeii care cândva a fost Ciociomanca...
cu tot respectul pentru chinurile ei pe lumea aceasta

Ligia ZAPRAȚAN NICOLESCU

N

-aș putea trece de acestă amintire
fără a o scoate la lumină. Ceva
misterios adăugat unei povești care se
aseamănă cu cele despre haiduci, ori despre
căpitani de lotri, ori despre destine, mai ales
despre destine...
...Berbești, 1982. Sunt numită inginer-șef
de lot. Între obliga-țiile de servici ale unui
șef, pe șantier, una din ele era să-ți observi
oamenii și să știi, sau să anticipezi tot ce se poate pe lotul tău.
Așa am văzut-o prima oară pe Ciociomanca. Apărea în fiecare
zi, cam pe la amiază, se învârtea ceva vreme printre muncitori
rugându-i decent să-i dăruiască un leu de pâine, apoi pleca
urmându-și neabătută traseul zilnic. Era iarnă, ianuarie sau
februarie când am observat-o suficient de mult ca s-o urmăresc
mai apoi ca pe un personaj de teatru.. Înfășurată în zdrențe cu
atât de mult talent, ajungeai să crezi că fiecare strat era lipit de
anteriorul cu ceva lipici care nu mai permitea nici o dezbrăcare, o
descojire ulterioară. Era fără vârstă. Puteai liniștit să licitezi de la
patruzeci până la nouăzeci de ani. Cred că nu mai privise la soare
de căteva zeci de ani. Nu mai putea. Era îndoită de Dumnezeu
către pământ atât de mult încât dacă din ghemul de zdrențe n-ar
fi ieșit spre glie două scurte suluri maronii ce se înfigeau într-o
pereche de cisme de cauciuc, mari, prea mari oricâte cârpe și ziare
băga în ele, ai fi putut jura că este o mumie care levitează paralel
cu pământul. Toată construcția asta se sprijinea de pământ cu
două cârje din lemn de corn, două ciumege cum zic oltenii, bine
lustruite în atâția ani. O urmăream curioasă fără a mă apropia
prea mult. Nici n-aveam timp, nici nu-mi făceam timp pentru ea
până-ntr-o zi când ne-am intersectat:
-Fii bună, dă-mi un leu! rugămintea decentă suna aproape ca
un ordin. Se vedea că nu fusese o persoană obișnuită.
-Îți dau! Ce faci cu un leu? întrebai întinzându-i leul zâmbind.
-Îmi iau pâine.
-Câți ani ai? o întrebai repede de teamă ca micuța fantă ce se
deschisese în carapacea sa să nu se închidă.
-Nu știu! Adică nu știu sigur. Am uitat. Aș putea afla dacă aș
socoti după cele prin care am trecut, dar n-am chef. La ce bun...
Mulțumesc pentru leu!
-Mai vrei unul?
-Nu, mulțumesc! Lasă-l pe mâine. S-a întors și a plecat.
Categoric nu era o femeie obișnuită iar „lasă, mâine” era o promisiune de întâlnire ulterioară pe care, ca și mine, parcă și ea o
aștepta de multă vreme. Numai că „mâine” n-a fost mâine, ci peste
câteva luni. Iureșul nebun al construcțiilor determină vara zile de
lucru mult prelungite, uneori inuman prelungite: câte zece, douăsprezece, paisprezece ore de lucru din douăzecișipatru ale zilei.
În toamnă însă, când încep ploile, îți mai tragi sufletul.
Am reîntâlnit-o în toamnă, pe o ploaie câinească ce desfăcuse
baierele cerurilor. Ca de obicei, venea agale nesocotind ploaia
care o udase până la os, urmându-și drumul zilnic, pe jos, de
la Mateești până la primăria Berbești și înapoi, drum pe care,
doar dacă întâlnea pe cineva cunoscut enunța ca pe-o poezie
rugămintea, sobră de altfel: „Fii bun, dă-mi un leu de pâine!.”Am
reîntâlnit-o mestecând cu cismele ei imense noroaiele lipicioase,
udă toată ca un câine plouat și răcită de nu mai putea respira
din pricina tusei. Aproape gemând m-a întrebat dacă-i dau un
leu de pâine. Modestia rugăminții declinată în acea după-amiază
ploioasă m-a determinat să mă opresc.
-Îți dau, Ciociomanco, dar mai întâi ai să mergi cu mine la
dispensar, să-ți iau ceva pastile, ceva medicamente, i-am răspuns
pe un ton imperativ care nu permitea refuz.
Cu greu din cauza înțepenelii într-o poziție din care nu putea
întoarce capul, l-a întors chinuit și, din poziția aceea aproape
nefirească, strâmbă toată ca un Quasimodo, cu o figură îngrozită,
m-a întrebat șoptit, ca și când mi-ar fi împărtășit secretul vieții ei:
-Da, nu ți-e teamă să mă ajuți?
-De ce?
-Știi cine sunt eu??
-Ești, pentru mine, un om, o femeie bolnavă care are nevoie
de ajutor cât mai repede!
-Știi cine sunt eu?? șuieră din nou, printre accese de tuse
întrebarea.
-Nu!
Făcându-mi semn să mă aplec către ea, mi-a șoptit uitându-se
în dreapta și stânga pe furiș:

-Sunt Cio-cio-man-ca!!!
Mi s-a părut nesemnificativă destăinuirea, drept pentru care
mi-am chemat mașina și ajutată de șofer am urcat-o și am dus-o
la dispensar predându-i-o doctorului Mateescu, după care am
plecat repede la alt punct de lucru.
Iar au trecut luni bune, pe primăvară găsind-o iar pe platformă,
culegându-și leul cerut. Ne-am salutat ca două cunoștințe vechi,
discuția deschizând-o ea:
-Sărumâna! Îmi dai un leu de pâine?
-Bată-te să te bată! Știi că-ți dau! Na! Ia-l! și râzând îi întinsei
leul. Tot râzând, (dacă rânjetul acela era râs), întinse mâna
tremurândă și-l luă.
-N-ai întrebat de mine prin sat că cine-am fost! zise. Știu eu
că n-ai întrebat, am și eu oamenii mei care-mi spun...Nu vrei să-ți
spun povestea mea, cine sunt eu? Poate ți-o fi de folos cândva...
Am intrat în jocul ei și i-am propus să vină în baraca mea,
să bem un ceai și să-mi povestească. Spre surprinderea mea a
acceptat imediat. Am urcat amândouă în vagonul- baracă, eu am
făcut apa fiartă, am spânzurat ceaiul, am pus vreo trei linguri de
zahăr și o linguriță de coniac, s-o mai întărească și i-am dat cana
în mâinile care arătau ca niște scoarțe de copac. N-a zis nimic o
vreme, pierdută în amintiri, sorbind zgomotos ceaiul fierbinte din
cana ce tremura în mâinile ei. I-am respectat tăcerea pe care a
rupt-o singură cu voce timidă dar sigură, cu vocea cuiva care știa
să vorbească cu oamenii.
-Eu, doamnă, nu-s chiar de aici. (Mi-a spus de unde dar n-am
reținut). Și nici săracă n-am fost. Ai mei au fost cu ceva cheag, La
cât aveau alții, se chema că erau boieri. Am ajuns așa fiincă eu,
doamnă, sunt blestemată, și eu și toți ai mei și toți care mă vor
ajuta, încurcându-mă să nu-mi duc blestemul la capăt!
-Fugi de-aici!
-Ba, doamnă, îs blestemată să nu mai văd soarele pîn-n-oi plăti
tot răul pe care l-am făcut pe pământul aista bob cu bob pîn-la
ultima păstaie. Și așa îndoită umblu smerindu-mă Domnului să
nu-mi vadă fața păcătoasă, și nu mai pot vedea soarele până n-oi
plăti. Și la fiecare pas pe care-l fac zic o rugă Domnului să mă ierte
și să mă ia, iar un pas și iar un Doamne iartă-mă și ia-mă...și așa în
toate cele trei sute de zile ale anului. Da de câți ani mă rog, să nu
mă întrebi, că nu mai știu...
-Ai omorât???
-Ba! Mai rău decât atâta! Le-am luat oamenilor
sufletele și i-am lăsat pradă Iudei să blesteme!!
-Doamne, da ce-ai putut face?
-Te rog, îmi mai dai un ceai? Nu ocolea răspunsul ci își lua distanță și-și făcea curaj să-l zică...
Fără să scot un cuvânt, am repetat rețeta ceaiului. Se dezmorțise și coniacul o îndemna la
vorbă. A luat cana, iar a băut întâi ș-apoi a început:
-În 40, eram tânără, aveam nouăsprezece ani,
abia mă măritasem de vreun an și ceva. Repede
au venit și copii, un băiat și o fată. Eu avusesem
ceva avere, pământ în lunca Tărâiei, vreo patru
pogoane și două pogoane de pădure, eram
singură la tata, mama murise. El era flăcău sărac,
frumos, harnic, dar arțăgos de vorbă la băutură.
De aicea ni s-a tras. La crâșmă, după un pahar-două de răchie se
certa cu toată lumea că nimica nu-i convenea din ce erau, nimic
nu era bine, nimenea nu era cinstit, toți erau hoți, mai ales cei care
aveau o brumă de avere mai multă ca el. Unii îi vorbeau în vorbă,
alții se ridicau de la masă și plecau, până-ntr-o zi când apăru unul
nou, cu șapcă pe ochi, care i-a cântat în strună de l-a făcut să mi-l
aducă acasă, să stea la noi. Omul meu nu se mai ducea la crâșmă,
să se-nclonțească cu ceilalți. Stăteau amândoi cu clondirul în față
toată seara, răsucind lumea din vorbe pe toate fețele. Ăla-i da
mereu dreptate. Dreptate-n stânga, dreptate-n dreapta, numai
asta-i auzeai...pământ, boieri care aveau prea mult pământ, săraci
care n-aveau destul...
-Nu-i drept, zicea ăla, ca unii ca noi, pălmașii să ne dăm sufletul
pe ogor, și alții ca alde boierul Popescu să vie de două trei ori pe
an și să ieie banii!
-Mda! Sună frumos, zicea al meu, cu juma de gură. Da ce se
poate face? Și lua caietul în care ținea socotelile și se aplecau
amândoi tot socotind ceva. Când aduceam la masă mai furam
căte-o idee:
-De exemplu, zicea ăla, patru pogoane ale tale și cu încă vreo
cincizeci de arătură, ale celor douăzeci de case din Mateești
adunate cu cele trei sute ale boierului și cu mărunțișurile, ar
face cam patru sute de pogoane. Ia împarte asta „în mod egal”

la cei care au participat, adică boierul unu, tu, unu plus ceilalți
douăzeci, douășcinci, ar da cam treizeci. Ia împarte tu patru sute
de pogoane la treizeci de proprietari, cam cât dă??? cam treișpecinșpe pogoane! Ei??? una-i patru, alta-i paișpe!
-Da ăla-i pământul boierului de când mă știu! îngăima al meu.
-Da dacă n-ar mai fi?!! întreba întărâtat străinul.
Când ne culcam, pân-a-nchide ochii, îl rugam pe al meu sămi zică și mie...Așa am aflat de comuniști, de rușii care au luat
pământul bogaților și l-au dat săracilor și de multe altele care
mi se păreau atâta de frumoase încât ajunsesem să văd în omul
meu care-mi explica cum va fi dacă ne vom da cu comuniștii, pe
Dumnezeu. Cred că ăsta a fost primul și cel mai mare păcat. Că
am râvnit la bunul altuia. Ajunsesem să visez noaptea lanuri ca
mările, cât cuprindeau zările, ale mele. Și eu mă plimbam călare
pe drumul de lângă lan, și omul meu la fel și când mă trezeam
din visul ăsta umblam toată ziua cătrănită că nu mai era ca în vis.
A tăcut și mi-era teamă că va pleca. A întors chinuit capul către
mine ca și când l-ar fi deșurubat.
-Mai ai ceai?
I-am întins cana mea de care nu mă atinsesem și câțiva biscuiți.
A înmuiat unul, l-a supt și după al doilea a început iar:
În 41 l-au luat la război. A luptat undeva în munții Maramureșului
ori nu mai știu unde. Departe. Acolo i-au rămas și oasele, c-am
primit o telegramă cu dungă neagră unde-mi explicau ce erou a
putut fi bietul meu om. Au urmat ani grei, foamete și boli da eu tot
mai visam lanul acela din când în când... Cum-necum am crescut
copii pe lîngă mine. A fost foamete, am fiert și scoarță de copac
da le-am dat ceva. Apoi a venit războiul peste noi ca un balaur
care zdrobește cu coada înainte de-a muri. Anii lui 43 mi-au fost
tare grei. Copilul, prin anii 43 s-a îmbolnăvit de tuberculoză și l-am
internat la un sanator, că noi n-aveam medicamente. N-am putut
să fac altfel. Da eu tot la lanul acela visam. Fata creștea ca un fir de
volbură, slabă și înaltă. Începusem să mă gândesc s-o mărit. Tot
puteam să-i dau două trei pogoane. Și-a venit războiul de tot, și
unde eram dușmani cu rușii ne trezirăm frați. Parcă mai înviasem
puțin. Știam de la al meu, odihnească-l Domnul, ce minuni se
făcuseră acolo pentru săraci și m-am rugat să vină rușii și la noi să
împărțim pământurile. Și iar l-am mâniat pe Cel De Sus, că eu nu
eram chiar săracă, da voiam mai mult, voiam lanul acela pe care-l
visam noaptea.
Rușii n-au venit, în schimb a venit iar străinul
acela. A bătut la poartă și-a întrebat de al meu.
- A murit, zisei.
-Bine! Cică. Deschise poarta, se duse direct
în fosta lui cameră iar seara se așeză la masă pe
locul omului ca și când de-o viață acolo a stat. Nici
n-a mai plecat. După un timp i-am fost muiere,
da la început fără acte că așa a vrut. Pleca și
venea ca de la el de acasă iar lumea se obișnuise
așa. Venise în sat ca activist de partid, făcuse o
organizație, pe urmă a fost ales secretar de partid.
Uneori venea și-l lua o mașină la ceva ședințe
de unde-l aduceau noaptea. Îmi devenise drag.
Vorbea frumos cu mine. Cînd eram în lume ne
vorbeam cu „tovarășu” și „tovarășa”. De aici, un
pas, m-a făcut șefă peste organizația de femei. Aveam sarcina să
pregătesc moral femeile de pe toată valea Tărâiei până la Sinești,
pentru marea acțiune care ne aștepta. Pentru colectivizare. Nu
era chiar visul cu „lanul meu”, era „lanul nostru”dar fiind atât de
mare „vom munci toți împreună și vom scoate recolte înzecite”...
Doamne, cum mai credeam și în visul ăsta...
Într-o zi mi-a venit hârtie de la spital să vin să-mi iau băiatul
că e pe moarte. M-am dus. În trei zile s-a prăpădit. L-am îngropat
creștinește dar la pomană, „tovarășu” mi-a spus că să-i fac acte
pe pământ și să ne luăm cu acte , că dacă se mărită fata l-ar putea
scoate de acolo și...și...Și i-am făcut! Și ăsta a fost iar un păcat cămi dezmoștenisem fata.
Începuse campania de convingere a țăranilor să se înscrie în
colectiv. Țăranii nu voiau. S-au fost întors mulți din război, din cei
care văzuseră Rusia și din poveștile lor se vedea cât colo că nu e
raiul pe pământ. Nu voiau să-și dea vitele, porcii, livezile, oricât
belșug li se promitea. Atunci comuniștii au întors foaia. Au găsit
metode să-i constrângă, să-i șantajeze. Auzisem că „tovarășu”
ajunsese chiar să-i amenințe cu pistolul pe care-l primise. Când a
fost amenințat prima dată cu moartea, de la Regiunea de Partid,
ori de pe la Securitate, i-au dat un pistol. Era musai să convingă
lumea se înscrie în Colectivă. Toată lumea.
(va urma)
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Întoarcerea lui Radu Gyr
din Cruciadă
(Roman semnat de Al. Florin Țene1)
Anton Ilica

A

l. Florin ȚENE se află la al patrulea
roman, despre viața unor scriitori
români văzută „între realitate și poveste”:
Gib Mihăescu, Ion Minulescu, Alexandru
Macedonski și, iată, Radu Gyr. Sunt biografii
romanțate în care „scriitorul polivalent” cu
84 de cărți publicate reconstituie, într-un
mod original, viața și activitatea scriitorilor
pomeniți mai sus.
Sub titlul „Întoarcerea din cruciadă”, preluat de la un poem,
Al. Florin Țene romanțează viața poetului Radu Gyr, unul dintre
cei mai controversați scriitori, a cărui activitate publică (și politică)
este legată de mișcarea legionară din perioada interbelică.
Prefațatorul romanului, Ionuț Țene, amintește că, prin
1968, tânărul critic literar Nicolae Manolescu includea într-o
antologie de poezie română modernă câteva poeme de
Radu Gyr, pentru care cele două volume antologice au fost
retrase din circuitul public și distruse, nu înainte ca vreo câteva
sute de exemplare să fie vândute. A fost un prim semnal că liricele
sale (ex.„Ridică-te Gheorghe, ridică-te, Ioane”) merită atenția
literaturii române contemporane.
Prefațatorul susține că Radu Gyr ”este
un poet major al secolului XX, a cărui operă
literară trebuie reconsiderată și analizată
în cheia comenatriului critic și literar, nu
ideologic”.
Totodată ”versurile nu erau de salon și nici
cu metafore de bibliotecă, ci plămădite cu
sânge și multă suferință”. Gyr e „poetul
universului concentraționar”, definind „poezia creștină autentică și universală”. Cu toate
aceste corecte aprecieri, liricele lui Radu Gyr
devin cunoscute public abia în jurul anilor
2000.
Romanul dedicat poetului legionar
prezintă „realitatea”, în sensul în care Radu
Gyr a publicat vreo zece volume antum (Liniști
din schituri, Cerbul de lumină, Cununi uscate,
Poeme de război ș.a.), precum și alte volume
postume, cum ar fi Crucea din stepă, Poezii
din închisori, Poezii, I – III, Sângele temniței stigmate, Ultimele
poeme.
Scriitorul s-a născut în 1905, la Câmpulung Muscel, a fost
universitar, demnitar politic în guvern legionar, adept al lui
Corneliu Zelea Codreanu, autorul Imnului Gărzii de Fier și ideolog
al acesteia, împreună cu Nae Ionescu.
A făcut închisoare mai mult de jumătate din anii vieții, dar
moare acasă, în 1975, fiind înmormântat în Cimitirul Bellu catolic
din București. Cele de mai sus le aflăm din cartea lui Al. Florin
Țene, al cărui stil de biografiere înlesnește accesul cititorului spre
activitatea spectaculoasă, dinamică și complexă a unui intelectual
și creatora din generația lui Mircea Eliade, Lucian Blaga, Petre
Țuțea, Nichifor Crainic sau Alexandru Sahia.
Viața lui Radu Gyr „între realitate și poveste”, subtitrează
autorul! Câtă realitate și câtă poveste se regăsește în romanul
„Întoarcerea din Cruciadă”? Croșetarea ”poveștii” în jurul
”realității” constituie schema de îmbinare a adevărului cu
imaginația, ceea ce ar motiva un cititor onest să despartă cele
două fire narative pentru înțelegere. Autorul respectă adevărul
despre viața și activitatea scriitorului Radu Gyr, dar îl ambalează
într-o haină imaginativă, pentru atractivitate și pentru culoare
beletristică. Impresia mea este că partea imaginativă se
configurează în relatarea (foarte frumoasă și elegantă a vieții
de familie, prin care ponderează emoționalitatea romanului), a
dragostei pentru Flora, soția sa, pentru Simona, fiica lor. Secvențele
de intimitate sunt o insulă de fericire și împlinire afectivă, cărora
Al. Florin Țene le întreține tonusul optimist, prin arta dialogului, a
relatării și a încrustării în semantica vieții a valorilor sentimentale,
a nobleții certificată de virtute. Entuziamul vieții private umple
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clipele de fericire, atât de potrivite pentru echilibrarea presiunii
politice alimentată de neliniști și nesiguranțe.
Viața publică era amprentată de puternice pasiuni politice
și de orgolii pătimașe. Împreună cu alți intelectuali, Radu Gyr
îmbracă verdele legionar, implicându-se într-un proces complex
de declinare a politicilor vremii și de conjugare a politicienilor,
angajați în ”modernizarea” democratică a actului de conducere.
În acest proces, se intersectează personalități cunoscute de
la N. Iorga la Carol al II-lea, de la Madgearu la Codreanu, de la
Antonescu la Sima, dar și Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu,
Octavian Goga, Nichifor Crainic, Ion Pillat, Ion Barbu, Petre Țuțea,
Valeriu Anania, Nae Ionescu, M. Sebastian, Dumitru Stăniloae,
Constantin Noica. Scriitorul Al. Florin Țenea construiește narația pe o altă perspectivă de analiză a vieții politice și a interferenței acesteia cu activitatea literară. Bazându-se pe citate selectate, romancierul apreciază că „mișcarea legionară își are temeiuri naționale și ortodoxiste”, iar poetul Radu Gyr- „un poet patriot desăvâșit”, „un mare intelectual”, „cântărețul oficial al Gărzii
de Fier”, „cel mai mare poet român, după Eminescu”, „poetul
neamului românesc”, ceea ce nu exclude impresia de exagerări.
În narativitatea romanului „Întoarcerea din cruciadă”,
accentul cade pe radiografierea activității politice din epocă, mai
mult chiar decât pe spiritul de creație a poetului Radu Gyr. Mai
mult, destul de des înmuguresc bucle explicative despre unele fenomene controversate din istorie și din activitatea unor scriitori. Asemenea „floricele” explicative se referă la „uciderea francmasonică” a lui Eminescu, luptele de la Târgu-Jiu din oct. 1916,
istoria Bisericii „Sfântul Nicolae”, viața și moartea lui C. Zelea Codreanu, asasinarea lui
Nicolae Iorga, istoria Mănăstirii Cernica, abdicarea forțată a lui Al. Ioan Cuza, „eroismul”
lui Vasile Roaită, Cutremurul din 1940 ș.a. Prin
aceste completări, romanul capătă atitudine
și implicare.
Pentru ca cititorul să-și contureze o părere
despre valoarea estetică a liricele lui Radu Gyr
– eroul principal al romanului – acestuia i se
administrează prea puține texte lirice care
să pledeze pentru talentul liric al poetului.
Afirmația că Gyr ar fi fost condamnat la
moarte pentru lirica ”Ridică-te, Gheroghe, ridică-te, Ioane”. O
selecție din poezia „Întoarcerea din cruciadă” nu dă suficiente
motive pentru măsura talentului metaforic al poetului: „Trist
sună cornul stinsei cruciade,/ Iar noi, betegi și jalnici seniori,/ Nempleticim în platoșe schiloade/ Sub vechi armuri, cârpite strâmb
din sfori;/ Baroni și prinți ce-au fulgerat în spade/ Ierusalimul altor
aurori... (...)”
Romanul lui Al. Florin Țene atrage atenția asupra posibilității
de a recupera, pentru poezia românească, un poet aparținând
periadei interbelice. Prin acest volum, riguros, responsabil și
temeinic elaborat, autorul îndeamnă la introducerea creației
lirice a lui Radu Gyr în circuitul literaturii naționale. Radu Gyr a
elaborat o poezie militantă, viguroasă, colțuroasă, fiind alcătuită
din combinații de cuvinte dizarmonice, pietrificate semantic,
expresie a maladiilor politice ale vremii. Semnele de punctuație
sunt asemeni lacrimilor triste, mărturie a suferinței și neliniștii.
Scriitorul Al. Florin Țene scrie un roman iscoditor, pornind de la
”realitatea” unei biografii tulburătoare și claustrată de scrâșnete
și durere, de jale și revoltă. Elementele narative – cu care autorul
este deplin familiarizat, utilizându-le cu talent și pricepere pigmentează dramatic o existență, peste care vremea și-a revărsat
umorile și propriile sale deziluzii. Al. Florin Țene a dat literaturii
române un roman original – provocând la lectură deopotrivă
critici literari ori cititori de beletristică -, folosind instrumentarul
istoricului literar atras de evenimente contradictorii. Provocarea
romanului, semnat de Al. Florin Țene e o motivație de cunoaștere.
1. Al. Florin Țene, Întoarcerea din cruciadă, Viața poetului Radu Gyr între
realitate și poveste, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2020, 313
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PAVEL
RĂTUNDEANUFERGHETE
CU DRAG, ÎN DRAG
ŞI FĂINOŞAG
Am crescut într-un El, luminat Gheorghe Apetroe,
Ionel Bota, Ion Cristofor...de spirituală aventură
pe îmbunătățită arătură: picur ce picură să spargă piatra,
la Piatra lui Lucian şi a lui Marin Gruia, ambii cu firu-ntins,
în sens de tango-dans, pe Someş, la Dej, de confluență,
de mare naturală conştiință: unul poet şi altul pictor, ambii
frați din Carpați, de România, din strălucitor viitor, ca
picătura chinezească, din România ortodoxă bisericească
omenească şi firească verde albastră apostolească a noastră
pe a soarelui Arcă.
Dacă nu-mi poți spune, critic, Gherghe Apetroe,
dacă nu-mi poți spune, ia-mă-nseamă,
nu lua a Sibiului supremă conştiință pe „nu”-n brață
şi din banca/catredra catedrală a ta să-mi spui
de-a dreptul, de anume, nota bene mia culpa,
cine opera omnia sunt, pe bune inspirat a culmii,
domnule profesor, spune-mi dacă am greşit
cumva venind şi eu ca techergheu şi teleleu pe lume,
ca să port ca Eminescu propriu-mi românesc nume
de care firesc mă mândresc, că nu ştiu zău, nici eu,
ce ciufulit/cufurit,ce ciuf sunt în cela ce sunt pe pământ
ca-n cer de caracter, în echilibru şi pur şi simplu exemplu
pe sunt pe drod chiar dacă ştiu doar câțiva aflați,
împilați,la greu responsabilizați ca leu greu,
ispitiți de Pavel Rătundeanu-Ferghete,
o realitate: Citadelă sfărâmată, Podu de piatră
pur şi simplu templu ca exemplu cu responsabilitate
lacustră Bacovia, având temelia din pietrele templului
meu de trestie gânditoare şi capital național de încredere,
cu vitralii de soare colorate, aşa că nu sta poticnit
pe gânduri profesoare, nu te opinti de opera mea
şi băsedeşte,sprovăieşte, făcându-te de basm şi
poveste istorie, în sfințenia ei de România te potriveşte
şi, în culori de nelinişte mi te învredniceşte
şi te spovedeşte, pentru a te cumineca cu vin și prescură
din al României ce-ți doresc eu ție dulce Românie,
Eminescu de avengură şi cultură fără egal național,
deci şi dacă nu poți să-mi spui suie-te verde cu tupeu
pe un cui şi scoate cuiul cu cui, ca înțeleptul Pepelea,
în pereții casei bate-ți pentru tine un cui,
ca scriitor având odihna vântului şi casa cucului,
dor de dor de viitor, la curți de dragoste şi dor
ca să ştiu şi eu sănătos încăpățânat în bine,pe aripile vântului:
cine sunt în cela ce sunt pe pământ, în drag, cu drag şi sfântfăinoşag şi cum stau cu ce mi mie mai drag pe lume
şi chiar dacă nu poți să-mi spui în numele Tatălui sfânt
şi al sfintei treimi: dacă am nu, strălucire pe culmi, pe cruce,
lângă Iisus pe cruce,litueghie-n spice, dacă am țară rai
şi neam în grai cu înşiră-te mărgăritar nerisipiți
îngropați, ci îmulțiți profesiune de credință, conştiință,
talanți îmulțiți în har, în drept de a fi poet-om, om-potrivit,
la locul potrivit,sfințit, ca om ce scriu că-mi vine să scriu
şi dacă-mi vine scriu, ca să-ți bați capul să-mi spui senin,
plin de divin ca om de caracter sub cer dacă-mi vine să scriu,
Dan Bălan/ Gabriela Bălan: cum scriu dacă scriu cu drag,
în drag şi cu făinoşag, strigător la cer idem de caracter,
mândru şi fără modru românesc, lumesc şi popular,sub cer,
ca să laud firesc şi să preamăresc pe Iisus cu tupeu,
pe Hristos-Dumnezeu şi România şi pe românii care
sincer îi iubesc, să-slăvesc, în ciudă că păcătuiesc.

ŞOAPTE DIN LABIRINT. ARMAGEDDONUL
Constantin GEANTĂ
Străzile pustii sunt
străbătute de rotocoale
de frunze, crenguţe şi
mărăcini, purtate de vânt.
Mary și Ned priveau pe
gem din încăperea în care
o melodie în surdină . O
lumină violetă induceau
un fundal de basm. Un
parfum discret plutea prin
aer, iar ceștile de ceai din fața lor erau apeoape
goale.
- Priveşte cerul, se întunecă!
- Nu te teme!...
- Ia te uită cum dispare soarele în nori, parcă
ar fi înghiţit de un vârcolac. Mă cam ia cu fiori...
Ce urlet sinistru străbate de afară!
- Este doar o eclipsă, ce Dumnezeu, Mary!
- Poate, Ned, dar nu uita asemănarea cu
legenda celtică!
- Da... „Soarele se va întuneca, bufniţele
vor urla, iar şerpii şi broaştele vor fi peste tot.
Toate animalele vor fi neliniştite, pământul se
va clătina, iar timp de şapte zile răul va stăpâni
lumea. Vor fi zile de teroare şi suferinţă... Când
puterea LUI va atinge apogeul, se vor întoarce
cei opt din ape, iar Azazel va fi alungat şi se va
cufunda în infern“. Ce vrei, este doar o legendă?!
Fiecare eclipsă poate şi-a avut legenda sa, dar,
din păcate, multe s-au pierdut.
- Nu ţi se pare ciudat că multe din cele
petrecute acum se aseamănă cu cele din
legendă?
- Nu, pentru că istoriile de cele mai multe
ori se repetă. De-a lungul timpului au existat
mai mulţi Nostradamus, iar „Ce a fost este şi va
fi. Deci, nimic nou sub soare“, vorba ceea. Aici
nimic negativnu poate să patrundă, deoarece
dragostea noastră este scutul ce nu poate să fie
străpuns.
Într-o pădure se află o casă. De jur-împrejur
copacii seculari înconjoară curtea gospodăriei.
Este seară. Un bătrân aprinde candela într-o
cameră. Atmosfera este apăsătoare, iar în aer
plutesc presimţiri. Intră în camera alăturată
unde un individ, apărut ca din senin, se aşază
la masă. Bătrânul, zărindu-l, îi pune o farfurie şi
un tacâm.
- Cred că eşti obosit şi înfometat!
- Desigur.
- Ce mai este pe acolo de unde vii tu?
- Nimic deosebit. Este la fel cum era când ai
plecat tu.
- Sigur ceva s-a schimbat, dacă tu ai
străbătut atâta drum până la mine.
- A trecut vremea legendelor. Voi vă afundaţi
în realităţi pe care nu le puteţi pecepe.
Care legende? Te referi poate la bazaconiile
create de voi!
- Bazaconii? Hm!... Legendele se pot crea
oricând. Chiar şi acum cineva ne poate imortaliza
într-o fabulă.
- Divaghezi inutil. Tu nu eşti decât sceptrul
speranţei, care a apus încă de la începutul
veacului.
- Tinere, secolul vostru încă nu a început, iar
al nostru încă nu s-a terminat!
Ne inerferăm pe scara timpului precum
umbrele obiectelor se întâlnesc pe asfalt într-o
zi de vară.
- Tu nu exişti decât în propria ta negare, aşa
cum şi eu exist numai în închipuirea celor de
pomâine. Mâine?! Între noi se pot interpune
milenii.
- Deci asta este.
- Da, ai peceput mesajul.
- Desigur.

- Să fim, totuşi, atenţi şi să ne jucăm rolurile
pentru mai multă siguranţă!
- Bine.
- Sunt obosit, bătrâne, pentru că vin de
departe. Acum trebuie să dorm. Altfel, voi pieri
precum o adiere.
- Dormi, pentru că nu ştii ce poate să aducă
ziua de mâine!
Aşezându-se pe un pat tânărul adoarme
imediat. Bătrânul îl acoperă şi iese din cameră.
Pe când se afla în camera alăturată, o fetiţă intră
şi zice bucuroasă:
- Bunicule, se pare că vom avea un viţel, iar
bunica te roagă să mergi până la ea!
Bătrânul iese cu fata. În camera unde doarme
tânărul apare un spectru.
- Dormi, tinere, pentru că rolul tău va începe
nu peste mult timp!
Al doilea spectru îşi face apariţia şi se
adresează primului spectru:
- Stăpâne, care îţi sunt ordinele?
- Stai liniştit. Astăzi nu mai am nimic pentru
tine. Învaţă însă ce ai uitat demult…
- Adică?…
- Învaţă să priveşti detaşat lumea iluziilor,
pentru că altfel nu te vei elibera şi vei fi prins
într-un univers de joasă vibraţie, unde vei fi
supus jocului entităţilor malefice.
Bătrânul, bătrâna şi fetiţa intră în camera
alăturată. Bătrâna, deschizând uşa, zăreşte
tânărul care doarme. Întorcându-se în cameră
precedentă, zice:
- Iar avem musafiri?
- După cum vezi.
- Doarme, a completat bătrâna, însă pare
cam agitat. Cine o fi?
- Un pribeag.
- Nu cumva este o stafie?
- De data sta nu.
- Priviţi, flacăra din candelă pâlpâie, zice fata
puţin neliniştită!
- Ei, ce mai zici? izbucni bătrâna furioasă.
- Stai liniştită, pentru că nu este ceea ce
crezi tu. Nu confunda închipuirea cu realitatea,
pentru că aluneci pe o pantă periculoasă. Ceea
ce vezi acum este un om, iar ceea ce ţi se pare
nu există.
- M-ai turmentat nu alta! zice bătrâna,
aproape ţipând.
- Mai încet, pentru că dincolo doarme un
om!
- Priviţi ce tare pâlpâie flacăra din candelă!
Fata este speriată.
Bătrâna completează cu accent vădit de
răutate:
- Afurisitul, o fi dintre aceia care îl poartă în
el pe Michiduţă?!
- Taci, femeie!
- Ceva mişcă pe la fereastră! zice fata
neliniştită.
- Este vântul „foşnind printre copaci”.
- Omule, nu vezi că s-a stins candela?
- Aprinde-o şi taci!
- Bunico, hai să pregătim masa!
Bătrâna rosteşte mai mult pentru sine:
- Oh, ciumatule, de ani de zile îmi aduci
numai oameni din aceştia ciudaţi! Iese cu fata.
Bătrânul se adresează primului spectru, care
tocmai îşi făcuse apariţia:
- De ce ai venit?
- Cum? Ai uitat de înţelegere noastră?
- Care înţelegere?! zice bătrânul, puţin uimit.
Spectrul al doilea care devenise şi el vizibil:
- Ne-ai cerut un serviciu pentru care ne-ai
promis şi tu ceva în schimb.
- Mâine vă dau ce v-am promis, pentru că azi
nu pot. Nu uitaţi, nu a sosit timpul încă!
- Atunci îl luăm pe acesta cu noi, până una
alta! Dispar cu individul care dormea.

Bătrânul zice zâmbind:
- Voi aţi vrut-o! Dar… ia’ stai puţin! Caută un
catastif pe care îl deschide. Suntem şapte, mai
trebuie unul. În curând va apărea şi el. Privind
către o casetă pe care o mângâie. Curând va
veni şi vremea noastră. Eu, marele druid, mă voi
confrunta cu tine, Maestre al Abisului.
- Ce cumplit urlă animalele!
- Şi valurile ce s-au umflat!
- E un frig afară, de îţi îngheaţă sufletul.
- Ia priveşte puţin prin acest dispozitiv.
- Incredibil, Ron, soarele pare că este înghiţit
de ceva care seamănă cu un vârcolac!
- Ia să vedem! Fii serios şi nu da frâu liber
imaginaţiei! Ce Dumnezeu, nu ştiţi cât de
impresionabili pot deveni oamenii în astfel de
situaţii?!
- Ela, ia’ priveşte şi tu!
- Da. Ron…
- S-a lăsat întunericul în plină zi…
- Parcă mă trec fiori. Dar ia’ stai puţin,
prietena mea Ana care este însărcinată, este
singură acasă! Mă duc la ea.
- Pe o vreme ca asta?
- Ce Dumnezeu, se află la doi paşi!
Noaptea s-a lăsat peste casa din pădure.
Cei doi bătrâni şi fetiţa se află aşezaţi la o masă.
Plutesc presimţiri înfăşurate în mantaua unei
linişti apăsătoare.
- Ce zici, măi, omule, nu mai încetează buha
aia odată?
- Lasă femie, nu te mai gândi la asta, doar
nu vrei să sperii fata?!
- Mă cam ia cu frig.
- Doar nu e asta prima eclipsă, am mai prins
vreo trei…
- Ai dreptate, dar acum nu prea îmi miroase
a bine. Nu vezi ce harababură e în toată lumea?
Crime, silnicii, ard case, biserici, mor oameni
din te miri ce, iar, colac peste pupăză, la noi
guvernanţii au mărit şi dările.
- Să te ferească Dumnezeu de dracii cu chip
de îngeri sau de creştinii care se comportă ca
nişte păgâni în bună lege! Dar ia’ vino până la
mine, fetiţo!
- Bunicule, mi-e frică! zice fata aproape
plângând.
- Ţine acest talisman şi o să vezi că totul va
fi bine!
- Cum spui tu, bunicule!
Bătrânul către bătrână:
- Ţine şi tu această pietricică!
Bătrâna puţin cam speriată:
- Aoleu!…
- Termină odată cu văicărelile!
Peste câteva momente, bătrâna şi fetiţa se
aflau cufundate într-o reverie profundă.
- Visaţi şi fiţi fericite! Nimic din cele ce
trebuie să se întâmple nu poate să fie evitat.
Oricum, pentru a putea birui El va trebui să
treacă peste cadavrul meu.
Scoţându-şi sistemul audio-vizual, Nick a zis:
- L-am reperat.
- Sigur?
- Priviţi, au apărut şi coordonatele pe ecran!
- Analizez.
- Bătrânul, codificat în zona pădurii, îi
pregăteşte pe cei şapte trimişi de-a lungul
timpului ca să-l localizeze.
- Apropo, de câţi ani se află acolo?
- Un moment. Apasă pe o tastă. De peste
treizeci de ani. Este creatorul realităţii virtuale.
- A... el a iniţiat nivelurile VR6 şi VR7.
- Cei care i-au urmat lui, au ajuns la nivelul
realităţii virtuale VR12, şi pe această bază,
pornindu-se de la teoria subconştientului
colectiv al lui Jung, se poate controla creierul

oricărui individ, care are implantat un cip.
- Nick, ai spart codul şi iată, toţi sunt pe
urmele noastre!
- John, e de rău dacă reuşesc să folosească
realitatea virtuală pentru a manipula masele
prin spălarea creeierelor şi prin sugerarea unor
imagini de coşmar!
- Băieţi, nu mai avem timp, voi pleca şi eu în
realitatea virtuală pentru a-l ajuta pe Mack Law.
Eu voi fi cel de-al optulea din legendă, când va
avea loc marea confruntare. Red, tu te vei ocupa
de supravegherea sistemlor de securitate, iar tu,
John, de codurile de rezervă!
- Bine, bătrâne! răspunde John.
- Cum se prezintă situaţia, Red?
- Nick, cel puţin 24 de ore nu vom putea să
fim depistaţi.
-John, accesează-mi codurile!
-Bine, Nick.
- Băieţi, am pornit în marea aventură! Îşi
pune sistemul audio vizual.
- Succes, bătrâne!
În apartamentul Elei se afla Ana, verișoara
sa. Sosise pentru a sustine o conferință la
universitate pe tema ,,Civilizații străvechi și
urmele lor în contemporanietate” care se
desfășura în cadrul unui simpozin șiințificce
ce dura trei zile. A doua zi spre seară a început
să se simtă cam rău. Ela observând starea sa o
întreabă:
- Ce este, Ana?
- Ela, nasc!... Să vină ambulanţa!
- Rezistă, pentru că vine imediat!
- Vezi piatra aia? Am găsit-o acum trei zile pe
când veneam spre casă. Te rog să o arunci cât
mai departe, chiar în mare dacă se poate, pentru
că îmi poartă ghinion. Mă sperii mai mereu. Mai
mult, mă cert cu soţul din te miri ce.
- Ia să vedem despre ce este vorba! Parcă ar
semăna cu ceva...Priveşte ce sclipitoare este,
şi...
- Au.
- Ce este?
- Nasc.
- Mai rezistă puţin, pentru că trebuie să
sosească imediat ambulanţa! L- am anunţat şi
pe soţul tău care este pe drum.
- Ce mare învolburată! Căpitane, parcă
nu-i a bună! De azi- dimineaţă navigăm numai
printre munţi de valuri.
- Nicio problemă, secundule, scăpăm noi şi
de această încercare!
Vaporul își continuă cursul pe marea
înspumată.
- De unde zici că eşti?
- Din SUA.
- Şi unde mergi?
- În aceeaşi ţară în care vă duceţi şi
dumneavoastră.
- Dar..
În acel moment la megafon se aude vocea
căpitanului:
- Vă rog să vă păstraţi calmul şi să respectaţi
instrucţiunile pe care le veţi primi, pentru
că ne aflăm în epicentrul unei furtuni foarte
puternice!...
„ Asta este. Am primit botezul oceanului,
deci renasc în această lume“, zice Nick pentru
sine. Către cel care se află la masă cu el:
-Noroc, şi nu uita, se apropie vremurile
apocaliptice!
- Anunţă marinarii că se pot întoarce la
cabine!
- Ce bine că am scăpat, căpitane!
- Ia’ ascultaţi o informaţie de ultimă oră: „Un
cutremur puternic a zguduit ţara noastră“.
- Nu se poate, radiofonistule! Dar ce s-a
întâmplat cu ai noştri?
(va urma)
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„Metafizica istoriei”:
o carte de ieri despre resetarea societăţii de azi!
Dr. Ionuț ȚENE

Î

n anul 1980, istoriograful Constantin
Portelli publica o carte interesantă:
„Metafizica istoriei”, care a fost reeditată,
revizuită şi adăugită la începutul anilor
`90. În vremurile de restrişte şi de
distanţare socială pe care le trăim astăzi
este reconfortant să citeşti o lucrare
ştiinţifică despre sensurile şi motivaţia
istoriei. Viziunea lui Constantin Portelli
este teleologică, dar nu în strict dogmatic
sau canonic, legată de o anumită religie, deşi reies sensibilităţi
creştine din partea autorului. Portelli percepe istoria ca o logică
divino-umană, o permanentă resetare a umanităţii pentru ca omul
şi societatea să evolueze prin progresul cunoaşterii. Istoria este o
summa de egoisme sau interese politice, economice şi religioase,
dar care, fără să-şi dea seama neapărat, actorii contribuie la o
evoluţie a unei morale istorice mai bune spre perfecţionare şi
superioritate. „Dacă analizăm istoria la scara mare a spaţiului şi
timpului, atunci observăm că liderii şi masele, urmărind interese
egoiste, au realizat fără să înţeleagă, la vremea respectivă,
obiectivele unui proiect divin superior”. De fapt asistăm la o logică
a creaţiei divine care urmăreşte progresul cunoaşterii, pentru
ca oamenii să devină participanţi inteligenţi ai proiectului divin.
Aceasta este metafizica istoriei, mersul omenirii ca un liant secret şi
tainic, între trecut, prezent şi viitor. Autorul nu vede o contradicţie
între materie şi spirit, ci o sinergie. Toate marile evenimente
istorice şi creaţii umane se încadrează în această logică a istoriei
de integrare a omului în sensul superior al proiectului divin. Totul
este pus în slujba progresului cunoaşterii şi inteligenţei pentru a
deveni nişte „îndumnezeiţi” prin informaţia superioară asumată.
Marile personalităţi ale istoriei politice, economice sau culturale
apar cu un scop: acela de a contribui la dezvoltarea cunoaşterii
şi progresului. De la oamenii care au inventat fierul, la regele
macedonian Alexandru cel Mare, care a cucerit Orientul ca să
propage cunoaşterea şi cultura greacă superioară, care a devenit
elenismul şi stă la baza lumii culturale moderne. După ce a atins

Despina
Angela BURTEA

N

atura-și
suna
podoaba
în
libertatea-i nedisimulată,
aruncând pe poteci
dalbe flori, și-și mătura-n
vânt miresme proaspete
de mărțișor, strigând
lumii întregi: Iubiți-mă
cumpătat și măsurațivă pașii ca și când v-ați
privi continuu în oglindă, iar imaginea proiectată
v-ar aduce câștig de cauză; nu-mi furați și numi murdăriți podoaba, căci e tot ceea ce aveți
mai de preț, iar nesocotința va aduce prejudiciu
tuturora, mai ales urmașilor voștri, iar cine
nu privește și-n perspectivă, trăiește amorf și
periculos.
La colțul casei, adie caisul lui Tase, vechi
cizmar și singurul rămas din câți au fost, și-și
pleacă crengile peste modestul său atelier, făcut
din paiantă în urmă cu peste treizeci de ani,
odată cu cele trei camere, în care-și duce traiul
cu nevastă-sa, o blondă spălăcită, cu ochi mici,
duși în fundul capului, cu picioare subțiri ca două
lujere defoliate și lovite de copitele animalelor,
ce cară după ele un trup disproporționat, cu
șolduri mari și brațe lungi, bălăbănind în toate
părțile, când merge, făcut parcă să respingă mai
mult, decât să atragă.
Dar Tase nu face nazuri și-i zâmbește larg ori
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obiectivul superior, Alexandru a murit subit, dar moştenirea lui
a fost preluată de regii elenişti şi apoi de imperiul roman, care
a permis răspândirea valorilor civilizaţiei în lumea cunoscută de
atunci. Proiectul divin lucrează prin trimişi, oameni superiori care
intervin în istorie la momente cheie. Iisus Hristos, Fiul Omului
s-a ivit în Israel pentru că „poporul ales” era monoteist, o formă
superioară de religie faţă de zeii cruzi politeişti. Israelul a fost
cucerit de romani pentru ca religia creştină să se poată răspândi
mai uşor prin imperiul care era un creuzet al liberei
circulaţiei, nu numai a mărfurilor, dar şi a ideilor.
După ce imperiul roman şi-a încheiat menirea,
creştinismul a îmblânzit popoarele barbare care
s-au creştinat.
Ideea de progres şi cunoaştere, conform
proiectului divin a mers mai departe în istorie.
Islamul este o altă parte a proeictului divin, fiind
o proiecţie monoteistă a lumii. La un moment dat
creştinismul, islamul şi budismul vor conclucra. Pe
această idee de progres a funcţionat istoria, prin
personalităţi sau reforme excepţionale, care la
vremea respectivă oamenii nu le-au înţeles sensul
creşterii şi superiorităţii morale. Nu întâmplător
în renaşterea italiană, pe un teritoriu mic, au
apărut într-un singur secol cele mai mari genii din
lume. Sunt implicări ale proiectului divin în societate, care prin
Michelangelo sau Leonardo Da Vinci progresul cunoaşterii a
mers mult mai departe. Când catolicismul a devenit corupt prin
indulegenţe, atunci s-a născut Martin Luther cu reforma, care a
primenit spiritele. Revoluţia americană a pus dreptul la fericire
şi egalitatea în drepturi a oamenilor liberi la baza noii societăţi.
Progresul a continuat prin revoluţia franceză, care a devenit crudă
pentru a se dărâma eşafodajul unei lumi vechi. Napoleon, un nobil
scăpătat din Corsica a fost ales de destin pentru ca prin război
şi imperiul misiunii sale să ducă ideile de libertate şi egalitate
ale revoluţiei franceze în toată Europa. Aceste idei au stat la
fundamentul revoluţiei tehnico-ştiinţifice, iar imperiile coloniale
nou construite, pe lângă exploatare au adus şi la răspândirea
noului progres şi a tehnologiilor la popoare îndepărtate. Treptat

de câte ori îi apare în prag, întrebându-l dacă
n-are cumva trebuință de ceva, ca el să nu-și
piardă vremea ridicându-se din scaun din te miri
ce. Grijulie peste măsură, Despina se mișcă de
parcă tot fuge, cu privirea plecată de ai zice că
a pierdut ceva și nu-ncetează a căuta, apare și
dispare ca o nălucă, iar mâinile nu-i stau o clipă,
trebăluiesc întruna, căci ziua trece la iuțeală, iar
lucrul nu trebuie amânat.
Așa învățase de la mă-sa, să fie harnică și
supusă, căci omul harnic și supus are cătare,
chiar dacă nu-i ”cadră” și de foame n-o să moară,
ba mai mult, o să aibă și ceva pus deoparte. Se
măritase cu Tase într-o doară, nici ea nu crezuse
că va mânca zeci de saci de sare laolaltă cu el,
fecior de neam bun, râvnit de mândrele din sat
și împrejurimi, chipeș și bun meseriaș. Avea
neveste pe alese, le făgăduia luna de pe cer și
le crea speranțe, făcându-le să nu pună geană
peste geană nopți întregi, iar el râdea în sine lui,
căci muiere frumoasă pentru casă nu cuteza a
gândi vreodată că va avea. Le privea cu drag și mi
le gâdila pe toate părțile, le fura câte-o hârjoană,
determinându-le să chicotească-n draci, iar el
să-și vadă de-ale lui, apoi să se scuture ca un
cocoș țanțoș și să dispară la iuțeală, de n-ai fi zis
că-n locul cela a fost și el vreodată.
Și-ntr-o zi de joi, pe la amurg, când umbrele
se joacă de-a v-ați ascuns prin frunzișul rar al
toamnei, se-ntorcea Despina de la mătușă-sa,
din satul vecin, ducând după sine un val de lână,
numai bună de tors; mergea agale, de n-ai fi zis
că se-ntunecă, cu capul în pământ, după cum îi
era datul, tăcută, dar senină. Mult nu mai avea
până să intre în sat, să fi fost vreo 500 de metri,
când Tase o ajunse din urmă.

coloniile au devenit mai dezvoltate decât metropola şi atunci
şi-au proclamat independenţa. Atunci a căzut colonialismul,
care a produs de fapt cele două războaie mondiale prin lupta
pentru putere şi resurse. Apoi a apărut lupta dintre capitalismul
liberal şi comunism, care s-a finalizat prin înfrângerea regimului
totalitar care nu s-a adaptat superior la proiectul de cunoaştere
şi libertate. Azi asistăm la o dialectică informaţională, la crearea
unei societăţi unice şi globale care va pune statul la izvorul
economiei şi culturii. Constantin Portelli consideră
că dialectica informaţională între proiectul divin şi
creaţie ajunge la final, ultimul cavaler al Apocalipsei
poate vine în vremurile noastre. Lumea se
resetează prin războaie, expansiuni ale cunoaşterii
sau pandemii, totul pentru a se naşte „omul nou”
superior integrat prin cunoaştere la inteligenţa
superioară. O calamitate va uni religiile, societăţile,
oamenii într-un proiect superior al progresului,
care ne va apropia de spiritul divin. „Omul nou”
va avea o singură „religie unită”, va fi digitalizat,
va respecta noile metodologii ale cunoaşterii în
lumea modernă şi va fi o copie a „omului adamic”.
Popoarele vor fi unificate prin federaţii şi va exista
un singur centru de putere. Se va elabora o Morală
Planetară şi o Justiţie globală care va pedepsi
derapajele. „Oamenii noi” vor moşteni tradiţia şi vor face sinteza
în lumea globală. Liderii politici şi popoarele vor respecta legile
creaţiei. Interesele superioare transced egoismele naţionale şi de
grup. Va fi o morală şi o ideologie planetară. „Împreună ne arată că
facem parte dintr-un proiect divin inteligent, care se desfăşoară la
infinit. Prin sufletele noastre suntem nemuritori şi revenim mereu
la viaţă, având menirea să învăţăm şi să progresăm.” De fapt dacă
urmărim proiecte superioare, ne putem elibera de banalitatea
vieţii cotidiene. Viaţa este căutarea unui sens superior. Metafizica
istoriei este o lecţie scrisă acum zeci de ani, dar care e utilă să
înţelegem ce se întâmplă astăzi, când asistăm la o resetare globală
prin pandemie, intrând într-o nouă etapă a digitalizării rapide şi
distanţării sociale pe drumul unui nou tip a conştiinţei progresului
şi cunoaşterii.

-Da’ ce faci, Despină hăi, nu ți-e grea legătura
aia, ești slabă ca vai de tine și te încumeți la așa
drum?
Despina de-abia ridică privirea și răspunse
răspicat:
-D-apoi, altă treabă n-ai, băiete, decât să-ți
faci vorba cu fete ca mine, cată-ți de drum, eu
am legea mea, nu ești tu de teapa mea!
Cum Tase nu era învățat cu astfel de
răspunsuri, se opri în loc, o privi mai cu băgare de
seamă și se gândi o clipă dacă se merită să lege
mai departe vorba cu ea ori nu. Cum adică, el
nu era de ea sau invers, ea nu era de el? Oricum
ar fi luat-o în seara aia, ceva nu funcționa cum
trebuia, simțea o chemare nebună, altfel decât
până atunci, așa încât se așeză în fața Despinei,
o sili să lase legătura jos, o apucă de umeri, o
zgâlțâi ușor și-i spuse aspru:
-Nu calci tu prin fața mea și nici vorba să
nu-mi întorci, căci dacă mă pun cu tine, teafără
acasă n-ai să ajungi!
-Nu cu mine să te pui, Tase, ci cu mintea
mea, și-atunci om mai vedea, încearcă numa’!
zise ea, în timp ce mâinile ei vânjoase apucaseră
valul de lână, îl ridică în aer, așezându-l pe umeri
și porni la drum.
Ațâțat, Tase făcu un pas, dădu să mai spună
ceva, după care se opri locului și-ngăimă:
Afurisită muiere, n-ai zice că e în stare de-așa
ceva și parcă… nici așa urâtă nu este, cum îi
merge vestea, mai bine s-o las în plata Domnului,
vorba bătrânului meu, de ce să mă leg la cap
singur, tocmai cu Despina?! … Și totuși… parcă
nu-i atât de urâtă!
Cu toată împotrivirea părinților, din seara
aceea Tase nu și-a mai luat gândul de la

Despina, până în ziua în care a făcut-o nevasta
lui și de-atunci toată viața. Nu se-nșelase și
asta îl satisfăcea, căci femeia lui avea ceva ce
n-avusese niciuna până la ea, iar trupul ei, cu
miros de busuioc, se unea cu mintea-i ageră și
hărnicia-i excesivă și-mpreună au făcut din el
bărbatul cel mai fericit.
-A-nflorit caisul, Tase, și-a-nceput a ninge
din el, trece vremea! zise femeia, în timp ce se
sprijini de tocul ușii, vârând o mână în sân, iar
cealaltă la obraz.
Bărbatul ridică privirea spre femeia lui, lăsă
botina din mână și zise:
-A-nflorit, Despină, și-o rodi după cum am
rodit și noi, dar… ia vin’ tu o țâră lângă mine, căci
vreme de lucru mai e, dar de iubit… mai rar!
Și-nvățase femeia, tot de la mă-sa, ca
niciodată să nu-ntoarcă spatele bărbatului său și
singură nu va fi în veci.
-Știi tu, Pină, căci așa o dezmierda din când
în când, iar ei tare mult îi plăcea și-așa îi afla
pornirea, îți amintești tu seara aia… și-acum
trăim o altă primăvară, iar caisul ne ninge și ninși
ni-s anii noștri…
Femeia tăcu și se lăsă ușoară pe genunchii
lui, iar el căuta de zor locul pe care ea-l încălzise
și mai mult, de cum apăruse în prag.
O adiere de primăvară, și-ncă una, iar
petalele albe ale caisului pătrundeau curioase
prin ușa întredeschisă a cizmarului, făcânduse părtașe la clipele de iubire ale celor doi, iar
aroma lor se amesteca provocator cu mirosul de
busuioc.
… Nu-i frumos, ce-i frumos, ci-i frumos ce-mi
place mie, iar când te-ntrebi de ce iubești, deja
nu iubești!

Ion Barbu sau poezia matematicii
Ovidiu Cristian DINICĂ

I

on Barbu s-a născut în Câmpulung
Muscel, la 18 Martie 1895, în familia lui
Constantin Barbilian magistrat de carieră. În
1910 viitorul matematician şi poet ajunge ca
elev al cursului superior la liceul Lazăr, ulterior
la liceul Mihai Viteazul din Bucureşti, unde
sub îndrumarea profesorului Ion Banciu se
va declanşa pasiunea sa pentru matematică.
Descoperă astfel frumuseţea abstractă a
acestei ştiinţe, pe care o va transmite şi asupra poeziei acolo
unde limitele matematicii se lasă preluate spiritual în metafore
ce amintesc de farmecul rece al geometriei. „Ca şi în geometrie
înţeleg prin poezie o anumită simbolică pentru reprezentarea
formelor posibile de existenţă”. Versurile sale reflectă evoluţia
materiei, au limbaj impersonal, sunt alcătuiri abstracte de imagini
de o frumuseţe glacială.
În 1913 îl cunoaşte pe Tudor Vianu cu care va lega o frumoasă
prietenie literară, acesta dedicându-i mai târziu un studiu.Versul
baudelairian l-a determinat pe viitorul poet să acorde timp
literaturii aşa cum a recunoscut chiar el: „M-am îmbarcat pentru
o carieră literară de cincisprezece ani”. Meritele din domeniul
matematici i-au fost apreciate şi cu ocazia examenului de
bacalaureat unde comisia de examinare care avea ca preşedinte
pe G. Ţiteica i-a acordat nota maximă.
Student la matematică în 1914 îşi întrerupe studiile în perioada
primului război mondial şi intră la Şcoala de Geniu ulterior fiind
cantonat pe Prut. După război, în 1918, în revista Literatorul,
recunoscută pentru promovarea modernismului, Macedonski îi
publică în numărul din 18 Septembrie poezia „Fiinţa”. Era perioada
când Tudor Arghezi bătea la porţile consacrării. În contrast vizibil
cu Arghezi, Ion Barbu va contesta poemele acestuia considerândule facile doar un joc al limbajului.
Din 1919 I. Barbu este apreciat de Eugen Lovinescu în revista
Sburătorul. Primele sale poeme realizate în perioada studenţiei la
matematică sunt influenţate de tendinţa observării şi descifrării
energilor care stăpânesc materia. În versurile sale de început
eul poetului este asimilat conţinutului ideii, fiind confundat
până la absorbţia totală cu obiectul versurilor, precum în poezia
„Copacul”. Hipnotizat de –adânca şi limpede lumină /A bolţilor
destinse deasupra lui ar vrea /Să sfărme zenitului şi-nebunit să
bea /Prin mii de crengi crispate, licoarea opalină. Copacul văzut
ca o entitate bine definită are tendinţa de a-şi depăşi statutul său
de martor al universului. Primind rodul, reintră însă în circuitul
anotimpurilor.
Creaţia poetului Ion Barbu, conform etapizării făcute de Tudor
Vianu, se grupează în trei mari perioade:
1.Parnasiană; cuprinde poeziile anilor 1919-1920. Curentul
Parnasian susţine în locul sentimentalismului obiectivitatea,
poezia este rece, descriptivă, de meditaţie filozofică cu realizarea
perfectă a formei şi cultivă forma fixă sonetul, rondelul, fiind
antiromantică. I. Barbu se încadrează parţial în acest curent
literar. La el versurile sunt cuprinse dincolo de răceala meditaţiei,
de transmiterea esenţei în jurul cărei se manifestă creativitatea.
tinzând astfel spre tehnica romantică a compoziţiei. În 1922 la

Editura Luceafărul apare în volum poemul „După melci”. În acest
poem poetul se încadrează naturii, iar aceasta devine motivul
compunerii, personaj activ cu toate caracteristicile groteşti şi
fantastice.
2. Perioada 1921-1929 este o perioadă în care se dedică
mai mult cercetării matematice, fiind încununată cu obţinerea
doctoratului în matematică cu teza „Reprezentarea canonică a
adunării funcţiunilor ipereliptice”. Despărţirea de Parnasianism
este urmată de o perioadă de creaţie Baladică şi Orientală. Reînvie
componenta balcanică, aceea a influenţelor care se regăsesc şi la
Anton Pann, a filonului slav, a basmului popular. Acum se întâlnesc
semnificaţii ale unei lumi apuse. Apare mirificul Isarlakul, zidire
închipuită simbol al lumilor dispărute. Entuziasmul melodic al
versurlor trădează caracterul bonom al autorului. Personajul
Nastratin Hogea îmbracă haina spirituală a omului ce poate
influenţa înţelesurile adânci ale lumii. Trecerea spre ultima etapă
a creaţiei sale care îl va defini ca poet major, se face cu poemul
„Riga Crypto şi lapona Enigel”. Acestă creaţie, care reprezintă
incompatibilitatea trăirilor între elemente diferite ale substratului
material, este concepută sub forma unui cântec bătrânesc
de nuntă pe care îl spune un menestrel nuntaşului, „la spartul
nunţii, în cămară’’. Cu craiul Riga Crypto, împărat al bureţilor, a
cărui dragoste către lapona Enigel va fi fatală
se închide ciclul baladesc şi se deschide uşa
următoarei etape.
3. În 1930 publică volumul de versuri Joc
Secund,care a fost un eveniment cultural de
pri-mă mână, fiind apreciat astfel de marii
critici Al. A Philipide, Serban Cioculescu, Perpessicius, G. Călinescu. Creaţia specifică acestui moment se caracterizează prin înalta spiritualitate a poemelor care solicită lectorului
atenţia şi colaborarea în aprofundarea actului
poetic.
„Din ceas, dedus.../ Din ceas, dedus,
adâncul acestei calme creste,/ Intrată prin
oglindă în mântuit azur,/ Tăind pe înecarea
cirezilor agreste,/ În grupurile apei, un joc
secund, mai pur./ Nadir latent! Poetul ridică
însumarea / De harfe resfirate ce-n zbor
invers le pierzi / Şi cântec istoveşte: ascuns,
cum numai marea,/ Meduzele când plimbă
sub clopotele verzi,”
Este actul gândirii în forma desăvârşită
a purităţii în care individualitatea conduce
spre narcisism. În memoriile sale I. Barbu
spune: „Poezia întocmai ca un fenomen
fizic participă la misterul vieţii. Şi întocmai cum un fenomen fizic
admite un model mecanic, tot aşa stările de raritate şi de vis ale
poeziei pot fi reduse la un model raţional.”
Pentru poet, poezia este act al gândirii. Simbolurile matematice
se pot regăsi în versurile sale. Narcisismul poemelor sale se află şi
în mitul oglinzii unde modelul matematic nu este regăsit sub forma
definiţilor concrete, ci într-o lume de esenţă specifică gândirii
matematice cu infinite soluţii. Lumea gândirii absolute specifică
matematicianului este separată de aprecierea emoţională, iar

ansamblul imaginilor create abstract capătă puritate. Un joc fertil
al ideilor pure, fără valenţe practice se poate transpune în oglindă
prin substituirea simbolurilor cu capitalul răsfrânt în indentitatea
astrală dincolo de maliţiozitatea reprezentării personale.
Folosind definiţia dată artei de către Platon ca răsfrângere la
puterea a doua a realităţii, Tudor Vianu, în studiul dedicat autorului Jocul-ui secund, arată că I. Barbu concepe prin arta sa o transfigurare ideală a lumii. Poemul în care întâlnim puternic redat
acest mit este „Falduri” care are ca personaj pe Wilson William,
personaj preluat de la Edgar Alan Poe.: „Cast hidrofil, te aşteptam/
Să treci, maree, din oglindă/ În luna frunţii, să te-aprindă;/ Student
stufos, Bostonian,/ Ceţoase Wilson William, Îţi jur, ar face-o bună
mina,/ Spini şase-n pielea ta marină! (De şase ori, în ape grele)
Supus confruntării în lumea îndoielii cu conştiinţa sa, personajul
poemului intră în propria luptă cu sine însuşi ca posibilă evoluţie
spiritual „Sting fier aprins, până-n prăsele;/ Fulger cedat, just
unghi normal,/ Cad reflectat, croiesc cristal./ Piei, chip! Rămâi,
cortină spartă,”
Creatorul poemului, stăpân pe propriile mijloace, răspunde
orgoliului creator şi rămâne captiv în lumea pură a ideilor sale,
asemeni unui enunţ matematic susţinut printr-o axiomă.
Un alt poem reprezentativ pentru această perioadă este „Oul
Dogmatic” a cărui dogmă o aflăm din
motivul poemului: Şi Duhul Sfânt se purta
deasupra apelor. Această operă care
poate fi subtitlu al Genezei, desprinde
taina lumii necreate, anterioară facerii,
adaptând modelul macrocosmosului la
oul primar dual prin conţinutul albuşului
separat de bănuţul galben al fertilităţii din
care miracolul vieţii accede. Oul, model
cosmogonic, motiv al mitului creaţiei,
răspândit în Grecia de Orfeu, conţine
cele două elemente vitale vieţii. La Ion
Barbu factorul feminin este albuşul care
-„doarme nins”-, iar factorul masculin
este - „galben icusar/ ceasornic fără
minutar” - care conţine înscrisă dogma.
O caracteristică a poemelor lui
Barbu este scrierea lor eliptică. Lipseşte
predicatul care să facă legătura. Marea
concentrare în cuvinte fără să facă risipă
practic induce imaginile intuitiv, lăsând
liber aportul cititorului în fructificarea
poemului.
„Urzite căi, neverosimil var / Prin
dimineaţa ierbii înmuiate”
În antologia Poeziei moderne de la G. Bacovia la Emil Bota,
Nicolae Manolescu include în grupul „barbienilor” pe Dan Bota,
Emil Gulian, Simion Stolnicu, Virgil Gheorghiu.
Consacrarea ca profesor la catedra de algebră de la Facultatea
de Matematică se va face în 1942. Spaţiile ce-i vor purta numele
în matematicile contemporane şi anume, „spaţii Barbilian”, le va
publica în 1958.
Ultima poezie apărută antum este „Bălcescu trăind” în 1956 în
Viaţa Românească. Moare în 1961 bolnav de cancer la ficat.

Cuvânt despre contemporanul nostru, învățător
Haralambie Romanescu (90 de ani de la naştere)
Col.(rtg) Mihai POPA

S

e întâmplă ca, pe traseul vieţii, să întâlnim
oameni deosebiţi şi simplul fapt că ne
sunt aproape şi accesibili să ne împiedice să
apreciem la justa valoare calibrul personalităţii
lor. Conştientizăm proporţiile fenomenului
abia după ce un astfel de om pleacă în lumea
celor drepţi, iar noi rămânem cu amintirea
dăinuirii sale terestre şi cu moştenirea pe care
ne-a lăsat-o. Este tocmai cazul învățătorului
Haralambie Romanescu.
Distinsul învățător s-a născut la 12noiembrie
1929 în cătunul Tomeşti, comuna Roşiile, judeţul

Vâlcea, fiind fiul lui Ilie şi Ioana Romanescu,
ţărani agricultori.
A urmat cursurile şcolii primare( primele 7
clase) în comuna natală, apoi încă trei clase la
Şcoala Normală din Craiova, un an la Gimnaziul
din comuna Zătreni şi patru ani laLiceul
Pedagogic Rm.Vâlcea în perioada 1948-1952.
Este repartizat ca învăţător laȘcoala Primară
Drăgănești–Racovița, raion Loviștea. Face un
curs de directori la Bucureşti, cu toţi directorii
de şcoli din regiunea Olteniei.
În 1954 este numit director la Școala
Gimnazială de 7 clase Călinești, oraș Brezoi, iar
în perioada 1961-1990 este numit director la

Școala Primară cu clasele I-IV,
sat Buda Ocnele Mari, judeţul
Vâlcea. În anul 1984 susţine
examenul pentru gradul I de
învăţători.
La 14 iunie 1979, Ministerul
Educaţiei şi Învăţământului din
România îi acordă medalia de
,,ÎNVĂŢĂTOR DE FRUNTE’’. În
anul 1990 se pensionează la 40
ani de activitate în învățământ,
iar din ianuarie 2013 este
membru fondator al Clubului
Roșienilor din Râmnicu-Vâlcea

și participă la realizarea foiilor
volante ,,Comuna mea Roșiile”
numerele 2,3,4,5.
Este căsătorit. A avut o fată
care a decedat, iar cealaltă
a absolvit Conservatorul de
muzică Bucureşti clasa violă,
a fost un timp profesoară de
muzică la Şcoala de muzică
din Focşani, apoi a plecat în
Germania. Căsătorită cu un
violonist român, este stabilită în
Germania.
(Continuare în pag. 14)
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IOAN DURĂ: „ROMÂNII ȘI ATHOSUL”

O

carte foarte interesantă, foarte frumoasă de pe coprțile
căreia aflăm imaginea schitului românesc Prodromul de
la Muntele Athos (nu toată lumea cunoscându-i alura imagistică)
și imaginea la fel, destul de rară mai ales din perioada de tinerețe,
a ilustrului preot și om de cultură, savant, dr. Ioan Dură; putem
spune că se cuvine să-i adresăm felicitările noastre atât autorului,
cu merite imense, cât și editorului, Bârda - Editura „Cuget
Românesc”, 2002, care, iată, amândoi, realizează o mică bijuterie de istorie religioasă, document, relația dintre români
și Muntele Athos, cum ne spune și titlul, „pagini inedite”,
de unde și interesul imediat al cititorului, doritor să afle
informații noi, oficiale, despre „cel mai important centru
spiritual al Europei” („Cuvânt introductiv”, pag. 9) „devenit
din secolul al X-lea un loc monastic panortodox, spre care
aveau să se îndrepte, firește, și românii”. Un cuvânt introductiv al autorului, care este un mic rezumat al acestei lucrări ortodox religioase, și științifice, scris cu multă acribie
științifică și explicativă realizată cu mare succes de preotul
cu două doctorate în teologie și istoria bisericii, Ioan Dură,
primul obținut la Univerisitatea din Atena în 1972 și al doilea în Belgia, la Universitatea din Louvain; mai adăugăm că
„a înființat opt parohii în Olanda și nouă parohii în Belgia în
perioada 1990-prezent” (Formula As, 2017).
Cartea merită citită cu atenție, neștiind ce să selectezi
mai repede, adevărurile-relatări ale autorului sau trimiterile
explicative din subsolul paginii, ambele domenii, înarmândute cu cunoștințe despre Muntele Athos dintre cele mai
savant și bine reliefate. Iată câteva idei care, considerăm trebuiesc
reținute și care atestă legăturile românilor cu acest miracol
de sorginte divină care este Muntele Athos, un spațiu cultural
religios de cea mai mare importanță a spațiului european….
Documentele athonite confirmă „prezența valahă sud dunăreană
încă din secolul al IX-lea”. În secolul XII este consemnată prima

prezență a monahilor români, iar în secolul XIV este consemnată
prezența „primului pelerin român, închinător la Sfântul Munte
Athos”. Ne spune autorul extraordinar de bine documentat (să
nu uităm că Pr. Dr. Ioan Dură este unul dintre cei mai avizați în
cunoașterea culturii religioase grecești, fără de care nu se poate
vorbi de o documentare serioasă în domeniul bisericesc orthodox

și care este puternic reprezentat în cultura athonită) că „din
secolul al XII-lea și până în zilele noastre prezența monahilor
români a fost neîntreruptă în Sfântul Munte Athos”. Față de alți
cititori ai cărții părintelui Ioan noi avem avantajul că îl cunoaștem
personal, pe domnia sa și întreaga familie Dură, vâlceană, cei
doi frați (și domniile lor mari învățați-recunoscuți international),

și ne dăm seama că acribia cercetării sale științifice nu este una
întâmplătoare, ci vine dintr-un tărâm familial sacral, orthodox,
cu o mare însemnătate istorică în arealul local; și, nu numai, să
nu uităm că preoteasa Christina, soția savantului teolog, este
grecoaică și împreună, nu odată, ecumenic, au urcat împreună
cărarea dreaptă a Tatălui nostru cel Drept! Ne mai spune
autorul în cuvântul său introductiv, atât de bine rezumat că
„renașterea isihastă athonită din secolul al XVIII-lea atrage
un număr mare de călugări români îmbunătățiți la Sfântul
Munte Athos”, călugări, care, au fost atrași de personalitatea
„Sfântului Nicodim Aghioritul (1749-1809)” și care prin
traducerile în românește din cărțile sfântului au dat un nou
impuls, extrem de puternic vieții monahale isihaste din
Principatele Române. Acești călugări veniți la Muntele Athos
au fost mai ales de la Mânăstirea Neamț, călăuză fiindule „Sfântul Paisie Velicicovski (1722-1749)”. Între acești
traducători cel mai important este Ieromonahul Clement de
la Neamț, care „a tradus în românește lucrări ale Sfântului
Nicodim Aghioritul chiar în timpul vieții acestuia.”…Această
iradiere sfântă de la Muntele Athos către Principatele
Române nu a fost întâmplătoare, Mitropolitul Moldovei
Veniamin Costache fiind unul dintre prietenii apropiați ai
Sfântului Nicodim Aghioritul…
O carte pe care laicul român e bine să o citească, căci
pe lângă faptul că este scrisă în binecunoscutul stil
scriitoricesc și publicistic extrem de cald și pe deplin înțeles
al acestui Domn al științei și trăirii religioase creștine, român și total pro european, cartea este o sursă cu totul specială
de creștere a bagajului de cunoaștere pe care trebuie să-l aibă
orice român intelectual și care iubește spiritul și taina sacrului în
această Biserică martiră, românească, alături de celelalte Biserici
surori.

s-p cickirdan

MAREA BRITANIE A SPUS „ADIO”
UNIUNII EUROPENE
Gheorghe PANTELIMON

R

egatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei
de Nord este o țară insulară situată la extremitatea apuseană a Europei.
Până la sfârșitul secolului
al XX-lea, așezarea sa geografică a condiționat evoluția statului și a locuitorilor săi. Din secolul al XVlea, când Oceanul Atlantic a luat locul Mării Mediterane ca principală zonă economică, Marea Britanie a dobândit, prin poziția sa, un rol central,
devenind prima putere maritimă (“regina mărilor”) și comercială a lumii, posesoarea celui mai
întins imperiu colonial de pe Glob. La începutul
secolului al XX-lea a pierdut locul de principală
putere industrială mondială, în favoarea Statelor
Unite ale Americii și a Germaniei.
După anul 1945, sistemul colonial care reprezenta o pătrime din suprafața Globului s-a destrămat, iar Marea Britanie a devenit a treia putere mondială, după SUA și URSS și a continuat să
coboare în ierarhia marilor puteri ale lumii. Secolul al XX-lea a constituit pentru Marea Britanie
secolul declinului, în 1992 situându-se pe locul 17
în lume, din punct de vedere al dezvoltării economice. Cu toate acestea este membră a “G7”,
grupul celor mai industrializate state ale lumii.
Colaborarea strânsă cu Statele Unite ale
Americii, inaugurată în anul 1939 a rămas și după
cel de Al Doilea Război Mondial principiul de
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bază al politicii externe britanice. Marea Britanie
este o monarhie constituțională ereditară.
Se știe că în urmă cu peste o jumătate de secol, un grup format din 11 lideri vizionari a inițiat crearea Uniunii Europene. Acești părinți fondatori au fost animați de același ideal: crearea
unei Europe unite, pașnice și prospere. Printre ei
s-au aflat Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad
Adenauer și Winston Churchill. Omul de stat
Robert Schuman, jurist eminent și ministru francez al afacerilor externe în perioada 1948-1952
este considerat arhitectul proiectului de integrare europeană. În colaborare cu Jean Monnet
a elaborat planul Schuman, celebru în lumea întreagă, pe care l-a prezentat pe 9 mai 1950, considerată astăzi, data nașterii Uniunii Europene.
În 1951, ideile sale au fost cuprinse în cadrul
Tratatului de la Paris. Planul propunea exercitarea
unui control comun asupra producției de cărbune
și oțel, materiile prime cele mai importante
pentru industria armamentului, necesar pentru
a lupta într-un război. Jean Monnet, în calitate
de prim consilier al guvernului francez a inspirat
faimoasa “Declarație Schuman”, care a condus
la crearea, în 1952, a Comunității Europene a
Cărbunelui și Oțelului (CECO), considerată a fi la
originea Uniunii Europene de astăzi. Schuman
l-a informat despre acest plan pe cancelarul
german Konrad Adenauer, care a recunoscut
imediat șansa care i se oferea Europei să trăiască
în pace, și a acceptat. La scurt timp, guvernele
Italiei, Belgiei, Luxemburgului și Țărilor de Jos au
reacționat pozitiv, iar cele șase state au semnat
la Paris, pe 1 aprilie 1951, acordul de instituire

a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului,
istoria Uniunii Europene debutând printr-o
initiativă de pace. Winston Churchill, fost primministru al Marii Britanii a fost unul dintre cei
care au propus, pentru prima dată, crearea
“Statelor Unite ale Europei”.
După o poziție de expectativă față de procesul integrării vest-europene, la 1 ianuarie 1973,
Marea Britanie a devenit membru al Uniunii Europene, fiind unul dintre cele mai mari, (cu o suprafață de peste 244.000 km2 și o populație de 66 milioane de locuitori) și mai bogate țări din blocul comunitar. După 47 de ani în Uniunea Europeană
și trei ani și jumătate de criză politică, Marea
Britanie a părăsit, pe 31 ianuarie 2020, la miezul
nopții, Uniunea Europeană.
Miercuri, 29 ianuarie 2020, Parlamentul European a votat Acordul Brexit, de ieșire a Ma-rii
Britanii din Uniunea Europeană. 621 de europarlamentari au votat “pentru”, 49 “împotrivă”,
iar 13 s-au abținut. Ieșirea oficială a Regatului
Unit din UE va avea loc la 31 ianuarie 2021,
cînd se va încheia perioada de tranziție, în
care Marea Britanie va continua să aplice
reglementările europene. Drapelul Național al
Marii Britanii a fost retras de pe instituțiile UE,
iar cei 73 de europarlamentari britanici și-au
încheiat activitatea pe 31 ianuarie 2020.
Marea Britanie nu va mai fi invitată la
discuțiile economice și politice ale celor 27 de
state membre ale UE. Conform acordurilor
existente, timp de 11 luni, până la 31 decembrie
a.c. nu vor mai avea loc schimbări de drepturi,
statut și liberă circulație. Marea Britanie a decis

să fie independentă, să nu mai aibă niciun șef
de la Bruxelles, să redevină o putere de calibru
mondial. Este un moment istoric pentru Regatul
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și pentru
Europa, un moment de mare cumpănă pentru
bătrânul continent, care posibil va genera o criză.
Cele mai mari riscuri există în privința rela-țiilor
comerciale. De asemenea, Marea Britanie riscă
să se confrunte cu o criză internă, în condițiile în
care politicieni din Scoția, Irlanda de Nord și Țara
Galilor, părți componente ale Regatului, pledează pentru independență, pe fondul nemulțumirii față de ieșirea țării din UE.
Negociatorul șef al UE pentru Brexit, Michel
Barnier a transmis reprezentanților celor 27 de state, care au rămas în UE, că baza viitoarei relații
cu Londra, va fi un accord de asociere de tipul
celui încheiat cu Ucraina.
Odată cu plecarea a 66 de milioane de locuitori, populația UE se va reduce până la 446 de
milioane, iar teritoriul ei va scădea cu 5,5 la sută.
De asemenea, după Brexit, cardurile europene
de asigurări de sănătate înregistrate în UE nu
vor mai fi valabile. Impactul direct al Brexit-ului,
asupra economiei României, va fi unul marginal.
Legăturile comerciale relativ reduse cu Marea
Britanie poziționează România printre cele mai
protejate economii europene. Regatul Unit este
al nouălea partener comercial al României și a
cincea piață de desfacere pentru exporturile
locale, însă valoarea comerțului direct dintre
cele două state reprezintă doar 3 la sută din
totalul comerțului international al României.
(Continuare în pag. 14)

Acoperământul Maicii... în Loviștea cât o țară!

A

venit toamna... Acoperă-mi inima cu ceva ! Invoca într-o
rugă poetul o iubire împărtășită. Este 1 octombrie 2019.
Toamna de afară, cu ceață adunată în prelungirea nopții peste lacurile Oltului, ne este vădită și de calendare. Răbojul zilelor albe,
ori semnificate în culorile crucilor roșii și negre, ne vorbește despre o calendă specială: este Ziua dedicată maicii ocrotitoare- Maica Domnului, vădită prin hiperbola atotcuprinzătoarei Sale griji
pentru toți fiii Dumnezeului, Căruia, neprihănită fiind, chiar Ea I-a
dat trupul de pământ. Azi școlile cunoașterii se deschid pentru
bobocii pregătiți zborului mai înalt.
„Acoperământul Maicii Domnului” își are ziua și cinstirea
specială în acest început de toamnă. Zilele frumoase și calde se
rânduiesc cu nopțile mai reci și treptat cu brumele dimineților, să
fie luna... Brumărel. Peste țara de azi, și dintotdeauna!, o Maică
a vegheat ocrotitor. Când grădina veche se numea Dacia, fata-fecioară, fiică a amazoanelor se numea Dochia și ea dădea rodnicia
firii: munților, dealurilor, câmpiilor; prin ea apa vie șiroia limpede
spre fluviul cel albastru și marea neagră- de adânca și sărata sudoare a hărniciei oamenilor. Apoi deluvii, cu revărsări de oameni
și de sânge, ne-au consacrat creștini și ne-au dăruit încununarea
și înnobilarea Romei. Iată cum străbunicii noastre, peste vreme, îi
vom fi spus România, iar întregului grădinii sale; „Grădina Maicii
Domnului”! Acestei moșii a trăirii noastre în istorie, dar mai ales în
afara ei, Maica Domnului a țesut în veacuri acoperâmântul căruia
în vreme i-a adăugat împodobiri speciale. Ele veneau din dragostea de moșie, din datoria față de cei ce și-au dat viața pentru ea
și..., mai mereu, spre cinstirea rădăcinilor pierdute în anonimat,
dar care – sigur!-, prin adâncul nesfârșirii mumelor ne dădeau sevele lor cu nutrirea inefabilă.
În țara cea mare, țară a multor loviri : Loviștea!, a dat însemnul
prețuirii sale, prin fiii locului, o împodobire de preț acoperământului: Mănăstirea Boia. Dintre multele lăcașuri, ivite în ultima perioadă în Țara Loviștei, Mânăstirea Boia „ Acoperământul Maicii
Domnului” și-a potrivit locul din spațiu și din calendar. În locul
ales pentru lăcaș - pământ dăruit din baștina unor oameni liberi,

moșneni de când se știau!-, lângă curgerile limpezi dinspre ceruri
bodislave, ori topiri de omături sure dinspre cumpeniri de ape drămuite frățește și cu țara descălecătorilor făgărășeni!-, mai târziu vor fi trecut magistralele duhurilor electrice cu efluviile a două
inimi energetice ale României : Lotru cu Vidra și Argeșul cu Vidraru. Tot aici lacrimile de cristal cu pepite de aur, cândva cu sângele
eroic al războiului reîntregirii, stau de-un răgaz al pomenirii întruna din întreita zăgăzuire a microhidrocentraleor, să amintească
tuturor de ctitorii cei mari ai morilor, pivelor, joagărelor cu care
priceperea localnicilor făcea posibilă pâinea cea de toate zilele
care se făcea și cu puterea apelor căzute din ceruri, ori gândul
iscat tot de acolo.
Hic et nunc! Ziua marcată cu roșu în calendar ne cheamă la
Boia. Este ziua consacrată „Acoperământului Maicii Domnului”.
Peste Oltul oprit la Robești, oglindă cerului, o ceață răcoroasă își
prididește urcușul și topirea în înalt. La puntea veche/pons vetus

Calea Mare a țării din veac - care își așteaptă, stoic, altă soartă-,
azi concurează în trafic Via Carolina - însângerata magistrală europeană supraaglomerată!-, cu șuvoiul de autovehicule mari și
mici, care par cu reacție prin norul de praf iscat. Ascundem privirii
Oltul, cu dealul Ceirului, după ce lăsăm în urmă Câinenii (mari și
mici). Trecem prin Greblești, amintind de-o urieșească greblă ce-a
orânduit ardelenește casele cu porți zidite și îndesite specific și ne
însoțim cu Boia întreagă în urcușul spre Mânăstirea, care își are
azi sărbătoarea cea mare a hramului. Lăsăm valea Boișoarei să
respire praful drumului ( decăzut, din nepriceperea administrației
țării celei mari: din Calea mare a țării- voivodală, succesiv în:
drum național, drum județean, drum comunal... Oricum nici a
uliță sătească nu seamănă, de când acestea au fost asfaltate din
griji străine!) și ne îndreptăm în amintita coloană spre locul chemării... Maicii Domnului. Sosim în coloană. Greu găsim un loc liber
pentru vehicule. La fața locului plouase cu autocare, microbuze

și autoturisme cu numerele de înregistrare, arătându-ne locurile
de unde ne-am pornit în pelerinaj să cinstim: ziua, locul și pe Maica Ocrotitoare, alături de generoșii organizatori ai evenimentului
și mai ales... ocrotitori pământeni, încă de când s-a pus temelia acestui sfânt lăcaș. Mergem mult pe valea Boiei (mare și mică
laolaltă, amintindu-mi că acolo unde se întâlnesc ele, un dăruit
scriitor și prieten, Gelu Păltineanu își va fi avut prielnic sălaș, cât
va fi fost pe lumea de dincoace!), să lăsăm ... la păscut caii putere
și noi să ne alăturăm bisericii vii cu atâta omenire. Biserica plină,
curtea plină și pe drumul vecin, din mașini, oamenii nu conteneau
în afluența lor torențială. Se grăbeau la liturghia în desfășurare și
pentru parastasul dedicat celor plecați, dar cu duhurile deasupra
noastră, nevăzute în aurul unui soare care se revărsa aură peste
capetele tuturor. Lovișteni de acasă, ori plecați departe sunt azi
la acest praznic sub același acoperământ. Maicile care slujesc în
obștea mânăstirii – ce chip frumos și împodobit întregul grădinii
trudit cu, și fără timp!- părintele slujitor Vasile - cu grija cea mare
să fie de pomenire sărbătoarea celor ce trec poate doar anual-,
sunt omniprezenți, parcă atinși de ubicuitatea dumnezeirii. Comuniunea, acesta este cuvântul, respira dominant atmosfera.
Soarele, exact în vârful crucii bisericii, ne aduna gândurile vechi
să ne fie întărire prezentului. Soarele neînvins și însemnul cu care
întotdeauna învingi, sunt acoperământul Maicii - Împărăteasa Cerului și mijlocitoarea noastră către Tatăl Nostru informal și de înnobilare Patriei noastre.
Frați, veri, rude de aproape, de departe, prieteni- creștini cu toți!,
am mulțumit mumelor, maicilor, taților, strămoșilor și apoi, în semn
de agapă – praznic cu iubire!- ne-am strâns la mesele rotunde de
la „balta verde”, cu freamătul vieții ocrotit de Maica din Cer. Sub
acoperământul, cât marea sa grădină, Loviștea este o inimă pentru întreaga țară: România! Azi la Boia inimile noastre au bătut ritmul clopotului Mănăstirii și ne-au dat întărire pentru zilele ce vin.

M. SPORIȘ
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Istoricii Dr. Petre Ş. Năsturel, Dr. Dumitru Năstase,
Florin Marinescu și doctorandul Ioan Dură în anii ’70 la Atena
Pr. Dr. Ioan DURĂ

A

nii şederii mele la Atena ca doctorand,
1972-1977, mi-au dat posibilitatea să
cunosc trei istorici români; pe Petre Ş. Năsturel,
venit de la Paris, și pe Dumitru Năstase, din România, ambii cu burse de cercetare, și pe Florin
Marinescu stabilit în Atena. Și toți trei istorici
amintiți cercetau și scriau subiecte de istorie românească.
Cum preocupările mele erau tot pe tărâmul
istoriei româneşti, dar ecleziastic, am abordat cu
dânșii diverse subiecte ale Istoriei românești și
am și primit lucrări publicate de către aceștia,
cu dedicație. (A se vedea, ,,Omagiu Preotului Dr. Ioan Dură. Album cu dedicații pe cărți și
publicații dăruite. Editura Magic Print, Onești,
2017, p. 174-175; p. 205-208).
După terminarea bursei, Dumitru Năstase
a rămas la Atena, ca cercetător istoric la ,,Centrul de Cercetări Istorice’’ (,,Kέντρον Ἱστορικῶν
Σπουδῶν’’), iar Petre Ș. Năsturel s-a întors la Pa-

ris, unde a fost cercetător la CNRS (,,Centre de
Recherches Nationales Scientifique’’).
Florin Marinescu era cercetător tot la „Centrul de Cercetări Istorice’’ din Atena, distins, ulterior, prin lucrările sale consacrate Athosului.
El locuia de mulți ani în Atena, datorită mamei
sale, Maria Marinescu-Himu, profesoară de
limbi clasice la Universitatea din Bucureşti, de
origine greacă, care se stabilise la Atena.
După plecarea mea în Belgia, după terminarea doctoratului la Universitatea din Atena, s-au
rărit contactele cu istoricii, Dumitru Năstase şi
Florin Marinescu, dar au fost mai active cu istoricul Petre Ș. Năsturel aflat la Paris, cu care am
purtat mulţi ani corespondenţă. Și ne-am şi revăzut în 1982, în Olanda, și în 1987, la Bruxelles.
Până în 1990, corespondenţa mea cu Năsturel nu s-a mărginit doar la teme istorice ci şi la
cele ce se întâmplau în România de atunci1, mai
ales demolarea bisericilor din ultimii ani ai comunismului ceauşist.
Istoricul Petre Ş. Năsturel a denunţat cu ve-

hemenţă demolarea bisericilor din Bucureşti. Şi,
desigur, autorităţile comuniste din România cunoşteau cele scrise şi publicate în Occident de
Năsturel despre ceea ce se întâmpla în România,
dar şi despre relaţiile mele apropiate cu dânsul.
Or, această realitate a făcut ca în două studii ale
noastre publicate în ţară înainte de sfârşitul regimului comunist - unul în 1988, în revista ,,Biserica Ortodoxă Română’’, nr. 5-10, iar celălalt
în 1989, în revista ,,Mitropolia Olteniei’’, nr. 2 numele istoricului Năsturel şi lucrările sale citate
de noi să fie toate eliminate din acelea2.
În 2003, istoricului Petre Ş. Năsturel i s-a
dedicat volumul intitulat ,,Închinare lui Petre Ş.
Năsturel la împlinirea a 80 de ani’’ şi în care am
inserat, ca modest omagiu, articolul ,,Mitropolitul Veniamin Costache ‚nou ctitor’ al Mănăstirii
Esfigmenu de la Sfântul Munte, pictat în nartexul bisericii acesteia’’ (paginile 623-625). Volum
apărut în 2003 la Brăila, în editura Istros.
Omului și istoricului iubitor al trecutului românesc, Petre Ş. Năsturel, de vredni-

că pomenire, îi păstrez o pioasă amintire.
O frumoasă amintire păstrez și istoricului Dumitru Năstase, trecut și el la cele veșnice.
Iar, cât privește pe Dr. Florin Marinescu,
domnia sa este activ și prolific în cele ale scrisului istoric și cu care mă aflu în comuniune pe
calea scrisului și a trimiterii reciproce de lucrări
semnate de fiecare.
Bruxelles, martie 2020
) De altfel, Năsturel a fost cel care mi-a adus la cunoştinţă, cu puţin timp înainte de căderea lui Ceauşescu,
că în Bucureşti, strada Sfânta Ecaterina - pe care se
afla biserica cu acelaşi nume şi Institutul Teologic Universitar (cum se numea atunci)- a fost numită ,,Strada
Lalelelor’’. Însă, fără întârzâiere, schimbarea denumirii respectivei străzi a şi fost făcută cunoscut în ziarul
exilului românesc ,,Lupta’’ din Paris. Fireşte, după
evenimentele din decembrie 1989, strada şi-a reluat
numele său de ,,Sfânta Ecaterina’’, același și în prezent.
2
) Despre studiile noastre cenzurate a se vedea articolul ,,Studii ale Pr. Dr. Ioan Dură cenzurate în România înainte și după 1990’’ publicat în cartea noastră,
,,Pagini de Istorie bisericească’’, Editura Magic Print,
Onești, 2020, p. 379-383.
1
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„Geometriile spaţiului” de Nicolae Vălăreanu Sârbu
(Cronică literară)
Horia PICU

N

icolae Vălăreanu Sârbu s-a „îmbrăcat în haina ponosită a poeziei”
şi a scris volumul de versuri „Geometriile
spaţiului”, unde se întâlnesc realizări remarcabile, „.impregnate” pe alocuri cu uşoare
imperfecţiuni. Aşadar,... Autorul îşi caută
împlinirea „la cozile căutătorilor de fericire”
tocmai când este prea plin de „nostalgie
alunecoasă”. Chiar această expresie mi-a
atras atenţia în mod deosebit în prima poezie a volumului. Două
cuvinte, doi termeni care vin din sfere diferite, „nostalgia” din
lumea gândurilor, a stărilor sufleteşti mai precis şi „alunecoasă”,
ceva cât se poate de concret, deranjant câteodată, dar necesar de
multe ori. Poetul reuşeşte să creeze, prin apropierea celor două
cuvinte unul de altul, senzaţia atât de bine cunoscută că nostalgia se duce încet-încet, locul luându-i-l alunecuşul concretului.
În aceeaşi poezie („Stăteam la cozile căutătorilor de fericire”), autorul se simte bine în preajma „iubitoarelor de discuţii contorsionate”, care „...nu obosesc niciodată / să te introducă în
fără de cuvintele visării / încât te podidesc versurile.”
În „Nimic nu întrece voinţa”, N.V.Sârbu reuşeşte o interesantă
prezentare a aspiraţiei pe care o are omenirea: de a cerceta, de a încerca să descopere ce-i cu ea, „de unde venim şi ce drum alegem”, adică
„să îngropăm veac după veac în trecut / pentru ca-n viitor alţii
să repete, să dezgroape cuvântul şi obiectele / lăsate-n urmă
moştenire.”
Autorul e integrat din plin în această stare permanentă de iscodire pe care o are omenirea. Înaintea lui a fost la fel, după el
vor fi alţii care vor face la fel: „Eu sunt cel care vă las patima / de
a muri într-o lume / care lasă urme ce trebuie cândva găsite şi
descifrate.”
Poezia autorului sibian ne poartă uneori spre ezoteric. „În golul
din mine se amestecă misterele / în care sufletul intră-n agonia
înainte de sfârşit fără ca gândul să depăşească bariera / ce separă
cele două lumi atât de diferite.” Ideile sunt interesante, uneori
cam extravagante, cu accentul spre spectaculos care primează

NICOLAE
VĂLĂREANU
SÂRBU
POEME
Nopţile deschid uşile iadului
Lumea răzvrătită pe început îşi recunoaşte păcatele,
bate clopotele nemulţumită de întâmplări,
rupe din sufletul încredinţat de Dumnezeu
şi uită de îndatoririle sale.
Nimic nu se ridică deasupra gândurilor ascunse,
să se îmbrace în cuvinte mărturisite,
în răni supurează sângele dezamăgirii,
viaţa are rigori ce se extind
şi nu se mai pot îndeplini.
Întunericul se pierde de lumină,
nopţile deschid uşile iadului
paznicii verifică orice identitate bolnavă
şi însuflă morţii bucuria pedepsei.

Fiecare îşi joacă-n viaţă, rolul
Noaptea s-a scuturat de pe umerii cerului,
odată ajunsă pe pământ se îmbracă-n întuneric,
nu ştiu unde o să fiu când mă cauţi
poate o să mă ascund după cuvinte,
fiecare îşi joacă-n viaţă, rolul.
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în locul banalei (oare?...) prozodii: „Cu tine o să împart păcatul
setos, / noapte ameţită de cântecul greierilor / desfăşurată prin
ierburi.”
Nicolae Vălăreanu Sârbu scrie în poezia „Nu spune nimic”:
„Norocul nu se aşteaptă, el vine / odată cu sufletul ce se înalţă
şi Dumnezeu îl scapă din palme / pe creştetul tău.” Eu o să trec
peste titlul poeziei şi o să spun ceva. Când se înalţă sufletul, în
credinţa creştină (nu-i singura!) înseamnă că cineva moare. Atunci cade norocul pe capul unora?
În volumul „Geometriile spaţiului” îşi găsesc locul şi poeziile despre spaţiu, chiar hiperspaţiu. „Universul în care trăiesc e rupt din
altul mai mare”. Univers din care venim şi în care ne reîntoarcem:
„sângele purtător de viaţă se crede, / pleacă şi
vine în inima cosmosului viu cu susur de izvor prin
fântânile cărnii” şi legătura dintre timp şi eternitate: „Sufletul meu cu respiraţie de ceas / îşi plimbă
limbile pe cadranul solar / până în clipa supremă.”
Unele poezii au titluri cu impact, uşor şocante
chiar. În „Ezitarea fuge jupuită de speranţă” aflu
(aflăm) că „ne iubim fără să deosebim curbele
dintre noi,” Până putem deosebi curbele de pe
drumuri când suntem şoferi tot e bine...
Autorul are admirabila capacitate de a fi, în
multe din paginile volumului de faţă, un adevărat
poet modern, cu idei extrem de bine transformate
în cuvinte. Mie mi-a plăcut foarte mult următorul
fragment din poezia „La nesfârşit”: „Prind timpul
de frânghii / îl trag după mine, / nerecunoscător mă lasă în urmă,
Să-mi pierd definitiv trupul / în pământ”
Poezia modernă face rabat de la versificaţie în favoarea ideilor.
„Sunt altfel decât vi se pare că sunt” mi-aminteşte (doar după titlu, nu după conţinut) de „ Nu sunt ce par a fi” a lui Ion Minulescu.
„Nu sunt ce par a fi / [...] / Sunt cel din urmă strop de vin / Din rustica ulcică de pământ / [...] Ce păcat / Că vinul vechi, de Drăgăşani,
/ M-a întinerit cu trei sute de ani,” zicea Minulescu.
„Sunt altfel decât vi se pare că sunt / Imaginea pe care o beau
e atât de amară că o să mă las de băut.” zice Vălăreanu Sârbu.
Întortocheate sunt căile poeziilor de azi. Autorul  care (ne) spune

„Sunt altfel decât vi se pare că sunt” se explică în aceeaşi poezie:
„De osul vântului mă prind în zori / ca de o curbură a limbii vorbite
/ cu înţelesuri nedesluşite.”
Altă poezie („Zi de primăvară”) a cărei primă strofă trebuie
luată „cu de-a măruntul”, cum zicea Marin Slujeru sugestiv şi inubliabil, după cum se vede, din moment ce din când în când îmi
place să-l citez. “Zău că nu mi-am urcat cuvintele pe scară / şi
podul meu are sertarele goale, din când în când mai urc ceva fum
/ fiindcă îmi place mirosul de crâşmă.”
Semnalez apariţia podului cu sertare. Sigur, ele sunt goale,
pentru că tot omul care vrea să achiziţioneze aşa ceva are dreptul
să pună în ele orice doreşte. Se mai poate observa că poezia a fost
scrisă înainte ca legea antifumat să intre în vigoare.
În „Noaptea din noi” din nou poetul sibian
ne arată uriaşul său potenţial şi scrie: „Clipele se
plimbă pe marginea patului, dormi, / aripile lor
foşnesc pe la urechi, mesteci dragostea copiilor pe
buze / şi ei se leagănă-n somn.”
Sunt metafore intersante în versurile poetului
sibian, cu tonuri de gri şi negru, ca în „Noaptea
părerilor de rău”: „Noaptea are haine ponosite de
ploi, / pline cu aer şi întuneric / de la gri închis la
negru beznă.”
Aceeaşi poezie se încheie superb: „Noaptea îşi
suflecă gesturile / şi nu se vede nicio duioşie / dar
îmi închipui mâna mea dreaptă cum te mângâie-n
somn / pe părul ca o noapte cu miresme de mai.”
O poezie simpatică, „Înlăuntrul meu rămân mântuit”, pe care
ar trebui s-o citească parlamentarii români, începe aşa: „În buzunarele mele şi aerul este rarefiat / câteva monede se ceartă pe
bunăstare dar ea lipseşte de mai multă vreme,”
Altă poezie pare mai degrabă predică de duminică. Prima
strofă, cel mai bun argument; „Teamă de tine să-ţi fie / mai mult
decât de Dumnezeu fiindcă-n tine este răul cel mare şi nu-n afară.”
Cam atât. Parafrazând titlul unui roman de Carla Guelfenbein
sau al unui film românesc, „Restul e tăcere”, parcă-mi vine să spun
„Restul e citire”.
            
Sighetul Marmaţie, 04 Iulie 2017

Nimeni nu mă scapă din ochi
port necicatrizată rana
închisă-n suflet cu cercuri de tăceri.

Am văzut cum te macină angoasele
şi nu te poţi întrupa în cel de lângă tine
încât să-i trăieşti fiecare mişcare de buze.

Tu strângi în palme dragostea departe
ca pe un trup subţire,
mă tem să nu-ţi alunece printre degete
pentru că nu aş putea să sufăr mai mult.

Noaptea mi-a pus perdeaua înflorată pe ochi,
aştept să-mi crească dimineţile-n priviri
cu aerul munţilor pe creştet,
să se bucure copiii prin inima mea
şi să se joace cu sufletul
până vor creşte iubitori şi înalţi.

Bat prin aer aripi de pasări
Între noi nu-i nicio umbră,
doar mâinile care se ating discret
şi-şi transmit fluxul de căldură lăuntrică.
Uit să trăiesc emoţia scursă printre degete
într-un final abandonat
de ochii tăi gata să ardă sub pleoape.
Iubirea prinsă-n colţul nerăbdării
tremură armonios ca sunetele pe corzile viorii,
bat prin aer aripi de păsări
care se-ntorc cu grije la puii din cuib.
Mă prinde nostalgia florilor scuturate de măr
şi nimeni n-are nevoie de miraj
când vântul aduce nori de ploaie
şi seara cade obosită peste oraşul
intrat în letargie.

Cu aerul munţilor pe creştet
N-am simţit respiraţia frunzelor,
nu ştiu să mă bucur din plinul clipei,
aş vrea să fiu asemenea păsărilor
în fiecare moment
cu gândurile împlinite de zbor.

Îmi pare că trec prin tăcerile sublime
ca un tren de noapte prin Câmpiile Elizee
în care nu are opriri.

Ca o podoabă smerită
Întorc izvoarele din drum și le adăpostesc
sub cețuri de piatră
fulgere deasupra de munți
îmi aprind căpiţe de fân
în somn.
O pasăre stă pe umărul meu
și vestește furtuna
tu cobori în mine
salamandră-nflorată cu ochiul domol,
pace și înseninare
ca într-o iubire de care mă despart
cu mâna pe sâni.
Noaptea se trece prin ochi
ca o podoabă smerită,
de vorbele lumii te ascunzi
în sângeriul cearcăn al lunii.

Nimeni nu mă opreşte din mers
Am înmuiat cuvintele în vorbe de lapte,
apoi m-am întors cu faţa la calendarul de perete.
Pe masă între noi, hârtie de scris şi tăcere de umbră,
nicio vervă, nicio împotrivire romantică,
doar două pahare de sete
şi priviri aplecate paste sânii tăi
leneşi ca două păsări ascunse la piept,
dar tu n-ai avut răbdare, ploaia lovea în geam,
gândurile îmi făceau şi ele cu ochiul,
să încep să-mi culeg sentimentele, să le rup
fără să mă ating de ce nu-ţi place.
Surâsul tău mă îndemna la altceva mai practic
care să-mi rămână lipit în memorie
ca un drum pe care vrei să treci în fugă
cu inima grăbită de aşteptare.
Nimeni nu mă opreşte din mers,
mă apropii de tine atât de mult încât mă contopesc
cu tot ce înseamnă ocazie de iubire
şi aer închis în vise ademenitoare, luxuriante
ca o dragoste pentru primăvara înflorită-n trup
în care niciun preţ nu-i prea mare
pentru vindecarea inimii rănite.
Aştept să respir înălţimile albe de zăpezi
în care singurătăţile rămân îngheţate acolo
iar pădurile cu verdele lor proaspăt
dau semnalul de puritate în suflet.
Paginile acestui poem vor fi vălurite
de tot miracolul care prinde aripi de vultur
şi vor cânta odată cu mine
nuntirea florilor cu fluturii albi.

CĂRTURARI PREOCUPAȚI DE VIAȚA SFÂNTULUI GRIGORIE DECAPOLITUL
Arhim. Veniamin MICLE

P

rin viaţa sfântă şi minunile mai presus de fire, săvârşite cu harul lui Dumnezeu, Sfântul Grigorie Decapolitul a devenit
o personalitate a spiritualităţii ortodoxe din
secolul al IX-lea, împodobind cu strălucirea
sa Calendarul Bisericii şi bucurându-se de-a
lungul secolelor de o evlavioasă cinstire, din
partea creştinilor de pretutindeni.
O serie de mari cărturari, atât din Răsăritul cât şi din Apusul creştin, s-au ocupat de personalitatea Sfântului Grigorie, închinându-i opere nemuritoare, pentru a-i face viaţa şi faptele cunoscute unui cerc cât mai larg de iubitori ai desăvârşirii creştine. Pentru cunoaşterea lor, îi vom prezenta pe scurt.
Eruditul Diacon Ignatie din Constantinopol (Secolul al IX-lea).
Pentru păstrarea şi transmiterea mai departe generaţiilor viitoare
de creştini, învăţatul monah Ignatie, diacon şi schevofilax al bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol, a adunat cu multă pasiune
mărturiile despre Sfântul Grigorie, culese de la ucenici, cunoscuţi
şi toţi care s-au bucurat de ajutorul său, scriind prima operă care
tratează despre Viaţa şi minunile Cuviosului Părintelui nostru Grigorie Decapolitul. Diaconul Ignatie era o personalitate marcantă
a intelectualităţii bizantine din secolul al IX-lea, contemporan cu
Sfântul Grigorie Decapolitul. Stăpânea deplin Sfânta Scriptură
şi avea multe cunoştinţe din cultura clasică şi mitologia greacă.
Autor de scrieri hagiografice, a îmbogăţit literatura religioasă cu
trei lucrări cunoscute, tratând Viaţa Sfântului Nichifor, Viaţa Sfântului Tarasie şi Viaţa Sfântului Grigorie Decapolitul. Înzestrat cu
talent oratoric şi stil ales, diaconul Ignatie îmbină armonios cunoştinţele sale culturale cu evenimentele din viaţa şi activitatea
personalităţilor sfinte pe care le descrie în operele sale. El face
permanent un paralelism între virtuţile eroilor săi şi ale personalităţilor biblice, ca Moise, Iov, Avraam, Iosif, Iacov, David etc.
Dacă în Viaţa Sfântului Nichifor şi în cea a Sfântului Tarasia
referirile la cultura clasică sunt numeroase, în cea a. Sântului
Grigorie Decapolitul nu găsim nici una. În schimb, referirile
biblice sunt asemănătoare celor din vieţile anterioare. Chiar
micile discursuri atribuite Sfântului Grigorie sunt mult inferioare
oratoric, iar stilul mai sobru, dovadă că această operă a redactat-o
Diaconul Ignatie spre sfârşitul activităţii sale, când preocupările îi
erau înclinate mai ales spre valori de certă importanţă spirituală.
Diaconul Ignatie a fost îndemnat de o serie de motive să scrie Viaţa
şi minunile Sfântului Grigorie Decapolitul. Dintre ele, amintim
rolul important al Sfântului în lupta pentru apărarea sfintelor
icoane, atacate de iconoclaşti; renumele de care se bucura Sfântul
printre creştinii ortodocşi, mai ales în rândurile călugărilor, unde
avea numeroşi ucenici; şi, probabil, amintirile personale, păstrate
din legăturile ivite între dânşii, datorită afinităţilor şi preocupărilor
spirituale împărtăşite reciproc.
Dascălul Antonie monahul de la Bistriţa (Secolul al XVIlea). După ctitorirea monumentalei Mănăstiri Bistriţa, banul
Barbu Craiovescu supraveghează organizarea şi funcţionarea în
condiţii optime a unei Şcoli de cultură slavonă în mănăstire; ea
avea, în primul rând, rolul de a forma şi educa pe fiii şi nepoţii
Craioveştilor, ale căror funcţii erau bine stabilite în viaţa socială,
politică şi culturală a statului, apoi instruirea altor fii de boieri şi
slujitori bisericeşti. Şcoala slavonă de la Bistriţa s-a bucurat de un
prestigios renume; istoricul Alexandru Duţu (1928–1999) scria
că: „Emisari din centrele balcanice porneau spre Bistriţa olteană,
spre Putna şi Neamţ, unde aflau mijloace pentru a-şi astâmpăra
foamea de carte”; aici a găsit cultura sârbă „un prim cămin”,
datorită strânselor legături dintre ctitori şi marile familii sârbeşti.
Primul dascăl bistriţean al Şcolii slavone a fost egumenul
Macarie ieromonahul, menţionat la 16 martie 1494. Profesorul
Gheorghe Pârnuţă (1915–2009), care a studiat istoria
învăţământului românesc, afirma că „năstavnicul mănăstirii
îndeplinea şi rolul de conducător al şcolii”, deci, ieromonahul
Macarie era şi dascăl. Printre colaboratorii săi apropiaţi, egumenul
Macarie avea pe ieromonahul Andrei, cărturar de frunte, care
cunoştea limbile greaca şi slavona. Înzestrând ctitoria sa de la
Bistriţa cu moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul, pe care le-a
cumpărat în anul 1497 de la Constantinopol, pentru cunoaşterea
vieţii şi a minunilor Sfântului, însuşi banul Barbu a dispus să fie
tradusă din limba greacă în slavonă lucrarea diaconului Ignatie.
Traducerea este menţionată într-un manuscris bistriţean, copiat
la anul 1745, unde scrie că Viaţa Sfântului Grigorie Decapolitul a
fost „scoasă şi tâlcuită pe slavonie de Cuviosul între ieromonahi
chir Andrii, cu porunca şi osârdia celui de neam bun şi de Hristos

iubitor, banul Barbu Craiovescu din Ţara Românească”. Traducerea
s-a realizat între 1501–1506, întrucât în anul 1501, Sfântul Grigorie
este numit „arhiepiscop”, iar în 1506, „preacuvios”, aşa cum îl
numeşte biograful său, Ignatie diaconul. În marele focar de cultură
slavonă de la Bistriţa, înzestrat cu monahi caligrafi şi miniaturişti,
s-au multiplicat cu multă măiestrie numeroase manuscrise, care
au rămas adevărate modele în literatura românească, printre ele
numărându-se şi cel al monahului Andrei.
Învăţatul Mitropolit Matei al Mirelor (1550–1624). Născut
la anul 1550, în Pogoniana Epirului din Grecia, Matei a studiat
la Constantinopol, unde a fost o perioadă protosinghel, apoi
arhimandrit la Patriarhia ecumenică; a călătorit prin Rusia (1595–
1597) şi Polonia (1600), pentru a întări în credinţa ortodoxă pe
ucrainenii supuşi unui prozelitism intens din partea autorităţilor
catolice. După anul 1602, s-a stabilit în Ţara Românească unde
i s-a încredinţat egumenia Mănăstirii Dealu, iar la 11 decembrie
1605, este ridicat la treapta onorifică de mitropolit al Mirelor.
Năvălind în Ţara Românească (1610–1611) oştile principelui
Gabriel Báthory, mitropolitul Matei al Mirelor părăseşte egumenia
de la Dealu, căutând ocrotire la Mănăstirea Bistriţa. Primit bine
de egumenul Teofil ieromonahul, ierarhul este adăpostit în
Peştera Sfântului Grigorie Decapolitul. Necazurile întâmpinate
şi frica ce i-a cuprins pe toţi de „înfăţişarea lui Bathory Gabor”
sunt descrise cu multe amănunte în Cronica mitropolitului
pribeag, arătând: „Câte ticăloşii şi vărsări de sânge şi profanări de
biserici şi jafuri de mănăstiri, nu se pot spune cu deamănuntul”.
Printre altele, spune că în Peşteră era şi „sicriul ce cuprinde
moaştele preasfinte ale lui Grigorie Decapolitul..., fiind atunci
stareţ al Mănăstirii pomenitul Teofil, bărbat virtuos şi evlavios,
care ne-a primit cu iubire şi, îngrijind de toate nevoile noastre,
ne-a cerut să facem nişte encomii, adică Slujba Sfântului, pentru
Slava lui Hristos Dumnezeul nostru, Care a preamărit pe Sfânt, şi
ne-a păzit până acum nevătămaţi şi sănătoşi”. După alungarea
invadatorilor din Ţara Românească, mitropolitul Matei al
Mirelor s-a reîntors la egumenia sa de la Mănăstirea Dealu. Ca
răspuns la rugămintea egumenului Teofil al Bistriţei, mitropolitul
scrie Slujba Sfântului Grigorie Decapolitul.      
Mare cărturar, s-a afirmat ca miniaturist, caligraf, panegirist şi
istoric. De la el, au rămas o serie de manuscrise greceşti, frumos
caligrafiate şi împodobite, păstrate în bibliotecile de la Moscova,
Muntele Athos, Istanbul şi Ierusalim. De asemenea, a compus
versuri greceşti şi imne liturgice. În Biblioteca din Viena, capitala
Austriei, se păstrează manuscrisul în limba greacă, din secolul al
XVII-lea, intitulat: Slujbă pentru Grigorie cel Mare Decapolitul,
lucrată şi scrisă de către Matei, smeritul mitropolit al Mirelor,
fiind chiar originalul autorului, care a fost sustras din fondul
bistriţean în timpul stăpânirii austriece din Oltenia (1718–1739)
şi dus la Viena. Paternitatea lui este autentificată de următoarea
însemnare în limba slavonă: „Această carte este a Bistriţei”, iar
pe prima pagină, un autograf, în limba latină, menţionează că
Sfântul Grigorie Decapolitul „a trăit înainte de anul o mie. Însă
trupul său întreg, şi astăzi se află în biserica Mănăstirii Bistriţa din
Valahia de peste Olt”. Cartea cu Slujba Sfântului Grigorie a fost
tipărit în Bucureşti (1692), din porunca voievodului Constantin
Brâncoveanu şi cu osteneala ieromonahului Antim Ivireanul,
viitorul mitropolit al Ţării Româneşti, cinstiţi astăzi ca sfinţi ai
Bisericii noastre străbune. Mitropolitul Matei a trecut la cele
veşnice în egumenia sa de la Mănăstirea Dealu, la 1624.
Cărturarul Ilarion ieromonahul Bistriţeanul (Secolul al
XVIII-lea). Unul dintre egumenii reprezentativi, format în obştea
monahală de la Bistriţa, este arhimandritul Ilarion. Elev al Şcolii
bistriţene, scrie caligrafic şi ornamentează artistic cele mai multe
manuscrise din secolul al XVIII-lea, descoperite la Bistriţa.
Din numeroasele autografe de pe manuscrise, se poate
reconstitui viaţa şi activitatea acestui monah cărturar. Într-un
manuscris, precizează că „este din satul Bodeşti”, iar Pomelnicul
Schitului Comanca şi cel al Mănăstirii Polovragi arată că era fiul
preotului Matei, deci nepot al episcopului Climent al Râmnicului;
a mai avut un frate, pe „Popa Nicolae protopop, nepot episcopului
Climent”. În Prefaţa unui manuscris, Ilarion mărturiseşte că: „Cinul
călugăresc l-am luat aici într-această sfântă Mănăstire Bistriţa”,
unde era ieromonah în anul 1736.
Ilarion conduce Mănăstirea Bistriţa în două rânduri. Prima dată
îl întâlnim între anii 1738–1740. Probabil, de aici trece la Arnota
unde găsim un egumen Ilarion între 22 mai 1740 şi 9 octombrie
1741. Persoană cu alese calităţi, episcopul Climent îi încredinţează
conducerea lucrărilor la Schitu! „Buna Vestire” din Pietrarii de
Jos. După finalizarea lucrărilor, Ilarion îşi reia activitatea de copist,
semnând manuscrisele cu titulatura de „proigumenul Bistriţei”.

A doua egumenie a arhimandritului Ilarion se înscrie
între anii 1755–1760. În 1756, înaintaşul său, arhimandritul
Antonie, era „proigumen”, iar în 1760 conducea Mănăstirea
arhimandritul Mihail. Perioada începutului activităţii cărturarului
ieromonah Ilarion, care corespunde anilor 1735–1738, cuprinde
şi Viaţa Sfântului Grigorie redactată pe larg. Ea a fost tradusă din
limba slavonă de însuşi ieromonahul Ilarion, aşa cum se constată
din recomandarea făcută: „Cu dragoste şi cu evlavie, să primiţi şi
să citiţi aceste puţinele vorbe şi minuni ale Sfântului Grigorie, care
am tâlcuit şi am spus domnia noastră, prin cât mi-a fost putinţa,
din zăbavnica noastră limbă şi din nepriceputa şi ne-învăţata
minte, că de aş avea zece guri şi zece limbi, încă n-aş fi putut
tălmăci şi povesti toate minunile câte a făcut Sfântul în viaţa lui”.
După o scurtă perioadă de egumenit în fruntea Mănăstirii
Bistriţa (1738–1740), ieromonahul Ilarion îşi reia bogata sa
activitatea de traducător şi caligraf. În anul 1745, termină
de copiat un voluminos manuscris, cuprinzând Vieţile unui
mare număr de sfinţi ai Bisericii Ortodoxe, printre care găsim
şi Viaţa Sfântului Grigorie Decapolitul.
Istoricul Ion G. Sbiera (1836–1916). Membru fondator al
Academiei Române (1866), Ion G. Sbiera s-a născut în comuna
Horodnic de Jos, judeţul Suceava. A fost profesor de limba şi
literatura română la Cernăuţi, personalitate proeminentă a
culturii româneşti din Bucovina.
În anii 1843 şi 1844, învaţă primele noţiuni de scriere şi citire
de la un învăţător ambulant care, pentru adăpost, hrană şi puţini
bani, îi învăţa pe copiii bucovineni Ceaslovul, Psaltirea şi computul.
În toamna anului 1845, se înscrie la Şcoala primară din Rădăuţi,
unde învaţă timp de  trei ani în limba germană, întrucât învăţătorii
nu ştiau româneşte. În anul 1848, s-a înscris la  Şcoala Normală
din Cernăuţi, iar peste un an s-a transferat la Gimnaziul superior.
Obţinând rezultate excepţionale, după   absolvirea   gimnaziului,
dorind să devină preot, primeşte o  bursă de la Fondul Religionar
Ortodox. La  gimnaziul din Cernăuţi, Sbiera l-a avut profesor pe
Aron Pumnul, un mare patriot român şi cărturar, originar din
Transilvania, care va influenţa cariera tânărului. Prin intermediul
lui, elevul a cunoscut pe fraţii Hurmuzaki: Constantin, Eudoxiu,
Gheorghe şi Alexandru; ultimul îl va ajuta ulterior la multe dintre
întreprinderile sale culturale. În anul 1857, trece examenul de
bacalaureat cu calificativul „excelent”, apoi pleacă la Viena,
pentru a studia dreptul, frecventând şi cursurile Facultăţii de
filozofie. După absolvirea studiilor superioare (1861), se întoarce
în Bucovina, unde va suplini la gimnaziu pe fostul său profesor
Aron Pumnul, grav bolnav, dovedindu-se un adevărat urmaş al
pedagogului ardelean. În anul 1862, I. G. Sbiera împreună cu alţi
intelectuali români pun bazele Reuniunii de Leptură din Cernăuţi,
devenită ulterior Societatea pentru Cultura şi Literatura Română
în  Bucovina. De asemenea, s-a  aflat printre întemeietorii revistei
„Foaia  Societăţii pentru Cultura şi Literatura  Română în Bucovina”,
pe care a condus-o între 1866–1869. În 1866, este numit membru
al  Societăţii Literare Române, devenită Academia Română, fiind
unul dintre fondatorii ei.
Mare cercetător al trecutului istoric, I. G. Sbiera descoperă în
Biblioteca Muzeului de Antichităţi un manuscris – trecut ulterior
în fondul Bibliotecii Academiei Române şi păstrat sub nr. 2522 –
care cuprinde Petrecerea pe scurt a Prea Ogodnicului Părintelui
nostru Grigorie Decapolitul.  Studiat, autorul îl publică în lucrarea
sa: Mişcări culturale şi literare la românii din stânga Dunării, în
răstimpul de la 1504-1714 (Cernăuţi, 1897).
Istoricul crede că, manuscrisul este anterior anului 1632,
găsindu-se, probabil, chiar în faţa traducerii făcute din porunca
banului Barbu Craiovescu, sau a unei copii din traducerea
respectivă, probabil a învăţatului ieromonah Mihail Moxa, care
traducea la Bistriţa în vremea respectivă. Cu privire la caligrafie,
este unul dintre cele mai frumoase manuscrise româneşti,
motiv pentru care cercetătorul înclină să creadă că manuscrisul
este anterior anului 1632, fapt ce ar duce la concluzia că a fost
copiat de mitropolitul Matei al Mirelor, renumit caligraf al epocii.
Apartenenţa sa Bibliotecii bistriţene este atestată de însemnarea:
„Ştiinţă să fie: a Bistriţii iaste această sfântă carte”, iar ulterior a
fost donată comunităţii monahale de la Bolniţa Mănăstirii, cum
indică precizarea: „Această sfântă carte iaste a Bolniţei Bistriţii”.
Mulţimea slavonismelor denotă că textul a fost tradus din slavonă
de un cunoscător al limbii respective, care făcea parte din obştea
bistriţeană, interesat să ofere lucrarea spre lectura călugărilor din
Mănăstire, unde se păstrează moaştele Sfântului Grigorie.
Bolnav  şi  împovărat de ani, venerabilul dascăl I. G. Sbiera s-a
stins din viaţă în data de 22 octombrie 1916, la Cernăuţi
(Continuare în pag. 16)
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mintindu-ne de acea perioadă prin intermediul publicării în anul două mii
doisprezece de către Editura TipoIași a volumului „Leca Morariu: Jurnalul
pietrean o mie nouă sute patruzeci și patr-o mie nouă sute patruzeci și nouă”
în referențierea domnilor Liviu Papacostea și Poe C. Poe să mai spunem că orientarea politică a cetățenilor pietreni și cetățenilor cernăuțeni era cam aceeași; un
personaj important din zonă, celebru, Radu Gyr, fiind prieten la cataramă cu noul
sosit, evacuat, nord bucovinean pe care Academia Română îl avea în evidență, dacă nu chiar era membru corespondent. Iată o epistolă nouă, motivată ca și prima
de aceeași apariție a „Jurnalului…” ținut în scris și în secret de Leca Morariu.

Epistolă către cetățenii Orașului de Piatră (II)

(Despre prezența lui Radu Gyr aici în acest oraș și legătura sa cu profesorul din Cernăuți)
Citim în „Jurnal pietrean o mie nouă sute patruzeci și patru-o mie nouă sute patruzeci și nouă” al
lui Leca Morariu că în douăzeci și unu iunie patruzeci și patru acesta îi scrie ministrului Petrovici şi îi
reproşează lipsa profesorilor universitari din comisiile de bacalaureat. Românii au crezut că războiul
lor împotriva sovieticilor este unul sfânt! Şi Leca era un susţinător înfocat: „Trei ani de război sfânt,
al nostru!” scrie pe douăzeci și doi iunie. Şi mai scrie, în continuare: „Radio Bucureşti anunţă: În
Bucovina au început ororile. Trenurile din gara Dorneşti îmbarcă populaţia spre deportare. Sătenii
din Burla şi Volovăţ, neprezentându-se la tren au fost împuşcaţi!!! Şi mai citează-i pe naţiune, d-le
Mareşal (desfiinţător al Universităţii Cernăuţi), pe cei ce-au stat locului! Iar tu Găgălină, perie-ţi mobila salvată-cu toţi ai tăi!” Vineri, douăzeci și trei iunie patruzeci și patru, Leca mai spera şi el în arma
germanilor cu care aceştia să-i învingă pe americani: „Canaliile! Gata iluzia cu noua armă germanăcare ar fi desfiinţat bombardarea copiilor şi femeilor!”. Marţi pe patru iulie vizitează mânăstirea
Turnu unde aflăm că era adăpostită mobila de la Mitropolia Cenăuţi: „...Aberaţie arhitectonică cu
un turn la mijloc şi-chipurile-patru turnuleţe pe la colţuri. Impresia generală-inclusiv cea a ferestrelor lunguieţe: templu jidovesc. Rămâne de mai văzut arhondaricul.” Vizitează şi Stănişoara unde
observă: „Năvală a destrăbălării tinereşti şi a mahalagiilor în mânăstire.” Da, numai că după o mie
nouă sute cincizeci Mânăstirea Stănişoara devine un loc mult căutat de familiile basarabenilor și
nord bucovinenilor, loc de odihnă şi de discuţii privilegiate...la cei unsprezece-doisprezece ani ai mei,
mi se părea un loc dumnezeiesc. Pe douăzeci și șapte iunie patruzeci și patru plătește chiria la d-na
Deşliu, pe prima lună: două mii lei (bărbatul ei maior Deşliu pleaca pe front). Pe cinsprezece iulie
aflăm că pe lângă lemnele cumpărate, orice vizită la pădure se lăsa cu flori şi un braţ de...lemne!
Îngrozitor, îmi amintesc, că și prin o mie nouă sute cincizeci și șase-șapte dârdâiam de frig în casă din
lipsă de lemne, mai ales în camera mare, unde soba de teracotă nu a mers niciodată: „Seara cu U. T.
la pădure: flori, lemnişoare, lectură. Apoi Ilie Doboş Boca pe la noi ... Îi dau douăzeci ex. din Anuarul
Armoniei pentru vânzare.” Pe șaisprezece iulie, duminică, vizită la Ocnele Mari: pagini de încântare
reală faţă de această localitate...Luni 17 iulie primeşte „ Istoria literaturii Române moderne de Cioculescu, Streinu, Vianu: un vacs superficial! Alte abonamente pentru Făt Frumos-care aici (...) a încasat până acum șaisprezece mii patru sute lei. Apoi lectură: Iorga, Drumuri şi oraşe din România-atât
de anemic şi lacunar pentru acest oraș şi nedrept: N-am văzut nici un om şi nici o femeie în adevăr
frumoşi-ed. a II-a, douăzeci și șapte-, unde, din contra, cu dr. Victor Haliţchi, noi, deunăzi, constatam
la unison contrarul.” Deci, vedem, până în douăzeci și trei august viaţa lor de evacuaţi, încă, nu are
de suferit, din contră! Încă (optisprezece iulie patruzeci lși patru) susțin concerte în familie, el cu
Octavia: B. Marcello şi Händel. La pagina o sută șase se află o descriere a Brezoiului care are „cea
mai mare interpridere industrială de exploatarea lemnului din România, un orăşel în devenire.” şi
unde trotoarele sunt de lemn peste scurgerile de apă (cum erau şi în Lipcani-Basarabia altădată n.n).
Tot aici aflăm că erau două şcoli, una a Societăţii Carpatina, şi una a Brezoiului sat!...şi trei biserici:
una ortodoxă, una greco catolică, şi una romano catolică... La căminul cultural vine din când în când
Teatrul Municipal Bucureşti! Existau trei brutării din care una nemțească! trei măcelării (credem, că,
surori cu cele din Versaiul Orașului de Piatră cu măcelari din Austro Ungaria-ţigani baroni vienezi!)
şi un monument impresionant al Marii Uniri pe care se află „epigrafia tuturor Provinciilor în piatră
roşie: deci Ardealul, Basarabia, Bucovina...Ce vis, ce vis de aur!” Remarcăm, și atunci, în patruzeci
și patru, Ardealul era mai căutat decât celelalte două provincii valahe! Din aceste pagini, adevărate
scrieri literare deducem că şi basarabenii şi nord bucovinenii care au poposit aici au fost gata, imediat, de preluarea pentru ducere mai departe a unei adevărate culturi locale! Pagini excepţionale o
sută cinci-o sută șase cu descrierea Brezoiului şi Văii Lotrului, cu întâlnirea cu Radu Gyr, pagini în care
notele referenţiatorilor sunt umbrite de explicaţiile intrinseci ale expresiilor lui Leca Morariu sau a
celorlalte personaje...Note, care, chiar dăunează textului, îl restrânge-pag. o sută opt! Atenţia cititorului este maximă, aproape surescitată de întâlnirea cu Radu Gyr! Este clar că aceste note trebuiau
să se afle undeva la sfârşitul capitolului sau finalul cărţii! „Luni douăzeci și patru/Iulie. ...În vagonaşul
deschis stau lângă Radu Gyr, cu care (ca şi aseară la cină) sunt de acord în estimarea unor pezevenchi culturali ca: Şerban Cioculescu, Octav Neamţu, D. Caracostea, Al.Rosetti, etc, pe urmă o dăm pe
coarda folclorului...Radu Gyr recită: U-iu-iu pe dealul roşu/ N-are baba ce-are moşu/ N-are moşu
ce-are baba/ Se-mprumută şi-şi fac treaba.” Ajungând la o nuntă aud chiuituri de-ale locului, care ar
trezi interesul şi unui Gh Piele, de la Argeş, autor de strigături cu pulereze! „... Vai săracul bietul tata/
Dintr-o pulă m-a dat gata ...şi Haida duru duru duru/ S-a certat pizda cu curu/ Că de ce e puturos/ Şi-i
aduce ei miros. Până se amestecă şi domnul Napoleon Creţu în vorbă, cu (lăutărismul de care domnia sa e încântat): Când îţi văd gâtul spălat/ Şi mărgeanul revărsat/ M-aş băga la tine-argat/ Dar ce fel
argat să-ţi fiu?/ Doar în braţe să te ţiu/ Ziua să-ţi spăl vasele, / Noaptea să-ţi moi oasele.” Miercuri,
douăzeci și șase iulie, la Olt, la scaldă: „Dar ce sălbatec şi veşnic murdar e Oltul ista!” ...Şi informaţia
care ne interesa şi care neagă nota (pag.șaptezeci și opt) cu „orchestra încropită de L.M.”, referitoare
la Heda Haliţchi. Leca Morariu nu încropise în o mie nouă sute patruzeci și patru, nici o orchestră!..
Delectările familiei Morariu erau concertele de acasă, duo sau trio, Leca, Octavia, Haliţchi şi mai
târziu Emil Ştefănescu.
Toschris Ceckirdas, 26 august 2013

…

Pagina 12

Pana… penelor
MOTTO: „Dintre sute de catarge care lasă malurile,
Câte oare le vor sparge vânturile, valurile ?” (Mihai Eminescu)
Mihai SPORIȘ

C

ând marea îşi urzeşte furtuna, marinarul îşi pregăteşte corabia, îşi scoboară aripile să nu le rupă vijelia – Ei, oamenii mării, se fac una cu apa!
Când urgiile lăcustelor omeneşti, călare, pârjoleau totul în cale, plugarii
cu tot ce puteau lua după ei se ascundeau în desişuri, în văi ascunse, în
peşteri. Aşa a fost şi pe vremea lui Ovidiu Publius Naso: „Pe iuţii cai şi-aruncă
cumplitele săgeţi./ Şi-i cotropesc barbarii pe pământenii geţi./ E glia pustiită,
căci pământenii fug!/ Le iau barbarii şi pâinea şi vita de la jug!/ .../ Nu ştii de
unde vine şi când acest puhoi:/ Ogoarele sunt toate paragină la noi!”
Ei, oamenii pământului, se făceau una... cu pământul!
Toate păsările la lăsarea serii, a întunericului, se întorceau acasă. Furtuna zilei obliga păsările să
se ascundă de vremea rea, în taina cuiburilor lor cocoţate în aer.
Oamenii păsări, ca duhuri ale luminii, la lăsarea întunericului se fac una cu aerul, şi îşi respiră
inspiraţiile dincolo de întunericul ce le cuprinde vetrele cu focuri aprinse, pentru veghe si priveghere.
Uneori, ne dezmiardă măiestru sub cerul plin ochi… de stele.
Apoi, din apă, din pământ, din aer, sub soarele lor, în arderea lui lăuntrică, se reîntemeiau şi
umpleau pământul, frunză şi iarbă, codri nesfârşiţi...
Există în gena supravieţuirii obiceiul, ca tot ceea ce este agoniseală, la vremuri de cutremure,
schimbări abrupte ale stărilor lucrurilor şi oamenilor, schimbări către un.... încotro, întotdeauna
ademenitor, niciodată clar, pe acest drum pavat cu roze... urât mirositoare, să transmită un spirit al
conservării şi acel ochi treaz, de veghe să nu ne pierdem firea.
Întotdeauna, în talazul mării noastre supărată rău în cele două milenii din urmă, ...neagră
de supărare, cu ogorul pârjolit... de lăcustele călătoare, ori de megieşi prădalnici, mai nou, de
globalizarea ca o vârtelniţă ce ne loveşte de toţi pereţii de scoate şi untul din noi, văzduhul nostru
pare înnegurare de eresuri străine, porumbei negrii pentru o pace îndoliată. Printre atâtea flamuri
negre, ca nişte nori de plumb, duhul nostru, ca un steag tricolor, foarte, foarte decolorat, flutură
timid şi timorat în mâinile vreunui înger păzitor care-şi va fi uitat demult blazonul. Dar, un anumit
spirit văzător dincolo de... întuneric, trecător ca toate celelalte, ni se prezintă în carne şi oase, să ne
mărturisească, în peştera noastră de vreme rea, în Râmnicul... „cel Mare”, după spusa lui Paul de
Alep, că pune în tezaurul de neuitare şi duhurile, păsări nemuritoare, ale multor corăbieri şi plugari
ai vremilor acestea tulburătoare. Este aici spiritul oamenilor care ne vorbesc despre oamenii
deosebiţi prin faptele lor, depăşind un prag al obişnuitului, în dicţionare, în monografii, în sinteze
generalizatoare diverse.
Să numim păsările-duhuri care au privit din ceruri furtuna şi au pus răvaşe să trecem cataclismele.
Ne-au anunţat schimbarea vremurilor şi risipirea noastră în ele ca puful păpădiilor şi ne-au dat
pomelnicele cu prenumele, zapise ale continuităţii, să nu ne pierdem în lumea formelor cu mode
noi, precum cele din, demult, pieritul Babilon.
Cu pana lor ne tălmăceau lumea poeţii. Ei erau sfătuitorii aleşi ai regilor… Poezia, imnul de slavă,
adevărate smerenii slujeau pacea lumii. Dincolo de sublim apoi, plictisul şi aroganţa atotştiutoare,
nesaţul pentru imperiul fără margini au ucis migraţia naturală a porumbeilor. Civilizatori precum
conquistadorii, ori alţi mari colonizatori ai lumii au născocit un alt fel de demnitate, cu legi noi
valabile celui aducător de moarte. Inter-naţionalismul, adică între (întru) naţiile găsite la ele acasă,
a venit să reformeze… viaţa. Adevărul marilor civilizaţii pierdute, ori poate salvate în legende şi în
minuni ale lumii, încă nedescifrate sunt cosmetizate pentru ca laşitatea şi crimele să devină eroism,
descălecări aducătoare de civilizaţie şi progres. Vae victis!, atunci când năvălitorul, uzurpatorul,
trădătorul, incendiatorul scrie istoria şi morala. Neostoirea celui fără de ţară, negustor de suflete,
el fiind suflet călător prin milenii, a născocit internaţionalismul de toate culorile. Roşu şi albastru
este! Perspectiva China-town este, evident, galbenă.
Dorinţa unora de-a ascunde urmele, de-a măslui istoria este în fapt pregătirea unei alte
legitimări. Un document scris pe şleau, în care adevărul atârnă doar de-o virgulă, va fi fost vreodată
piedică să mute piatra de hotar, ori raportul de putere… în registrul licenţelor de putere şi drepturi?
Adevărul poeţilor, subtil şi cu lipici în mentalul colectiv, nu are virgule. Cu cât îl pui sub obroc
devine cu atât mai mult o … doină nemuritoare. S-au ivit leacuri şi pentru… vindecarea noastră de
poeţii şi istoricii noştri cei mari. Postmodernişti şi lefegii ai internaţionalismului agresiv, cu sâmbrii
importante, au atacat redutele noastre informale cu simţire prea naţională (ei îi spun naţionalism!)
şi au avansat ideile lor novatoare că cei mari din conştiinţa noastră perenă, sunt depăşiţi, anacronici
şi că nu corespund dezvoltării noastre moderne! În miopia lor, rupţi de realitatea înconjurătoare
(interesele lor sunt gras stipendiate de … netrebnici opaci, complici la jaful interior generalizat!), nu
văd sărăcia materială, cultural-spirituală şi faptul că ţara, ca o corabie în scufundare este părăsită,
nu doar de şobolanii care duc ciuma în lume şi lumea o identifică ca românească, dar şi de cei
cu eforturi deveniţi marinari destoinici, buni la orice. Pe marii denigratori de ţară şi neam i-am
decorat. I-am făcut eroi pe trădători, pe eroii adevăraţi, morţi fiind, i-am condamnat că aşa ne-a
impus, cel crescut şarpe la sân. Pe marii istorici ai neamului de care asculta istoriografia mondială
(Haşdeu, Iorga!) i-am înlocuit cu ciracii sorosişti, autori de manuale alternative, ori cu bătrâni
senilizaţi, specialişti în mânării euro-africane şi în istoria cumanilor, poate a pecenegilor. Orbiţi de
farurile puternice ale propagandei cea de toate zilele, cei ce nu văd cu ochii lor, cad în plasa celor
recomandaţi … oficial şi devin complici, fără voia lor (căciulile fiind prea mari le devin obloane!).
Poeţii au însă şansa să cânte adevărul neamului. Penele acestor păsări-duhuri cresc din
ei înşişi, iar dâra nemuritoare este chiar strigătul sângelui cu grupa sanguină a neamului purtat
prin văzduhuri. Vremea poeţilor a rămas aceeaşi, în care omul se hrăneşte cu versurile lui. S-au
împuţinat cei ce mai scriu cu pana şi peniţa. Uneori doar poeţii îşi mai citesc unii altora poemele. Au
apărut reţelele nevăzute în care doar spiritul pregătit apriori mai rezonează iubirea de ţară într-un
asalt al întregului fără margini în care nu te regăseşti fără cheia propriei tale firi.
Să luăm copiii de mână şi să ni-i facem poeţi! Să ne ospătăm cu darul lor proaspăt ca să
facem loc otăvirii de noi înşine. Pana, ca un accident planetar, ca o criză generală se poate depăşi
prin vindecarea fiecărui neam cu leacurile şi terapia pe care le au din zestrea supravieţuirii milenare.

Şezătoare Literară - Locuirea în iubire, Ilorian Păunoiu
‘’Căci vine o vreme când se trezește în noi acel organ al vederii înăuntru, acel ochi interior, pe
retina căruia vom observa și apoi înțelege răul din noi înșine, pentru ca legea minții noastre să ne
elibereze din robia lui, redându-ne, îmbogățiți cu această experiență, valorile spirituale ale Binelui,
Adevărului și Credinței. ....’’ spunea Ilorian Paunoiu.
Joi, 19 septembrie 2019, la Căminul Cultural din Buneşti s-a
desfăşurat Şezătoarea Literară- „Locuirea în iubire, Ilorian Păunoiu’’.
La iniţiativa doamnelor Zenovia Zamfir şi Iuliana Radi, cu sprijinul
Bibliotecii Judeţene ‘’Antim Ivireanul’’ Vâlcea, a Bibliotecii Publice
Buneşti, a Şcolii Gimnaziale Buneşti Vâlcea, împreună cu elevii din
clasele a VII şi a VIII a s- a desfăşurat Şezătoarea Literară în memoria
poetului şi eseisului Ilorian Păunoiu.
Au participat doamnele Daniela Geornoiu, Marinela Capşa, Ligya
Diaconescu , Liliana Ghiţă Boian, Ioana Goran , Maria Popescu, Alina
Tomescu, Constanţa Triţă, Tatiana Mărcoianu, domni Constantin
Triţă, Ilinca Alexandru - meşter popular, Viorel Adrian Cherăscu director al Televiziunii Etalon. Cu această ocazie a fost lansată cartea

„Locuirea în iubire- Ilorian Păunoiu’’, realizată de doamnele Zenovia Zamfir, Iuliana Radi şi Liliana
Ghiţă Boian, care a fost oferită în dar tuturor celor prezenţi. În fiecare an să ne amintim cu tristeţe
că în luna septembrie Ilorian Păunoiu a plecat în ‘’ţara de peste veacuri’’.

Z. ZAMFIR

Amurg şi răsărit în satul copilăriei mele
Zenovia ZAMFIR

S

ub lumina lunii vegheată de stele,
gândurile- mi zboară spre locurile
natale, spre acel meleag sfânt al locului
dintâi. Se spune că atunci când vezi o stea
căzătoare îți poți pune o dorință şi se va
împlini. Dacă o stea îți promite ceva, sigur
se va ține de promisiune, pentru că stelele
nu mint niciodată . Privesc gânditoare cerul şi încerc să mă imaginez în locul copilăriei mele, dorul de satul natal, de părinţi, de fraţi, de prieteni, de
biserica de peste drum, mă apasă, mă doare, mă cheamă. Cerul
este sublim, senin.
Frumuseţe, linişte, pace între stele, luna surâzătoare. Privesc
spre cer cu mâinile împreunate în rugăciune şi spun Domnului:
mâine dimineața am pornit spre Tine, spre Satul tinereţelor mele.
Te rog, primeşte-mă! Satul românesc are altă faţă acum, dar cea
care a fost odinioară se mai regăseşte în muzee , acolo unde, pe
biserici şi case din lemn, parcă se văd aievea bătăturile palmelor
ţăranilor care le-au făurit şi care ni le-au lăsat ,moştenire . Şi totuşi, satul copilăriei mele mai păstrează parfumul de odinioară, pe
uliţă mai trec turme de vaci, cai, oi, căruţe cu fân, oameni se mai
odihnesc seara pe banca de la poartă, clopotul din turla bisericii
mai cheamă săteni la rugăciune, satul meu este cel de altădată.
Copilo, pune-ţi mânile pe genunchii mei./ Eu cred că veşnicia s-a
născut la sat./ Aici orice gând e mai încet,/ şi inima-ţi zvâcneşte mai
rar,/ ca şi cum nu ţi-ar bate în piept / ci adânc în pământ undeva”.

Aşa spunea Lucian Blaga, în “Sufletul satului”. Satul românesc este
o taină, este armonie, comuniune, simplitate, credinţă şi adevăr.
Satul copilăriei mele se pregăteşte de culcare sub blânda îmbrăţişare a toamnei târzii. Grădina se învăluie în haine de noapte cu
frunze argintii, violete, galbene - aurii. Cu crengile ude prunii de la
poartă sunt trişti, iar vântul tomnatic se joacă cuminte şi înfiorat pe
uliţele satului, răscolindu-le frunzele. Seara se lasă încet peste sat,
turmele se întorc de la păşunat, seara se lasă încetişor peste sat iar
eu mă întorc în casa de unde am plecat; seara se lasă încet peste
sat, copiii se joacă nencetat, clopotele vestesc sărbătoare în sat. Nicăieri pe pământ nu găseşti un loc mai frumos, mai sfânt, ca locul
în care te-ai născut. Nicăieri pe această planetă pământ dorul de
sat, de părinţi , de cuvânt nu este mai viu, mai profund. Amurgul
scrie cu slove de aur povestea nemuritoare a toamnei poleind satul meu drag ca într-un basm pe care vrei să-l auzi în fiecare seară.
Ici şi colo câte o poartă mai scârţăie, câte un lătrat mai tulbură
liniştea ce domneşte peste sat.
Printre personalităţile de seamă ale satului românesc, ale zonei unde am crescut se numără şi Justinian Marina, Patriarhul României în perioada 1948 – 1977.
Istoria Bisericii Ortodoxe în timpul regimului comunist a fost
marcată de personalitatea patriarhului Justinian Marina. A avut
una dintre cele mai lungi cârmuiri, rezistând în scaun aproape trei
decenii. A fost lăudat şi criticat în egală măsură, fiind considerat
astăzi salvatorul Ortodoxiei. Spiritul practic al Patriarhului Justinian a făcut ca monahismul ortodox să depăşească momentele de
criză. Cârmuitor în vremuri tulburi a avut dificila misiune de a conduce „Corabia Bisericii” în vremuri tulburi.

Justinian Marina era originar din localitatea Suieşti (Vâlcea),
născut la 22 februarie 1901 şi, primind la botez numele Ioan. La
24 mai 1948 a fost ales Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al
Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, înscăunat
la 6 iunie 1948. Justinian Marina, „...s-a arătat vrednic prin statornicia sa în dreapta credinţă, prin lucrarea fără preget în slujirile
sale de până acum, printr-o muncă rodnică în folosul poporului şi
al Bisericii, printr-o blândeţe părintească îndeajuns de cunoscută,
dând întru îndeplinirea tuturor însărcinărilor şi vredniciilor la care
a fost chemat dovezi de neclintită ascultare faţă de Sfântul Sinod
şi de supunere faţă de legile ţării” (din Gramata Sinodală de instalare). În ciuda tuturor dificultăţilor, în cei 29 de ani de patriarhat, au avut loc o seamă de evenimente şi schimbări care au
ridicat mult prestigiul Ortodoxiei româneşti în lumea creştină şi
l-au făcut o figură reprezentativă a întregii Ortodoxii.
Spre Slava Bunului Dumnezeu şi pentru „veşnică aducere
aminte şi cinstire a marelui ierarh’’ în localitatea Stăneşti s-a construit mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe’’.
Există în lume un loc al primelor amintiri, acolo unde sufletul
fiecăruia dintre noi a îmbrăcat pentru prima dată haina luminii.
Străbatem multe drumuri prin lumea mare, dar gândul ne
zboară fără încetare spre locul unde ne-am născut.
Leagănul primelor amintiri păstrează viu peste timp chipul
mamei care ne veghează somnul stând de vorbă cu îngerii cei
buni. În căsuţa părintească ce îmi pare mai frumoasă ca palatele
din poveşti ne ocroteşte fără odihnă chipul tatei.
Satul copilăriei mele este locul care mă defineşte cel mai bine
ca om

SUFLETUL OMENESC PRINS ÎN 17 SILABE
Elena MUȘAT

S

ala Amfiteatru a Colegiului Naţional Pedagogic ,,Constantin Brătescu” a găzduit în perioada
30 august - 3 septembrie
2019 lucrările celei de a
X-a ediţii a Festivalului Naţional de Haiku din Constanţa cu participare internaţională, sub egida Societăţii de Haiku
Constanţa, în colaborare cu Ambasada Japoniei
la Bucureşti,Universitatea ,,Ovidius” Constanţa
şi Colegiul Naţional ,,Constantin Brătescu”.
Lucrările importantei manifestări literare au
fost iniţiate şi moderate de doamnele Nicole
Pottier (Franţa), Laura Văceanu şi Alexandra
Flora Munteanu (România).
De o amplă prezentare şi dezbatere s-a
bucurat „kigo”-ul - cuvânt sau expresie sezonală

în haikuul japonez, românesc şi internaţional
deopotrivă. Au susţinut comunicări pe această
temă poetul japonez Yusuke Miyuki, poeţii
români Clelia Ifrim (Bucureşti), Vasile Moldovan
(Bucureşti)- Dicţionarul doamnei Jane Reichhold,
Iulia Ralia (Iaşi), Laura Văceanu (Constanţa).
Lucrările Festivalului au cuprins şi lansări de
carte, recitaluri de poeme, prezentări şi expoziţie
de carte. Citez câteva tiltluri: Antologie Haiku
de dragoste - coordonator Valentin Nicoliţov
(Societatea Română de Haiku. Bucureşti); Clipe şi ani de Letiţia Iubu (Craiova); Între cer şi
pământ de Vasile Moldovan; Arborele genealogic de Constantin Stroe (Bucureşti); 19 sfaturi japoneze, pentru a trăi bine, de Olga Duţu;
Vârstele umbrei/ Les âges de l’ombre de Paula
Romanescu (București); Sub clopotul de sticlă de
Utta Siegrifd König (Piatra Neamţ); Duminici la
porţi de Mara Paraschiv şi Dumitru Radu (Bacău);
Fetiţa solară de Eleonora Blidar (Bucureşti);
Roata vieţii - Antologie de poezie japoneză con-

temporană şi Vasul de lut de poeta Kikumi Shimoda, în traducerea şi prezentarea Cleliei Ifrim.
Doamnele Nicole Pottier (Preşedinta juriului
pentru concursul internaţional de Haiku 2019) şi Daniela Varvara (România) au acordat
câştigătorilor premii şi diplome. Lucrările premiate au fosat de asemenea publicate în antologia realizată cu acest prilej. Tema concursului
- Marea în cele patru anotimpuri.
Eleva Daniela Decu de la Şcoala Gimnazială
nr. 8, Constanţa a recitat haikuurile premiate.
Prin aceasta s-a urmărit atragerea tinerei generaţii către lectură şi creaţie lirică întru lărgirea
orizontului spiritual şi a dialogului internaţional.
Au citit de asemenea din creaţiile proprii:
Yusuke Miyuki (Japonia); Nicole Pottier (Franţa);
Alexandrin Pătrulescu (Drajna de Sus); Mara
Paraschiv (Bacău); Anastasia Dumitru; Mihaela
Cojocaru, Alexandra Flora Munteanu, Eugenia
Enea Popa; Elena Stănescu (Constanţa); Virginia
Popescu (Ploieşti); Andana Călinescu; Paula

Romanescu; Clelia Ifrim, Maria Grigoriu, Florin
Grigoriu, Vasile Moldovan, (Bucureşti); şi alţi
poeţi prezenţi. De un viu interes s-a bucurat
expoziţia de fotohaikuuri dar şi atelierul de kanji.
Au avut loc audiţii de lieduri pe texte de
haiku şi tanka, recitaluri de poeme haiku şi,
pentru mai buna cunoaştere a Dobrogei cea
încărcată de istorie, au fost organizate două
excursii – una la Balcic în Bulgaria, cu vizitarea
Castelului Reginei Maria şi a promontoriului Cap
Kaliacra unde se păstrează încă înscrisă în piatră
istoria Domnitorului Mircea cel Mare şi, cea de a
doua, la situl arheologic Enisala de la noi, cetate
de istorie străveche. Aici s-au ţinut ateliere de
creaţie renku şi haiku.
Vara aceasta pe sfârşite a adus la Constanţa
prospeţimea sakurei din Ţara Soarelui-Răsare,
căldura surâsului şi limpezimea cântului nipon
turnat în 17 silabe, care şi-a aflat în slovă
românească adaptare cum numai sufletul
omenesc o poate reda în întraga sa bogăţie.
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170 ANI DE POEZIE

Î

ntr-un cadru festiv prilejuit de aniversarea celor 170 de
ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu, zi
deosebită pentru cultura română, Liceul Tehnologic de Turism
din Călimănești a fost gazda primei ediții a Simpozionului Național „Eminescu - Voievod Stelar”, organizat pe 15 ianuarie
2020. Programul manifestării, amplu, cu tematici bogate, a
stârnit interesul participanților care, în ciuda frigului și a
vremii nefavorabile, au fost prezenți în număr mare. Inițiatorul
acțiunii culturale a fost poetul Nicuță Ioan Lungu care, asemeni
unui misionar, și-a clădit crezul după personalitatea și opera
magicianului literaturii române, Mihai Eminescu. Manifestarea
s-a organizat cu sprijinul Primăriei orașului Călimănești, Societății
Culturale „Anton Pann”, Bibliotecii A. E. Baconski din Călimănești,
cât și a Liceului Tehnologic de Turism, care a găzduit participanții,
precum și pe cei ai Școlii gimnaziale „Șerban Vodă Cantacuzino”.
Programul conceput de organizatori s-a desfășurat în două părți
distincte care au cuprins secțiunea cultural-educativă pregătită de
liceeni și sesiunea de comunicări. Astfel în prima parte a acțiunii
au evoluat elevii Liceului Tehnologic de Turism, care prin recitările
și interpretările muzicale după poeziile eminesciene, și-au arătat
admirația față de cel aniversat. Grupul muzical
„Melos”, sub conducerea profesoarei Mariana
Atanasiu, a interpretat romanțe inspirate din
lirica eminesciană („Sara pe deal”, „Mai am un
singur dor”, „Pe lângă plopii fără soț”).
Tinerii preocupați de studierea și receptarea
autentică a scrierilor celui mai mare poet al
românilor, au adus propria lor contribuție prin
seriozitate și caracter, cu spirit ager și istețime.
Elevele Nicoleta Ciogună și Andrada Stoica
au recitat poemul „Glossă”, poem greu, care
necesită concentrare maximă în studierea lui. În cadrul atelierului
de dezvoltare personală, elevii au propus un documentar video
intitulat, „Metaforă vie – Mihai Eminescu”, unde eleva Ana Maria
Popescu s-a remarcat, trecând, prin filtrul emoției personale,
biografia și opera poetului, reușind să surprindă trăsături esențiale
ale creatorului.
Activitatea artistică pregătită de elevi a cuprins și dansurile
populare oferite de ansamblul „Doina Oltului”, reamintind că o
sursă importantă de inspirație pentru Mihai Eminescu a provenit
din folclor, precum și interpretarea de către Teodora Șițoiu a
cântecului „Dor de Eminescu”.

Partea a doua a fost cea legată de comunicările susținute de
invitații speciali. Aceștia, sub genericul „Eminescu – Vioevod Stelar”,
au captat atenția publicului cu informații și analize pertinenete.
George Călin, scriitor și ambasador cultural, Convenția ONU de
la Geneva, a expus o interesantă alegorie a îngerului căzut din
universul poeziei, care pune față în față impactul întâlnirii cu
genialitatea. De asemenea, domnia sa a evidențiat și impactul
social al recuperării relațiilor umane, precum și a găzduirii în inimă
a poeziei, arătându-se dornic de a edita o antologie cu materiale
dedicate lui Mihai Eminescu.
Ioana Banner, scriitoare și ziaristă, critic literar din București, a
prezentat tema „Scrierile politice și legile progresului și civilizației
în opera eminesciană”, în care autoarea este de părere că Mihai
Eminescu era adeptul progresului treptat care să respecte
legitățile sociale, tradiția. Construirea economiei moderne să se
facă în specificul național, deoarece civilizația care se ridică să
fie cu rădăcini sănătoase și puternice. Eminescu atacă tendințele
care nu respectă năzuințele naționale, progresul trebuind să fie în
corelație cu fondul național, iar statul, un organism viu, trebuind
să funcționeze după legile sale și nu după legile altora.

Civilizația trebuie să fie a adevărului din propriile rădăcini.
Acest lucru subliniat de Ioana Banner și desprins din articolele
scrise de Eminescu la ziarul „Timpul”, este o premisă conformă
secolului al XIX-lea, dar care analizată separat de contextul
european, poate tinde spre naționalism și izolare. Desigur, ideile
poetului corespund identității poporului român în formarea sa de
sine stătătoare, însă, ca orice adevăr, nu trebuie scos din contextul
influențelor comune.
Georgeta Tănăsoaica, din partea Bibliotecii din localitate, a
introdus audiența în universul poeziei dedicate lui Eminescu cu
un poem ce aparține lui Mircea Micu și în care „Bădia” poeziei

Cuvânt despre contemporanul nostru, învățător
Haralambie Romanescu (90 de ani de la naştere)
(Urmare din pag. 7)
În prezent este profesoară la o şcoală de muzică din München clasa violă. Are un nepot masterand la
Facultatea de Matematică din Műnchen, Germania. Sfidând vârsta, învățătorul Romanescu s-a dăruit scrisului,
considerând că nu poţi crea ceva trainic aşteptând finişul biologic implacabil, „treabă a divinităţii”, sau recitând
mereu versurile consolative din poezia „De profundis” a lui Lucian Blaga: „Încă un an, o zi, un ceas – şi drumuri
toate s-au retras / de sub picioare, de sub pas. / Încă un an şi-un vis şi-un somn / şi-oi fi pe sub pământuri
domn / al oaselor ce drepte dorm”. A tipărit cărțile: Poezii din grădina mea, Editura Rotipo Iași, 2019; Plantele
medicinale. Medicamente ale secolului XXI, Editura Xero Service Rm.Vâlcea, 2019 și Poezia populară, Editura
Rotipo Iași, 2019. Prin conţinut şi formă, ultima carte se plasează la frontiera dintre literatura populară și cea
confesivă, memorialistică şi biografică la care se adiţionează episoade monografice specifice carierei sale de 41
ani ca învățător.
Autorul cărţii, ajuns la nobila şi respectabila vârstă a senectuţii şi la un anumit ceas aniversar (90 de ani), simte
nevoia firească de a se întoarce în timp pe cărările vieţii lui pentru a-şi declina şi aşeza în pagina cărţii: împlinirile
şi neîmplinirile, succesele şi insuccesele, câte au fost şi câte ar mai fi putut să fie, urcuşurile şi coborâşurile,
luminile şi umbrele, frumuseţile şi asperităţile vieţii, bucuriile şi necazurile de care a avut parte pe parcursul
anilor trecători ca apa, când limpede, când tulbure. Toate acestea sunt sub forma versului popular, privite în mod
realist şi sincer, nu fără melancolia generată de nostalgie şi de neştiutul care urmează.
A primit Diploma de excelență din partea Primăriei orașului Ocnele Mari, la 28 mai 2019, pentru activitatea
de peste 40 de ani ca dascăl și animator cultural în Buda Ocnele Mari, județul Vâlcea, pentru vocația, pasiunea,
profesionalismul și dragostea pentru copii de care a dat dovadă. Pentru învăţătorul Haralambie Romanescu,
drumul vieţii a fost unul cu sens unic: dinspre Eu spre Noneu. Acest fapt s-a reflectat cu prisosinţă în cei peste 40
de ani petrecuţi la catedră.
La Mulți Ani Domnule învățător Haralambie Romanescu!
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române este regretat, enumerându-se totodată și meritele
marelui creator.
Articolul prezentat de subsemnatul a mers pe ideea receptării
continue a operei eminesciene și influențele din epocile precedente nouă, ce s-au revendicat ca aparținând ecoului prelung
lăsat în timp de monumentala operă a poetului.
Intervențiile muzicale ale cantautorului Traian Chiricuță, realizate pe versurile lui George Călin – poemul „Metaforă” și pe cele
ale lui Nicuță Ioan Lungu – „Nemuritorul”, au ilustrat cu talent pasiunea acestora pentru poezie.
Actrița Cristina Barna din București a
susținut un amplu recital încărcat de emoție.
Poeta Nicolete Crăete, laureată a Festivalului de
Poezie de la Sighetul Marmației, ediția 2018, a
recitat cu patos din volumul „Femeia cu trupul
de ceară”, un volum premiat, care ilustrează cu
elocvență aplecarea autoarei către poezie.
Concursul de recitări de la finalul programului a scos în evidență dedicarea și dragostea
elevilor pentru acest gen literar. Premiile oferite de Societatea
Culturală „Anton Pann” au fost câștigate de Ramona Roxana
Băsică, Elena Ghiță și Ana Maria Popescu.
Denumirea simpozionului aparține lui Nicuță Ioan Lungu și este
titlul poemului pe care l-a recitat cu respectul cuvenit și dragostea
ce i-o poartă marelui poet național în care se regăsește și de la care
pornește sursa sa de inspirație. Astfel se explică omniprezența,
echilibrul și bunul simț în coordonarea evenimentului.
Mulțumiri tuturor participanților și succese în continuare. La
proxima revedere!

Ov. Cr. DINICĂ

MAREA BRITANIE A SPUS „ADIO”
UNIUNII EUROPENE
(Urmare din pag. 8)
În 2018, Marea Britanie ocupa ultimul loc în clasamentul celor mai mari 10 investitori
străini direcți în România, valoarea investițiilor britanice în țara noastră fiind de 1,7
milioane de euro. În România există peste 1600 de companii cu acționariat din Regatul
Unit. Pe baza negocierilor dintre UE și Guvernul Marii Britanii cu privire la Acordul de
Retragere, drepturile de rezidență pe teritoriul Marii Britanii nu vor fi afectate, după 31
ianuarie 2020. Conform protocoalelor semnate între cele două părți, cetățenii UE vor
putea intra pe teritoriul Marii Britanii doar în baza actului de identitate.
Cei peste 400.000 de români aflați în Regatul Unit reprezintă a doua comunitate de
străini din statul respectiv. De asemenea, românii sunt europenii cei mai numeroși din
Londra, cu 163.000 de persoane. Conform datelor publicate de autoritățile britanice,
până la 31 decembrie 2019, 435.700 de români au solicitat noul statut de rezidență.
Ei vor beneficia de dreptul la muncă, la asistență socială, de a locui și studia în Regatul
Unit.
Celebrul Brexit a rupt Marea Britanie în două. Susținătorii părăsirii spațiului
comunitar european au sărbătorit în fața Parlamentului din Londra separarea Marii
Britanii de UE, iar britanicii pro UE au aprins lumânări și au păstrat un moment de
reculegere în fața Comisiei Europene din Londra. Se pune firesc întrebarea: ce va
rezerva viitorul, Marii Britanii, Uniunii Europene, continentului european? Va fi
depășită această criză care afectează Europa sau se va fi amplifica, iar consecințele
sunt imprevizibile?

GABI BĂRBULESCU

Şi din ochi s-a ridicat, strălucind un teseract,
răspândind lumina lui prinsă-n capul unghiului.

POEZII

GRAI DE VERDE

VESICA PISCIS
Cu lumina ce răsare-n şapte sfere corolare,
şapte cerbi coboară-n mare, printre măşti şi târâtoare,
şapte paşi fac fiecare.
Şi pe lumea ruptă-n două, ei pun mugurii de rouă,
să creeze-o punte nouă, desenând şapte mandale,
şapte note muzicale, două frunze, cinci pumnale,
peste fruntea celor care îşi duc crucea în spinare.
Cu lumina celor şapte, întru Vesica Piscis,
urcă cerbii dinspre mare, prăvălind proscrisul vis.

MAGICIANUL
Jocul Mare a-nceput în cristelnița de lut,
nouă pietre s-au rotit, în trei colțuri s-au zidit,
nouă coruri au cântat, nouă Grații au zburat,
nouă spice-au semănat în trigonul fermecat.
Nouă capete de lup nouă munți au străbătut,
nouă praguri au trecut, nouă vetre au țesut
între coaste de mamut, punând ochi la absolut.

Nu vă aşterneți pojghiță de gheață,
Pe roşul aprins menit să trezească
Poveştea nescrisă de albul din viață,
În grai de verde, dorind să-nflorească.
Lăsați-vă timpul să scrie răvaş,
La focul luminii ascuns de trecut,
Cu slove criptate din templul mayaş,
Sub steaua lui roşu veți fi renăscut.
În graiul de verde flacări se-nalță
Şi-n roşu aprins rescriem poveşti,
În piept înfloreste boboc de speranță,
Etern, primăvară în mine trăieşti.

ÎNTRE ALFA ŞI OMEGA
Sufletu-i o carte cu file de mister,
Labirint de arte, din cioburi de eter.
Dornic, levitează prin mii de galaxii,
Să primească darul ambroziei timpurii.
Corabia lui Isis o lasă ca tribut,
Şi primeşte-o viață - fantomă pe pământ.
Din catarge rupte, aduse de furtuni,

SCRIITORUL PAUL MIRON...
(Urmare din pag. 2)

De la stânga la dreapta: Paul Miron, Gustav Heinemann,
Patriarhul Iustinian
Iar, de‑acum înainte, va ajunge și consilierul Președintelui
german, în problemele politice, culturale și religioase românești.
Cumva pe aproape, comparativ, mai sunt doar câteva nume, de
translatori minunaţi de Președinți, care, astfel, au putut intra și
vizita Bucureștiul: Mircea Carp, pentru Jimmy Carter; și Sanda
Stolojan, pentru Françoise Mitterand. Minunate schimburi
culturale ale tragicului exil al românilor, din lumea liberă.
Acordurile, dar mai ales ajutoarele imediate, oferite de Gustav
Heinemann au fost substanțiale, încurajatoare și întemeietoare:
tipografii performante, pentru imprimeriile Patriarhiei, ustensile
tehnice și mașini pentru dezvoltarea agriculturii și zootehniei, în
cadrul Mănăstirilor, donații de minitractoare și carte etc.
Într‑o vizită, la București, în același an, savantul Paul Miron
a obținut permisiunea de a îngriji și edita, mai departe, Anuarul
celebru, de la Cluj, al lui Sextil Pușcariu: DacoRomânia, interzis de
noua lege a învățământului, din 1948. Abia în 1973 a ieșit de sub
tipar primul monumental volum, conținând conferințe, traduceri,
eseuri și studii ale celor invitați de Societatea Culturală „Mihai
Eminescu”, din Freiburg, al cărui editor era chiar președinta Elsa
Luder!
Aceasta e perioada în care Miron se „risipește” generos,
scrie, traduce, își formează discipoli, având, pe lângă studenții
săi germani, studenți din Coreea de Sud, SUA, Italia, Grecia,
Spania (și Catalonia!), iar el vorbește la trei posturi importante
ale radio‑televiziunii din Germania, despre realitățile culturale din
România; traduce din Eminescu, Magda Isanos, Ștefan Bănulescu;
scrie, vorbește, publică recenzii şi cronici despre nobilele opere
literare ale unor mari autori, din emigrația „veche ”(Kira Kiralina,
de Istrati); dinspre exilul „nou” (despre Ora 25, romanul de renume
mondial al lui Constantin Virgil Gheorghiu – scenarizat cu actorii
glorioși Anthony Quinn și Virna Lisi (și filmat lângă Zagreb, fiindcă
România interzisese filmările, unde se desfășurase romanul, în
Banat – aproape de Arad!). A recenzat, la radiourile germane,
jurnalele lui Mircea Eliade, a vorbit despre opera scriitorului Ion
Druță, basarabean foarte cunoscut, care trăia la Moscova.

Gabi Bărbulescu, născută la 1 septembrie 1968, în comuna Lădești,
a absolvit Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” din Bălcești, ulterior stabilindu-se în localitatea Oteșani, din Județul Vâlcea.
Activitate literară: Debut literar: Revista „Cenaclul de la Păltiniș” (2018);
Publicații în: revista „Cenaclul de la Păltiniș” (2018); revista „Glasul Iubirii”
(2018) revista „eCreator” (2018); Antologia Societății Culturale „Anton Pann”
vol. IV (2018), Antologia Vara Cuvântului (coord. Ioan Romeo Roșiianu, 2018);
Antologia Societății Culturale „Anton Pann” vol. V (2019); revista OLTART
(2019); revista „eCreator” (2019); pagini online de creație literară. Membru
al Societății Culturale „Anton Pann”; al Cenaclului Poetic Schenk.
El îşi face scară, să iasă din genuni.
Se pierde într-un vis, în somnul neputinței,
Renaşte din abis, cu harul biruinței.
Ofrande el închină, în zbor de şoim hoinar,
Să nu fie-o umbră în focul din Tartar.
Pe altar, prinos - un totem cu stea Oferă veşniciei, din soarele lui Ra.
Şi sufletul devine un Alfa între sfinți,
Precum şi un Omega al celor adormiți.

AVATARUL
M-am trezit în nevăzute oglinzi cu irizații bizare.
Herghelii galopează cu Foamea-n țesuturi,
Din urlet de luturi cenuşa răsare
În coama-nnodată cu aripi de fluturi.
Cavalerii sihaştri adună-n sutane
Roua-nfrunzită pe jugul de lacrimi,
Să-nvie pierdutul din râul de patimi.

Prin riduri de timp oglinzi nevăzute
Devin avatarul nopții virgine Secunde prelinse din tainicul Sine.

ÎN AMURG DE ANOTIMP
În umbra unei lacrimi te-am descoperit aseară,
Ți-ai făcut culcuș în patimi, înviind dorul de vară,
În tăcere m-ai iubit, sărutându-mi pleoapa udă,
C-un surâs ce-a răsărit într-o primăvară nudă.
Cu șoapta frunzelor târzii m-ai mângâiat pe tâmple
Și-n ecou de rapsodii doina inimii să-mi cânte,
În durerea din suspin mi te-ai împletit ascuns,
Cu montură de destin focul lacrimii ai prins.
În căușul mâinii tale, roua florilor o strângi;
În culori autumnale, setea dragostei mi-o stingi,
Iar în fiecare toamnă îți vei aminti în timp,
C-ai iubit cu foc o doamnă, în amurg de anotimp.

Contribuțiile lui Paul Miron, în lingvistica internaţională, îl
așază, oricând lângă Eugenio Coșeriu, Alf Lombard, Alexandru
Rosetti, publicând studii despre „latina populară”, tăinuită în
expresii „directe”; despre existența unor verbe turcești, în
limba română, despre opera lui Cantemir; despre I. Creangă, M.
Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Petru Dumitriu; ele au fost publicate,
la New‑York, Roma, Madrid, Paris, Geneva, București, sporindu‑i
„risipa” generoasă și renumele internațional.
*
A treia existență spirituală, Paul Miron a trăit‑o întorcându‑se,
bucuros, în Patrie, după anul 1990, împreună cu partenera, Elsa,
personalitate a romanisticii și românisticii germane, valoroasă și
recunoscută; și a fost dedicată, această a III‑a existență, obsedant,
unei amânări îndelungate, dar neascunse: beletristica sa, în
românește. Pământul sfânt și „iarba veche de acasă” îi sporeau
iubirea față de cuvântul românesc, aproape îl copleșeau.
Miron mai scrisese nuvele și povestiri, în frunte cu „Fata
Călăului” (apărută la Madrid, Ed. Carpați, în 1964); piesa de
teatru, scrisă împreună cu Elsa Luder: Lupul și capra, publicată în
germană, dar și în română și franceză, la București; și teatralizată,
în 1978! Deși a debutat cu Rod ascuns, volum de poezii
moderniste, la Paris, în anul 1962, spiritul său s‑a simțit cel mai
adânc structurat și reprezentat, în proză și în teatru, fiind tradus
în diverse limbi europene.
O mică enumerare cronologică, ne‑ar putea sugera că, deși
nu avea timp, din pricina preocupărilor universitare, constante,
era conștient că o „restituție”, cândva, a domeniului prozei sale,
e cea care va rezita, prin timp. Prima sa povestire, în 1959, este
Scrisoarea din urmă, simbolică și mioritică, închinată unor creștini
sărmani, după 1946, porniți „întru căutarea bunului Dumnezeu”,
în vremuri de restriște.
Publicate în diverse periodice ale exilului românesc, nuvelele,
schițele și povestirile mironiene au fost adunate, în volumul
Fata călăului (Ed. Clusium, 1994), cu prezentări ale criticilor Gert
Theuensen și Nicolae Manolescu. A urmat „Idoli de lut” (teatru,
Ed. Clusium, 1994), „Fălticeni, mon amour” (proză memorialistică,
Iași, 1996), „Ochean” (la Fundația Culturală Română, București,
1998), „Mai puțin ca perfectul” și „Istorioarele lui Policarp
Cutzara” (Ed. Junimea, 1998), „Poștalionul de vis” (Ed. Amarcord,
Timișoara, 1999), „Târgul șaradelor” (Iași, 2000).

„Partea tare a operei literare a lui Paul Miron este proza, afirmă
dl Nicolae Manolescu. Limba tuturor amintirilor, povestirilor,
portretelor și romanelor este remarcabilă. O limbă românească
limpede, ca apa de izvor, dar totodată inventivă, originală, așezată, pe temelia lexicală a marii noastre proze clasice, însă folosind
mijloace moderne, cum ar fi pastișa, arhaizantă și neologistică, spontană și elaborată, în limitele unei savante arte a
cuvântului”.
Deopotrivă, a fost scriitor și filolog, om de carte și personaj!...
*
Și înainte și după anul Revoluției, Paul Miron a fost copleșit
de onoruri, nu însă mai numeroase, decât al unor bătrâni
universitari, învechiți în rele ideologice, menținându‑și influența
nomenclaturistă, care nu s‑au lăsat, până nu au devenit
doctori‑honoris causa ai tuturor universităților tinere, particulare,
din patria noastră postdecembristă. În cursul tuturor acelor
laudatio, ode, elogii, înveșmântat în fireturi, gulere, glugă,
morgă, el, Miron, rămânea nu doar tăcut, ci „aproape absent”, la
locul său; și, susține un cunoscut biograf ieșean, Grigore Ielisei,
care l‑a filmat, difuzând mai multe documentare, în frunte cu
Fălticenii nașterii sale, care l‑a intervievat, susține că scriitorul,
poetul, revenit din Exil, păstra ceva din pacea lăuntrică, a acelor
clipe sacre, când el își forja metaforele, simbolurile, sinesteziile
poemelor, căpătând o alură de spirit „astral‑aerian, înțelept și
nepieritor!” Aceeași sugestie a oferit și Val Condurache, numind
rubrica lui Paul Miron, din noua revistă, după 1990: „Junimea”, cu
sensuri sublimate: „Exilul (mironian) și Împărăția sa”.
Scriitorul și diplomatul Paul Miron primise „Crucea Patriarhală”,
de la Preafericitul Teoctist. Nu a refuzat nici onorurile orașelor, în
care el a suferit, cumplit, părăsind Țara, devenind „doctor honoris
causa” și cetățean de onoare al Iașului, Fălticenilor și Timișoarei.
Precum, mai ales, a primit cel mai măreț ordin religios‑ortodox,
din lume, devenind – „Cavaler al Apostolului «Sf. Andrei»”, al
Patriarhiei din Istanbul (Constantinopole)!
Concluziile comisiilor care l‑au elogiat și l‑au onorat în multe
alte prilejuri și ceremonii, puteau afirma, acum fără ascunzișuri,
înflorituri, ocolișuri, că Paul Miron „filtrase”, „distilase”,
„strecurase” toată priceperea sa de savant‑filolog, reeditând
tezaurele limbii, civilizației și culturii poporului românesc, prin
intermediul veșmântului, canalelor – prin intermediul ortodoxiei!
(și a acelor performante imprimerii, aduse din Germania); prin
ajutorul Bisericii ocrotitoare și formatoare a vieții și sufletului unui
popor, greu apăsat şi încercat de istorie. Și reeditarea „Bibliei de
la București”, „Biblia Cornilescu”, în seria filologică „Monumenta
liguae Daco‑romanorum” și Dicționarul român‑german (al lui H.
Tiktin); și Prodromos, primenit, prin retipăriri, îngrijiri, „veșmânt”
nou și o înnoită vedere, viziune, vizualizare și conservare – nu,
însă, prin vreo influență politică, fiindcă interesele ideologice
sovietice s‑ar fi opus, dinastic, ci prin intervenția savantă a unui
român din Exil, fenomen rar întâlnit; – și prin intermediul Religiei
mântuitoare a lui Isus!

De la stânga la dreapta: Nicolae Manolescu, Elsa Luder, Paul
Miron și Mihai Moraru, la Freiburg (1973)

(Din „Nuvele, reportaje, povestiri – cu bătrâni olteni, ardeleni,
maramureșeni, bucovineni, moldoveni, munteni și dobrogeni”)
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atorită dimensiunilor mari ale Canadei, călătoriile dintre orașele îndepărtate se fac cel mai bine cu avionul. Toate
orașele mari au aeroporturi care oferă zboruri
către foarte multe destinații. Dacă veți călători
spre o localitate mai mică, care nu are aeroport, atunci trebuie să zburați către cea mai
apropiată localitate cu aeroport, după care să
închiriați o mașină sau să luați autobuzul până
la destinație. Pentru a cumpăra un bilet de avion, vă trebuie un
act de identitate cu poză sau pașaport străin.
Dacă distanța până la destinație nu este așa de mare se poate
călători doar cu autobuzul, acesta fiind cel mai ieftin mijloc de
transport. Toate autobuzele sunt dotate
cu aer condiționat și toaletă. Dacă distanța
e mai mare se fac opriri în locuri stabilite,
pentru nevoi și cumpărături. Dacă localitatea spre care călătoriți de află în zona
de coată se pot folosi feriboturile care pot
transporta atât persoane cât și mașini.
Toronto, cel mai mare oraș al Canadei
- aproximativ 6 mil. locuitori și o suprafață
de aproximativ 7000 km2 - este unul dintre
cele mai cosmopolite orașe din lume. Cei
născuți în afara Canadei reprezintă circa
50% din populația orașului. Ca să-l străbați
parcurgi cam 120 km de la vest la est și 60
km de la nord la sud. În Toronto, capitala comercială a Canadei, își
au sediile bursa de valșori și cele cinci mari bănci ale țării.
Văzute de sus, străzile din Toronto arată ca un grilaj,
atraversând orașul de la nord la sud și de la est la vest în unghi
drept. Cea mai importantă stradă este Yonge Street, care măsoară
aproximativ 1800 km fiind înregistrată în Cartea Recordurilor ca
cea mai lungă stradă din lume.
Pornind de la malul Lacului Ontario spre nord și ajungând la
granița cu Minnesota, când străbate orașul în împarte în două
părți, Toronto Ezte și Toronto Vest. Astfel, clădirile aflate pe străzile
de la est la vest sunt numerotate începând de la strada Yonge. Așa
că o să vedeți de exemplu adresa: Str. Steles 300 West și Str. Steles
300 Est, adică de la strada Yonge în stânga sau în dreapta. Străzile
principale sunt foarte largi, ca și benzile de circulație, iar pe mijloc este o bandă de urgență pe care se poate sta când trebuie să

mergi la stânga (ca să nu încurci circulație). De asemenea, orașul
e străbătut de numeroase autostrăzi de la nord la sud și de la
est la vest, iar dintre toate, cea mai mare este 401, care are pe
fiecare direcție câte două zone, una mai
rapidă (expres), care are ieșiri la 3-4 străzi
inmportante și alta care are ieșiri la fiecare stradă importantă (colector), fiecare
având câte 3-5 benzi de circulație. Chiar
și cu acest sistem impresionant de străzi,
străzi rapide și autostrăzi, la ore de vârf
orașul este de multe ori blocat datorită
aglomerației.
Din cauza acestui fapt foarte multă lume merge la servici (deși
au 2-3 mașini în familie) cu autobuzul și metroul. Deși metroul nu
acoperă toată suprafața orașului, sistemul de autobuze este foarte bine pus la punct. Autobuzele circulă
în toate direcțiile, după un orar bine stabilit neexistând întârzieri sau aglomerație.
Când mergi cu autobuzul sau metroul
nu ai nevoie decât de un bilet, pe care îl
folosești la toate autobuzele ce le schimbi
până la destinație, într-o singură direcție și
fără pauze. Sau se mai poate achiziționa un
permis de tranzit care permite utilizarea lui
pentru mai mult timp (o lună sau mai mult)
dacă aveți de gând să călătoriți mai des.
Permisele de tranzit sunt mai ieftine decât
cumpărarea unui bilet în fiecare zi.Tot ce
trebuie să faci este ca atunci când urci în
autobuz (se urcă doar pe la șofer) să ceri de la șofer un transfer, pe care îl folosești la următorul autobuz în loc de bilet. Când
vrei să cobori, trebuie să acționezi un sistem de clopoței legați
printr-un cablu de fiecare parte laterală
a autobuzului. Dacă șoferul nu aude
acel sunet de atenționare și în stație
nu este niciun client nici nu oprește în
stația respectivă. La ore de vârf când
este aglomerație, autobuzele vin mai
des, câte 2-3 deodată, care se depășesc
reciproc, în funcție de câți pasageri au.
Pentru cei care vin din afara orașului și
trebuie să-l străbată folosind metroul, stațiile principale au locuri
gratuite de parcare.
Metroul este foarte des folosit de cei care lucrează sau

CĂRTURARI PREOCUPAȚI DE VIAȚA SFÂNTULUI GRIGORIE DECAPOLITUL
(Urmare din pag. 11)
Rabinul Moses Gaster (1856–1938). Personalitatea enciclopedică Moses Gaster s-a născut la 17 septembrie 1856, în Bucureşti,
într-o familie de evrei.
A studiat la Bucureşti şi Breslau, unde obţine diploma de rabin. Aparţinând generaţiei lui Mihail Eminescu şi Ion Luca Caragiale,
a participat la şedinţele cenaclului „Junimea”. În 1885, emigrează la Londra, fiind primul evreu acceptat să predea la Universitatea
londoneză. De asemenea, a fost numit rabin-şef al comunităţii spaniole şi portugheze din capitala Angliei. Mare poliglot, Moses Gaster
a studiat limbile vechi şi moderne: ebraica, siriana, persana, latina, franceza, germana, engleza, slavona şi altele.
Descoperind un manuscris din secolul al XVII-lea, ce cuprinde viaţa Sfântului Grigorie Decapolitul, intitulată Petrecerea pre scurt a
Preaogodnicului Părintelui nostru Grigorie Decapolitul, Dr. Moses Gaster l-a studiat şi publicat în „Revista pentru Istorie, Archeologie
şi Filologie” I (1883). Autorul îl consideră ca datând din jurul anului 1633. Din punct de vedere caligrafic, este unul dintre cele mai
frumoase manuscrise româneşti. Textul tradus din slavonă, după cum denotă mulţimea slavonismelor, este opera unui anonim. Însă
avem îndreptăţirea să credem că ostenitorul a fost un învăţat călugăr din obştea bistriţeană, direct interesat să ofere această lucrare,
spre citire, fraţilor monahi din Mănăstirea sa. De fapt, însăşi notiţa de pe copertă menţionează că manuscrisul este proprietatea
Mănăstirii Bistriţa. În epoca respectivă, aici traducea din slavonă învăţatul ieromonah Mihail Moxa, fiind probabil opera sa.
Înaintat în vârstă, Moses Gaster şi-a pierdut vedere, stingându-se din viaţă în anul 1938.
Teologul catolic François Dvorník (1893–1975). Preot catolic şi savant ceh, a fost conferenţiar la Facultatea de Teologie catolică de
la „Universitatea Carol” din Praga - Cehoslovacia, unul dintre principalii specialişti ai secolului al XX-lea în istoria slavilor şi a Bizanţului,
cu preocupări referitoare şi la relaţiile dintre bisericile Romano-Catolică şi Ortodoxă.
Interesul crescând faţă de Viaţa Sfântului Grigorie Decapolitul, scrisă de Ignatie Diaconul, şi importantele date istorice menţionate
în ea, au determinat pe doctorul în teologie F. Dvornik, să o preia ca sursă de inspiraţie pentru întocmirea unei valoroase lucrări
academice, susţinută ca teză în vederea obţinerii titlului de doctor în litere. Intitulată: La Vie de saint Grégoire le Décapolite et les
Slaves macédoniens au IXe siècle, ea a fost prezentată la Facultatea de Litere de la Universitatea din Paris în anul 1926, fiind tipărită la
editura Champion (1926).
Autorul studiază toate manuscrisele referitoare la viaţa Sfântului, precum şi operele anterioare, descoperite prin renumitele
Biblioteci din Paris, Viena, Bucureşti, Veneţia şi Halki. Se poate spune că viaţa Sfântului Grigorie Decapolitul s-a bucurat de prestigiul de
a fi studiată şi audiată în aula celui mai vestit centru universitar din Europa.

NOTĂ: Întreaga responsabilitate a conținutului articolelor revine autorilor. Articolele, grafica,
fotografiile nesemnate aparțin editorului. Revista apare sub incidența Legii 186/2003.
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vizitează centrul orașului., acolo locurile de parcare fiind foarte
scumpe (aproximativ 10 dolari/oră) și foarte puține.
Atunci când se folosește transportul public trebuie respectate
o serie de reguli necrise de conduită în
spațiul public, cum ar fi:
- nivelul de zgomot trebuie să fie scăzut
când se vorbește sau se dă un telefon (în
Canada nu o să auziți pe cineva urlând sau
vorbind tare, nici măcar pe stradă, iar la
restaurant este o liniște deplină;
- în cazul în care nu există scaune libere se oferă locul unei persoane în vârstă,
cu handicap sau unei femei însărcinate sau cu copil mic;
- nu se mănâncă în mijloace de transport în comun;
- nu se lasă gunoi în vehicule;
- când intrați în autobuz mergeți cât mai în spate posibil pentru a evita înghesuiala;
- coborârea din autobuz are prioritate față de urcare;
- dacă aveți bagaj mare, păstrați-l aproape, de preferință la
picioare, pentru a evita lovirea celorlalți călători când vă deplasați;
- când urcați pe scara rulantă, la ieșirea din stațiile de metrou,
stați cât mai în dreapta și lăsați partea stângă liberă pentru mers.
Toronto, orașul în care se vorbesc mai mult de 100 de limbi,
este renumit pentru abundeța parcurilor, fiind pe locul IV mondial
pentru suprafața mare de spațiu verde. Marjoritateas parcurilor
sunt legate între ele, așa încât dacă vrei să te plimbi cu bicicleta
sau pe jos poți merge zeci de kilometri.

Contul bancar

După ce ați ajuns în Canada și ați rezolvat problema locuinței
și a actelor de identitate, trebuie să vă gândiți la deschiderea unui
cont bancar. Pentru aceasta alegeți o bancă din multitudinea de
oferte, majoritatea percepând un abunament lunar de aproximativ 5 dolari
pe lună. Dacă lăsați în contul curent o
sumă de aproximativ 1500 dolari acest
abonament este gratuit. Pentru deschiderea contului este nevoie de cardul
SIN, pașaport și o dovadă de adresă.
Majoritatea băncilor au produse dedicate noilor veniți. După deschiderea
contului o să părimiți pe loc cardul de debit (este diferit de cardul
de credit) și câteva CEC-uri. La magazine nu se pot face plăți cu
cec dar plata utilităților sau chirie se preferă acesta. (va urma)
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