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CU MASCĂ ȘI FĂRĂ MASCĂ...
TEATRU DE STRADĂ
Csaky E POE

N

u vreau să joc în comedia asta cu mască sau fără mască care
mi se pare o mascaradă fără precedent, prea ușor primită
de statele lumii și de populațiile lor, și în care participă, conform
legii, toată lumea indiferent de rasă și sex; în care bătrânii sunt țapi
ispășitori, iar tineretul este arogant, medicinist și polițienesc; cei din
urmă, condamnându-i la moarte lentă, înceată și sigură prin izolare
în casă - asta de ochii lumii, căci, în fond, cei rezultați pozitivi fiind
arestați în spitale, apoi întubați cei fără scăpare, motivându-se binele
tuturor. Nu contează ce boală de fond aveau cei trimiși la morgă, apoi
sigilați în saci de plastic și trimiși la cimitir, cu sau fără slujbă, ca pe
niște sinucigași sau uciși de lepră!
Cu mască sau fără mască, care să acopere în același timp și gura și
nasul, și care să fie purtată de-acum înainte până la o dată necunoscută,
și când ești singur pe stradă și când intri sub un acoperiș. Exceptând
Japonia, rasa galbenă măruntă și numeroasă, peste imaginație, care
șaptezeci de ani sau mai bine de două mii de ani, nu știe ce-i acela
restaurant și cravată, sau papion, desigur a răspândit în lume ideile
că se intrezic în timpul pandemiilor întâlnirile a mai mult de trei
persoane pe grup, mersul la restaurant sau popice...La fel ca în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial în timpul „pandemiei” evreilor din
Germania, din timpul cancelarului Adolf Hitler! numai că acesta avea
în patul conjugal o pură și frumoasă evreică!...pandemii cu mască sau
fără mască!
Tot în această criză ultramodernă cu virusul necunoscut, cu
mască, trebuie să venim în contact la doi matri distanță unul de altul,
fără atingere, să ne spălăm douăzeci și două de secunde cu apă și
săpun, să...înțelegem că cei needucați până acum obligatoriu trebuie
să se educe acum! Ca la armată pe timpul lui Pazvante chiorul,
căci, nu așa, este ordonanță militară, și la armată soldații de la țară
trebuie educați! Asta în timp ce mii de români sunt duși cu curse
speciale de avioane sau trenuri în Austria și Germania, cu mască,
binențeles, de data aceasta sub incidența legii europene promulgată
tot pentru niște țărani! căci după graniță pot să stea, totuși, și fără
mască că acolo nu interesează pe nimeni ce faci cu corpul tău când
muncești pe câmp sau stai singur de pomană și lâncezești! ...De ce
oare legea nu spune nicăieri cu ce să te ștergi, și când, și cum, la
cur?...Desigur, explicația pentru români este că mama Franță nu suflă
un cuvințel despre riscul de coronavirus la căcăstoare, căci ei nu au
săteni sau țărani care să-și facă nevoile în porumb, în tufe, și apoi să
se ștergă cu smocuri de iarbă sau de ce nu, chiar cu foi de porumb. De aia, fiindcă nu este în legea franceză, nu este nici în
legea românească, deci liber în continuare la eliberare de nevoi în

porumb, poate în viitorul apropiat dăm interdicția de nevoi la valul
doi. Poate de aceea țăranii români au avut mereu atâta noroc, cu ei
neputând nimeni în istoria umanității să se compare, la țară fiind atât
de frumos, și sănătos, căci de mici s-au șters direct cu palma la fund.
Poate așa se explică de ce nimeni nu a auzit sau văzut coronavirus
pe plantațiile românești în primul rând, dar și pe cele din Germania,
Austria, Spania, Italia, și Anglia, unde lucrează aceeași țărani români!
Acuși, cât de curând, o să spălăm și noi ca francezii mesele la
autoserviri, bufete, ceainării, restaurante, cămine de bătrâni nu cu apă
cu/sau fără clor, ci cu detergenți unsuroși și (poate) frumos mirositori!
Doamne ce noroc, România e prea săracă și politicienii prea proști, și
uite că legea, coronavirusul, se oprește la ușa de la bloc sau poarta de
la casă, la fel! Numai că ei se ambiționează: vom face teste în masă cu
aparate electronice deocamdată neomologate! Două de prostănac,
unul rapid și celălalt mai lent cu rezultat omologat în laboratoarele cu
viruși de la Haga! virusul necunoscut fiind treabă de tribunal!
Of, Doamne, jandarmii români, încet, încet se retarg și ei spre
casă, rușinea e cu ei ca la militarii din 21-22 ...rușine pentru Europa
toată; nivel de amenzi ca pentru salariații de la FMI sau șefii de primării. Încet, încet, poliția face pași înapoi tot ca în douăzeci și unu,
douăzeci și doi decembrie ’89! „dilemă veche” deja, cine o să fie
împușcat de Crăciun în acest an, când toți cei vinovați în halate albe, cu
mască sau fără mască, abia așteaptă...valul doi! desigur, ca să scape ...
Da, după 15 mai se anunță deja că va fi și mai rău, românul trebuie să
trăiască în frică!...doctorii - prooroci sunt la modă, la fel televiziunile
de știri, buletinele meteorologice cu fete trecute, dar încă de folos, cu
rochii trei sferturi, cu coduri roșii și coduri galbene (modă tot de la
francezi luată). După 15 mai țăranii vor continua să meargă la sapă,
la semănat și la secerat cu mască pe față, iar jandarmii vor fi de pază
(România țară săracă, cu stat bogat, și fără stat, cu el arestat); cu sau
fără mască, când polițiștii se vor duce în porumb sau tufe să-și facă
fiecare depinde ce treabă; jandarm și polițist, polițist și polițistă cu
Academie de Poliție....desigur cu mănuși și fără mănuși, cu mască
bronzată, posibil tatuaj pe nas și pe gură, când afară vor fi 30-40 de
grade la umbră...Da doamnelor și domnilor! de carton și de vată...
conducerea centrală a omenirii, nu fiii lui Israel cum încearcă unii să
ducă în eroare popoarele!...a continentelor, a țărilor și popoarelor
libere și independente, a regiunilor și localităților s-a făcut de râs pe
pielea nevinovată a celor săraci și mulți, și pe pielea bătrânilor de 65
de ani! ...Corcituri politice, nici albe, nici negre, metiși, guverne ale
pupatului de dosuri corecte politic, care nu au nici o rușine, și care să
joace cum le dictează unii din umbră sau cei de aproape sau cum le
bat din palme, splendidă „la bell ’epoque” (labele poc!)...până unde?
și până când!? stimată doamnă francofonă!

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.
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DACĂ NU AM MURIT
PÂNĂ ÎN 15 MAI,
POSIBIL SĂ SE ÎNTÂMPLE, DUPĂ!
Atenție, după 15 mai, pericolul crește, poporul o să vrea tot în
casă mai ales când va veni valul doi. Vor apărea certuri între părți
din popor. Poporul nu vrea să riște, nu vrea să se întocmească
cu el liste negre în urma testării obligatorii în masă cu virușii
necunoscuți, fără simptome de boală, să meargă ca găinile sau
porcii în locurile pentru stârpire destinate; mai bine în casă și pe
stradă când este întuneric...cu mască! Poporul e leneș, se simte
abandonat, se poate și așa, să nu facă nimic și să primească
ajutoare de stat. Să i se dea cât să trăiască, sigur, nu prea mult,
dar să stea în casă, să nu deranjeze pe cei care fabrică măști și
testere pe bandă rulantă...Cu mască pe gură și pe nas, lucru, care,
însă, atenție, îi va fi fatal!...deja pulimea (marea masă-clasificare
a guvernării 2000-2004) merge pe drum încins, încă de astăzi, cu
mănuși de plastic și mască pe gură și pe nas, fiindcă s-a anunțat
oficial: după 15 mai, nici un om nu poate intra undeva fără mască!
mănușile pot să fie un moft ca și până acum, „to be and not to be”,
desigur, cu ele la volan (dar nu de plastic!!)!
Antena 3, ora 16:30!...Primul ministru Orban fără fașă la
gură - numită mască - vorbește cu treizeci ziariști, grămadă, ca
în conferința de presă a domnului Iohannis; ziariștii, vezi bine,
cu mască! Flancat de ministru de interne și ministrul sănătății,
amândoi, cu...mască! Ce-i asta domnule prim ministru și domnule
președinte pe noi ne obligați să purtăm nenorocita mască,
incubatoare de viruși necunoscuți, ne obligați cu poliția însoțită
de militari și jandarmi (împreună) să purtăm mască și să nu fim
mai mulți de trei și dumneavoastră sunteți ca la nuntă, odată, alai,
câte treizeci, patruzeci? Păi unde e lege nu e tocmeală, și pentru
rege și pentru ...vierme! ...Totul a fost și este o comedie ai cărei
autori nu respectă poporul român pentru care voi plângeți cu
lacrimi de crocodil! dar noi vă mulțumim, încă...nu ne-ați băgat în
țarcuri, ne-ați băgat în casă! și nu ne-ați omorât cum ați făcut cu
găinile și porcii- tot mare păcat!- la grămadă! Dar nu vă grăbiți, încă
nu a sosit ...vaccinul, normal, atunci când veți da virusului acesta
necunoscut, un nume!...sau când veți începe testarea în masă,
cu aparate neomologate (mergeți la legea științifică și vedeți ce
înseamnă omologare, cuvânt abolit după 1989, crezându-se, de
către pulime, cuvânt comunist!
Să remarcăm ceea ce știam de mult: amenzile date sunt
ile-gale, a spus-o Curtea Constituțională așa cum nu a făcut-o
acum zece cinsprezece ani cu amenzile primăriilor pentru
parcarea ilegală (ce ilegală? Atunci! când procurorii și judecătorii
la instituțiile lor parcau mașinile pe trotoar?). Se dau banii îna-

poi, desigur, nu și pentru atunci!... dar domnilor corecți politic,
cine ne plătește nouă agravarea bolilor de inimă și micșorarea
vieții?
Pentru prima dată în viață mi-a fost rușine de vârsta mea,
deși până astăzi glumeam că am mai mulți ani! Peste alte cateva
zile am văzut cum vor funționa cabinetele stomatologice, în care
pacientul din cauza unei carii în gură, insuportabile, va trebui
să suporte hainele stomatologului de unică folosință, haine
de cosmonaut! Nu o zicem noi, ați dat-o la televizor!...Dar și
asta e tare!...întruna din inutilele reclame: „Nu puneți mâna pe
lucrurile pe care toată lumea pune mâna” - balustrade, clanțe...
dacă da, spălați-vă des cu săpun...Vorba lui Trump: beți săpun,
dacă virusul fuge de săpun! Revenind la stomatolog, la durerile
de dinți de care nu scapă nimeni, poate noi, care nu mai avem
nici un dinte în gură!...ne-am adus aminte de un cântec interzis în
România anilor ’50: „Aoleu, nu mai suport, ah, coroana (măseaua,
cântam noi), ah coroana (măseaua)/, Nu mai pot, nimic mânca,
să o scot tare aș vrea!...” (vezi guvernarea în loc de coroana!).
Pentru bâlbăielile lor și pentru restricțiile față de cei de 65 de
ani, anticonstituționale și mai ales antiumane: cei trei, ministrul
sănătății, ministrul de interne și ministrul secretar de stat-112
trebuie dați afară, trimiși la munca de jos, chiar ar trebui arestați
pentru creare de panică- nesiguranța țării- batjocorirea bătrânilor,
scoaterea spitalelor din circuitul medical, plătit atât de scump din
salariile celor activi...și cred că se pot găsi și alte motive. Situația
de acum, cu atâtea cadre militare- Miliții- ANAF, poliție județeană,
poliție locală, jandarmerie, poliția poliției... arată că România este
un stat polițienesc, cum nu mai există altul în Europa. V-o spune
un om care a fost printre primii care a lăudat „prima instituție
democratică Poliția Română” în anul 1990 și care a apărut în
același an prin schimbarea uniformei...
A început hora, pedeapsa Domnului!...Politica la gunoi!
Politica e capul răutăților în România, politica pe care din păcate o
plătim cu bani grei...De ce scriu, de ce aștept 15 mai? Fiindcă nu
mai suport să plec de acasă cu mașina la ora 20:00 (când legea îmi
da voie!) și un baraj de polițiști să-mi întoarcă mașina la nici 500
de metri de casă și să fiu întrebat și apoi să mi se spună: Câți ani
aveți? 65, pardon, 68! pardon, 69! am răspuns vizibil emoționat
(o singură dată am fost oprit). Înapoi! vă strică banii în buzunar?
zise unul dintre cei cu uniformă. ...Dar trebuie să ud grădina, la
orele 12 nu pot să o fac că râd sătenii de mine (mergeam la Gura
Văii). Trebuie să dau mâncare la animale. ...Ce animale? zice.
...Am un câine și o pisică - merg zilnic la ele de 23 de ani! Lăsați
pătrunjelul și ceapa, întoarceți mașina că altfel vă dau amendă!
Cîinele și pisica pot să aștepte, zise. ...Desigur, am întors mașina.
Nu mă așteptam la asemenea baraj, la asemenea prostie; aveam

și declarație, era ora mea, eram în mașină!...De aia aștept 15 mai,
asemenea lucruri nu se pot repeta...prostia nu poate merge la
infinit în țara mea...indiferent de pandemie!

AMENZILE ASTRONOMICE,
SPECIALITATEA ROMÂNULUI PROST
„RIDICAT LA PUTERE”!
Ce eroare, domnilor și doamnelor, să crezi că din cauza
amenzilor a stat lumea în casă!...în aceste două luni. După atâta
plimbăreală ineficientă, s-au mai odihnit oamenii și au cheltuit
mai puțin...plus că s-a anunțat că se amână datoriile la bancă,
rezultând mai puțin „banking”. Însă cel mai rău lucru care s-a
întâmplat este, ați reușit, dumneavoastră, guvernanții, să divizați
conflictual populația blândă, românească! tânără, de cea bătrână,
irecuperabil! ...Trebuie să mai spunem, cu totul special, că în cei
șaizeci de ani ai mei, de exemplu, de când câștig bani cu mâinile și
mintea proprie este pentru prima dată când am reușit să pun bani
deoparte, nemaicheltuind banii pe prostii (cum îmi zicea nu de
puține ori...nevasta) și pe care, prostii, le-am aflat de la televizor.
Al doilea mare rău este că ați creat emoții, oamenii bolnavi,
nemaiapelând la serviciul de Salvare, și stând cu spaima în suflet
să nu trebuiască să sune la 112! În viața medicală românească
spitalizarea devenind pentru mulți o adevărată binefacere,
probabil unică în lume, de cele mai multe ori, chiar exagerat,
poate, viața atârnându-le românilor de un fir de ață venit chiar
de la aceasta (spitalizarea)...lucru care ni se pare normal, la cât
plărim pentru asta (sănătatea)...
Continuând pe linia fricii, că nu puteam ajunge la doctor
pentru ceea ce sufăr, declar cu mâna pe inimă că de trei ori în
aste două luni, am luat câte un pumn de medicamente, simțind,
panicat fiind, că este posibil să fac o criză de inimă și că nu
pot ajunge la spital. Un rău și mai mare a avut loc în această
perioadă, două luni, anume, mizeria informațională dată pe
micul ecran, destabilizarea populației, cei apți de muncă stând
obligatoriu acasă (șomajul tehnic), rămânând imobili pe scaune
în timp ce pe noi cei bătrâni ne-ați trimis fără nici un rost să ne
plimbăm în jurul casei cu botniță la gură și, aoleu, și la nas! Să
ne ascundem de aer, cel mai valoros element de viață, natural...
ca și în cazul pensiilor, făcând pe placul leneșilor și palavragiilor
(care nu au dorit la calculul pensiei 5 ani cei mai buni din viață)
și, care, natural, respectă legea contributivității maxime, iubesc
ajutoarele, stau cuminți și abia așteptă să stea acasă, chiar și în
izolare, care, totuși, în limbajul comun însemnând și pușcărie...Să
stea în izolare cu trei sferturi din salariu, adică să nu facă nimic!
Să li se aducă dacă e posibil și de mâncare, și alte pomeni la...nas!

Visul...

CORONAVIRUSUL POLITIC

De mă vor sălta, am să-i pârăsc lui Dumnezeu...
Puiu POPESCU
Respiră greu în izoletă
Prin botniță, Moș Trandafir.
Covidu-I stă înfipt în gușă,
Și-l mângâie… un patrafir.

Î

ntr-o noapte cheală, rece, cu suspine adânci am visat că se terminaseră alegerile,
evident... cu o majoritate și o minoritate. Normal,
după normalul Domnului, amândouă taberele își
strângeau mâinile și se felicitau reciproc pen-tru
că le iubesc oamenii, poporul... Le curgeau lacrimi de bucurie... La un moment dat, șeful puterii îl ia de braț pe cel al opoziției și se-ndreaptă
spre tribună, uneori chiar...pupându-se.
Printre lacrimi.
- Frați români, iată produsul muncii dumneavoastră! Asta ați băgat în urne, asta aveți, așa
ceva culegeți!! Ură nu poate să fie între noi, mai
răspunde printre lacrimi și sughițuri adânci (abia
mai poate vorbi) șeful opoziției.
Aceștia stau de mană și numai când își șterg
lacrimile bucuriei și le desfac, ba, și le șterg unul
celuilalt, să vadă poporul că au ajuns acolo pentru el, pentru popor, numai și numai pentru binele Lui.
- Vom lupta împreună! (abia se mai distinge

glasul opozantului, în timp ce puterea îl mângâie
pe cap si-i sărută fruntea...)
Primul gând al nostru este să echilibrăm
dezechilibrul creat de predecesorii noștri, votați
tot de voi. Vom face spitale, uzine, fabrici unde
să aveți toți de lucru. De microfon se apropie și
Albert al 90987656789876567898765789876 lea, reprezentantul maghiarimii:
- Dragi români! Frați români! Noi ne-am hotărât să ne punem toți nume românești, că deaia suntem români. Vom încerca să recuperăm
teritoriul de până la Tisa unde se „odihnesc” cetăți dacice și castre romane. L-ați auzit pe Eminescu al nostru ce frumos ne mai zicea!
Ne dizolvăm în acest moment ca partid și
luptăm alături de putere și opoziție pentru binele țării noastre. Limba oficială a ținutului românesc va fi limba română (le sărută mâinile celor
doi și se îmbrățișează, iar aceștia, printre pupături îi șterg lacrimile șiroinde până pe caldarâm.)
Nu vorbește tare, ci efectiv țipă din toți ficații și
pipota lui de patriot român. Steagul reprezentativ
va fi numai unul, cel al înaintașilor noștri.
Pupături peste pupături și îmbrățișări cât cuprinde. Cu finuța-i batistă roșie la nas și la ochi,
de tribuna parlamentului se apropie și reprezentantul minorităților. Răpește microfonul și,
printre lacrimi și guițuri, răcnește:

- Haoleu, mo, frațâlor! Pă parolu meu dă
om cuminte dacă nu vă voi spune adevărul șâ
numai adăvărull, mânca-v-aș! Dă az înainte școala să fie obligatorie! Să nu să dea permise dă conducere dăcât cu diploma dă bașcalaureat, mânca-v-aș!
Munca să fie obligatorie șâ păntru etnia
noastră, mânca-v-aș! Ștergem ciordeala dân
vocabularul limbii noastre cea română șâ sfântă
mânca-v-aș! (Reprezentanții puterii, opoziției ai
HALDE, Pro și ăilalți, ăia... micii din US... și cum
le mai zice, aplaudă frenetic și toți reprezentanții
lor vin să se pupe).
Deodată, puterea spune... STOP!
- Frațiloooooor! Gata cu pupăturile și cu plânsul că avem treabă! Hai să ne adunăm toți să facem planuri, proiecte, să le respectăm că uite ce-n
urmă este țara...
Prin visul meu adânc...nu văd niciun Ilici,
nicio Năstăsoaikă, niciun Gionel ori plagiator, nici
Iohaniși, nici Orbani, nici Dăncili, Drăgănei ori
Ciolaci, nici anteniști. Doamne, cât mă obișnuisem cu ei, dar... nu-i văd... Toți, dar toți reprezentanții aleși merg de mână ca-ntr-o horă a bucuriei să se apuce de treabă, pe când eu, mă trezesc și... încep să plâng...
Uite-așa...de Ziua Muncii!
01 Mai 2020

Asta, da, vreme de pandemie! (foto wiki 2013)
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Constantin Zărnescu - o viaţă cuprinsă în cuvinte
Adrian ȚION

L

a ceas de bilanţ sentimental şi înseninări de gând seniorial,
scriitorul Constantin Zărnescu a dat curs unui impuls
retrospectiv pentru a recrea din scrieri disparate mai vechi o viaţă
petrecută în sacru legământ cu logosul şi litera scrisă. Volumul
masiv de Nuvele, povestiri, reportaje, apărut la editura clujeană
Napoca Star, este o cuprinzătoare şi esenţială culegere de texte
marcând activitatea autorului de la debutul său editorial din 1974
cu romanul Clodi Primus până la ultimele articole publicate în
presa literară şi nu numai. Cartea, bogat ilustrată cu fotografii,
reproduceri şi amintiri din biografia autorului, are aspect de
album evocativ extins, structurat pe ideea de a cuprinde, textual
şi vizual, cât mai multe aspecte dragi, evenimente importante din
viaţa prin care a trecut şi oamenii pe care i-a cunoscut.
Spirit generos şi cu harul prieteniei, Constantin Zărnescu a
ţinut să închege în opera sa diversitatea temelor autohtone întrun tot solid şi omogen, definit prin exaltarea experienţelor proprii
transpuse în literatură. Această îmbrăţişare a totului trăit şi simţit
la temperatura unui temperament ardent, de vâlcean aşezat din
anii studenţiei pe meleaguri clujene, e deliberat exprimată prin
subtilul cărţii, vast şi el, „povestiri cu bătrâni olteni, ardeleni,
maramureşeni, bucovineni, moldoveni, munteni şi dobrogeni”,
năzuind la o extindere şi de ordin geografic vizând etnicitatea.
Biografismul din aceste texte se îmbină cu ficţiunile eşalonate,
răspândite prin publicaţiile din acel timp şi adunate acum sub
aceleaşi coperţi. Stilul reportericesc se îmbină cu cel eseistic sub
auspiciile incantatorii ale dragostei de viaţă.
Înzestrarea de povestaş neîntrecut în frazare curge literalmente
în prozele din tinereţe în acelaşi ritm antrenant ca scrierile de ma-

turitate, înteţite de o nelinişte interioară sinonimă cu dorinţa aprigă de cunoaştere. Acomodarea cu „drăgălaşa-i maladie” (surditate
parţială) este relatată cu optimism adolescentin în schiţa Victoria
şi eu, marcând debutul său î revista studenţească Echinox. Despre
acest handicap, D.R. Popescu avea să se exprime în stil subtil
pirandellian: „Clodi Primus e un Ulise rătăcitor, pe îndepărtate şi
apropiate Mări, orgolios – şi cu moartea în ureche, ca o floare.”
Printre celelalte nuvele, este inserat în volum micro-romanul
publicat iniţial în foileton Teii înfloresc pentru Irina, text pătruns
de mirobolante candori adolescentine. Revoluţia din 1989 de
la Cluj este relatată în momentele emoţionale trăite în redacţia
revistei Tribuna. împreună cu colegii săi Vasile Sav şi Radu Mareş,
cei care au anunţat mulţimea din piaţă, scoţând pe geamul de la
etaj radioul, că Tiranul a fugit! Succesul repurtat cu piesa Regina
Iocasta, la Târgu Mureş şi la Avignon, spectacole valorificante
ale textelor dramatice scrise de Constantin Zărnescu, rămâne
un reper în istoria spectacologiei teatrale de după Revoluţie.
Momentele acestea sunt rememorate cu sinceră satisfacţie,
aducând amănunte importante pentru istoria literară. Activitatea
de la revista Oraşul e oglindită prin câteva articole despre
arhitectul Ionel Vitoc şi proiectul său Grand Italia Hotel sau prin
notele de călătorie prin Grecia, Italia, Olanda, Ungaria, publicate
în revistă, peregrinări asimilate unui mereu neînsetat spirit de
cunoaştere prin cultură şi reperele ei perene. Zeul său protector,
„sublimul Brâncuşi”, nu putea să lipsească de la acest festin
intelectual şi artistic, pe care l-a omagiat în minunate pagini
de-a lungul anilor, sculptorul făcând parte din viaţa sa ca un
prieten apropiat al familiei sale. Înfrăţire fastă întru izbândirea
prin simbolistica şi forţa Artei prin timp ! În secvenţa intitulată
Brâncuşi la Budapesta, este relatată întâlnirea cu profesorul şi

eseistul maghiar îndrăgostit de Brâncuşi Sik Csaba. Alte pagini fac
referire la Vasile Georgescu-Paleolog, prieten intim cu Brâncuşi în
anii tinereţii.
Multe, forte multe informaţii şi comentarii de reală valoare
enciclopedică fac obiectul textelor adunate de Constantin
Zărnescu în acest volum de 680 de pagini, fireşte, pe lângă operele
de ficţiune literară de o savoare aparte, care pun în evidenţă
valoarea lui de virtuoz al condeiului. Din paginile cărţii se poate
contura viaţa unui om aşa cum este, un om dăruit trup şi suflet
scrisului, obsedat să cuprindă întregul trăirilor, cunoştinţelor şi
strădaniilor sale, produs editorial din care orice cititor are ceva
de învăţat.

Pentru iertarea păcatelor Cezarului Marcus Ulpius 
Traianus s-a rugat Papa Grigore Teologul

D

ante Alighieri (1265–1321) în „Divina
Comedie”, volumul „Purgatoriul”, Editura Univers, 1978 (interpretare românească și
note de prof. George Buznea, cuvânt înainte
de acad. Alexandru Balaci), în Cântul X, cezarul
Marcus Ulpius Traianus este asaltat de o văduvă
care îi cere să-i facă dreptete.
Scena este descrisă în versetele 74-93:
„Pășind apoi pe treptele săpate/ În marmura cu
lucii incolore/ Și-n spatele prințesei supărate/
Pe cel dansând în fața sfintei Tore,/ Am dat și
peste-acel păgân Cezar/ Salvat din iad de Marele
Grigore,// Traian, al cărui falnic armăsar/ De

frâu îl apucase-o plebeiană,/ Lovindu-și pieptul
și plângând amar.// Lângă-mpărat, privind-o cu
dojană,/ Mergeau călări, sub acvile-nălțate,/
Vestiți viteji din armia romană,/ În vreme ce din
sdrențe-ntunecate/ Țipa bătrâna-n marmură, ca
vie:/ „Mi-a fost ucis feciorul! Fă-mi dreptate!”//
„Ți-o fac după ce vin din bătălie!”/ Rosti Traian
din mers, iar ea: „Și dacă/ Cezarului i-i scris să
nu mai vie?// „Va face cel ce-n loc e scris să-mi
treacă!”/ Strigă Cezarul. „Când poți să faci un
bine,/ De ce să-l lași pe altul ca să-l facă?”
Imperatorul Marcul Ulpius Traianus (53 – 117),
deși a fost un neînduplecat persecutor al crești-

nismului, a fost, în același timp, vestit și pentru spiritul său de justiție și de ocrotitor al celor necăjiți.
Papa Grigore cel Mare din versetul de
mai sus va deveni Sf. Ierarh Grigorie Teologul,
arhiepiscopul Constantinopolului (a trăit între
anii 329 – 390 și este sărbătorit individual în
calendarele creștine la 25 ianuarie, iar la 30
ianuarie împreună cu Sf. Ioan Gură de Aur și
cu Sf. Vasile cel Mare, ca Sfinții Trei Ierarhi) „s-a
rugat lui Dumnezeu ani întregi pentru iertarea
păcatelor cezarului păgân și pentru admiterea
sa în Paradis, unde îl va întâlni Dante Alighieri,
poetul. Episodul la care se referă nota de față

este o poveste reală, după cât se pare, devenită
legendă și cunoscută de întreg evul mediu
italian. Reprezintă un omagiu adus nemuritorului
costrăbun și părinte al poporului român, a cărui
latinitate pe meleagurile pe care le locuiește de
două milenii nu i-o poate contesta nici cel mai
de rea credință istoric”.
Pentru iertarea păcatelor unui om de rând
este de ajuns un preot de țară - iar pentru
iertarea păcatelor unui imperator este nevoie
de slujbele unui înalt ierarh... fiecare cu păcatele
sale... păcate mici, păcate mari...

F. SIMA

DESPRE HAOSUL CLIMATIC PLANETAR CARE VA DESTABILIZA LUMEA
Gheorghe PANTELIMON

L

a începutul lunii decembrie 2019, la Madrid a avut loc cea
de-a 25-a Conferință a ONU asupra Climei. Au fost prezenți
50 de șefi de stat sau de guvern și reprezentanți ai principalelor
organizații internaționale. Cu această ocazie ONU a anunțat că
anul 2019, cu seria sa de incendii, secetă, episoade de caniculă și
uragane, se numără printre primii cei mai călduroși ani înregistrați
din 1850 și încheie un deceniu de ”căldură excepțională”,
Organizația Meteorologică Mondială a precizat că anul 2019
marchează finalul unui deceniu cu temperaturi extrem de ridicate,
scăderea stratului de gheață și o creștere-record a nivelului apelor
mării la scară globală, din cauza gazelor cu efect de seră produse
în urma activității umane. 2019 s-ar putea plasa al doilea sau al
treilea în lista celor mai călduroși ani înregistrați vreodată din
1850, dată la care au fost demarate înregistrările sistematice ale
temperaturilor. 2016 se menține anul cel mai călduros.
Creșterea nivelului mediu al apelor mării se accelerează,
oceanul devine mai acid, banchiza arctică se retrage, calota
glaciară din Groenlanda se topește.
Încălzirea globală este un fenomen real. În zece luni (ianuarieoctombrie 2019), temperatura medie mondială a fost mai ridicată

cu 1,1 grade Celsius în comparație cu perioada preindustrială. Ea
este asociată cu nivelurile de CO2, care au continuat să crească
în 2019. În ritmul actual, temperatura ar putea crește cu până
la 4 sau 5 grade Celsius, până la sfârșitul acestui secol. Potrivit
unor estimări, o încălzire de peste 4 grade Celsius până în 2100
ar determina ca regiuni din Africa, Australia și Statele Unite, părți
din America de Sud, la nord de Patagonia și din Asia, la sud de
Siberia să devină de nelocuit, din cauza căldurii, deșertificării și
inundațiilor. Chiar dacă statele își respectă angajamentele actuale
creșterea ar putea depăși 3 grade Celsius, în acest secol, în timp
ce Acordul de la Paris din 2015 prevede limitarea încălzirii globale
mondiale sub 2 grade Celsius, și anume, la 1,5 grade Celsius.
Încălzirea globală este însoțită de fenomene climatice extreme.
Câteva exemple sunt edificatoare: inundațiile din Iran și din
Italia, seceta din Australia și din America Centrală, episoadele
de caniculă din Europa și din Australia, incendiile de pădure din
Siberia, Indonezia și America de Sud etc. Valurile de caniculă și
inundațiile care până acum loveau o dată într-un secol se produc
din ce în ce mai frecvent. Regimul mai neregulat al precipitațiilor,
combinat cu creșterea demografică la nivel mondial va oferi
provocări considerabile în domeniul securității alimentare pentru
țările vulnerabile, a avertizat Organizația Meteorologică Mondială.

Începând cu 2018, foametea este din nou în creștere, la nivel
global peste 820 de milioane de persoane suferind de pe urma
acestui flagel. Poluarea ne distruge planeta. Sfârșitul anului 2019
a adus haos din punct de vedere climatic la nivel planetar. În
Australia au fost cele mai călduroase zile din istoria măsurătorilor
meteorologice. Aici, pe 17 decembrie s-au înregistrat temperaturi
record de 40,9 grade Celsius, cea mai călduroasă zi din istorie, iar
valul de căldură a produs cele mai mari incendii de vegetație din
ultimii 10 ani. În Statele Unite ale Americii, douăzeci de tornade
au lovit patru state în urma cărora mii de oameni au rămas fără
case, după ce au fost dezintegrate de vânturi cu viteze de peste
120 km/h. În Franța, vânturile de peste 100 km/h au lăsat fără
curent electric 140000 de oameni, și s-a instituit cod roșu de
vreme severă. Vânturi de peste 195 km/h au lovit în ziua sfântă
de Crăciun Insulele Filipine. În Spania, ploile torențiale au produs
inundații apocaliptice, iar în Marea Britanie au provocat inundații
și alunecări de teren. Ca urmare a schimbărilor climatice,
Olanda (Țara Lalelelor) riscă să fie înghițită de mare, iar Comisia
Interguvernamentală privind Schimbările Climatice (IPCC), corpul
ONU preconizează că va exista o creștere a nivelului mării cu 30
până la 60 de cm, până în 2100.
(Continuare în pag. 5)
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FABRICA, FAMILIA ȘI STRADA

O SINTAGMĂ A PSIHOECONOMIEI MILENIULUI III
„Ce a fost până acum a fost prost.
Revoluția în România abia acum trebuie să înceapă.”

(DAN BOBAN ȘI PETRE CICHIRDAN LA EMISIUNEA „INTERESUL GENERAL” TELEVIZIUNEA „VÂLCEA 1” – IULIE - 2019)
Dan Boban: - Bună ziua, bine v-am regăsit într-o zi de toamnă
authentică, în care „Plouă, plouă, vreme de beție”, la emisiunea
noastră, căruia azi i-am dat titlu „Cultura economiei sau economia
culturii!”. Îl salut și pe prietenul meu și sunt convins și al
dumneavoastră, de fapt primul director al Televiziunii Vâlcea Unu,
domnul director Petre Cichirdan, pe care îl ascultăm cu foarte
multă plăcere, de fiecare dată când vine la emisiune, dezvoltând
subiectele emisiunii.
Petre Cichirdan: - Bine te-am găsit și bine i-am găsit și pe
telespectatorii televiziunii „Vâlcea Unu”. Îi salut cu mare plăcere.
De fiecare dată când am avut ocazia să vorbesc la acest post, am
făcut-o cu plăcere. Iată că Radio Vâlcea 1 face treizeci de ani la
fel ca firma pe care o conduc și în care din 1993 produce aceste
publicații, Intol Press, înfințată în aprilie 1990; de asemenea
douăzeci și cinci de ani de la înființarea în mod cursiv a emisiunilor
ce se desfășoară la Televiziunea Vâlcea Unu. Ar fi bine să lămurim
un pic de unde vine acest post de di-rector, cu care mă gratulați
de atâtea ori. În 1993, când am înființat postul de televiziune, eu, împreună cu prietenul nostru Emilian Frâncu am fost la București
la Consiliul Audiovizual să obținem licența
postului. Din partea televiziunii Vâlcea Unu,
reprezentarea postului în fața comisiei era
asigurată de către Emilian Frâncu, iar eu eram
directorul, în timp ce televiziunea prietenă
Etalon era reprezentată de Iulian Margu, iar
director era Doru Moțoc. În 1992 am intrat
în acest trust Regal - Filmar, pe vremea aceea
cred că era cel mai puternic grup de firme din
Râmnicu Vâlcea, real, total privat! construit de
colegii dinaintea mea de la zero, cu finanțare
privată, și nu ca alții care au preluat activele de la întreprinderile
de stat și s-au transformat în societăți particulare. Tot atunci
colegul și prietenul nostru Frâncu Emilian a înființat o fabrică de
mecanică fină la care eu am fost numit director, pe firma Filmar,
care era pe structura firmei Regal. De aici apare practic în scripte
singura funcție de director, la mine. Fabrica nouă, de mecanică
fină s-a înființat și întreținut cu banii produși în Regal cea mai
puternică firmă de presă scrisă postrevoluționară...
D. B.: - In acest an în care se închid niște ani rotunzi, pot să
spun că și eu fac douăzeci de ani de când sunt aici la Televiziunea
Vâlcea Unu. Este totuși o sumă de ani, la o televiziune care se
menține într-un top elevat. Practic nu există nici o emisiune care
să fie criticată.
P. C.: - Într-adevăr în Râmnicu Vâlcea acest post de televiziune
s-a păstrat constant în atenția telespectatorilor, prezintă niște
emisiuni foarte bune, cum este și emisiunea aceasta pe care tu o
faci cu talent și mare dăruire și postul s-a păstrat într-un segment
dfe apariție continuu. M-a preocupat și pe mine titlul pe care l-ai
ales pentru emisiune „Cultura economiei sau economia culturii!”,
cred că te-ai gândit la faptul că aceasta, cultura este un element
activ care pe zi ce trece se transformă într-un element-factor
economic. Există un scriitor vâlcean, Ștefan Dumitrescu, care
neagă existența în lumea reală exactă și materială a termenului
de economie cu care noi ne-am obișnuit de zeci de ani…economia
politică, economia țării. El nu consideră că economia este o
știință, iar viitorul va vorbi numai de psihoeconomie! El introduce
personalitatea și gândirea umană în factorul de producție. Acuma,
cultura este un conglomerat de foarte multe activități specifice
unui anume loc și care are darul de a conserva o realitate și de
a o duce mai departe. În trecut, la Vâlcea Unu aveam emisiunea
„Ceea ce rămâne”, a scriitorului Doru Moțoc, care a fost foarte
importantă în perioada trecută. Era, așa, ca un barem, se spunea:
„Ai trecut pe la Vâlcea Unu, pe la Doru?”, da, era un act de cultură.
La fel se întreabă și Constantin Zărnescu de la Cluj: - „Ai trecut
pe la Intol Press? înseamnă că ai o treabă serioasă cu cultura”. În
sensul acesta, cred, această cultură va fi un element important
în economie. De asemenea cred că un om de cultură care în cele
douăzeci și patru de ore, legat de orașul Râmnicu Vâlcea, merge
pe stradă așa cum mergem toți și, dacă se întâmplă ceva, nu îi
place un semafor, altceva, nu îi plac unele lucruri, rondurile de
flori bunăoară, blocurile cum sunt făcute, toate acestea trebuind
a fi decantate în mintea lui... Nu toată lumea poate să-și dea cu
părerea, să limpezească lucrurile. Dar oamenii implicați în cultură

au această capacitate de a decanta și a emite o părere care să
fie într-o structură generală universal valabilă. Cu alte cuvinte
oamenii de cultură nu sunt habotnici, ei au această capacitate de
a dărui și celorlalți cu care stau de vorbă. Nu țin neaparat la ideile
lor, dar, față de alții, vor să și le exprime. Din punctul acesta de
vedere ca beneficiari ai oricăror activități avantajoase economic
din societatea noastră noi avem dreptul la critică, la aprobare sau
respingere. Nu există lege pentru treaba aceasta. Este un drept
al omului complex, cetățeanului modern, la viața societății din
care face parte. Nu ai o societate așa, nu o să ai nici păreri, nu
o să te critice nimeni, toată lumea o să te laude și numai banul,
posibilitățile materiale vor face jocul exprimării părerilor de mai
sus, criticilor. În societatea noastră, însă, și noi doi în speță acum
vorbim de treaba aceasta, noi vrem să ne spunem părerea chiar
dacă nu suntem ascultați. Remarca că nu suntem de specialitate
este o prostie. În societatea noastră avem dreptul să ne spunem
părerea toți. O părere bună va fi îmbrățișată de mai mulți

concetățeni, o parte receptivă din conducători și comunitatea nu
are decât de câștigat…
D. B.: - Ai simțit foarte bine acest subtitlu al emisiunii noastre,
dar gândește-te puțin dacă am fi folosit amândoi un joc de cuvinte
și am fi zis economia culturii am fi nimerit în alt spațiu. Pentru
că, am mai vorbit noi în alte emisiuni, cultura este necesară. Un
bun necesar, pentru ca totul să se întâmple așa cum ai spus tu cu
„decantarea”… Fără cultură nu poate exista nici măcar un orășel,
darămite un oraș ca acesta…Râmnicul. Nu poate exista în acest
sens, că nu poate să ne aducă o plusvaloare a muncii sociale. Noi,
datorită unor oameni extraordinari, în Râmnicu Vâlcea, care s-au
implicat de-a lungul timpului și se vor implica în continuare, în
această economie culturală, constatăm, de exemplu, și o anume
neimplicare, cu toate că la Biblioteca Județeană nu există zi
aproape în care să nu fie o manifestare: o lansare de carte, un
simpozion, ceremonii sau omagii pentru oamenii de valoare,
care nu mai sunt dar ne-au lăsat o moștenire de valoare și altele.
Acestea sunt lucruri care există foarte mult în comparație cu alte
orașe cu aceeași populație, de aceeași mărime, dar fără aceeași
frumusețe citadină și naturală pe care o avem noi.
P. C.: - Fac legătură cu economia, nu-i indiferent omului de
cultură, dacă în fața prefecturii, între poșta nouă și cea veche
sau Liceul Lahovari, strada este tratată într-un mod foarte civilizatestetic. Cu iarbă pusă ca la Londra, zic și eu la întâmplare-gazon
englezesc, cu flori puse ca la Paris, nu în mod abuziv florile așezate
oriunde…aceasta este o dovadă de civilizație, de cultură, pe care
cei care au făcut asta o dovedesc. Dar nu la fel se întâmplă și mai
departe de la Liceul Lahovari până în nord, unde pe niște trotuare
foarte largi, foarte bine făcute, cu grătare de aerisire pentru
copaci, o idee foarte bună prin care să răsară câteva fire de iarbă
și să rămână spațiu pentru respirația pomilor, au fost înlocuite cu
cutii de lemn cu flori de toate felurile care, ca idee, nu mai este în
aceeași gamă de civilizație. Nu o critic, este o dovadă că noi știm să
păstrăm curățenia, dar soluția nu este demnă pentru acest cartier
care este unul din cele mai frumoase și valoroase din Europa de
est. Iată-cultura acționează asupra esteticului străzii și practic este
produsul acestei străzi. Strada are o producție proprie, invizibilă, a
cetățenilor săi. Ea produce cultură. Eu de exemplu sunt partizanul
sintagmei „Fabrica (uzina), familia și strada”, al treilea element
fiind cel care ne formează în noua civilizație a psihoeconomiei
sau altfel zis, civilizația unui neam. Alți spun „Fabrica, familia și
biserica”! Eu am spus strada fiindcă oriunde te duci, în țară sau
în străinătate, strada este cea care îți dă gratuit prima informație,

de bază, despre civilizația și despre starea economică și culturală
în orașul respectiv. Oriunde ai merge, strada îți spune adevărul.
Și o altă problemă economică legată de cultură este să analizăm
dacă ceea ce se întâmplă acuma în orașul Râmnicu Vâlcea
reprezintă o valoare care trebuie concordată și cu viitorul. Când
vorbim de arhitectură nu putem să nu vorbim de viitor. Ori, dacă
Matei Basarab a fost o stradă, un cartier, care a reprezentat un
exemplu în România de cum trebuie să tratăm vechea construcție
comunistă și au fost refăcute fațadele blocurilor confort II și
III din prefabricate de la vechea și care nu mai este fabrică de
prefabricate, și au necesitat nu numai tencuitul și vopsitul estetic,
ci și refacerea cât de cât a unei structuri pentru o mai bună
izolare a lor (acoperiș și pereții exterior), nu același lucru pot
să spun despre o anume initiative luată de pe Calea lui Traian.
Am lăudat cel puțin în douăzeci de numere din Cultura vâlceană
această realizare, la timpul respectiv, a străzii Matei Basarab și nu
pot să vă ascund că am avut numai necazuri. Dar cum poți să iei
Calea lui Traian, care din 1980 este mândria
arhitectonică a orașului, formată din blocuri
cu o arhitectură unica, cu cărămidă aparentă,
cu aspect extraordinar, să pui peste cărămidă
aparentă, peste zidul de piatră sau cărămidă,
spumă poliuretanică!?... În primul rând
strică tot aspectul blocului-nu se păstrează o
arhitectură atunci și acum, viabilă! Eu nu știu
cum nu protestează Uniunea Arhitecților!?
și apoi nu cred că este atât de rezistentă, să
reziste patruzeci de ani așa cum a rezistat
originalul! Eu am încercat să ard o bucată de
spumă și din greșală am picurat cu benzină
pe ea; și vă spun că s-a topit aproape,
instantaneu, toată! Cum s-a topit tavanul de la „Colectiv” la
incendiul din 2014 din București! Iată, că varianta arhitectonică și
constructivă nu permite așa ceva. În plus sunt niște costuri foarte
mari care angajază pe oameni ani de zile la plată. Să vedeți ce
o să iasă la blocul care se face acum. Oamenii sunt revoltați, eu
mă revolt. În plus, să nu mințim oamenii că este izolare termică.
Noi la aceste blocuri avem deja izolare foarte bună din felul cum
ele s-au construit, cu elemente de BCA, cu tencuială exterioară,
tencuială interioară plus un strat de cărămidă roșie. Soluție
constructive care permite o respirație a zidurilor. La fel avem
geamurile și ușile de termopan, să lăsăm măcar pereții să respire.
La blocurile unde au apărut pete pe tencuială, la nici cinci ani de
la execuție, trebuie să se pună schela și să se repare. Dar ce te faci
dacă a dispărut firma constructoare? Se pot face multe lucruri
bune, normale. Dar noi vrem să găsim, ca în basmele românești,
oul de aur, lâna de aur… falsă!
D. B. :  - Oul de aur este pentru proiectanți și pentru executanți.
Mai este un lucru. Există o Hotărâre de Guvern care interzice
schimbarea aspectului exterior al clădirilor din apropierea
imobilelor istorice. Cum ar fi ca blocul „Filipin” să fie tratat așa
situat între imobile istorice: Liceul Lahovari, Liceul Mircea cel
Bătrân și Episcopie? Ar fi ca un băț cioplit doar curățat de coajă,
între ele. Sau poate vor să facă și Liceul Lahovari… Aici este vorba
de economia culturii; și trebuie aprobare de la ministerul culturii
să faci așa ceva.
P. C.: - În concluzie această metodă pentru blocurile de
confort II și III este foarte bună. Dar nu și pentru celelalte. Pentru
apartamentele care sunt construite bine cum sunt cele de pe
Calea lui Traian este o minciună că au nevoie de izolare termică.
Dacă au ușile și geamurile de termopan ele vor deveni incubatoare
și în viitor vor deveni inestetice, se vor jupui. Ele au o temperatură
constantă, din construcție, care nu necesită alte adaosuri, în plus
ele au beciuri care au dublă destinație: boxe magazii și adăpost
antiaerian pe timp de război. Ce avem noi pe Calea lui Traian, nu
se compară pozitiv cu nimic din Europa de astăzi și de ieri.
D. B.: - În altă ordine de idei, domnule Cichirdan, am răsfoit
Cultura vâlceană pe care ați scos-o acum, revistă de analiză și
informație culturală și mi-a sărit în ochi prima pagină cu o scrisoare
deschisă adresată seniorilor Vâlcii. Despre ce este vorba? Nu am
reușit în pauză să citesc tot articolul, dar...pare ceva incitant!...
Scrisoare deschisă!!!
P. C.: - Noi în vara aceasta am avut două evenimente pentru
personalități deosebite, în sensul că la Mănăstirea Bistrița, în
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Costești, Arhimandritul Veniamin Micle a împlinit vârsta de 80
de ani și am consacrat mai multe numere de ziar pentru această
aniversare. S-a organizat foarte frumos o întâlnire și la mânăstire
pe 7 iulie. Un alt eveniment tot legat de personalități care radiază
la nivel național, a fost pentru scriitorul Constantin Zărnescu
care în luna aprilie a împlinit șaptezeci de ani. Tot așa, mai multe
numere au cuprins articole despre domnia sa, scrise de scriitori,
de oameni de cultură din județ. S-au strâns foarte multe pagini
din județul Vâlcea, din Gorj, din toată Oltenia de sub munte care
au scris despre domnia sa. Scriitorul Constantin Zărnescu, foarte
cunoscut nouă, fiind vâlcean din Lăpușata, a avut o activitate la Cluj
exepțională de-a lungul timpului, el fiind reprezentantul practic al
românilor și în general al culturii de dincoace de Carpați în inima
Transilvaniei în Cluj Napoca, ducând o activitate foarte importantă
pe acest teren. El se prezintă într-un mod deosebit de important
privind prietenia dintre unguri și români. Eu de câte ori am fost la
Cluj, la o lansare de carte sau expoziție, în jurul meu toate națiile
care participau la manifestare se comportau admirabil! foarte
frumos, am adorat acest lucru. M-am simțit foarte onorat, mai
bine ca acasă. Și au fost manifestări care mi-au demonstrat asta.
Există o propagandă falsă privind relațiile dintre noi și unguri.
Dar realitatea conviețuirii dintre oameni demonstează altceva.
Se trăiește într-o mare unitate culturală și de bună înțelegere.
Constantin Zărnescu s-a simțit dator să mulțumească celor care
au vorbit despre el, și scrie o scrisoare deschisă! Scrisoarea
deschisă este foarte interesantă pentru că e ca o mică istorie a
culturii Vâlcii, fiindcă el se simte dator să mulțumească fiecăruia și
să analizeze cultura regiunii noastre. De aceea am băgat articolul
pe prima pagină deoarece consider că este deosebit de moral,
acest articol, chiar dacă el mai aduce și critici la oamenii de cultură
vâlceni prin faptul că demonstrează, pe zi ce trece de la o anumită
perioadă, o îndepărtare de una dintre politicile noastre cele mai
realiste, a țării noastre, din Europa și din lume, aceea de a arăta
latinitatea și statalitatea poporului român care devine într-adevăr
un popor în conștiința europeană după cucerirea Daciei de către
Imperiul Roman. E jenant să vină acum oameni de cultură care
să-l înjure pe Traian, să-l facă bandit pe acest mare imperator al
Europei. Toate țările dezvoltate, fără ca să aibe dovezile noastre,
doresc să se încuscreze, să arate legăturile lor cu Imperiul Roman,
fiindcă se consideră că în aceea perioadă era cel mai mare și cel
mai evoluat, și mai mult a dăruit lumii creștinismul! Eu consider că
evreii au fost mai evoluați pentru că primul drept civil este creat de
Moise. Dreptul roman este mult mai influențat de dreptul ebraic.
Deci este o mândrie să spunem ce rol important a avut Imperiul
Roman în formarea noastră; desigur, prin Apolodor din Damasc,
și rolul dacilor asupra imperiului. Răzvan Teodorescu a spus încă
de anul trecut că cel mai mare pericol este să ne îndepărtăm de
statalitate și de originea noastră latină. Nu are importanță care
au fost mai întâi, unii, susținând că dacii au fost prima civilizație
a Europei, au fost primii. Sigur, poate așa este, dar nimeni nu
poate să schimbe tradiția populară care îl face pe Traian „bădiță”
de-al nostru! Desigur poate așa este, dar asta nu schimbă cu
nimic latinitatea noastră. Noi ne referim la Calea lui Traian sau
statuia lui Traian care acum se reabilitează, se schimbă pavajul.

Ar fi o rușine să cadă Traian de acolo. Tot ce a gândit această
nație și Transilvania, și Tara Românească, aceste simboluri arată
unitatea acestui popor și a acestui concept european. La Vâlcea
sunt oameni care se pun invers, adică vezi doamne că strada
Decebal are cinsprezece metri lungime și Calea lui Traian are o
sută de kilometri. Strigă unul dintre aceștia: - „Este Traian! este
mai important ca Decebal?” Dar nu așa se pune problema. Ieri la
bibliotecă în fața președintelui Consiliului Județean niște oameni
aplaudau asta! Și lucrul acesta este foarte grav, sunt oameni care
la diferitele simpozioane organizate în anul Centenarului, cântau
la infinit „Treceți batalioane române Carpații!” Noi comunicămpublicăm de o jumătate de an propunerea lui Constantin Zărnescu
ca la Râmnicu Vâlcea să se monteze o Lupoaică Capitolină. Eu am
imaginat-o la Pudul lui Hozoc, căci de acolo se vede Bisericuța
Cetățuia, și am pus-o în vârful unei coloane de tipul celor de la
fostul Palat al Culturii! Compozite, astăzi palat al Justiției! Podul
lui Hozoc, de unde se vede Cetățuia, de unde se vede Muntele
Cozia, de unde se deschide calea către Transilvania, imediata
Transilvanie la nici 60 de km! Da aici trevbuie să o montăm,
căci întreg acest cartier s-a născut cultural în proporție de 80 la
sută datorită românilor transilvăneni din Mărginimea Sibiului!
Să punem o Lupoaică care să ateste originea noastră latină, așa
cum cu un deosebit bun simț și multă știință istorică împăratul
Austriei, Carol al VI-lea a scris pe placa de la Ganga (Câineni) STA
VIATOR/ UBI NATVRA STARE JUBET/ ET VIRTUS TRAIANI STETIT:
„Oprește-te călătorule! Unde natura îți poruncește să te oprești și
vitejia lui Traian s-a oprit!” Această Lupoaică, în Transilvania este
în două sute de replici, în timp ce în Oltenia nu avem nici una sau
una singură în Muntenia! Se spune: „Să nu punem o Lupoaică,
să-l punem pe Decebal acolo”. Este, dacă vrei, iar o broblemă de
cultură! De aceea, Constantin Zărnescu critică în articol, dar în
rest laudă foarte mult realitatea culturală, realitate a Olteniei de
sub munte, a Vâlcii în special și noi știm că orașul nostru a dat mari
oameni și, nu de acuma, ci de vreo șase sute-șapte sute de ani.
Nu suntem cuiul lui Pepelea, dar există o mișcare europeană, est
europeană, dacă vreți, care s-a desfășurat pe acest magnific fluviu
care este Oltul și care acum este o ruină!!!
D. B.: - Cultura vâlceană, am răsfoit puțin în pauză, mai are
niște articole foarte interesante, toate sunt interesante, dar ce
mi-a atras atenția este articolul despre Regimentul II Dorobanți
zis și Cățea.
P. C.: - Mi-ai adus o minge la fileu. Tocmai vroiam să prezint
acest subiect, de fapt mult mai complex. Într-o dimineață cineva
m-a chemat la Călimănești să-mi arate ceva. Ajuns acolo mă
întâlnesc cu cel care a scris articolul cu regimentul, care de fapt
a scris și o carte cu același conținut și căruia i-a făcut o recenzie
nemaipomenită Felix Sima, este soțul doamnei Elisaveta Novac,
care scrie cărți pentru copii. Este una dintre marile scriitoare
pentru copii. Este din Cernișoara de la noi. Mi-am propus să le
prezint în emisiunea ta. A realizat niște cărți foarte frumoase. Ce
picturi!? Această Elisaveta Novac a reușit să țină împreună, în
toată regiunea Argeș, formații de copii talentați în pictură și desen
și care au realizat lucrări nemaivăzute. Am fost la festivalul de la
Aref de acum zece ani cu un simpozion Vlad Țepeș și am văzut

expoziția doamnei Elisaveta Novac, cu serieri de-ale domniei sale
și cu picturi ale unor grupuri de copii din Aref, din Pitești, din
Corbeni, din mai multe locuri.
D. B.: - Este foarte greu să creezi literatură pentru copii. Nu
sunt mulți scriitori care se pot adresa copiilor. Ce coincidență. Am
deschis cartea „Caligrafia Copilăriei” exact la pictura pe care a
semnat-o Dragoș Serafim. Eu am stat la un moment dat pe aceeași
scară cu doctorul Dragoș Serafin, un medic și un om extraordinar.
Și iarăși mi-a atras atenția un articol, „Arhivele și poveștile lor
înspăimântătoare; Un caz de pruncucidere la Râmnicu Vâlcea la
1836” de Bogdan Dumitru Aleca.
P. C.: - Întradevăr acest Bogdan Dumitru Aleca este un tânăr
de excepție căruia eu îi văd un viitor de scriitor. El scrie articole
bazându-se pe realitatea, scoasă din arhive, a Vâlcii, cum este cel
de față și care a avut loc în anul 1836.
D. B.: - „Localizarea bătăliei de la Posada în stânga Oltului”
este de asemenea un articol interesant. Noi am mai discutat o
dată despre Posada și despre revendicarea poziției Posadei și de
mai multe opinii ale diferiților istorici, Posada noastră de Vâlcea
este la Perișani.
P. C.: - Mulți au fixat-o acolo, dar cei mai deștepti au fost
totuși comuniștii. Ei au adus un străin care le-a făcut un mozaic pe
clădirea Arhivelor vâlcene cu Bătălia de la Posada. Este o lucrare
monumentală, unică în Europa la aceste dimensiuni. Acesta este
un mozaic de artă, nu un mozaic oricare, făcut din bucățele de
piatră colorată natural. E o bijuterie. E mai frumoasă ca Cronica
pictată de la Viena. Acolo e o poveste pentru copii. Așa se scria
istoria atunci. Deci aceștia au pus-o pe fațada clădirii Arhivelor din
Vâlcea. Asta are semnificație că Posada a fost în Vâlcea. Dar sunt
păreri care o susțin în dreapta Oltului, iar alții care susțin că a fost
în stânga Oltului. Arhimandritul Veniamin Micle a venit cu două
documente scrise chiar de Carol Robert de Anjou, și susține că
bătălia de la Posada în mod sigur a fost în dreapta Oltului, și nu în
stânga. Ori dacă nu a fost în stânga înseamnă că nu a fost în Loviște.
Alt maestru în istorie spune că poate să fie în dreapta Oltului, dar
la Câineni. Părerea mea, nu este atât de important locul, eu știu
că a fost o mare victorie a românilor împotriva ungurilor, că s-a
petrecut aici din moment ce vorbesc alții despre ea, adică cronica
de la Viena, dar nu iau cronica de la Viena ca bună. Eu știu cum
se scria istoria în, și înainte de secolul XIX; se scria mai mult în
desene decât în cuvinte. Și atunci cum cronica este scrisă după
100 de ani după bătălie, nu putea fi localizată perfect căci nici nu
erau hărți cu amănuntul, atunci. Arhimandritul Veniamin Micle
este un savant, el justifică orice cuvânt scris cu documente.
D. B.:  - Alt articol „Un omagiu adus marii istorii a românilor” și
toate celelalte articole, pe care am să le citesc când ajung acasă.
Și ce rămâne? Ce rămâne Petre Cichirdan?
P. C.: - Rămâne ceea ce despre care noi vorbim cel mai puțin;
rămâne strada, rămân blocurile, rămân monumentele. N-o să
rămână toate. O să vină alții și o să dărâme din ele, o să schimbe
lucruri, o să schimbe și legea monumentelor, căci cea de acum
este, a fost extrem de proastă. Ce a fost până acuma a fost prost.
Revoluția în România abia acum trebuie să înceapă.

DESPRE HAOSUL CLIMATIC PLANETAR...

– România, Estonia, Cehia, Ungaria ș.a. trebuie să treacă la
industriile și sursele de energie curată și să recalifice lucrătorii
pentru industrii durabile și de înaltă tehnologie. Pentru a satisface
promisiunile, preocupările trebuie amplificate în toate sectoarele,
la nivelul anului 2030. Dar nicio țară din grupul „G20” – cel al
principalelor 20 de state dezvoltate și emergente din lume nu și-a
asumat intențiile pentru întrunirea de anul viitor de la Glasgow.
Se știe că SUA s-au retras din Acordul de la Paris, iar de la alți
poluatori precum China și Japonia nu sunt speranțe prea mari.
Ecologiștii mizează pe Europa, al treilea poluator mondial după
China și SUA să preia rolul de locomotivă în acest domeniu, de
importață vitală. Deși atenția Uniunii Europene pe problemele
mediului înconjurător este uriașă, chiar în interiorul său, ambițiile
climatice sunt foarte variate. Pe termen lung, 24 de state membre
s-au angajat să atingă neutralitatea carbon în 2050, iar pe termen
scurt și mediu doar 8 țări și-au asumat obligația să reducă cu 55%
emisiile de gaze cu efect de seră, până în 2030. Este îmbucurător
faptul că președinta noii Comisii Europene, Ursula Von der Leyen
și-a însușit obiectivul de 55 de procente până în anul 2030, pentru
a se realiza ”tranziția spre o planetă mai sănătoasă”. În context
subliniem că domnul Mircia Gutău, primarul municipiului Râmnicu
Vâlcea a fost mandatat, cu unanimitate de voturi, să semneze
Pactul Primarilor privind schimbările climatice., prin care 372 de
orașe din statele membre ale UE, printre care și România și-au
propus să atingă și să depășească obiectivele de reducere cu 20%
a emisilor de CO2,pînă în 2020.
Două teme majore au dominat discuțiile din cadrul Summitului
de la Madrid. Este vorba despre piețele internaționale ale
carbonului și despre finanțarea pierderilor și a prejudiciilor. Acest

dosar sensibil poate genera tensiuni între țările dezvoltate și cele
în curs de dezvoltare. Țările bogate din nord au promis că vor
mobiliza 100 de miliarde de dolari anual, până în anul 2020, pentru
a le ajuta pe cele din sud, mai sărace, să facă față schimbărilor
climatice, dar în 2017 nu au atins decât 71 de miliarde.
Prin proiectul său ”Pactul Verde” Uniunea Europeană și-a
propus să reducă emisiile de dioxid de carbon la zero, până în anul
2050 și să facă din Europa primul continent neutru din punct de
vedere climatic. În context subliniem că aproximativ 70 de țări s-au
angajat să compenseze, în totalitate, emisiile de carbon cu măsuri
pentru captarea acestora sau plantarea arborilor. Este o realitate
că de 25 de ani se tot discută despre reducerea emanațiilor de gaze
cu efect de seră, fără vreun efect notabil, 2018 fiind anul record
în materie de concentrare a gazelor poluante. Opiniile experților
sunt împărțite. Unii susțin că nimic nu este încă pierdut dacă lumea
va înțelege că trebuie să se acționeze neîntârziat. Alții consideră
că umanitatea s-a înscris deja pe panta ireversibilă a dezastrului.
Sunt și persoane care susțin existența unui război meteorologic
la nivel mondial. Dar trebuie să precizăm că încălzirea globală nu
este cauzată doar de oameni.Cei mai dezamăgiți sunt ecologiștii
dar speranța nu trebuie să moară.
În context apreciem apelul părinților din lumea întreagă pentru viitorul copiilor lor și așteptăm ca în 2020, la Glasgow, să se întâmple un miracol. Să nu uităm că viitorul planetei Pământ depinde de fiecare dintre noi. Anul acesta marcăm Ziua Mondială a
Mediului în condiții speciale. O temă importantă de cercetare ar
trebui să vizeze lrgătura dintre distrugerea ecosistemelor, dezastrele ecologice, accentuarea poluării și pandemia de coronavirus.
Cu certitudine, a aerul poluat crește incidența Covid 19.

(Urmare din pag. 3)
La Moscova s-a înregistrat cea mai caldă zi de decembrie din
ultimii 133 de ani, cu o temperatură de 5, 40 Celsius și au apărut
ghioceii. În mod normal, în această lună, capitala Federației Ruse
era acoperită cu o pătură de zăpadă. Și în România, a doua decadă
a lunii decembrie a fost mult mai caldă decât în mod normal, cu
temperaturi cuprinse între 7 și 17 grade Celsius, de fapt toată
iarna a fost atipică. Potrivit ANM, temperaturi neobișnuite pentru
luna decembrie, peste 15-20 de grade Celsius s-au înregistrat
în anii 1989, 1985, 1960, 1957 și 1903. O contribuție nefastă la
degradarea mediului înconjurător are jaful pădurilor. În 2018, pe
piața lemnului din țara noastră erau 6189 de firme active și anual
sunt tăiați ilegal 18 milioane de metri cubi de lemn, un adevărat
dezastru ecologic. Sunt câteva exemple care demonstrează că
încălzirea globală care provoacă schimbări climatice și fenomene
meteorologice extreme este o realitate alarmantă. Cu toate
acestea, în agenda oficială a Summitului de la Madrid COP 25 nu
au fost înscrise negocieri majore și nu s-a încheiat un acord. Acesta
și-a propus să pună bazele unei noi etape de acțiune climatică,
experții având misiunea să pregătească următoarea reuniune
COP 26, care va avea loc la Glasgow, în Scoția, în noiembrie 2020,
an decisiv pentru climă și biodiversitate. În 2015, la Paris s-a
semnat Acordul privind clima, iar fiecare țară a stabilit un plan de
acțiune (”contribuții determinate”) pentru a reduce emisiile de
gaze cu efect de seră. Dintre țările Uniunii Europene, cei mai mari
poluatori sunt Marea Britanie, Germania, Italia, Franța și Polonia.
Regiunile dependente de combustibil fosil, mai ales cărbuni

A consemnat Simona Maria KIS
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ȘTEFAN DUMITRESCU: „POVESTIRI DE DRAGOSTE”

A

părută în 2019 la Editura „Armonii culturale” Adjud,
Vrancea, editor: Gheorghe A Stroia, tehnoredactor Ștefan
Dumitrescu, tipărită la Copy & Print Center Iași, cartea este
o culegere de trei povestiri, una mai frumoasă și reușită decât
cealaltă: „Cântecul câinelui”, „Moș Vasile cel bun” (excepțională!),
„Fastuoasa ninsoare”. Nu m-am abținut să nu o subliniez pe
cea de-a doua, după așezarea din carte deși povestirea a treia,
„Fastuoasa…” cucerește prin limbajul literar și decantarea psiho
filosofică… La sfârșitul cărții ne aflăm și noi cu niște aprecieri făcute
după lansarea celor două grandioase romane „F. A. Dostoievski
s-a sinucis la București…” și „Ce mult te-am iubit…”și volumul
„Bălcescu fluturând” - trei capodopere în domeniu - și care ne
oferă prilejul de a-i mulțumi marelui scriitor pentru generozitate
și inteligență critică, aceea de a nu tine cont numai de părerile
membrilor breslei Uniunii Scriitorilor așa cum au făcut și mai
fac atâția noi membri ai acestei uniuni asupra cărora am referit!
Rușine să le fie și ne cerem scuze că am greșit scriind despre
operele lor, nevrând să le pătăm valoarea...până întracolo s-a
ajuns cu această diferențiere între scriitorii profesioniști (membri
USR) și cei neprofesioniști (doar oameni de cultură…ceea ce tot
este bine!)
O carte, lecturând prima povestire, „Cântecul câinelui”,
a melomanului cameral din sala de concerte, desigur acum
o femeie, Anamaria Eleuteriade, de aproape treizeci de ani,
cercetător literar și care se îndrăgostește de violoncelistul Vicent
Alexandru…O dragoste greu împlinită în cazul violoncelistului,
instrumentul acestuia, destul de greoi, având însă un sunet foarte
apropiat de vocea umană…masculină, înăbușită și ca un murmur
(cei de vârsta noastră, sexagenari își aduc desigur aminte de filmul
Bela, sovietic, în care fondul sonor într-un film aproape tăcut este
susținut de Mitislav Rostropovici-marele violoncellist al Rusiei-și în
care violoncelul cântă când tac personajele) trebuind să fie într-o
cursă permanentă cu propriul timp… Până la scena de dragoste
mult așteptată, Ștefan Dumitrescu fiind un maestru al romanului
de dragoste, ca și în poezie-de dragoste-povestirea își desfășoară
acțiunea-narațiunea în planul estetic și filosofic al impactului
dintre arta muzicii și comunitate…Am notat pe manșeta cărții
urmărindu-i pe cei doi eroi Anamaria și Vicent: omul cult știe să
asculte, gândește înainte de a vorbi; Vicent este conservator în
arta muzicii, ca mai toți marii muzicieni, în cazul de față, având de
a face cu arta interpretativă, arta muzicii fiind singura din istoria
artelor care este constituită din două arte: arta interpretării și
compoziția! „linia melodică devenise de mult un element al

trecutului” în interpretarea modernă a violoncelistului Vicent
Alexander acest lucru părându-i-se cu adevărat o idee extrem
de utopică. Marea artă trebuie construită pe temelia trecutului,
temelia clasicismului. „De altfel ulterior lucrurile se limpezesc și
arta își regăsește întotdeauna coordonatele sale fundamentale”
De aici rezultă modernitatea lui Brâncuși, și
nu modernismul-pierderea liniei melodice,
echilibrul - acesta fiind singurul din lume,
artist, care la începutul secolului XX construiește și nu dărâmă! Am mai notat: iubita
cât de matură o fi ea suferă de plăcuta spaimă
adolescentină că iubitul ei este foarte iubit de
alte femei, și el îi este credincios doar ei!...
„ideia unui Vicent credincios nu-i displăcea
deloc”… Ea, trăind cu întârziere dragostea, se
bucura ca un copil de ce va face în viitor; da
în iubire faptele pot exista și în imaginabila
lume a virtualului. Un stil cu totul elevat de
mare scriitor, deși povestirea este plină de
dialoguri, pe hârtie nu există nici o linie de
dialog! Un stil în care narațiunea curge ca
un fluviu de fapte și idei…Muzica nu a fost
creată ca să imite natura-cum bine scrie în
orice tratat de muzică-ci ca să completeze
natura!...să umple spațiul dintre om și natură,
să lege cele două entități: om și natură.
A doua povestire „Moș Vasile cel bun” ne-a plăcut enorm, atât
de bine reprezintă o realitate mult cotcodăgită în lumea literară
trecută - intrarea țăranului roman în CAP! Nici „Desfășurarea”, și
nici altă lectură de carte prea mult afumată de crimele existente
în afirmarea noului timp post 1917, ideia unirii forței de muncă
țărănești, veche de când e lumea, exemple vedem în Vechiul
Testament, nu este exprimată mai corect și mai bine, mai frumos
ca în această povestire, pe care de plăcere am citit-o de două ori
și nu am notat nimic! N-am vrut să impietăm scrisul formidabil
al acestui scriitor! artist de geniu!...atât de puțin cunoscut în
saloanele de modă ale spațiului literar românesc inundat de
critică, de teoria criticii pe care din păcate tot mai mulți o fac artă!
cercetare ștințifică, poemă gogonată ajunsă fără egal în spațiul
literar și artistic…Moș Vasile este un produs al comunismului
românesc cu bune și rele, și, care, comunism în genere, socialism
mai corect zis este noua etapă logică și fără întoarcere a omenirii
după capitalismul instalat după feudalism!...Păi, „bine a făcut” că

s-a înscris printre primii că uite așa toți au murit și el a rămas,
a devenit sfânt! Cum sfinți au fost părinții noștri care n-au
fost eroi, dar ne-au adus pe noi frumoși și sănătoși, și învățați,
și bogați, până în mileniul III! Da, votăm și noi, cei de aici, din
Vâlcea și din Hotin, cu Moș Vasile cel devenit sfânt și din marele
neam de pământ al lui Petrache Poenaru!
Substratul acestei povestiri, literar vorbind,
îl găsim la Denis Diderot, care în „Jacques
Fatalistul și stăpânul său”…da, „Stătea scris
în ceruri” ca Moș Vasile să trăiască mult și
bine într-o societate în care românii nu prea
au știut, cei mai mulți, să trăiască și mult, și
bine! Da, Moș Vasile, este un document scris
despre societate românească, țărănească,
post belică!...Și ce morală spre sfârșitul
poveștii: „Da dumneata nu vezi că acum
Siberia este peste tot?” a plecat din loc și s-a
autogeneralizat, automondializat? E he hei și
ce mai urmează după asta!?
După lecturarea și celei de a treia poveste: „Fastuoasa ninsoare” un adevărat
poem în proză, psiho folosofic, care te
supune unei cazne plăcute de a citi și reciti
pentru a pătrunde bine sensul, limbajul,
spunea cineva că valoarea unui scriitor stă
în numărul de cuvinte diferite, folosit, din bagajul propriu, foarte
multe, dar noi spunem că în cazul scriitorului Ștefan Dumitrescu,
nu vocabularul este mare, deși nimeni nu i-l poate măsura, căci
nu îndrăznește în fața unui atât de complex noian de imagini și
idei, ci masivitatea textului, plinătatea lui, în acțiunea de a ocupa
și umple un hău imens căscat mai ales după 1989 în spațiul literar
și artistic românesc, filosofic, și cu un înalt nivel psihologic, care
ne îndreaptă pe toți la marea aventură a existențialismului din
mileniul III.
Fără legătură cu obiectul studiului cartea lui Ștefan Dumitrescu,
dar cu legătură cu filosoful și psihologul și luptătorul… Revelația
trecutului istoric fără importanță pentru alții, dar exagerat
prezentată în țările fără personalitate, slab constituite ca să nu
spunem slab dezvoltate, din contemporaneitate! Iată acea parte
insistent majoritară din țara noastră care exagerează pe perioada
preromană, dacică, a istoriei noastre.

p cickirdan

Marian Pătrașcu-un rebel condamnat
Mihai CĂLUGĂRIȚOIU

R

ebel, pentru că așa se autocaracterizează,
și condamnat pentru că recunoaște: am
momente în care simt că am fost… condamnat
la viață!.
În cartea „Suntem ceea ce trecutul a sădit în
noi”, apărută la Iași, Editura Rotipo, în 2018, Marian Pătrașcu își pune sufletul și viața pe tavă,
prezentându-le cu o maturitate rece, prin prisma unui om trecut prin viață, nu foarte ușor, cu o
cultură solidă, cu certitudinile, dar mai ales îndoielile sale, oscilând între determinism și fatalitate.
Născut la 1 ianuarie 1953, Marian Pătrașcu a
fost, de-a lungul vieții sale, martorul instalării
unei orâduiri nedorite, impuse cu forța, de o
putere stăină, dar și trăitorul și făuritorul material și spiritual al acesteia, apoi, spectatorul evenimentelor din 1989 și criticul jefuitorilor de țară.
În această lume, greu de caraterizat, am
încercat să-mi fac datoria cât mai temeinic cu
putință, așa cum am învățat de la părinții și profesorii mei - mărturisește autorul, un justițiabil,
din ce în ce mai solitar, în actuala societate
românească, în care dreptatea este o marfă și o
câștigă cine dă mai mult.
Scriitorul își cunoaște foarte bine trecutul,
bunicii, străbunicii, pe care îi admiră și respectă,
și își iubește părinții, cu bune și rele, la rândul lor,
iubitori și exigenți, exagerat uneori, apre-ciază
școala și biserica, factori fundamentali în for-

marea sa ca om, calitate întâlnită din ce în ce mai
rar, în rândul contemporanilor, c-așa-I românul!
Temeiurile sunt, în concepția și convingerea
autorului, cele care ne dau sens și ne asigură
succesul în căutaterea propriei identități.
Născut la Greblești, județul Vâlcea, n-a uitat
niciodată acest lucru. Inginerul și cercetătorul
Marian Pătrașcu, împreună cu profesorul Nicolae Daneș, au întocmit monografia comunei Câi-

neni, din care face parte și satul natal, dovedind
o bună cunoaștere nu numai a istoriei trăite și
povestite de contemporanii săi, ci și a istoriei
documentate, cu acribia omului de știință.
Prin titlul cărții și argumentele cuprinse în
ea, autorul ne prezintă înlănțuirea cauzală a evenimentelor din viața sa, înlănțuire cunoscută, în
filosofie, ca teorie a determinismului, conform
căreia nimic nu este întâmplător; efectele, manifestările prezente sunt rezutatul, consecințele
unor cauze; efecte care, la rândul lor, devin
cauze pentru alte efecte, și așa mai departe.
În același timp însă, scriitorul este convins
că a fost însemnat cu o boală congenitală, tetrapareză spastică, sau, mai exact, Maladia Little,
precizând însă că boala se datorează unei lovituri
primite de mama sa, pe când era însărcinată.
Întâlnirea cu filosofia n-a fost una prea
fericită, pentru că cel (cei) ce trebuiau să
facă (predea) filosofie au făcut… propagandă
unei societăți în care era frig și foame, în care
trebuia să strigi în gura mare că-ți iubești țara și
conducătorii, altfel erai marginalizat ori eliminat.
Dacă profesorii de filosofie i-ar fi explicat că
gândirea universului, la scară macro sau micro,
în filosofie se cheamă ontologie (ramură care
studiază ființa și existența ei), cu cele două
subramuri ale sale, cosmogonia (ce se ocupă
de modul cum a apărut universul) și cosmologia
(din ce este alcătuit universul), ar fi făcut/
predat, într-adevăr, filosofie. De asemenea, ar fi

putut să explice studenților că de posibilitatea
cunoașterii și cunoașterea ființei se ocupă
gnoseologia, altă ramură importantă a filosofiei.
Tot din filosofie aflăm că raportarea omului
la existență, la societate și aprecierea ei, se
studiază de axiologie (axis-valoare), domeniu, la
fel de important, al filosofiei.
Toate aceste gânduri, legate de cum a apărut universul și din ce este format, de cunoașterea lui și de valorizarea sa, le întâlnim în această lucrare, bine argumentate și amplu exemplificate. Ba mai mult, autorul nu numai că explică, în baza cunoștințelor științifice pe care
le are, ce este universul și din ce este creat,
dar, prin invențiile sale, a participat chiar la
crearea ori, mai bine zis, la diversificarea sa,
păstrând, desigur, proporțiile. Dacă ar fi să-l
încadrăm într-unul din curentele filosofice,
materialism-idealism, este destul de dificil. Deși
își bazează experiența pe lucruri și fapte reale,
o argumentează științific, ba chiar o inventează,
recunoaște totuși că fără un Principiu Universal,
care nu poate fi decât Dumnezeu, lumea, cel
puțin până acum, ar fi greu de explicat și înțeles.
Rebel din fire, autorului, la fel ca și tatălui
său, i-a trecut, de multe ori, glonțul pe la ureche,
cum se spune, dar n-a tăcut și, foarte important,
n-a uitat, cum mulți, dintre semenii noștri, au
început să regrete epoca de aur, și de ce? - sentreabă autorul, răspunzându-și: pentru că nu
s-a schimbat nimic! (Continuare în pag. 7)
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Medalion Ion Pillat-75 de ani de la moarte 

ION PILLAT

(31 martie 1891-17aprilie1945)

Aci sosi pe vremuri
La casa amintirii cu-obloane şi pridvor,
Păienjeni zăbreliră şi poartă, şi zăvor.

N

e-am obișnuit(e a doua natură, nu-i așa?)să acordăm, în lirica interbelică-nu-i vorbă și istoricii,și criticii
literari au partea lor de contribuție-locul de corifei lui Arghezi, Bacovia, Barbu,Blaga (ordinea este alfabetică
și nu aleatorie).Desigur,fiecare dintre ei a trasat o cale în poezia noastră. Dar,din motive extraliterare, nu și în timpul
vieții, un mare poet,care ar completa o cvinta literară, a fost, îndelungă vreme, expulzat.De ce?Era un boier, fiu de
boieri;boierii care au făcut România modernă, dar și literatura ei(cronicarii, Văcăreștii,Alecsandri, Ghica,Bălcescu,
Negruzzi Russo, Kogălniceanu...).Este ultimul mare poet al acestei clase care îmbătrânise;substanța ei creatoare
se istovise, își implinise misia și sosise timpul să dispară de pe scena istoriei. Soarele clasei se pregătește de apus,
iar înșiși boierii devin vag conștienți de noaptea care vine. In cei obosiți se aprinde, între cele două războaie,
flacăra voinței de a face ceva;încă o dată își adună puterile. Ei cred că, prin noi zvacniri de putere, opresc
inevitabilul. Dar acesta fusese undeva, în Răsărit, scris. Și, practic,boierimea va fi scoasă din istorie după 1945.E
anul în care Ion Pillat moare,la17 aprilie,ca om,și mai moare o dată prin clasa din care face parte. Moartea salva
pe om și, pentru mai târziu, opera. Se născuse la 31martie 1891,din alianța a două familii boierești:Pillatestii din
Moldova, după tată, ai cărei ascendenti fuseseră menționați de Dimitrie Cantemir, în arhondologia din,,Descriptio
Moldaviae’’(1714-1716),și mama,fiica puternicei familii Brătianu. Bunicul, I.C.Bratianu, figură tutelară pentru
viitorul poet, dar și unul din marii politicieni ai vremii,s-a altoit în arborele Luca Plesoianu (din Mihaesti -Vâlcea),prin Caliopia(Pia)-bunica,la
Mănăstirea Ostrov-Calimanesti,intemeind dinastia Brătienilor.Este primul copil al cuplului și-și petrece copilăria la moșia Florica,lângă Pitești. De
via Brătienilor de la Florica, din preajma Argeșului, și de conacul și parcul moșiei de la Miorcani, din nordul Moldovei, pe malul Prutului, se leagă
toate amintirile vacanțelor din anii copilăriei și adolescenței. Își face educația în familie, mai întâi, deosebit dotat,își va desăvârși instruirea ,apoi,
la Paris.La Sorbona,în 1914,obține o licență în litere și o alta în drept. Nu va profesa,însă ,niciodată, spre dezamăgirea familiei, pe care o avertizase
că vrea sa fie doar poet-literatura fiind marea lui iubire, în special lirica dintotdeauna și de pretutindeni .,,Poezia este viața mea ‚’,va exclama,
deseori, poetul.Cultura poetică de mare suprafață și profunzime se va materializa în cartea,,Portrete lirice’’(1936),unde se va dovedi unul dintre
cei mai buni exegeti ai autorilor pe care îi comentează. Până a-și afla calea,va imita superior,în multele volume publicate,poeți de diverse orientări
și obarsii, dar și pe înaintașii autohtoni:Bolintineanu, Alecsandri, Eminescu, Macedonski, Duiliu Zamfirescu.Paralel cu publicarea volumelor proprii,
editează, un discret Mecena, cartea,,Flori sacre”a mentorului său-Alexandru Macedonski (1912)și dezgroapa, din publicațiile vremii, poeziile unui
poet exponențial -George Bacovia, editand volumul,,Plumb „(1916).Din 1923,urmând tradiția familiei,intră în politică și este ales parlamentar
de Dorohoi până în 1938.În 1936,i se decerneaza Premiul Național pentru literatură. Apucă să-și vadă poezia tipărită, în ediție definitivă, trei
volume(1944),la cea mai renumită editură a timpului.Timpul nu mai avea răbdare, năvălesc vremuri tulburi și moartea, survenită în 17aprilie
1945,îl scutește de a plăti originea cu vexatiunile regimului instalat la cârma țării și care va arunca în temniță trei Brătieni (Dinu Brătianu și George
Brătianu, istoricul de reputație mondială ,vor muri în teribila Inchisoare de la Sighet ;cel de-al treilea Constantin Brătianu-Bebe-va muri,in urma
tratamentului agresiv ,din aceeași închisoare ,în 1956.Nu-și va vedea nici fiul-Dinu Pillat-arestat,judecat și condamnat în procesul Lotul NoicaPillat. Deci, Ion Pillat este ultimul mare scriitor boier din literatura română modernă, întemeiată, cu o sută de ani mai înainte, in mare măsură, de
reprezentanții acestei clase, intr-o vreme când forțele ei erau încă vii și active. Locul poetului în lirica românească este foarte precis configurat. E
poetul satului, al peisajului natal,al amintirilor din copilărie, al trecutului istoric,al succesiunii anotimpurilor, al curgerii inexorabile a timpului (temă
horațiana),al melancoliei patriarhale. Dar la descătușarea acestor izvoare adânci ale liricii sale, Pillat a ajuns pe o cale ocolită. Întâi, după propria lui
afirmație:,,..s-a jucat cu anii cum alții zvârla mingi”(Inchinare).Până a-și găsi matca liricii sale, poetul năzuiește să fixeze,,eternitati de-o clipă „,să
transcrie,,amăgiri”,cu alte cuvinte, să surprindă momente sufletești trecătoare. Poetul se redescoperă pe sine, după război,prin volumul,,Pe Argeș
în sus”(1923),Cartea cărților sale,despre care G.Calinescu avea să spună că a fost,,unul din momentele lirice fundamentale după război „.Aici și-a
găsit, la noi-poezia pământului natal, a rădăcinilor ancestrale de care nu se poate rupe un suflet-expresia cea mai curată și mai înaltă în lirica lui
Ion Pillat. Este un poet tradiționalist, dar această formulă este atât de încăpătoare și cuprinde sensibilități artistice și moduri de expresie atât de
variate, încât sub această etichetă îi aflăm pe Lucian Blaga (cu o parte a poeziei sale),Nichifor Crainic, Radu Gyr, Adrian Maniu, Vasile Voiculescu și
nu ultimul-Benjamin Fundoianu.Tematica poeziei lui Pillat e,,tradiționalistă „:,,e părticica de moșie și de suflet strămoșesc din via de pe Argeș sau
din ogorul de pe Prut”(Prefața la volumul,,Întoarcere „).Și așa se explică faptul că atât fondul cât și forma poeziei lui Pillat sunt vechi și, prin urmare,
s-a afirmat deseori (Lovinescu, Ralea, Cioculescu, Șuluțiu Octav, Călinescu, Ovidiu Papadima, Manolescu, Mihai Zamfir etc.)că Pillat continuă pe
Alecsandri. Da!Ion Pillat e un Alecsandri evoluat, un Alecsandri trecut,,prin tot progresul de sensibilitate și prin toate prefacerile limbii, pe care
le-a putut înfăptui cincizeci de ani de evoluție „(E.Lovinescu-,,Istoria literaturii române, vol.1,Ed.Minerva, Buc.,1973,p.421).Ion Pillat e din familia
poetică a lui V.Alecsandri în mod programatic și conștient ,căci vorbește de acela cu simpatie și predilecție:,,Gândește-te la omul acela din Mircești/
Senin la gura sobei ca tine-il iubești „(Ghenar)și-l recitește în ipostaza poetică pe care o profesează însuși poetul nostru:,,La lampă, și când ziua cu
totul s-o umbri, voi reciti,,Pasteluri „de V.Alecsandri „(Septembrie).Ca Vergilius lui Dante, Alecsandri îi apare poetului, il ia de mânecă și îl plimbă
prin lunca:,,Sopti:Siretul nu e,sunt eu-dar când vorbești/Zăvoiul din Florica e lunca din Mircești „. ,,Pe Argeș în sus „e o carte de întemeiere, un
hrisov scris în numele poeziei și al regalității poetice.,,Ctitorii „,poezia ce inaugurează volumul, traduce intențiile poetului:,,Acolo unde-n Argeș se
varsă Râul Doamnei/Și murmură pe ape copilăria mea,/Ca Negru-vodă, care descalecand venea,/Mi-am ctitorit viața pe dealurile toamnei”.O altă
strofă se înscrie în aceeași notă:,,Las altora tot globul terestru ca o minge, /Eu am rămas în paza pridvorului străbun,/Ca să culeg cu ochii livezile
de prun, /Când alb Negoiul, toamna,de ceruri se atinge „.,,Pe Argeș în sus „e o carte, în sensul vechi al cuvântului, este Cartea cărților lui Pillat și
ar fi nevoie de comentarii ca la o carte sacră. Capodopera lui Ion Pillat este,,Aci sosi pe vremuri...”:,,grațioasă, mișcătoare și indivizibilă paralelă
între două veacuri,înscenare care încântă ochii și în același tîmp simbolizare a uniformității în devenire „(G.Calinescu-Istoria literaturii române
de la origini până în prezent, Ed.Minerva, Buc.,1982 p.861).Poezia lui Ion Pillat este una din marile biruinți în istoria liricii românești. Oferim,spre
delectare,în continuare,poezia,,Aci sosi pe vremuri...”

Iar hornul nu mai trage alene din ciubuc
De când luptară-n codru şi poteri, şi haiduc.
În drumul lor spre zare îmbătrâniră plopii.
Aci sosi pe vremuri bunica-mi Calyopi.
Nerăbdător bunicul pândise de la scară
Berlina legănată prin lanuri de secară.
Pie-atunci nu erau trenuri ca azi, şi din berlină
Sări, subţire,-o fată în largă crinolină.
Privind cu ea sub lună câmpia ca un lac,
Bunicul meu desigur i-a recitat Le lac.
Iar când deasupra casei ca umbre berze cad,
Îi spuse Sburătorul de-un tânăr Eliad.
Ea-l asculta tăcută, cu ochi de peruzea…
Şi totul ce romantic, ca-n basme, se urzea.
Şi cum şedeau… departe, un clopot a sunat,
De nuntă sau de moarte, în turnul vechi din sat.
Dar ei, în clipa asta simţeau că-o să rămână…
De mult e mort bunicul, bunica e bătrână…
Ce straniu lucru: vremea! Deodată pe perete
Te vezi aievea numai în ştersele portrete.
Te recunoşti în ele, dar nu şi-n faţa ta,
Căci trupul tău te uită, dar tu nu-l poţi uita…
Ca ieri sosi bunica… şi vii acuma tu:
Pe urmele berlinei trăsura ta stătu.
Acelaşi drum te-aduse prin lanul de secară.
Ca dânsa tragi, în dreptul pridvorului, la scară.
Subţire, calci nisipul pe care ea sări.
Cu berzele într-ânsul amurgul se opri…
Şi m-ai găsit, zâmbindu-mi, că prea naiv eram
Când ţi-am şoptit poeme de bunul Francis Jammes.

Mihai MUSTEȚEA

Marian Pătrașcu-un rebel condamnat
(Urmare din pag. 6)
Aflatul în treabă, împreună cu merge
ș-așa!, alături de corupție fără corupți și hoție
fără hoți, însoțite de incompetență și trădare,
cum, parcă, nu s-a mai văzut, vreodată, în
societatea românească, nu pot duce la progres
sau, măcar, la o societate normală. Și-atunci,
de ce să-l acuzăm pe Marian Pătrașcu de
exagerare când ne prezintă defectele noastre
de caracter și menționează câteva personalități
care și-au dat seama de ele și au încercat cât
au putut să le corecteze: Dumitru Drăghicescu,
Constantin Rădulescu-Motru, Mihai Eminescu,

Nicu Porsenna, Octavian Goga, Petre Pandrea,
Marin Preda, Ernest Bernea, Petre Țuțea, Emil
Cioranori, Paul Morand.
Concluzia autorului, și nu numai a lui, este
că statistic vorbind, suntem o țară de lichele și
de secături, excepțiile, mult prea puține pentru
a schimba ceva, nefăcând decât să confirme
regula, paradoxal-țara din care face parte și
domnia sa.
În câteva rânduri, autorul se referă, cu dragoste și respect, la câinii din viața sa, în special
la Vlăduț și Bălan. A înțeles foarte bine, sau, cel
puțin, așa lasă să se înțeleagă, că un caracter
nobil nu se poate manifesta numai față de

semenii săi, ci și față de animalele, de ce nu, din
anturajul său. Nu ne obligă nimeni să ne luăm
un câine de pază ori de companie, sau orice alt
animal, dar, din moment ce l-am luat/acceptat în
compania noastră, trebuie, măcar, să-l îngrijim și
să-l respectăm, dacă a-l iubi este prea mult. Cu
acest prilej, scriitorul ne prezintă părerile unor
scriitori, filosofi, oameni politici despre acest
prieten al omului, cum sunt: Immanuel Kant,
Mahatma Gandi, Aldous Huxley, Roger Caras,
Pierre Teilhard de Chardin, Mark Twain și alții,
dovedind, încă o dată, că este un om citit, și, nu
numai, că a operaționalizat ceea ce a citit.
În Rătăciri teologico-existențiale, Marian
Pătrașcu ne înfățișază, aparent, o concepție
teologico-creștină contradictorie, analizând,
revoltat, anumite pasaje ale Bibliei care, contrar

Iar când în noapte câmpul fu lac întins sub lună
Şi-am spus Balada lunei de Horia Furtună,
M-ai ascultat pe gânduri, cu ochi de ametist,
Şi ţi-am părut romantic şi poate simbolist.
Şi cum şedeam… departe, un clopot a sunat.
Acelaşi clopot poate, în turnul vechi din sat…
De nuntă sau de moarte, în turnul vechi din sat.

caracterului lor incontestabil, lasă loc de
interpretare.
Cu o educație religioasă sănătoasă (Copil
fiind, erau două situaţii în care riscam să mănânc
bătaie de la părinţi: dacă spuneam „Nu mă duc
la şcoală!” sau „Nu merg la biserică!”), găsește
suficiente pasaje în Cartea Cărților care, pentru
un om de știință, par ilogice. Cu toate acestea,
inginerul și cercetătorul Marian Pătrașcu își
întemeiază credința creștină, ca și filosoful
Dumitru Drăghicescu, pe fundamente științifice.
Încercând o concluzie, credem că Marian
Pătrașcu este o personalitate a zilelor noastre
și, sperăm, a viitorului, care, condamnat fiind, a
optat totuși pentru integritete, urmând povața
Regelui Carol I: Formați caractere!
Mulți ani viitori!
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NICOLAE NISTOR
AVE LIBERTATE
niciodată nu veți mai plânge
și nu veți mai bate palmele
peste tâmpla nopților
mâinile adormite
se vor ruga înghețate
în fiecare iarnă
dincolo de noi veți cânta
armonia vieții
celor care nu o cunosc
niciodată nu veți mai rosti
decât în mintea noastră
ave libertate
iar noi vom alege globulețele
nepoților
și vom plânge amestecat
în ceștile cu ciocolată
vom oferi flori
din încolțirea voastră
în fiecare timp
în fiecare viață

OMUL FĂRĂ ARIPI
secundele sunt fluturi
grăbiți
o fericire colorată
peste albul care
inundă timpul
nu voi muri
călătoria mea
este numai a mea
căderile în gol
nu mă sperie
sunt născut înger
din păcatul omenesc
lasă-mă om
să nu întinez zborul

SPIRALA
nu te găsesc în cafeaua
răsturnată
unde nesomnul
are melci pe frunte
iar tu nu înțelegi
de ce când eu sosesc
tu pleci

SATUL PĂRĂSIT
M-am reîntors acolo din întâmplare,
gardul căzut pe o ulcică ce moare,
spartă și plânsă, goală de vești…
Ce risipite povești!
Totul era rugină și scorburi,
apoi nimeni nu există nici hornuri,
nimeni nu strigă de la fântână,
nici viață nu este, nici tihnă…
Văd locul unde mă ascundeam
să văd iubiri neatinse
și nurii de fete aprinse,
nimeni nu plânge în poartă,
doar zgomot de clopot
din biserica înclinată.
Nici iarba nu mai are parfum
de cai zburători pregătiți pentru drum,
nu mai simt în aer miros de salcâm.
Cine să moară, cine să nască,
alai de nuntă în glastră.
Ce verde era Universul acela
când erau copii
cu semne de cireșe furate,
când iezii Domnului alergau
în satul plin de miresme,
mirosul de pâine din cruce
să poată viața ușor a o duce.
Lapte de mamă, lapte de viață,
să crească copilul ferit de boli…
Copilul să aibă noroc

pus pe ștergarul de flori,
să scape de apă și foc,
să-i fie poarta deschisă,
să intre norocul șuvoi
pentru el, pentru toți…
Trecătorului ce bate la porți,
ce soarbe din ulcica cu boabe de rouă
ce aduce gazdei noroc.
Urarea să aibă belșug cât o vrea…
Unde ești, satule de călători,
cu lacăte părăsite la porți,
locul unde vin morții să ude flori!

MASCA DE LUX?!
am renunțat la cămașa americană
de la frac
să-mi confecționez mască
antivirus
oricum nu mă mai încăpea
la întâlnirile cu ștaif mergeam când
eram gras de bani și uscat la minte
eu sunt stângaci cămașa tot pentru stângaci
sunt mulți ca mine pe planetă
planetă transformată în plante tăcute
nu știu să ciopârțesc un obicei
cum nu pot să tai trecutul
acum improvizez o mască
peste altă mască
cu iluzia că ne salvăm
nasurile lipsite de fler
de mâine ne vom întâlni
mască cu mască
între geamuri
nu ne vom atinge
până ploaia o să ne curețe de lacrimi
vom povesti despre cămășile ciopârțite
ascunse de fracuri
iar nepoții noștrii vor râde
doar ei sunt cosmonauți

Virusul intern mai rău 
decât virusul global 
sau cum pandemia ar 
putea salva România 
de lichele!
Nicolae NISTOR: autor autoizolat la domiciliu

M

-am abținut de la orice fel de comentariu legat de acest
virus global, pentru că nu sunt specialist în domeniu și din
respect față de eforturile celor din prima linie, care se zbat să ne
salveze viețile! Am îndemnat lumea la calm, credință în Dumnezeu,
precum și la respectarea măsurilor impuse de autorități, acele măsuri
legate de administrarea acestei crize globale! Totuși, am rămas uimit
de comportamentul de geambași ai purtătorilor de mesaj de pe media
și de pe Net, indivizi care au profitat ani de zile de acest popor și care,
azi, dau lecții peste lecții și „indicații prețioase”! Aceste cozi de topor,
alfabetizate până la genunchiul broaștei, care rod oasele goale, aruncate
de profitorii acestei țări, se cred mici dumnezei și ne jignesc inteligența!
Reformatorii și salvatorii unui popor au fost sacrificați de cei care au
profitat de curajul lor!
Poporul român a fost prins pe picior greșit. Lipsa economiilor
personale, datoriile la băncile care ne exploatează la sânge și ne trimit
plicuri negre în cutiile poștale, toate acestea, au trimis acest popor în
Biroul de credite, executat fiind de firme de intermediere, clandestine,
de băncile de apartament care practică dobânzi imposibil de plătit.
Visteria statului a fost lăsată goală, de cei care ne-au condus până ieri,
acest fapt determinând și lipsa de credibilitate financiară pe plan extern,
relațiile internaționale fiind la pământ, infrastructura la fel, spitalele
prost dotate material și conduse de niște clienți politici, necunoscători
ai domeniului. Politicile economice făcute pe genunchi de politicieni
inculți, foamea de bani negri și șpaga au adus această țară în situația
asta!
Ce se poate face în atare situație? Suntem nevoiți să apelăm la
împrumuturi cu dobânzi foarte mari și, chiar dacă va crește deficitul
financiar al țării, trebuie să relansăm economia mică și mare, trebuie să
aducem la lucru oamenii, trebuie să sprijinim pensionarii și populația
ale căror venituri sunt la pământ! Presa la comandă, dijmuită, nu are
loc în situația asta! Poporul nostru trebuie să fie unit și nu dezbinat, așa
cum își doresc geambașii! Dacă privim în istoria acestei țări încercate,
vom găsi exemple salvatoare ale acestui popor! Fiecare cetățean român
contează, indiferent unde se găsește în lume, fiecare are dreptul să-și
caute fericirea, fiecare contribuie la societate cu ce știe să facă, românii,
oriunde s-ar afla nu sunt dușmanii noștri de afară, nu sunt golanii
Europei, nu sunt străinii propriei țări, cum rostesc ziariștii de 500 lei
simbrie! Ei au plecat în lume de nevoie, nu că așa au vrut ei, și, dintre
cei care au plecat acolo, foarte mulți ne fac cinste... Unul dintre ei este
chiar fiul meu, care lucrează la Toshiba în inginerie software și asigură
depanarea aparaturii medicale din Anglia! N-ar trebui să le permitem
unor așa-ziși ziariști să jignească bunul cetățean român!
Elitele, cu ghilimelele de rigoare, care au devalizat statul și poporul,
ar trebui să tacă, cum ar trebui să tacă și cei care cred că bogăția este o
rușine și sărăcia o dezonoare! Acest popor care are teama în sânge, este
lovit acum năprasnic de virusul global, dar și de un virus intern plecat
de la niște nenorociți, care cred că le știu pe toate! Media a devenit o
portavoce a apocalipsei, românii sunt împărțiți în tabere, totul se face
la comandă pe media, fiecare se vrea un Mesia! Securiștii și ofițerii sub
acoperire sunt vocile bine plătite în media! Lumea este la răspântie, nu
ne putem apropia de cei dragi, stăm izolați și speriați, nu mai dăm mâna
între noi, purtăm măști dintr-o pânză, care, pe vremuri, era folosită la
cârpe în casă sau la cârpit pantalonii de joacă, purtăm mănuși la preț de
casă de modă! Vestimentația noastră este o nouă modă la Milano, Paris,
New York, care nu este personalizată, ci este de serie! Acum trebuie să
hotărâm ce facem în astă lume, să nu ne lepădăm de Dumnezeu, chiar
dacă nu mergem la Biserică, să încercăm să nu transmitem această boală
la cei dragi. Altfel, vom pierde de sub control raportul între numărul de
oameni tratați și numărul celor care vin în spitale, vom depăși capacitatea
de asistență medicală de care dispunem! Autoritățile trebuie să aibă
grijă de cei fără venituri, care sunt singuri și bolnavi, iar noi trebuie să
fim solidari, să urmăm exemplul altor țări, care știu să acționeze la greu!
Băncile trebuie să ajute populația, altfel vom crea alte bănci sau vom
aduce băncile din zona arabă. Ele, băncile ne-au sechestrat buletinele
de identitate, mai urmează să ne monteze cipuri și să ne atace hackerii
de pe Net! Nimic din ceea ce vă spun eu nu este nou sub soare,
trebuie doar puse în practică! Numai așa Dumnezeu ne ajută la greu!
Vă dau o veste bună, în realitate, România nu este deloc săracă, încă de
la daci încoace! Un sfat pentru geambași: stați acasă!
Hristos a înviat!
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SEMNIFICAŢIA ISTORICĂ ŞI CONTEMPORANĂ
A TRATATULUI DE LA TRIANON - 4 iunie 1920 (II)
Gheorghe DUMITRAȘCU
Contestarea actului istoric de la Trianon
în timpul tratativelor de pace

Î

ncă din timpul dezbaterilor care au condus în cele din urmă
la definitivarea tratatului dintre Ungaria şi vecinii săi şi de
atunci până astăzi, partea maghiară nu a renunţat să-l conteste
sub pretextul că Forumul internaţional de la Paris ar fi „impus
Ungariei o pace nedreaptă”. Încă de atunci s-a mistificat adevărul
istoric susţinându-se, în mod obsedant, că tratatul a fost un „dictat
şi nu o pace negociată”. Prin urmare, „clauzele sale politice şi
teritoriale nu s-ar putea considera legi între părţi”, insistându-se
şi asupra faptului că Ungaria ar avea „un drept istoric” asupra
teritoriilor „pierdute” şi că o parte din populaţia ungară ar fi fost
pusă sub stăpânirea altor popoare, înferioare din punct de vedere
cultural1.
Toate aceste „teze”, susţinute de altfel cu insistenţă, falsuri şi
perversitate de către delegaţia oficială a Ungariei la tratatele de
pace, s-au dovedit neîntemeiate, având un puternic iz revizionist.
Deşi Ungaria făcea parte din statele învinse, la conferinţa
internaţională a fost acceptată, unde a emis, spre stupoarea
multora dintre liderii statelor participante, pretenţii teritoriale
de parcă ar fi fost aliată cu ţările învingătoare. Cu un mare curaj,
guvernul Ungariei independente, fără menajamente şi cu o
perseverenţă nemaiîntâlnită, şi-a exprimat răspicat dezacordul
cu împărţirile teritoriale impuse de ţările învingătoare şi de
aliaţii acestora. De fapt, ea a continuat politica fostului Imperiu
Austro-Ungar împotriva României, cu scopul de a ocupa nu
numai Transilvania ci întreaga ţară, dacă era posibil, aşa cum
intenţiona să o facă şi armata austro-ungară. Neţinând seamă
de noua realitate istorică, se urmărea reinstaurarea dominaţiei
ungare asupra unor teritorii care niciodată nu au aparţinut de
drept Ungariei şi asuprirea unor popoare care nu mai voiau să
fie readuse în vechea stare de aspră dominaţie, lipsite complet
de drepturi şi libertăţi. Toate strădaniile politicienilor unguri
de a convinge prin „argumente istorice” după care Tratatul
de la Trianon a fost o „pace impusă” şi nu „negociată”, au fost
dezminţite ca fiind nerealiste de către experţii marilor puteri, în
timpul dezbaterilor de la Paris. De reţinut că, delegaţia oficială
ungară a fost una dintre cele mai numeroase, compusă din nu mai
puţin de 78 de persoane, „experţi” aleşi dintre ce mai competenţi
în chestiunile româneşti în primul rând, dar şi pentru cele croate,
slovace şi sârbeşti. Alături de cele patru volume de documente,
tipărite în trei limbi de circulaţie internaţională, sub titulatura
„Negocierile păcii ungare”, delegaţia maghiară a mai prezentat
conferinţei de pace 38 de NOTE de protest la
unele probleme în discuţie2.
Este semnificativ că, acest material
documentar extrem de stufos şi impresionant
prin abilitatea prezentării lui, în esenţă denatura
fraudulos realităţile social-economice, politice,
culturale, religioase, idealizând vechile regimuri
din timpul monarhiei dualiste şi încă mai
dinainte. Totodată, se calomnia capacitatea
creatoare a popoarelor român, slovac şi sârb
pentru a „justifica” visul nostalgic al Ungariei
de dominare pe mai departe a teritoriilor
naţionale din Transilvania, Croaţia, Slovacia şi
Teritoriile sârbeşti.
După o analiză minuţioasă din partea
comisiei de experţi ai marilor puteri, care a
durat peste două luni, începând cu 6 martie
1920, preşedintele Conferinţei de pace,
Alexandre Millerand a remis o scrisoare de
răspuns la toate notele ungare împreună cu textul definitiv al
Tratatului de Pace de la Trianon, respingând toate elucubraţiile
ungureşti, iar la 4 iunie 1920 s-a semnat acest Tratat în spiritul
dreptăţii şi împotriva violenţei istorice3.

Revizionismul maghiar din perioada
interbelică
     

Odată cu ratificarea, în Parlamentul de la Budapesta, a formelor
Tratatului de la Trianon, parlamentarii maghiari revizionişti s-au
ridicat în picioare şi au jurat că nu-l vor respecta niciodată şi vor
lupta prin toate mijloacele posibile pentru refacerea Ungariei
Mari. Oficialităţile ungare de atunci au proclamat ziua de 4 iunie
„zi de doliu naţional”, declarând că Ungaria a semnat tratatul

fiind silită de împrejurări, dar nu-l recunoaşte. Ulterior, întreaga
propagandă revizionistă exprima hotărârea de nerecunoaştere
şi nerespectare a amintitului tratat, cât şi a celorlalte tratate
adoptate pe cale democratică de Conferinţa de Pace de la Paris.
Pe acest fond tensionat de nemulţumire, până la răbufniri
violente, au fost înfiinţate „brigăzile de luptă”, formate din tineri
înrolaţi benevol al căror ţel era „invierea Ungariei Milenare”.
Folosind o propagandă agresivă şi lipsită de scupule au recurs
continuu la o serie de acţiuni revizioniste, impulsionând tineretul
împotriva vecinilor, dar în primul rând împotriva României şi a
românilor. Acţiunile extremiste antiromâneşti s-au intensificat iar
ameninţările cu violenţă au căpătat proporţii, folosindu-se cuvinte
răzbunătoare şi periculoase
gen „în noi fierbe sâgele lui
Attila, al lui Arpad şi al lui
Gingis-Han” şi că „voi suprima
pe fiecare valah ce-mi iese în
cale”4.
În perioada interbelică,
obiectivul principal al politicii
externe ungare a fost anularea
acestor tratate şi refacerea
Regatului Sfântului Ştefan.
În acest scop au fost folosite
toate sferele diplomatice,
labby-urile pro-maghiare din
Occident, propaganda revizionistă în rândurile conaţionalilor din teritoriile pierdute, organizarea unor formaţiuni paramilitare ca să
ajute trupele de intervenţie
maghiare „la momentul oportun”5. Ceea ce trebuie remarcat este şi faptul că după 4 iunie
1920, politicienii maghiari şi-au convertit frustrările nu numai în
articularea unui complicat mecanism propagandistic revizionist
dar au şi acţionat practic şi cu eficienţă în a şubrezi şi dărâma
edificiul statal românesc creat la 1 Decembrie 1918. Un astfel de
mijloc, care făcea parte din paleta celor mai „rafinate” şi eficace,
este lupta informativă şi contrainformativă pe care statul maghiar,
imediat după Pacea de la Versailles, l-a aplicat în mod persistent
faţă de România, surprinzând uneori autorităţile de la Bucureşti,
prin forţă şi consistenţă.
Aşadar, revizionismul maghiar a căpătat proporţii uriaşe iar
contestările Tratatului din Capitala Franţei s-au dezlănţuit în presa
ungară şi în numeroase manifestaţii atinromâneşti organizate în
acest scop. Astfel de manifestări revizioniste,
antiromâneşti sunt surprinse şi de unele
publicaţii româneşti între care amintim, spre
exemplificare, cartea „România şi revizionismul
ungar” scrisă de Aurel Gociman, apărută la
Editura Universul în anul 1934 (vezi pag. 163),
în care găsim descrierea revizionismul maghiar:
„Pentru a ţine treaz sentimentul iredentist al
poporului maghiar din Ungaria, în fiecare an,
la 13 noiembrie, dată când a fost ratificat de
Parlamentul ungar Tratatul de la Trianon, se ţin
mari demonstraţii iredentiste, ziua aceea fiind
declarată zi de doliu naţional. Edificiile publice
din Ungaria arborează drapelul tricolor cernit,
iar staţiile de cale ferată arborează şi ele steagul
în doliu, pentru ca în chipul acesta să se atragă
atenţia călătorului străin asupra spiritului
iredentist maghiar nemulţumit de Tratatul
de la Trianon”. În aceeaşi carte se subliniază
că „Asociaţiile patriotice organizează în aceeaşi zi demonstraţii
iredentiste la care lumea participă cu steaguri îndoliate. Iau
cuvântul nu numai reprezentanţii asociaţiilor patriotice dar şi
reprezentanţii autorităţilor. În special, în centrele din apropierea
graniţelor se dă o mare atenţie demonstraţiilor acestora şi se
aduce multă lume chiar şi din alte părţi ale ţării, pentru ca ele să
fie cât mai impresionante”.
Menţionăm că mişcarea iredentistă din Ungaria avea o
susţinere activă, consistentă şi direct interesată în mişcările
revizioniste maghiare ale unor guverne care s-au perindat la
conducerea acestei ţări din 1918 până astăzi: fasciste, comuniste
sau liberale. Interesant este că statul maghiar s-a dovedit implicat
în mod constant, prin acţiunile întreprinse interne şi internaţionale,
sprijinind activităţile desfăşurate de către asociaţiile revizioniste şi

chiar stimulându-le pe plan cultural, ştiinţific şi educaţional.
Propaganda revizionistă era extrem de bine organizată. Se făcea
în Parlamentul Ungariei, în toată presa, în şcoli de toate gradele
dar şi la preşcolari, în unităţile militare, în biserici, la posturile de
radio. În acest scop erau emise tot felul de ştiri false, alarmante
despre persecutarea maghiarilor în teritoriile pierdute, în mod
special în Transilvania. Deosebit de puternică era propaganda
internaţională care se făcea prin toate mijloacele diplomatice, în
special prin ponegrirea statelor învecinate: România, Iugoslavia şi
Cehoslovacia, despre care erau emise ştiri alarmante în legătură
cu încălcarea drepturilor naţionalităţilor minoritare. Folosind
aceeaşi manieră, erau tipărite, în tiraje mari, în limbi străine, cărţi
scrise de autori maghiari de
prestigiu internaţional.
În
această
perioadă,
presa ungară avea ca obiectiv
principal să ponegrească statul
român şi erau inventate acţiuni
româneşti antimaghiare pentru a trezi şi stimula sentimente antiromâneşti. O astfel de atitudine o avea Partidul
Maghiar din Transilvania care
avea legături permanente
cu Ungaria şi s-a dovedit că
sprijinea şcolile confesionale
ungureşti în care se făcea educaţie şovină, declarat antiromânească, iar instituţiile economico-financiare ungureşti
favorizau intreprinderile maghiare din Transilvania6.
Această politică revizionistă maghiară, cu obiective şi acţiuni precise destinate maghiarilor
din Transilvania, a redus enorm de mult controlul şi autoritatea
statului român pe plan economic, deoarece principalele
intreprinderi industriale şi administrative cât şi cele agrare
erau ocupate de maghiari. O toleranţă inacceptabilă din partea
administraţiei române o întâlnim şi pe plan cultural-educativ,
când s-a lăsat o poartă deschisă introducerii de cărţi şi materiale
simbolice, manuale, drapele şi hărţi ale Ungariei Mari, ziare şi
broşuri de propagandă în toate zonele Transilvaniei, iar pe plan
politic, Budapesta sprijinea formaţiunile cu tente antistatale sau
antiromâneşti şi chiar acţiuni de tip terorist, sabotaj, manifestaţii
de masă etc.
Toate aceste acţiuni funcţionau deschis şi nestingherit,
reprezentând focare de manifestări antiromâneşti, cunoscute de
autorităţile româneşti şi de opinia publică. Intervenţiile guvernelor
româneşti, pentru a pune capăt acestor provocări antinaţionale,
erau mai mult simbolice, timide şi ineficiente. Pe primul plan,
care marca societatea românească, continuau să fie disputele
politice. În schimb, extremiştii-revizionişti unguri, având ca scop
imediat folosirea conjuncturii prielnice de a ataca România, au
profitat din plin şi cu aroganţă de politica externă insuficient de
fermă a guvernelor României, de răfuielile politice interne în
care erau angajaţi liderii politici şi s-au pregătit intens pe plan
militar, constituind formaţiuni paramilitare dar şi în mediile civile,
pe plan diplomatic şi propagandistic, pentru pregătirea viitoarei
dezmembrări a României şi „recuperarea” Transilvaniei pentru
Ungaria Mare7.
În acest context, folosindu-se de declinul democraţiei
europene şi de conjunctura favorabilă ce se ivise încă din anul
1920, în care în state puternice ale Europei au ajuns la putere
regimuri de extremă dreaptă, statul ungar s-a aliat cu Germania
şi Italia pentru a obţine sprijinul acestora în acţiunea de rupere
a Transilvaniei din trupul României. Utilizându-se mijloace
nedemocratice şi de forţă s-a ajuns la Dictatul de la Viena, din 30
august 1940, când o parte a Transilvaniei – nord-est – a fost smulsă
din trupul României şi dată Ungariei. Prin Dictatul germano-italian
de la Viena România a fost constrânsă să cedeze Ungariei 43.492
kilometri pătraţi, cu 2.667.007 locuitori, dintre care mai mult de
jumătate erau români8. A urmat o mare tragedie manifestată
printr-o teroare cumplită împotriva românilor de peste Carpaţi,
în care au fost implicate autorităţi civile şi militare ungare, dar
mai ales extremişti care au dat dovadă de o cruzime fără egal,
soldate cu omoruri, alungarea românilor din locuinţele şi aşezările
lor, expulzarea în România, distrugeri de gospodării şi case, şcoli,
biserici, edificii administrative şi culturale etc.
(Continuare în pag. 15)
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SALONUL INTERNAȚIONAL DE INVESTIȚII IAȘI A 24-A EDIȚIE

S

timată Doamnă/ Stimate Domnule Profesor,
Stimați Cercetători/Inventatori,

Avându-se în vedere situația globală actuală privind pandemia
de COVID-19, pentru sănătatea și bunăstarea partenerilor noștri,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” și Institutul Național
de Inventică din Iași au decis organizarea celei de-a 24-a ediție a
Salonului Internațional de Invenții, INVENTICA 2020 în regim online și amânarea evenimentului până la data de 29 iulie 2020.
Noile date de desfășurare on-line a Salonului INVENTICA 2020
sunt 29 iulie - 31 iulie 2020!!!

În cadrul Salonului INVENTICA 2020 pot fi înscrise doar
cereri de brevete de invenție, brevete de invenție și proiecte de
cercetare care nu au mai fost prezentate în anii anteriori. Pentru
o bună defășurare a jurizării on-line vă recomandăm ca pe lângă
fișele de înregistrare să ne transmiteți posterele aferente și / sau
prezentări ale invențiilor/proiectelor de cercetare - acolo unde
este posibil. Jurizarea va fi realizată de Juriul Intenațional, iar
diplomele/ medaliile/ cupele vor fi transmise prin curier/poștă la
instituția din cadrul căreia fac parte participanții.
Taxa de participare este de 50 de euro pentru un număr de
maxim 5 lucrări înregistrate; se pot înregistra mai multe lucrări,

iar taxa va crește odată cu numărul lucrărilor înscrise în cadrul
Salonului.
Fișele de înregistrare și posterele de prezentare aferente vor fi
transmise la adresa de e-mail inventica.salon@tuiasi.ro.
Informații suplimentare privind modalitatea de organizare a
Salonului le puteți găsi accesând site-ul www.ini.tuiasi.ro.
Cu deosebită considerație,
Președintele Comitetului de Organizare

Prof.univ.dr.ing. Neculai Eugen SEGHEDIN

Vorbind despre antologii și traduceri
(Interviu cu profesorul Daniel Ioniță din Australia)
Ovidiu Cristian DINICĂ
Ovidiu Dinică: Sunteți un autor recunoscut internațional,
care v-ați implicat în viața literaturii române. Locuiți în Australia.
Aveți în palmares mai multe realizări importante precum
antologia Testament, cea mai completă antologie de poezie din
istoria literaturii române. În același timp sunteți profesor de
management dar și traducător. Destinul dumneavoastră literar
este unul fericit, primele amintiri?
Prof. Daniel Ioniță: Probabil din copilărie. Aveam îndemânare
la scris. Îmi aduc aminte că pentru lucrările (extemporale, teze
etc) de Limba și Literatura Română citeam poemul/piesa/
romanul, dar nu citeam niciodată analizele literare din manual,
sau recomandate de profesori. Și cu toate acestea luam note
foarte bune, reușind să sintetizez și să analizez textul destul
de bine, primind și comentarii din partea profesorilor despre
originalitatea scrierilor mele. Aceasta era încurajator pentru un
copil de 14-16 ani. Dar dacă vă referiți la publicații, atunci destinul
literar a apărut odată cu cele două volume (publicate la câteva luni
unul după celălalt la Editura Minerva din București) – Testament –
Antologie de Poezie Română/Testament – Anthology of Romanian
Verse (o colecție de poeme traduse de mine și de colegii mei
lingviști și specialiști în poetică din Sydney, Australia) și apoi
Hanging Between the Stars/Agățat între stele, volum bilingv de
versuri proprii. Au urmat apoi încă șase volume (poezie proprie,
antologii, inclusiv una a poeților de peste Prut, din Basarabia),
contribuții la reviste, eseuri etc. Lista evoluează.
Ovidiu Dinică: Aveți un model cultural de urmat?
Prof. Daniel Ioniță: Probabil că renas-centismul este modelul
care mi se potrivește. Nu spun că îl urmez, ci doar că îmi este în
mod natural apropiat. Sunt interesat și activ în domenii diverse,
de la literatură și traducere, la dinamica socială a organizațiilor,
psihologie (formarea mea academică inițială), la muzică (clasică și
folk), la știință (fizică, biofizică, sta-tistică). De fapt aceste interese
foarte diverse informează și direcționează inspirația mea literară,
foarte eclectică, dar și integrativă.
Ovidiu Dinică: Cu ce scriitori din România sunteți prieten și ce
anume a determinat prietenia dvs?
Prof. Daniel Ioniță: Alex Ștefănescu (mentor și prieten) m-a
susținut mereu, prinzând bine intenția și abordarea lucrărilor
mele. Îl apreciez enorm, atât pentru cunoștințele lui vaste în domeniul literar, cât și ca om. Soția lui, Domnița Ștefănescu, o
eminentă scriitoare și redactor, de asemenea mă inspiră. Apoi trebuie să-l menționez pe Lucian Vasilescu, un scriitor de un enorm
talent, unul din poeții de marcă ai generației curente, care a fost
alături de mine mereu, la lansări de carte, scriindu-mi prefețe etc.
Apoi mai sunt criticul literar Radu Voinescu, scriitorul și jurnalistul
Liviu Mățăoanu, Maria Tonu (zâna bună a literaturii românești
din Toronto, Canada), d-na Pușa Roth (care publică excelenta
revistă de cultură Leviathan, publicație mult mai bună, mult mai
dinamică, mult mai actuală, decât orice oferă multele și insipidele
mucegăieli de reviste ale Uniunii Scriitorilor din România). Dar
afară de scriitori, am avut ocazia să colaborez, să cunosc și să
mă împrietenesc cu oameni de cultură extraordinari cu care am
realizat evenimente culturale de excepție, cum ar fi actrițele
Daniela Nane și Manuela Hărăbor, cantautorii Nicu Alifantis,
Adrian Ivanițchi, Cătălin Condurache, Marius Matache și alții.
Ovidiu Dinică: Cum este văzută literatura română în Australia?
Prof. Daniel Ioniță: Precum în orice țară de cultură și limbă
anglo-saxonă (USA, Marea Britanie, Australia, Canada, Noua
Zeelandă), există un con de umbră în privința literaturii țărilor din
centrul și estul Europei. Australienii învață despre literatura lor,

apoi nord-americană, cea britanică și a țărilor din Commonwealth.
Apoi câte puțin despre literatura franceză, germană, italiană și
rusă. Dar despre Slovenia, Cehia, Ungaria, România, Bulgaria,
Albania, nu știe mai nimeni. Acesta este unul din motivele pen-tru
care, în 2014, împreună cu scriitorul și redactorul George Roca
din Sydney, am înființat Academia Australiano-Română pentru Cultură. Acest forum organizează în mod regulat evenimente întotdeauna bilingve (în limbile engleză și română) pentru a promova
cultura, în special literatura românească în Australia. Astfel am
avut evenimente de răsunet la Sydney și Melbourne- centrele cele
mai mari din Australia - de promovare a poeziei
și muzicii românești, în original și în traducere,
pentru un public mixt, în audiență fiind întotdeauna și australieni. Ne-am bucurat aici de susținerea unor instituții cum ar fi Biblioteca Națională din Sydney, Consulatul și Ambasada României. Și mai ales a unor artiști excepționali români
și australieni cum ar fi soprana Adriana Paul,
cantautorul Daniel Reynaud, actorii Tug Dumbly,
Clara Vodă, Bogdan Vodă, scriitorul George
Roca, violonista Aliona Cigulea (Helen Brereton),
și mulți alții. Cooperăm pe această pistă a
promovării culturii românești în Australia cu alte
instituții de acest fel cum ar fi Caesar Foundation
din Melbourne sau grupul Unirea din Brisbane.
Ovidiu Dinică: Activitatea de traducător
presupune multă muncă și responsabilitate. Aveți satisfacții?
Prof. Daniel Ioniță: Desigur. Ca să fii traducător de poezie, e
musai să fii mai întâi poet. Traducând propriile mele poeme (în
ambele direcții, fiindcă scriu și în românește ca și în engleză, după
cum mă mână duhul...), apoi cele mai frumoase poezii din poezia
românească pentru a le reprezenta în limba engleză (seria volumelor Testament, care a culminat cu recent publicatul Testament –
400 Years of Romanian Poetry/400 de ani de poezie românească
- cu Daniel Reynaud, Adriana Paul, Eva Foster - publicat recent
de Editura Minerva din București), mi-a adus satisfacții enorme.
Volumele au fost bine primite, lansate și vândute atât în România,
cât și în Statele Unite ale Americii, Australia. Ultima reprezentare,
Testament 400, a primit premiul pentru traducere „Antoaneta
Ralian” al Târgului de Carte Gaudeamus 2019, din juriu făcând
parte personalități importante ale literaturii românești precum
Denisa Comănescu (scriitor și director general al Editurii
Humanitas) și profesorul universitar și scriitorul Ion Bogdan Lefter.
Ovidiu Dinică: În ce constă dificultatea traducerii poeziei
române în limba engleză?
Prof. Daniel Ioniță: Traducerea de poezie este mereu
problematică indiferent din ce limbă și înspre ce limbă. E musai
să faci compromisuri (traduttore, tradittore...) pentru a traversa
această punte lungă, îngustă și alunecoasă, dintre două culturi,
dintre două limbi. Specificitatea provocărilor traducerii poeziei
din limba română înspre limba engleză nu este numai una de
traducere a metaforelor, idioamelor, jocurilor de cuvinte etc
(acestea sunt provocări generale, comune oricărei traduceri). În
mod specific, în limba engleză cuvintele „poetice” sunt de obicei
monosilabice, iar în limbile latine sunt bi sau multi silabice: moon
= lună, sun = soare, heart = inimă, tree = copac, leaf = frunză,
love = iubire, hate = ură, breast = piept, etc. Deci în mod natural,
în special în poezia cu ritm și metru, versul din engleză va fi mai
scurt decât cel din original. Arta constă în a „complementa” versul
englez (pentru a putea transporta muzicalitatea, prozodia în
limba engleză) într-un mod sensibil, care să nu schimbe caracterul
original, dar să ajute poemul să creeze același răspuns emoțional

în limba engleză. Apoi, multe din metaforele din original trebuie
înlocuite cu altele din limba țintă (engleza în cazul de față) –
fiindcă cele din originalul românesc nu au sens în limba țintă. Spre
exemplu „... a filei două fețe” (viitorul și trecutul sunt a filei două
fețe... – Eminescu), nu merge tradus exact așa în limba engleză
fiindcă: a) nu are sens; și b) nu sună poetic de loc. A trebuit
să înlocuiesc cu „...the two faces of a coin” (cele două fețe ale
monedei – „Past and future go together, the two faces of a coin /
You can know tomorrow’s weather if you learn the two to join”).
Asemenea compromisuri sunt provocări care trebuie făcute cu
atenție și simț poetic în ambele limbi.
Ovidiu Dinică: Sunteți încântat de evoluția
literaturii române? Are ea viitor?
Prof. Daniel Ioniță: Trebuie să spun că în privința poeziei, sunt și nu sunt încântat de evoluția literară în România – dar extind acest sentiment ambiguu și la poezia australiană. Cei care
controlează revistele literare „recunoscute” (spre
exemplu Uniunea Scriitorilor din România) promovează poeți „de nume” care scriu o poezie abstractă, de valoare îndoielnică, de multe ori frustată sau revanșardă, dar de și mai multe ori insipidă – și aflată sub egida „canonului lui Nicolae
Manolescu” sau al mai știu eu cui. Iar poeți cu mult
mai valoroși, care scriu poezie autentică, cu voci
bine definite (menționez aici nume precum
Camelia Radulian, Liliana Filișan, Horia Bădescu, Laurențiu
Ciprian Tudor, mulți poeți mai tineri de peste Prut cum ar fi Aura
Maru sau Maria Paula Erizanu sau Ion Buzu) sunt total ignorați!!!
Cum am spus, aceste fenomene de scriere post-modernă, de
multe ori de un nonsens bulversant-schizofren, sau fără sare și
piper, sau simplu re-vanșard, fără alte calități – sunt comune și
altor literaturi. Aceasta este à la mode în multe locuri, și motivul
principal pentru care marele public NU mai cumpără cărți de
poezie contemporană, ci preferă să continue să cumpere „clasicii”,
spre frustrarea autorităților literare curente.
Ovidiu Dinică: Ați realizat de curând Anto-logia Testament.
Cât timp a necesitat elaborarea sa și ce anume v-a determinat să
întocmiți o asemenea lucrare, ținând cont că este o operă bilingvă
scoasă la Editura Minerva, cu 1152 pagini, cea mai vastă realizare
de acest gen? Urmează să realizați și o lucrare enciclopedică a
autorilor români?
Prof. Daniel Ioniță: Să răspund mai întâi la ultima din aceste
două întrebări. Testament – 400 de ani de poezie românească/400
Years of Romanian Poetry este ultimul meu efort în privința
promovării în engleză a poeziei românești. După ce scrii o carte
de 1152 de pagini, cu note critico-biografice despre fiecare din
cei aproape 400 de poeți, acoperind 400 de ani ai unei culturi
poetice, e momentul să te oprești!! Munca la edițiile progresive ale
volumelor Testament (antologii de poezie română reprezentate
bilingv) a luat cam 10 ani din viața mea. Trebuie menționat că au
existat edițiile precedente (prima cu doar 50 de poeți, a doua cu
100 de poeți, apoi o ediție specială americană, pentru ca în final
să avem Testament 400, o ediție critică).
Ovidiu Dinică: Sunteți profesor de economie, în condițiile
actuale ținând cont și de evoluția gripei din China ne așteaptă o
nouă criză economică gravă?
Prof. Daniel Ioniță: Sper că nu. Criza cu virusul Corona (Covid
- 19) mi se pare exagerată. Numărul de îmbolnăviți, caracterul
bolii, numărul de decedați este relativ mic, chiar și atunci când îl
comparăm cu gripa obișnuită. Dar paranoia, încurajată de media,
este mare, total disproporționată. (Continuare în pag. 16)
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ARHIM. IERONIM BISTRIŢEANUL
– Egumen gospodar şi curajos –
Arhim. Veniamin MICLE

Î

n galeria stareţilor Mănăstirii Bistriţa, un loc de frunte ocupă
şi egumenul Ieronim arhimandritul (1857–1864). Urmaş al
vrednicului egumen Gavriil Petrovici (1829–1857), arhimandritul
Ieronim a venit în această funcţie de la Bucureşti unde, în anul
1854, era „servitor în Sfânta Mitropolie”. Documentar este menţionat la 19 august 1857, când „Cuviosul arhimandrit Ieronim egumenul Mănăstirii Bistriţa” a fost invitat în capitală pentru „alegerea deputaţilor din partea clerului”. Cărturar distins, cum îl denotă scrisul său elegant şi fin, la 11 octombrie 1858 Ministerul
Cultelor îl informează că Alexandru Pelimon i-a expediat un pachet cu „un număr de exemplare din scrierile sale”, potrivit înţelegerilor  anterioare;  ele  vor fi  primite la 25 februarie anul următor.
La 29 ianuarie 1859, conducerea Mitropoliei comunică egumenului Ieronim că, prinţul Alexandru Ioan I, domnul Moldovei, a fost ales şi în Ţara Românească, de aceea, „la   orice
slujbă   bisericească, după   orânduiala din vechime urmată în
această ţară, să se pomenească”. Apreciat de mitropolitul Nifon
al Ungrovlahiei (1850–1875), egumenul Ieronim este invitat
să-l însoţească într-o călătorie în Austria, potrivit unui raport
al locţiitorului său, înaintat Ministerului în luna iulie 1860; de
fapt, era o personalitate distinsă, cum îl caracterizează în acelaşi
an şi călătorul francez August Lancelot: „Egumenul Bistriţei
ne primi foarte prieteneşte, pozând mai mult în boier de viţă
decât a slujitor bisericesc”. Remarcabile sunt sentimentele
creştineşti şi umanitare ale egumenului Ieronim, care manifestă
grijă deosebită atât faţă de monahi cât şi de mireni. Astfel, la 9
martie 1863, solicită Episcopiei Râmnicului să aprobe stabilirea
în Mănăstirea Bistriţa a ieromonahului Nichifor, propune ca
ierodiaconul Metodie să fie hirotonit ieromonah, dar episcopul
Calinic nu aprobă, recomandând să se „cerceteze într-un timp mai
îndelungat viaţa pomenitului ierodiacon”; încearcă să recupereze
pentru mănăstire pe Marin Dumitru Macarin, condamnat
de Tribunalul Dolj să stea aici sub pază, pe termen de un an.
Egumenul raportează că: „În timpul şederii, a dat dovadă de bune
purtări”, din această cauză, cere să fie eliberat şi, după cererea lui,
„să rămână în serviciul acestei mănăstiri”.
Despre mulţimea credincioşilor participanţi şi frumuseţea
slujbelor oficiate la mănăstire, relatează scriitorul Alexandru
Pelimon (1822–1881). Acesta, la 15 august 1858, de hramul
bisericii mănăstirii, profund impresionat, consemnează că: „Îndată
ce ajunserăm la mănăstire, intrarăm în sfânta biserică şi asistarăm
cu toată religiozitatea, când Sfinţia Sa părintele arhimandrit
Ieronim şi alţi preoţi săvârşiră, cu solemnitatea cuvenită, sfântul
oficiu, dinaintea numeroasei mulţimi. Biserica se afla plină, încât
nu mai avea loc; curtea, partea din afara până la porţi şi afară de
ele, totul era cuprins de oameni; pretutindeni se vedea lume de
tot felul. Sfânta Liturghie fu săvârşită, însoţită de dumnezeieştile
cântări, în mijlocul atâtor candele scumpe şi făclii aprinse; toată
Mănăstirea şi biserica se aflau într-o strălucită solemnitate, în
sunetul clopotelor, în laude şi binecuvântări”.  
În timpul egumeniei sale, Mănăstirea Bistriţa este vizitată de
o serie de personalităţi. Astfel, ales pe tronul Tării Româneşti,
domnul Alexandru Ioan Cuza (1859–1866) face o vizită la
mănăstire, eveniment comunicat egumenului Ieronim la 11 iunie
1859 de sub administraţia din Horezu. Tot în acest an trece pe aici
şi Theodore Margot.
În anul 1860, mănăstirea este cercetată de Alexandru
Odobescu, având misiunea să inventarieze obiectele din tezaurul
cultic şi patrimoniul cultural, unde se aflau comori inestimabile

ale culturii şi spiritualităţii româneşti. În patrimoniul Mănăstirii
Bistriţa, istoricul semnalează existenţa unui număr de 150
manuscrise, dintre care 80 slavone, 40 româneşti şi 30 greceşti;
opt româneşti şi patru slavone le-a dus la Bucureşti, recunoscând
că fondul bistriţean adăposteşte cele mai vechi mărturii culturale,
dintre mănăstirile cercetate în judeţele Vâlcea şi Argeş.
Alexandru Odobescu era însoţit de graficianul elveţian
Heinrich Trenk (1820–1888) care pictează douăzeci de ilustraţii
legate de Mănăstirea Bistriţa. Tot în 1860, aşezământul este
cercetat de peisagistul francez August Lancelot, care publică în
1868 unele impresii, lăsând şi câteva imagini din zona bistriţeană.
Înzestrat cu un dezvoltat simţ realist, constată de la începutul
venirii sale aici   lipsurile din mănăstirea în fruntea căreia a fost
numit. Astfel, la 30 octombrie 1857 raportează Ministerului
Cultelor că mai în toate încăperile mănăstirii „se află tencuiala
dărâmată”, amintind totodată de „raportul fostului egumen şi al
lui Schlatter, obştescul arhitect”, prin care se cerea angajarea unui
meşter care să „repare stricăciunile care se vor ivi”. De asemenea,
la 4 februarie 1858 raporta Mitropoliei din Bucureşti că „toate
veşmintele preoţeşti şi diaconeşti, fiind cu totul stricate... nu
se mai pot întrebuinţa în folosul bisericii”, şi solicită „a se libera
bani pentru facerea a şase rânduri de veşminte preoţeşti şi
două diaconeşti”; iar la 3 martie cere ca, din vechea argintărie,
să aprobe confecţionarea „unui policandru, candele pe la toate
sfintele icoane şi sfeşnicele cele mari, că cele puse acum în faţă
sunt toate stricate”; mai mult, cere aprobare să cumpere un Sfânt
Epitaf, că „cel în fiinţă a devenit în cea mai proastă stare”; iar
Ministerului Cultelor raportează că, învelitoarea clădirilor „de jur
împrejur este stricată, din care cauză şi tavanele prin mai multe
camere au căzut”. La 19 martie, intervine la acelaşi Minister să
aprobe donarea pentru credincioşii din Băbeni a unei tâmple
cerute de ei, „ce se află în păstrare la sfânta mănăstire”. Din
nefericire, la 16 aprilie 1861, egumenul comunică Ministerului
că, din anul trecut, a raportat despre „stricăciunile ce se fac din
picăturile apei prin toată învelitoarea acestei colosale clădiri”, dar
aprobarea de reparaţii întârzie să vină.
La 23 februarie 1859, încheie un contract cu tinichigiul Ioan
Frain din Râmnicu Vâlcea pentru repararea întregului acoperiş
al clădirilor mănăstireşti, contra sumei de 960 galbeni; achită
banii cuveniţi meşterului Anghel Hristoviu, şi primeşte ordin de
la Mitropolie ca, toate lucrările efectuate „pe seama bisericii
mănăstirii... să se treacă în catagrafie”; de asemenea, înaintează
Ministerului Cultelor un raport prin care cere aprobare pentru
construirea unei pive la Vaideei.
Pe de altă parte, este devastată pădurea; de aceea, dispune ca
membrii Sfatului comunei Mănăileşti să comunice silvicultorului
respectiv, ca cei vinovaţi „să se supuie la plata stricăciunii după
lege”; la 18 iunie 1862, rânduieşte „păzitor de hotare” pe Ion Cucu
din Dranovăţ, la acea proprietate; pe Nicolae Marcu Frumuşelu îl
numeşte „păzitor de hotare la moşia Costeşti”, iar pe Stan Puica,
„pădurar la pădurea ce se află pe această moşie Costeşti”.
O mare atenţie acordă egumenul Ieronim moşiilor mănăstirii.
Pentru mai buna gospodărire a lor, arendează o serie de moşii.
Astfel, menţionăm: Foleştii de Sus (23 aprilie 1858) şi Stroeşti (12
februarie 1859) din judeţul Vâlcea, precum şi Cacoţi şi Stâlpniţa
din judeţul Mehedinţi, Pârâu şi Vultureşti din judeţul Argeş, toate
propuse pentru arendare în anul 1859.
În anul următor, arendează moşia Baia din   judeţul Gorj (5
februarie 1860), iar Ministerul Cultelor confirmă că a primit suma
corespunzătoare „arenzii moşiei Metocului Albeşti, proprietatea
Mănăstirii Bistriţa (21 ianuarie 1860).

Ovidiu DINICĂ

S

e schimbă lumea de voie de nevoie. Într-o astfel de
lume grăbită să se protejeze, obiceiurile vechi sunt
abandonate în avantajul celor determinate de necesitățile
elementare de supraviețuire. Învățăm să purtăm masca. Se legalizează purtarea măștilor pentru
întreaga familie, certitudine a unității în diversitate. Măști colorate, albe, cu tiv, fără tiv, cu 2-3 straturi
sau fără, din China sau aiurea, ele devenind vitale comunicării în public. Măști ce au ridicat probleme
guvernului cu buget mic și fără producător intern, au devenit obiect al speculei în mediul online
ridicând nivelui de adrenalină în rândul societății civice. Românul frustrat a prins drag cu greu de ele.
Cetățeanul de rând a fost nevoit să se supună rigorilor, după ce cu greu și le-a procurat, întâi privind
cu jind către protipendada ce și le permitea chiar speculate. Căci și acum s-a dovedit blândețea
negustorului autohton de a specula desigur cu folos orice moment prielnic ca pe o sărbătoare în
care înflorește comerțul, această pandemie fiind pentru unii mană cerească în laboratoarele fericirii
personale. Prețurile neonorante, în ciuda declarațiilor oficialităților, fac farmaciile fericite și dornice
să-și împlinească planul de vânzări. Meșteșugari casnici s-au adaptat nevoilor publice și cu greu fac

De asemenea, face reparaţii la Moara de la Secui din judeţul
Dolj (21 septembrie 1858), şi la unele biserici, precum cea
de la moşia Basnea (23 mai 1859) şi Izvoru din judeţul Vâlcea
(1859), iar un ordin al Ministerului Cultelor, din 15 martie 1859,
comunică egumenului „petiţia locuitorilor satului Studina”, unde
s-a surpat biserica, şi vor să o refacă. Tot în acest an, moşia este
propusă pentru arendare. Un ordin al Ministerului Cultelor, din 9
octombrie 1859, comunică aprobarea „a două sute care lemne
foc, pentru arsul cărămizii necesare la construirea bisericii din
satul Ianca”, solicitate de egumenul bistriţean, iar la 25 decembrie
1859, acelaşi Minister comunică egumenului – care înaintase un
raport privitor la înfiinţarea unei pive „în proprietatea Vaideei” –
că „a se mai da embatichiuri în moşii, legiunea nu permite”; dar,
dacă va fi construită cu cheltuiala lor, „se poate acorda un drept
de folosinţă pentru un termen de şase sau şapte ani, iar după
acest termen să rămână Mănăstirii”.
Mănăstirea Arnota, ctitorită între anii 1633–1635 de
domnitorul Matei Basarab „pe moşia Tărâia a Mănăstirii Bistriţa”,
în anul 1863, Ministerul Cultelor o trece sub jurisdicţia Bistriţei,
precizând că: „De la 1 aprilie anul curent, Mănăstirea Arnota
rămâne dependentă de Mănăstirea Bistriţa”.
Legea pentru secularizarea averilor mănăstireşti, promulgată
la 13 decembrie 1863, prevedea că, „toate averile mănăstireşti din
România sunt şi rămân averi ale statului; veniturile acestor averi se
înscriu în veniturile statului”. La fel ca celelalte mănăstiri, Bistriţa
pierde toate proprietăţile şi privilegiile sale. Evenimentul este
comunicat printr-o Circulară către curatorii civili ai mănăstirilor
secularizate, care preciza că: „Statul va îngriji de prosperitate cu
toţi monahii ce se locuiesc şi aşezămintele lor democratice”. Prin
Legea rurală din anul 1864, s-a rezervat mănăstirii un teren de
aproximativ 11 ha, ca „vatră” împrejur, pentru culturi şi fâneţe,
fapt ce l-a nemulţumit profund pe egumenul bistriţean.  
Anul 1864 este deosebit de greu pentru egumenul Ieronim;
la 14 februarie, Ministerul Cultelor emite un ordin de destituire,
pentru motivul că egumenul s-a „plâns asupra dispoziţiunilor bugetare ale anului curent”, către mitropolitul ţării, „în calitate de
preşedinte al Adunării Legiuitoare”. Ca urmare, „prin domneasca
ordonanţă”, s-a „încuviinţat destituirea egumenului”; însă, la 29
februarie, se revine asupra hotărârii domneşti, iar prefectul judeţului Vâlcea primeşte ordin să „restatornicească” pe arhimandritul
Ieronim în postul său de egumen al mănăstirii; la 15 iunie, este
convocat la Curtea de Apel într-un proces cu „Niţă Voicescu
şi alţii”, referitor la „nişte producte”, iar la 11 iulie, Ministerul
Cultelor îi comunică Hotărârea guvernamentală ca mănăstirile
Bistriţa şi Hurezi să „se transforme în mănăstiri de maici”.
Monahiile de la mănăstirile Mamu, Surpatele, Sărăcineşti,
Dintr-un Lemn, Ostrov, Slătioarele, Frăsinetu, Văleni şi
Ciolanu, care acum „sunt rămase biserici de mir”, vor trece la
mănăstirile respective, iar „Prea Cuvioşia Voastră încetaţi de a
mai fi egumen”, se spune în ordin. Dar şi acum se revine asupra
înaltelor dispoziţiuni. Episcopul Calinic al Râmnicului anunţă pe
arhimandritul Ieronim că, Ministerul Cultelor a hotărât ca, până
la a „sa deslegare, s-a suspendat ordinul pentru strămutarea
monahiilor de la o mănăstire la alta”.
Totuşi, la 11 septembrie 1864, arhimandritul Ieronim a fost
numit „curator provizoriu” al Mănăstirii Bistriţa; atunci s-a întoc-mit
o nouă „catagrafie pentru toată zestrea”, dată temporar ieromonahului Ilarion Muntenescu, eclesiarhul mănăstirii, luându-se din
„primirea cuviosului arhimandrit Ieronim, fostul egumen al acestei
sfinte mănăstiri”, în baza ordinului dat de ministrul Justiţiei,
Cultelor şi Instrucţiunii Publice şi a prefectului judeţului Vâlcea.

față cererii. Inclusiv anumite magazine au vândut măști după
ce clienții erau „măsurați” după mască.
Sub amenințarea amenzilor, prețuri profesioniste au
defilat pe piață. Conștienți sau nu de calitatea textilelor folosite și a cusăturilor, cetățenii le poartă oricând și oricum în stradă, în mașina personală, chiar dacă există filtrele de polen ale mașinii, motivați însă
de exigențele poliției, această poliție fiind însă amendată de ochiul vigilent al Curții Constituționale, dispusă să-și refacă onorabilitatea după criticile internaționale primite.
Măștile și-au pus însă și amprenta proprie asupra pshicului, au generat stres, panică, elemente
primare ale fricii. Garanția acestor măști se află la Dumnezeu, el însă a fost ocupat să măsoare
disperarea unora și să împrăștie lumina prin voluntari la sărbătoarea Luminii, așa că imunitatea a
devenit vitală. Educația este bunul plac, măștile sunt de multe ori obiect vestimentar, se poartă
sau nu căzute, se strănută în stradă, măștile devin accesorii nevinovate purtate în degringoladă.
Prematura relaxare, forțată de opoziție, le va pune din nou în lumină. Astfel românul lustruit cu
bombeu obișnuit să poarte măștile unei societăți în degradeu va performa în anormal impunând
viziuni pesimiste și va bifa cu succes anormalul ca normal într-o ordine stupidă.
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PRIN LUMEA VĂZUTELOR ȘI A NEVĂZUTELOR

CU PĂRINTELE VALERIAN PÂSLARU, LA MĂNĂSTIREA „SF. MUCENIC FILIMON”
Felix SIMA

D

ragi creștini, părintele Valerian Pâslaru are o încercare trupească pe care o duce cu multă demnitate. Acum este internat la spital și a suferit o operație. După mărturisirea lui, va mai
avea și alte operații de îndurat. Vă rugăm să binevoiți să vă ru-gați
pentru el, așa cum ne învață Cuvioșia Sa să ne rugăm unii pentru
alții. Astăzi, părintele are nevoie de rugăciunile noastre. Să-l
pomenim cu aceeași dragoste pe care ne-a dăruit-o tuturor: „Iisuse,
Cel Ce ne-ai îndemnat să îi cercetăm pe bolnavi, miluiește-ne!”
Părintele Valerian, în aceste mo-mente, are nevoie de pace
și liniște. „Vă rugăm să binevoiți, în această perioadă, să nu-l
deranjați nici la telefon și nici cu vizita la spital. Vă
mulțumim anticipat!”, a fost un mesaj publicat de
EIKON despre părintele Valerian, pe Facebook.
În 1990, Dragoș Pâslaru era un tânăr chipeș,
care jucase rolul legionarului Horia Sima în filmul
„Drumeț în calea lupilor”. Era căsătorit cu o
scenografă și au, împreună, un fiu. Jucase și în
alte filme românești, precum și într-o mulțime de
spectacole de teatru.
După ce a interpretat rolul lui Horia Sima,
viața i s-a schimbat. A protestat față de conducerea instalată în
țară după Revoluție. O fotografie cu el, îmbrăcat în haina specifică
a Gărzii de Fier, a fost larg răspândită în acea perioadă, fără a
se menţiona că imaginea era luată din filmul „Drumeţ în calea
lupilor”, în care a jucat rolul lui Horia Sima. Minerii l-au luat drept
legionar și l-au snopit în bătaie, în Piața Universității.
A intrat în comă, pe 14 iunie 1990. S-a luptat cu moartea
câteva zile, pe patul Spitalului de Urgenţă din Bucureşti. După ce
s-a trezit din comă, și-a schimbat viața radical.
„Au vrut să mă omoare. M-au lovit cu o bâtă cu țepi ascuțiți la
cap! Am căzut, dar vedeam de deasupra. Sufletul meu a strigat:
«Am murit! În sfârșit, am murit!». Am fost foarte fericit. N-am mai
întâlnit starea aceea! M-au tot lovit și nu muream…”, a povestit
părintele Valerian.
Avea 39 de ani când s-a călugărit. A mers la Mănăstirea Frăsinei, cunoscută drept Athosul românesc, din pricina regimului ei
aspru de vieţuire, asemănător cu cel de pe Sfântul Munte.
Când autorităţile i-au cerut să le spună tot ce ştie despre
evenimentele din iunie 1990, în vederea tragerii la
răspundere a celor care l-au maltratat, a răspus doar
atât: „Am luat coarnele plugului dumnezeiesc şi sufletul
meu a iertat tot”.
Ajuns în mănăstirea vâlceană Frăsinei, a fost luat
în grijă duhovnicească de către părintele Ghelasie
Gheorghe care avea în grijă și micul muzeu al Sfântului
Calinic din incinta mănăstirii, o cameră cu odăjdii unde
se păstra și o cârjă arhierească a Sfântului Calinic;
părintele Ghelasie avea în grijă și cancelaria monahală
și era un bun om de legătură cu intelectualitatea care
trecea pragul mănăstirii, avea la brâu și cheile beciurilor,
era, într-un cuvânt, mâna dreaptă a starețului Neonil
care veghea, din umbră, asupra a tot ce mișca în incintă. Starețul
Neonil avea „ochi” peste tot… era un bun comandant al obștei
monahale.
În mănăstire, fratele Valerian a fost trecut prin diferite servicii,
să învețe ascultarea, așa cum este orânduit acolo: îngrijitor de
animale, văcar și cioban de rând, grădinar, bucătar, paracliser

şi apoi şef al cancelariei monahale. Apoi, câțiva ani, părintele
Valerian a stat în post şi rugăciune într-un alt schit de lângă
Mănăstirea Pahomie, la Schitul Pătrunsa, unde a cărat, împreună
cu călugării, cu spinarea, cu cârca și cu măgărușii mănăstirii,
fier-beton și saci cu ciment, cu var și cu nisip și cărămizi și hrană
pentru ei și pentru muncitorii zilieri, pentru a înălța noua biserică
a schitului, unde astăzi se slujește în bună rânduială și cuviință…
În urmă cu doi ani, părintele Valerian a primit aprobarea de la Înalt
Prea Sfințitul Arhiepiscop VARSANUFIE al Vâlcii- și binecuvântarea
de a merge în cătunul Ţânculeşti, sat Vătășești, comuna Goleşti,
judeţul Vâlcea, pentru a în-temeia o nouă mănăstire, deoarece
bisericuţa de acolo rămăsese singură, părăsită, pustie în
cătunul pustiit. Foşti colegi ai săi i-au sărit în
ajutor și i-au făcut cunoscută povestea. Biserica
veche a primit și hramul „Sf. Mucenic Filimon”.
Când am ajuns la locul Sfintei Mânăstiri cu
hramul „Sfântul Mucenic Filimon”, alături de
Vasian Mircescu, bun tovarăș și la alte drumeții
monastice, străbătând anevoie potecile și drumul
noroios, aflat în pietruire, intrând pe poarta
de lemn, am zărit pe Clopotnița de lemn, nou
construită, bazorelieful turnat în bronz al Fratelui
Ghelasie de la Frăsinei - basorelief ridicat între cruci și sulițe
de lemn decorative, să fie apărat de păgâni! – să rămână, în
continuare, părinte duhovnic îmbunătățit al multor trecători prin
lumea scârbavnică… Am rămas în fața basoreliefului mai multe
clipe de închinăciune, fiindcă îl cunoscusem bine pe firavul om, de
acum vreo patruzeci de ani, de prin anii 80, de când tot dădeam
târcoale mânăstirilor, să mă mai sfințesc, să mă mai curăț, să mă
mai spăl de lumea necurată în care îmi duceam, într-un chivot,
prinosul vieții pământene. Iată ce scrie eseistul, teologul Dan
CIACHIR în articolul „La FRĂSINEI, acum 40 de ani”, publicat în
revista „Lumea credinței” – Magazin ilustrat – nr. 12 (197),
decembrie 2019, la paginile 72-74, la rubrica „Amintiri esențiale”:
„În toamna anului 1980, am mers cu scriitorul vâlcean Felix SIMA
la câteva mănăstiri din apropierea orașului său, pe care nu le
văzusem niciodată. Astfel, am ajuns împreună la Mănăstirea dintrun Lemn, la Mănăstirea Surpatele și la Mănăstirea Frăsinei. Felix
SIMA avea un prieten la Frăsinei, care ne-a ieșit în întâmpinare
pe când ne apropiam de chilii și de biserică: fratele GHEORGHIȚĂ
– sanitar în viața de mirean, cunoscut mai târziu
sub numele de părintele GHELASIE. Ne-a primit cu
naturalețe și cu bucurie. Subțiratic, de statură potrivită,
se tutuia cu colegul meu – vorbeau ca doi prieteni - și
bănuiesc că, întocmai ca noi, avea în jur de treizeci
de ani. Ne-a condus în biserică să ne închinăm, apoi
în odaia din arhondaric unde aveam să dormim peste
noapte și în cele din urmă la trapeză. Am mâncat,
împreună cu toată obștea, mămăligă caldă, aburindă,
abia mestecată, cu tocană de ciuperci, apoi cu iahnie
de fasole. Evident, carne nu se mânca. Înainte de a
merge la Vecernie, fratele Ghelasie ne-a vorbit despre
trecutul mânăstirii reconstruite de Sfântul Ierarh
Calinic de la Cernica pe vremea când a fost Episcop al Râmnicului
– Noul Severin, între anii 1850 – 1868. A doua zi, după masa de
dimineață, înainte să plecăm, l-am zărit pe părintele Neoil Ștefan,
starețul mănăstirii. S-a pristăvit de curând, în 2016, la capătul a
57 de ani de stăreție la Frăsinei. S-ar putea să fie cel mai longeviv
stareț de la noi”.

Spre cinstirea părintelui Ghelasie Gheorghe care l-a îndrumat
pe poteca îngustă a credinței de obște pe tânărul frate de atunci
Valerian Pâslaru, acesta i-a ridicat o placă memorială din bronz,
cu chipul său ascetic, la noua mănăstire ctitorită. Spre veșnică
pomenire, spre aducere aminte de acel chip luminous, care
venea spre oameni ca o rază de lumină blândă, caldă… Teologul,
artistul plastic Sorin Dumitrescu i-a imortalizat chipul lui Ghelasie
Gheorghe în câteva vederi ce se găsesc pe masa de prăznicar,
dăruite nouă de către părintele Valerian, la plecare, împreună cu
câteva cărți de teologie ortodoxă, așa cum face întotdeauna, la
despărțire. Să ne vedem cu bine, drag părinte, tot pe aceste locuri
păduratice unde v-ați retras să viețuiți, să vă rugați spre binele
nostru, al tuturor, respirând în sfintele taine ale înduhovnicirii –
sub Cerul senin - nemuritor, atotcuprinzător…
Cu mulți ani în urmă, prin anii 95, un grup de actori ai teatrelor
bucureștene, printre care și ieromonahul Valerian Pâslaru de la
Schitul Pătrunsa – Vâlcea, au cerut binecuvântarea vrednicului
de pomenire patriarh Teoctist pentru a numi un sfânt al Bisericii
noastre ca ocrotitor al actorilor. „Nu este ceva neobișnuit, fiindcă
se știe că înainte de secolul XX – fiecare breaslă de meseriași
avea un sfânt protector. S-a hotărât ca Sf. Mucenic Filimon să fie
ocrotitorul actorilor, regizorilor, scenografilor, decoratorilor, al
tuturor creatorilor de spectacole, având în vedere faptul că acesta
a fost comediant, actor” – după cum mărturisește, într-un interviu
acordat ziarului „Metropolis”, Î.P.S. Varsanufie Prahoveanul,
actualul arhiepiscop de Vâlcea. Slujba de recunoaștere a Sf.
Mucenic Filimon a avut loc în ziua de 25 iunie 1995, iar ziua de
slujire a sfântului are loc în data de 14 decembrie, când acesta a
trenicut la Bunul Dumnezeu.
Actorul Dragoș Pâslaru a intrat în filmografia românească
prin interpretarea unor roluri în filmele:„O lacrimă de fată”
(1980), „Pruncul, petrolul şi ardelenii” (1981), „Secvenţe” (1982),
„Singur de cart” (1983), „Ochi de urs” (1983), „Întoarcerea din
iad” (1983), „Umbrele soarelui” (1986), „Drumeţ în calea lupilor”
(1988), „Şobolanii roşii” (1990), „A unsprezecea poruncă” (1991),
„Balanța”, „O vară de neuitat”, „Domnişoara Christina”, „Capul
de zimbru”, „Femeia în roşu”. Sunt șaptesprezece ani de film și
de teatru în care el a răspuns „prezent”, în care „a ars” pentru
viața culturală a Patriei. Acest fapt nu se uită și tocmai de aceea
l-am consemnat aici! Ai grijă, Doamne, de sufletul și de trupul său
neostoit, ridică-l de pe patul suferinței și lasă-l liber, în chilia sa, la
cărțile sale de rugăciuni... acolo îi este cel mai bine...
În 6 februarie 2020, părintele ieromonah Valerian Pâslaru transmite, tot prin intermediul Eikon: „Sunt restabilit total, vă mulțumesc, nu am nevoie nici de sânge, nici de medicamente. Am
nevoie de liniște. Domnul să vă miluiască. Bucurie Sfântă tuturor!”

Pr. Prof. Dr. Ioan Dură și pledoariile sale  pentru ridicarea Episcopiei 
Râmnicului la treapta de arhiepiscopie

C

a fiu duhovnicesc al Episcopiei Râmnicului și cu preocupări pe tărâmul Istoriei ecleziastice- ca
doctorand la secția istorică a Institutului teologic din București, apoi cu două doctorate în
Istoria Bisericii Ortodoxe Române la două prestigioase universități din afara României (Atena, 1977,
și Louvain/Belgia, 1984) - am considerat că este de datoria mea să pledez pentru ridicarea acesteia
la rangul de arhiepiscopie. Mai ales că, din păcate, eparhia Râmnicului rămăsese la treapta de
episcopie timp de cinci secole, adică de la înființarea acesteia în 1503! Ce-i drept am militat pentru
ridicarea Episcopiei Râmnicului la treapta de arhiepiscopie și din dragostea avută față de Biserica
ortodoxă strămoșească, ca fiind cea mai veche și mai numeroasă instituție a românilor în istoria
lor. Dar fiind și conștient că n-a făcut nici o altă instituție a românilor pentru formarea, promovarea
și salvarea culturii și ethos-ului specific al acestora cât a întreprins Biserica Ortodoxă de-a lungul
secolelor. De aceea și savantul Vasile Pârvan afirma că, ,,în sfârșit, mai toată cultura noastră veche,
literatura, știința și arta, e o formă de viață a bisericii noastre’’ (Vasile Pârvan, Scrieri. Text stabilit,
studiu introductiv și note de Alexandru Zub, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981, p.
488). Și, evident, la toate cele evidențiate de Vasile Pârvan a participat, cu sârg, în slujirea neamului

românesc și a dreptei credințe ortodoxe și Episcopia Râmnicului timp de cinci secole de existentență.
Primul articol, intitulat ,,Ridicarea Episcopiei Râmnicului la treapta de Arhiepiscopie’’, l-am publicat în revista ,,Biserica Ortodoxă Română’’, buletinul oficial al Patriarhiei Române, în 1990. (A se
vedea, revista ,,Biserica Ortodoxă Română’’, Anul LXXXVIII, 1990, Nr. 7-10, p. 95-97). Același articol
l-am publicat și peste hotare și anume în Olanda, în revista ,,Mărturie ortodoxă’’, al cărei redactor și
editor am fost. (A se vedea, ,,Mărturie ortodoxă’’. Revista Comunității ortodoxe române din Olanda,
Haga, Anul X, Nr. 14, 1991, ianuarie-februarie, p. 32-39). Totodată, articolul apărut în 1990 a fost
publicat și în presa locală vâlceană și anume în cotidianul ,,Curierul de Vâlcea’’, Anul XI, 2000, 13
ianuarie. Interesant de semnalat este că însăși Episcopia Râmnicului a inserat articolul nostru, din
1990, în volumul jubiliar ,,Episcopia Râmnicu Vâlcea’’, publicat în 2005, la paginile 423-426. De
menționat că articolul din 1990 a fost republicat recent în cartea noastră ,,Dar din ,Râvna casei tale,’’,
Editura MAGIC PRINT, 2018, p. 112-118.
(Continuare în pag. 16)
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Despre martirii și „academicienii” regimului comunist...
la Ocnele Mari
Mihai SPORIȘ

O

rașul vâlcean Ocnele Mari, loc cu o istorie milenară, de
aceea Vel Ocna, și-a dat sarea pământului oamenilor,
uneori chiar sarea omenească pământului, când vremurile
puterilor omenești se sminteau și omul politic devenea lup de
pradă, semenului opozant. În vreme ocna putea fi o temniță
pentru munca silnică a celor condamnați. Regimul concentraționar
al perioadei invaziei comuniste în plaiurile noastre și-a găsit ușor
soluția exterminării potrivnicilor. În multe alte locuri din țară,
prigoana iscată de târgul mondial al puterilor zeilor pământeni,
elita care însămânțase duhul țării trebuia eliminată, cu orice
preț, de pe scena societății, din toate structurile purtătoare de
mesaj național-patriotic, de doctrină a libertății și mai ales cu o
credință creșină care dădea suportul trăirii specifice românești
(și acum dusă în derizoriu de remanența ateist-materialistă,
prin etichetările strâmbe și neclarificările necesare, privind
naționalismul interbelic!).
Oameni politici, indiferent de
serviciile aduse neamului românesc, adevărați oameni de stat,
au fost martirizați, ei pierzându-și viața în închisorile din hotarele
României Mari, pe care chiar ei au făcut-o posibilă. Sighet, Aiud,
Gherla, Ocnele Mari, Pitești, Jilava... Periprava (să marcăm doar o
diagonală, de aproape 1000 de km!, din marea rețea a lagărului
concentraționar). Pe aceștia i-au urmat oamenii de cultură și
slujitorii bisericilor pentru putința cultivării altui realism, a formării
altui om, neapărat nou și fără credința în Dumnezeul pământului
moștenit, cu toate rostuirile lui milenare. Au scăpat doar cei ce au
putut fugi cu dorurile toate din țara mamă, să ducă lupta culturalspirituală pe coclaurii lumii de dincolo de cortină. Cei care s-au
ascuns să ducă lupta de partizani prin munți au fost vânați precum
sălbăticiunile. Marile personalități, cu recunoaștere mondială,
au fost discreditate și scoase abuziv din Academia Română,
obstrucționate în a primi recunoașterea publică internațională.
Academia a fost aservită instrumentului politic care înnoia
lumea cu forța, împotriva voinței ei. Acest fapt, constatat de
Petre Pandrea, și el... onorat cu o detenție la penitenciarul
de la Ocnele Mari, l-a determinat să constate răsturnarea
abruptă a valorilor din societatea românească. Da! Academia
se mutase sub pământ! Supraviețuitorii și cei plecați, luptători
până la ultima suflare!, erau adevărul neamului, demnitatea
lui, și adevărata biserică luptătoare, nu Iudele, de toate felurile,
care au făcut compromisurile și noua poză cu noul stăpân care
le va direcția în actul liber al... creației (?!), prin însămânțarea
dispusă! Cum să te poți vindeca de boala cea grea adusă cu
tancurile și cu diviziile fraților, inclusiv ale alor noștri, apoi cum
să nu asculți de marii oameni de cultură – dar fără coloana
demnității!- care propovăduiau ceea ce apostolul Pavel scrisese
(scripta manent!) că toate împărățiile sunt de la Dumnezeu!
Uitau însă să spună că acum noul stăpân este Leviatanul, care
va dărâma biserici, va învrăjbi creștinii între ei și îi va obliga să-și
renege valorile, să se închine... mai altfel!
Invocăm aici spusele întrebătoare, uneori sentențioase ale
unor oameni mari: Unde sunt cei care nu mai sunt?(Nichifor
Crainic!), Să nu ne răzbunați! (Mircea Vulcănescu), Ridică-te
Gheorghe!, Ridică-te Ioane! (Radu Gyr) Dezveliți tot adevărul și
să spuneți tuturor! (v. Imnul Eroilor) pentru a argumenta cum s-a
născut evenimentul, devenit tradițional, de la Ocnele Mari.
În urmă, cu mai bine de 15 ani, când România își căuta o
matcă spre Nato și Uniunea Europeană se punea problema
raportului optim dintre identitate națională și apartenența la
alte valori internaționale, acum mai albastre, după ce încă, nu ne
vindecasem de tot, de pojarul dus în cârcă peste o jumătate de
veac. O întoarcere de macaz, după 1996, făcuse posibilă dezvelirea
unei părți a celor ascunse și iscase în societate o dorință de-a ști
mai multe, tocmai pentru a nu repeta, cum se spune, istoria!
Partidele istorice, în prim plan, pentru o scurtă perioadă vor fi
făcut deschiderea. Să nu ne pierdem identitatea! Devenise un
strigăt de luptă fără o încărcătură în argumente și mai mult strigăt
în confruntarea politică internă. Care identitate, fără adevărurile

incomode ținute cu toată forța sub preș? Aparatul de securitate,
prin slujbașii încă în exercițiu, încă vorbeau de bandiții de
partizani! Toți martirii dovediți ai închisorilor erau, în masă, niște
legionari, vinovați in corpore, pentru toate crimele posibile, pe
care nu le-a motivat niciodată temeinic nimeni, mulți fiind arestați
cu anii, doar pentru cercetare și ținuți în regim de detenție,
nejudecați. Statul român a făcut – pe repede înainte (să folosim
o expresie uzitată acum!) judecata comunismului-tocmai pentru
iertarea lui de toate crimele!-niciodată pe cea a legionarismului,
adică extrema cealaltă, pentru că între naționalismul –cel cu
identitatea!- și noua orientare spre internaționalismul albastru
era nevoie de noua ...Uniune!
Când statul își potrivește treburile cu cerurile înalte, trăitorii
își caută singuri așezarea pământeană. În societatea românească,
lăsată din chingile unei instituții de forță care își reorganiza
sistemul, va otăvi un spirit liber cu inițiative recuperatoare ale
celor ascunse. Cum să nu afle cei de la Ocnele Mari acum, ceea
ce ascunsese penitenciarul din preajmă? Cum să nu observe
numele unor oameni mari pe crucile din vecinătate? Cum să
nu-și pună întrebări și curiozitatea să-și primească răspunsurile?
Apoi mirările! Cum? Nu , George Coșbuc a scris poezia dusă-n
romanță „A venit aseară mama?” Au fost aici, la noi, Petre
Țuțea, Petre Pandrea, Manoilescu, Vasile Militaru...? Hai să
spunem și celor care nu știu! Așa a apărut în vecinătatea fostului
penitenciar Monumentul Foștilor Deținuți Politici (sculptor
Petre Simion Cichirdan) cu o impresionantă listă de nume! Dar
despre ei lumea trebuia să cunoască mai multe! Preotul Parohiei
Trăistari, Petre Vețeleanu, om de cultură și un bun cunoscător
al naționalismului românesc, va face din dezvelirea adevărului
un demers permanent. Costea Marinoiu, cetățean de onoare al
localității, lider al Societății Culturale „Anton Pann” va antrena la

cunoașterea operei poetului martir, Vasile Militaru. Din ce în ce
mai prezenta, în viața societății, Asociația națională Cultul Eroilor,
prin filiala județeană, va veni cu toată puterea ei de amplificare în
organizarea evenimentelor comemorative. Cercul de la Râmnic,
își va fi declarat și el, încă din 2001, intențiile recuperatoare
ale marilor români uitați, ori deliberat ascunși de cei ce vor săși ascundă propriul trecut. Puterea locală: Primar și Consiliul
local vor fi susținut mișcarea pornită de jos în sus și se vor fi
implicat benefic... Acum, în 2019, chiar în 8 Iulie, când se vor fi
împlinit 60 de ani de la moartea poetului martir Vasile Militaru,
număram a –X-a ediție a Memorialului „Vasile Militaru”. În edițiile
anterioare comemorării și simpozionului i se asocia și un Festival
Internațional de Poezie „Vasile Militari”, poetul bucurându-se
simultan și de acțiunile Societății Culturale „Vasile Militaru” din
Chișinău/Republica Moldova, coordonată de inimoasa Maria
Șalaru, mai meru prezentă direct/indirect și la Ocnele Mari cu o
nouă faptă, recuperării marelui poet național... Consonanți ideii
scoaterii din ascundere, anual în ... academia informală vom fi
recuperat câte un academician al „Academiei de Sub Pământ”.
Lista am deschis-o cu Vasile Militaru și apoi am completat-o cu
vâlceni apropiați și mai cunoscuți inițiatorilor: pr. Dumitru Bălașa
(Aiud), pr. Bartolomeu Anania (Aiud), Iuliu Maniu (Sighet) – în
anul centenar, ca omagiu adus contribuției deosebite la făptuirea

Marii Uniri!-, Nichifor Crainic. Dintre cei izgoniți din cultură și
din memoria afectivă multă vreme : Constantin Brâncuși, Mircea
Eliade, Lucian Blaga și-au primit discursurile de recepție în cadrul
simpozioanelor, la momentele alese semnificativ. Anul acesta,
2019, academia informală de la Ocnele Mari, va fi primit pe
Regele Ferdinand/întregitorul și pe Regina Maria a românilor,
multă vreme ocultați de-a împreună cu ideea monarhică și
mai ales ca oponenți ai bolșevismului (vezi 1919 și îngrângerea
bolșevismului leninist, care se cuibărea prin Crișana și Ungaria lui
Bela Kun, eveniment pe care nu trebuie să-l lăsăm în afara istoriei
noastre, oficiale!). A fost adus în... academie și numele preotului
basarabean, Alexandru Baltaga, martirizat prin Siberia, tocmai
pentru a nu fi uitați sutele de mii de români, duși acolo de ... frații
noștri, comuniștii, primiți cadou de la marile zeități omenești ale
lumii, în frământarea împărăției sale.
Evenimentele comemorative ale acestui an au avut în prim
plan organizatorii: Consiliul Local și Primăria orașului Ocnele
Mari, Biblioteca Publică „Vasile Militaru” și Casa de Cultură
„Mircea Demetriade”, Parohia Trăistari- toate din orașul Ocnele
Mari!-, Asociația Națională „Cultul Eroilor”, filiala vâlceană.
Le-au fost alături, partenerii din totdeauna – evenimentul,
arătând iradierea în societate a fenomenului recuperator!-:
parohiile Râureni, Ocnele Mari, membrii Forumului și ai
Seniorilor... Vâlcii, ai Fundației Antim Ivireanul și ai cercului
informal, România-Grădina Maicii Domnului. Media locală
și Intol Press, alături de Asociația Foștilor Deținuți Politici au
asigurat o prezență consistentă! Evenimentul a fost onorat de
prezența unor „ambasadori” dragi : delegația comunei Lozova,
din Republica Moldova, în frunte cu primarul ei Lilian Botnaru.
De la Chișinău, Maria Șalaru, a transmis, întru cinstirea
evenimentului, în dar participanților, cartea coordonată și
editată pentru anul centenar: Imnul Neamului, de Vasile Militaru,
cu subtitlul, „100 România 1918-2018/sărbătorim împreună”
editată la „Lumina-Cuvântului”, Chișinău, 2018 . Scoala gimnazială
„Costea Marinoiu”, artiștii Teatrului Ariel vor fi omagiat specific
evenimentulul, impecabil organizat de primarul Mihai Pătru și
mâna sa dreaptă Aurora Popescu, cu susținerea consistentă a
lui Petre Vețeleanu și moderat de Eugen Petrescu, un slujitor
neîntrecut al ... Cultului Eroilor! Să spunem că la monument s-au
depus coroane și s-a oficiat Te Deumul, că la Cimitirul „Bozeasca”
s-a săvârșit parastasul lui Vasile Militaru, al tuturor deținuților de
la Ocnele Mari și că pomenirii i-au fost adăugate numele preotului
basarabean dus în Siberia (de noi în Academia de sub Pământ!),
Alexandru Baltaga și numele noilor academicieni : FerdinandÎntregitorul și Maria-Regina Românilor . Au conferențiat acolo,
semnificând evenimentul : Neculai Stănculescu, Mihai Sporiș,
I.Șt.Lazăr, Ion Soare, Constantin Mănescu, Petre Vețeleanu, Petre
Cichirdan, Mihai Moldoveanu, Marinela Capșa, iar primarii Mihai
Pătru și Lilian Botnaru, prin mesajele lor, au deschis calea unei
viitoare înfrățiri a localităților. Să dăm mulțumire tuturor, inclusiv
celor ce au onorat evenimentul cu prezența și vor duce mai
departe vestea cea bună despre redobândirea unor lucruri uitate,
dar bine de știut!
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IZVORUL CARE URCĂ SPRE STELE
Constantin GEANTĂ

I

- Te las nepoate. Nicodim privea puțin cam tulburat
la băiatul care își acorda vioara.
- Bine, unchiule!
- O să întârzii puțin, deoarece la întoarcerea de la
târg trec pe la fratele Vasile.
Chipul lui Ion părea transfigurat. Abia terminase
treburile gospodărești, când aceiași nestăvilită pasiune
îi clocotea prin vine. Din străfunduri un puhoi îi inunda
ființa. Trăia transpus în lumea inefabilă a muzicii. Abia
percepuse ultimele cuvinte ale lui Nicodim, când se
pregătea să pună arcușul pe strune.
- Ioane, să nu uiți, când o să vină Nicolae, să-i dai
coasa din șopron și să-i spui să treacă mai pe seară!
Aceste cuvinte, venite parcă de departe, îi amintiră
lui Ion că este prea devreme pentru a se cufunda în
lumea muzicii.
- Bine, unchiule, mergi fără grijă, pentru că voi face
întocmai cum spui dumneata!
Abia a ieșit Nicodim, vraja muzicală care inundase
încăperea, s-a revărsat și în afară.
De, ce să îi faci, acesta este Ion, umblă cu capul în
nori, dar în rest este băiat bun! Eh, dacă nu l-ar fi lovit calul ală nărăvaș atunci când era mic, poate alta ar fi fost
soarta lui, rosti Nicodim și poarta se închise după el.
*
Totul părea nefiresc. În visul melodic acordurile căpătau nuanțe, iar sunetele se mate-rializau în
densitatea unor culori acvatice. Plutea în spații fără de
contur, iar noțiunea timpului dispărea. Totul se cufunda
într-o fluiditate ce-lestă. Sentimentele vechi căpătau o
altă nuanță, iar trecutul reînvia.
,,Această floare este un înger.” Romina prindea
contur în acest univers fabulos. ,,Păcat că totul este
altfel de cum ne-am dori!”
Încet, încet aceste figuri deveneau tot mai șterse. Din
acele vremuri numai un parfum discret se mai păstra între cutele amintirii. Spiralele albastre îl purtau printre codrii străbătuți de răcoarea înserării. Un tumult îi învolbura amintirile, iar o briză verzuie îi străbătea reveria.

II

Destinul își urmează implacabilul mers. Undeva un
eveniment reprobabil a aprins o ură care mocnea de multă vreme. Balaurul pasiunilor a fost deșteptat de o faptă abominabilă, în care tâlhăria s-a întâlnit cu sora sa cea
bună – crima. Astfel, un individ de vreo 25 de ani a fost
găsit mort. S-a constatat că fusese ucis și jefuit de niște
țigani, care de de mult timp tulburau liniștea comunității.
Ura acumulată în timp, corelată cu faptele recente s-a defulat, iar până mai ieri pașnicii cetățeni au pornit ca într-un torent uriaș să-i pedepsească pe făptași.
Un vuiet a cuprins comunitatea rromilor, iar
după aceea uraganul s-a dezlănțuit. Au fost mo-lestate
persoane, au fost alungați toți cei care, având pielea
tuciurie, aveau și sufletul la fel.
Nimic și nimeni nu a fost cruțat. Femei, bătrâni și
copii au avut de suferit. Vinovat și nevinovat, au avut
aceiași soartă - linșajul.
După un timp, când iureșul părea că se mai potolise,
câțiva din grupul ,,justițiarilor” se apropiară de casa lui
Nicodim.
- Ia te uită, a mai rămas o cocioabă în picioare!
- Nu vezi că am ieșit din țigănie, zise altul?!
- Să nu facem, fraților, vreo greșeală! adăugă altul.
- Ce greșeală? Trebuie să stârpim toate lighioanele!
- Fraților, Dumnezeu este sus, iar dacă vom greși, ne
va costa foarte scump…
- Dar mai lăsați dracului vorba!La treabă!

O melodie răsuna îmbietor.
- Aceasta este o cântare de inimă albastră.
- Fraților, eu zic să nu ne pripim.
Însă o lovitură, urmată de o îmbrâncitură, aduseră la tăcere pe ponderator. După aceea, și cei trei
care erau de partea împăciuitorului, l-au urmat pe
șef, mânați de instinctul de turmă.

Raluca-Alexandra FRĂȚILĂ

G

III

- Bine te-am găsit, frate Vasile!
- Bine ai venit, frate Nicodim. Dar i-a loc sa bem
o țuică și să mai depănăm amintiri!
- Nu pot să stau prea mult, deoarece i-am
promis lui Ion că mă voi întoarce cât pot de repede.
- Apoi, bietul Ion de mic a avut necazuri. Mama
sa Eufrosina a murit la naștere, iar fratele nostru
Nicolae a pierit pe front. Mare noroc a avut cu tine.
- Mare noroc am avut și eu cu el. Rămas văduv
de tânăr, Ion mi-a alinat sufletul.
- Apoi, bietul de el a rămas cu urme de la boala
care avut-o după accidentul din copilărie.
- Așa este. Abia își târăște piciorul stâng.
- Dar parcă aveați o vecină, pe Romina.
- Da, era fata lui Lae Chiorul.
- Lae, cel care cânta duminica la hore ?
- Da. El l-a învățat și pe Ion să cânte la vioara
care o avea de la tatăl său, Nicolae.
- Nicolae era un dascăl renumit.
- Doar el din familia noastră a avut mai multă
școală.
- S-a trudit o groază de ani cu învățătura.
- Dar pe lângă școala de pedagogie a urmat și
câțiva ani de conservator. Apoi…
- Cunoscând-o pe Eufrosina, a părăsit conservatorul și a fost învățător la noi în sat.
- Lui i-a moștenit Ion chemarea spre muzică.
- Iar Lae era tot timpul pe lângă tine cât timp ai
avut potcovăria.
- Am scăpat de ea după ce calul acela blestemat
l-a lovit pe Ion și a zăcut săracul un an prin spitale.
Apoi Lae a murit, iar Romina s-a dus în lume și nu
am mai auzit nimic de ea.
- Din câte îmi aduc aminte Ion o iubea?
- A iubit-o mult pe această țigăncușă, iar ea se
juca cu sentimentele lui. Săracul Ion a urmat și el
vreo șase clase, iar după accident a rămas acasă.
Mult îi mai place să citească! Mereu când vin de la
târg îi aduc câte o gazetă sau o carte. El o citește
duminica și apoi îmi spune în fiecare seară, până să
adormim, câte ceva din ea.
- Acum e mare...
- Peste două luni o s-ă împlinească 20 de
ani. Dacă soarta i-ar fi fost prielnică, acum s-ar fi
pregătit să meargă în armată.
- Dar ai auzit ce s-a întâmplat?
- Nu, ce s-a întâmplat?
- Pe lângă satul vostru a fost omorât și prădat
un om de niște țigani?
- Demult?
- Posibil, însă eu am auzit la radioul vecinului
când am fost să-i duc coasa pe care i-am reparat-o
acum vreo două ceasuri.
- Serios?!
- Și mai spuneau că a sosit o trupă de jandarmi,
deoarece de aseară au început să dea foc la casele
țigănești.
- Aoleu, eu cu Ion locuim la marginea țigăniei.
- Casa noastră părintească se află chiar lângă
țigănie.
- Eu trebuie să plec! Vasile, un ghimpe mă
înțeapă în inimă.

rațierea nu se oferă oricui, ea se merită, pentru
ea trebuie să îți dovedești nevinovăția. Tu nu ești
victima nedreptății, tu ești autorul ei. Toți ne dorim să ajungem în ,,loc luminat,
în loc cu verdeață” unde nu există suferință, doar un echilibru perfect. Tu nu
poți ajunge acolo, tu ești omul care și-a dorit prea multe, a încălcat multe
promisiuni, a folosit cuvinte mărețe pentru gesturi care se pot vedea doar cu
lupa, de pe noptiera veche din dormitorul rece. Tu, ai fost cel mai pur înger din
câți a văzut umanitatea, ai lăsat urme care dor când ai ales să decazi, când ai
ales să fii o jumatate de păcate. Ai călcat peste cadavre, doar ca să îți satisfaci

ION MICUȚ

- Nicodim, dacă au venit jandarmii, trebuie să se
fi potolit toată tevatura.
- Eu plec, curând se înserează. Ne mai vedem.
- Desigur, luna viitoare când faci tu 60 de ani îți
aduc o coasă.
- Serios?
- Știu cât ai nevoie de una.
- Cât mă costă?
- Nimic, ce Dumnezeu, nu suntem frați? Iar tu
m-ai ajutat de câte ori am avut nevoie de ceva.
- Atunci și eu o să pregătesc ceva bun de
mâncat, dar și o fele de țuică. Acum te las.

IV

Flăcările creșteau, dar Ion nu le observa. Prin
intermediul cântului, intrase într-o zonă în care
totul căpăta un alt sens.
,,Visul ciocârliei este zborul, visul florii este
mireasma!”
Totul părea nefiresc. Romina prinsese din nou
contur. Trufașa de mult timp îl evita cramponânduse de infirmitatea lui. Însă el o readucea în toate
cântecele sale. Ascultase cântece la radioul din sat
sau la câte un târg, atunci când Nicodim îl lua cu
el. Calul lor se prăpădise de vreo doi ani. Neavând
bani să ia altul, Nicodim se ocupa cu dulgheria și cu
munca pământului. Ion abia trându-și piciorul drept
rămânea să se ocupe de treburile gospodărești.
Sustras realului, trăia în lumea imaginației.
Reproducea cântece pe care le auzise la radio, la
târg sau pe care le cânta mai demult Lae Chiorul.
De multe ori chiar improviza anumite melodii.
Compusese şi câteva texte. Astfel, acum interpreta
o melodie proprie. Avea o voce armonioasă și caldă:
Tu ești/ Un fluture stingher/ Ce-a poposit peun colț de cer./ Ca să te prind/ Ar trebui și eu să
zbor, Dar… vai/ Al meu picior/ Mă ține aici înlănțuit/
Printre dureri de negrăit./ / Să urci mai sus mereu/
Aceea care-n gândul meu/ Ești ca o stea de catifea/
Iubirea mea./ / Eu te visez în nopți târzii,/ Dar nu
mai vii în zori de zi./ Zboară spre cer/ Tu porumbel!/
Eu te privesc de-aici stingher…
- Ia’ ascultați, mă, le arde de cântat, ai dracului
de cioroi!
- Dar știi că nu e rău deloc ?
- Ce ai, mă, și pe tine te-a fermecat dracul?
- ,,O cioară și o vioară” sau ,,națiune și pasiune”…
- Ia’ mai lăsați trăncăneala și la treabă! Ce dracu,
acum vine noaptea!

V

Nicodim privea stupefiat la casa care se mistuia în
flăcări. Nicolae, apropiind-se încet, l-a bătut pe umăr.
- Te-ai întors demult?
- Dar ce s-a întâmplat?
- O răfuială cu cei care ieri…
- Da, da… parcă mi-a spus ceva Vasile. Dar cu Ion
ce s-o fi întâmplat? O, nu, nu se poate… a zis Nicodim cu o voce tremurândă și s-a prăbușit la pământ.
Anii au trecut, iar de Nicodim nu s-a mai auzit
nimic. După îngroparea rămășițelor lui Ion, a plecat
și dus a fost. În schimb, cei care trec pe lângă ruinele
casei lui Nicodim, spun că în Noaptea de Sânziene
se aude o melodie nefirească în acel loc.
Acestea le povestea un bătrân într-una din zilele
de sărbătoare nepoților care veniseră în vizită pe la
el. Iar după ce și-a șters lacrimile, a continuat:
- Poate că sufletul lui Ion se întoarce câteodată
dintre stele pentru a revedea locul unde s-a născut,
iar de aici, ca o undă, revarsă melodii prin râul
amintirilor.

pornirile demonice, acum nu te plânge că zaci într-un cimitir
al gândurilor pustii. Puteai face rai cu puterea ta, puteai crea
un paradis dioniseac, în care să ne scăldăm amândoi. Ai
preferat să fii un șarpe, o iguană care să muște și să inunde
cu venin pe oricine întâlnește în cale. Nu-ți pot oferi fructul interzis al grațierii,
te pot lăsa doar să visezi la el. Uită-te dar nu-l atinge. ,,Ultima dorință a unui om
ar trebui să fie îndeplinită!” îmi tot repeți. Tu nu ești om, dulcele meu chin, tu
ești demon fără coarne, care ia și nu prea dă. Eu am figura unui înger fără aripi
numai bun pentru rai, sunt într-o antiteză perfectă cu tine și cu păcatele tale.
Mi-ai dat puțin, am înmulțit la nesfârșit ,,puținul tău”, eu ți-am dat mult iar tu ai
împărțit ,, multul” meu.
09.03.2020

EPIGRAME
Lumina suferinței
Țintit pe cruce-n umilire,
Cu lancea L-a străpuns romanul
Și-n clipa morții, cu iubire
Mesia și-a iertat dușmanul.
Patimi
Române, cu credință multă,
Când mieii blânzi îi tai de mici,
Așteaptă-o clipă... și ascultă,
Cum plâng oițele mămici!
Stăpânii de ieri și azi
Plăteam la turci în alte vremuri
Tribut în miere, grâne și viței,
Dar, azi de vestici te cutremuri,
Că vor doar aur, munți, țiței...
I.T.P.-ul conjugal
Pe vremuri, în căsătorie,
Amorul, după cununie,
Dar azi prudentele neveste,
Supun pe soți întâi la teste.
Morala unui hoț
Sunt hoț, dar pot să dovedesc
Că nu-i un hobby permanent
La fel cum este-n Parlament,
Că-s zile când mă odihnesc.
Veșnicie infernală
De șapte ori m-am însurat
Și-acum, când mor, sunt disperat,
Că-n altă lume de pornesc,
Cu șapte soacre mă-ntâlnesc.
Normatorii de sape
La fostul CAP, pe-ogoare
Vedeai o ipostază sumbră:
Țăranii cum săpau sub soare
Și activiștii stând la umbră.
Destin românesc
Romanii când ne-au stăpânit,
Lucram la ei doar din poruncă,
Dar azi la Roma am venit,
Rugându-i să ne dea de muncă.
Dirijoru-n căsnicie
De soțul meu, vă spun că-mi place,
E gospodar, nu face rele
Și a-nvățat rapid să joace,
În ritmul cântecelor mele.
Aerul ce-aduce profit
O ospătară încruntată,
Având obrazul de toval,
A scris pe bon că am de plată
Și gaura la cașcaval.
Lansarea unui volum de poezii
La marele moment poetic,
De artă sacră iubitor,
Un grup aplaudă frenetic,
C-a fost plătit de autor.
Așteptând la internare
Îmi zise unul să mă duc
Vreo șase luni la balamuc,
Dar trebuie să-aștept nițel,
Că patu-i ocupat de el.
Imprescriptibilitate
Îndură soțul grea pedeapsă
Și-n suferință lacrimi varsă
Că a greșit odată-n viață,
Când i-a cerut să-i fie soață.
Lipsă de respect
În Iad ajunși parlamentarii,
I-au zis Satanei indignați,
Că sunt profund discriminați
Să stea-n cazan cu găinarii.
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Vremea înserării
M. SPORIȘ

P

e afară se face seară. În casa gândurilor noastre
contemplăm urmele cu umbrele lor alungite și din ce
în ce mai slab conturate. Mai tresărim și alergăm instinctiv, la
poarta grădinii, ori la ușa casei. Pe acolo cugetul nostru retrăiește
fecioria, ori poate vizita mamei venită de departe, atunci când
încă ne purta de grijă. Apoi, în contemplația retrăirii, melancolia
ne exprimă starea și o respiră duios. Totul pare… toamnă. Una în
care rodul este strâns, interior grădinarului, ca o rapsodie, poate
o epopee, poate o dulce poemă, așa cum sunt fructele toamnei,
unele vorbind ștrengărește, altele tăinuind clipele intimității,
precum niște comori neprețuite. Seara, la lumina lunii, a stelelor
poleind cerul, ne amintim și de cei ce ne vor fi însoțit ruturile cu
cântecul lor consacrat. Mihai Eminescu, George Coșbuc, Octavian
Goga, Vasile Militaru, Alexandru Macedonschi ș.a., împrieteniți
cu atâția muzicieni, inspirați și ei de duhul inefabil al înserării
meditative, vor fi cu noi balsam al romantismului și al înseninării
unei nopți ce stă să cadă, cu visele ei începute cu ochii deschiși și
îmbătați de aducerile aminte.
Născut fiind, între schimbarea la față și adormirea Maicii…, cu
ridicarea ei la ceruri, adică venit pe lume într-un 8 august 1943,
demult, când vremea era dimineață abia ivită, cel cu răbojul zilelor
oamenilor îi va ursi lui Gheorghe Cărbunescu, pe lângă multele daruri, evident acum roade încununate, respirația romanței. Respiri
ceea ce ți-a cotrobăit interiorul, rostindu-te, întotdeauna, pe tine.
Ce respiră, în aerul tuturor, prietenul înserării noastre? Ne-am
cunoscut în mediul cultural al unui cenaclu literar și am constatat
că inspiră încă, valoarea adăugată a poeziei. Am fost pe drumuri
de țară împreună cu el, şi foarte des cu Ştefan Stăiculescu, el fiind
conducătorul mașinii în care, ca vântul și ca gândul, sfidând…
levitația uneori, atunci îl simțeam un iubitor al pământului și
oamenilor din Oltenia, în care se va fi născut, pe Valea Oltețului,
la Alimpești, deși numele îi ascunde povestea, mai veche, a
moșilor lui pe la Târgul Cărbunești. Dar azi, constatăm că toți
românii adevărați sunt unii rudă cu ceilalți și locuiesc întreaga
țară și că în moda risipirii globale vor locui, global, planeta. Pe la
Câmpul Mare al Gorjului, trecând cu mașina, nu călare, pe drumul
întins de acolo, unde se născuse demult inegalabila privighetoare
Maria Lătărețu, aproape spontan, întrerupând abrupt conversația
despre mașini, expertize ale evenimentelor, rutiere ori feroviare,
respira și el măiastra locului din spiritul Mariei, al lui Arghezi, al
lui Schileru. Apoi relua discuția rămasă, după ce se asigura, prin
radio, unde se află ascunși cerberii siguranței rutiere, să nu ne
deranjeze liniștea … zborului. Ba îl mai bârfeam - numai de bine,
se-nţelege!- pe Ştefan, acum nefiind cu noi. Am zăbovit împreună
pe la Târgu Jiu, Pestișani, Hobița, Baia de Fier, Polovragi, Slătioara,
Horezu, Costești, Arnota, amintind aici doar câteva locuri unde am
respirat împreună Oltenia de sub munte, ai cărei fii sunt amândoi,
amprentaţi, inconfundabil. Gică al nostru, că despre el vorbim
aici, este o fire neostoită, ca râurile de munte, spirit sintetic,
paradoxal așezat, prin autocontrolul pe care i-l dă disciplina
formației inginerești. Are, în sine, gustul frumosului, ușor de
remarcat în respectul de sine al ținutei sale impecabile, nu doar
la evenimentele cu… haine bune, ci în toate împrejurările. Atenția
acordată detaliului, atunci când organizator fiind de evenimente

publice, nu vrea să fie surprins de amănuntul
neprevăzut, îi atestă responsabilitatea. Credem
că aici exagerează puțin, tot din respectul pe care
îl are față de oameni, pentru că pus în situații
neprogramate să respire, numai cum știe el, o
romanță. O face dumnezeiește. Am trăit astfel o
seară minunată la Biblioteca Județeană „Antim
Ivireanul”, când, la un eveniment dedicat lui
Mihai Eminescu, ne va fi emoționat cu… dorul
poetului, ultimul, în fața nemărginirii. Apoi, în
alte împrejurări, plăcerea de-a dărui viersul său,
potrivit, versurile alese, ne-a transformat în
ochii și urechile, uneori cu epiderma încrețită
împânzită de mii de antene, înfiorate și ele, să
nu pierdem ceea ce ni se oferea din inimă și cu
însuflețire pilduitoare. Am înțeles demult, cât
de important este să ști cum să dăruiești și la
întâlnirea mea cu Gică, cu Ștefan, printre ultimii veniți în cercul
meu de prieteni, totuși strâmt în interiorul unei tovărășii mai largi,
am primit chiar certitudinea importanței gestului. Poate așa se
va fi născut prin illo tempore ceremonialul, unul încă neconfiscat
de aparența lucrurilor, adică rămas să ne exprime frumos
sufletul cu dumnezeirea sa, neintermediată de nimic. Are… cu
el, dodismul provocator, hâtru, al olteanului pus pe șagă, uneori
manifest abrupt și aici trebuie să constat înțepăturile amicale date
prietenului nostru comun Ștefan Stăiculescu, și el gorjean stabilit în
vecinătatea Râmnicului Vâlcea, pe Topolog. Plăcerea conversației
și a finețurilor de limbaj, savoarea unor întâmplări redate cu
trăire i le-am constatat în casa vărului său Greere, acolo unde, cu
dreptate, mă voi fi lămurit că între ai tăi, oameni obligatoriu egali,
ca normă a smereniei, chiar dacă te numești Constantin Brâncuși,
unul cunoscut întregii lumi, tot gorjean, român ești, doar că ți-ai
dobândit gloria, ca reprezentant al acestui „mare anonim”. Avea
dreptate reprezentantul comun al locului, și o voi fi aflat, după
atâtea simpozioane pe la: Pestișani, Târgu Jiu, Hobița, Horezu etc.,
acolo la Baia de Fier ( la evenimentele dedicate marelui sculptor
gorjean vom fi mers îndrumaţi de neasemuitul brâncuşolog:
Ştefan Stăiculescu – vinovatul de serviciu, pentru introducerea
noastră într-ale...Brâncuşologiei!), din gura vărului Ionică, un
„filozof” necenzurat de nimeni și nimic, în curata zicere a spiritului
locului. Patriotismul său local, puternic marcat, nu exclude iubirea
întregului de țară și neam. Consecvența sentimentelor sale nu stă
sub mode și manipulări propagandistice aiuritoare. Prietenii, pe
care îi are, au povestea lor de viață, una în măsură să probeze
prietenia. Invocăm aici numele lui Ion Ureche din Slătioara - pe
la poarta căruia mă va fi purtat și pe mine - fratele unui poet, din
păcate, prea puțin cunoscut: Damian Ureche. Pe Ion Lupu, originar
din Mateești, instrumentist și o voce remarcabilă a folclorului
românesc cu care Gică al nostru din Alimpeștii Oltețului, va fi
susținut concerte pe la frații noștrii basarabeni, tocmai dovedind
iubirea tuturor românilor, nu doar baștinii sale oltene, îl amintim,
descoperiindu-I deasemenea, un spirit consonant cu neamul.
Amintesc un eveniment, special organizat, împreună cu
Gheorghe Cărbunescu. Se petrecea în 11 Octombrie, 2011, zi în
care mama mea de lapte ar fi împlinit centenarul. La Biblioteca
județeană, se lansa CD-ul cu romanțe al lui Gică, sub titlul:

SEMNIFICAŢIA ISTORICĂ ŞI CONTEMPORANĂ...
(Urmare din pag. 9)
Spre exemplu, în noaptea de 13 spre
14 septembrie 1940, o companie a armatei
horthyste condusă de locotenentul Vaşvari
Zoltan, ajunsă în localitatea sălăjeană Ip, a ucis
cu sânge rece, în chinuri groaznice, 157 de
locuitori români, intre care, o fetită de 11 luni
și un băiat de 5 ani. Au omorât o femeie gravidă
și au scos cu baioneta, din burta ei, copilul
nenăscut și l-au izbit de perete pană a murit.
Cei uciși au fost strânși pentru a fi ingropați,
iar cei care mai dădeau semne de viată au fost
străpunși cu baioneta sau uciși cu focuri de
armă, fiind apoi aruncați cu toții, intr-o groapă
comună (9).Tragedia a fost precedată de alta,
petrecută în 9 septembrie 1940 în localitatea
Trăznea, unde armata horthystă a ucis, în acelaşi
mod, 86 de localnici români. Astfel debuta
ocuparea vremelnică a Transilvaniei de Nord
de către vecinii noştri maghiari.Trupele ungare,

in retragerea din Transilvania, au procedat
asemanator. Astfel, in ziua de 14 octombrie
1944, au imbarcat in două camioane militare,
muncitori români dintr-un lagăr de muncă
din apropiere, i-au inghesuit in două case de
lemn, din comuna Moisei (județul Maramureș)
și au inceput să tragă in ei prin ferestre și prin
uși, fiind ucise 29 de persoane, apoi au dat foc
localității, fiind arse peste 300 de case (10).
Din cercetarile arhivistice efectuate, rezultă că,
numai în intervalul 1 septembrie 1940 -15 mai
1941, forțele de ordine (armata, jandarmeria),
dar si bandele maghiare, setoase de “sânge
valah”, au comis 919 omoruri si asasinate, 717
schingiuiri, 3373 oameni nevinovați bătuți, mulți
dintre ei rămași cu sechele toată viața, 13359
arestați,117 profanări de morminte și lăcașuri
de cult, 96 devastări in masă, 405 devastări
razlețe (11). Teama de persecuții și teroare,
cât și a presiunilor ungare, au determinat ca
peste 500.000 de români să părăsească nord-

„Mama”. În mănunchiul de romanțe, „A venit
aseară mama!”, romanța pe versurile lui Vasile
Militaru și, se pare, pe muzica lui George Enescu,
deschidea fericit albumul unor nostalgice
aduceri aminte cu care se identificau, în felul
lor, toți participanții. Au fost acolo pe lângă cei
mulţi: Ştefan Stăiculescu și Ion Ureche, fratele
poetului Damian Ureche care ne va fi recitat din
versurile fratelui (apoi vom fi vorbit împreună
de poetul din Rugetu-Slătioara pe la televiziunea
locală vâlceană și Ionică va fi recitat, din nou cu
patos, din poezia fratelui Damian!). Ion Lupu
va fi dat dat glas viersului oltenesc, iar Costea
Marinoiu, la ultima s-a apariție publică cu
mesaj prietenilor săi, înainte de eternitate, va
omagia mama, în general, constatând-o iubire
eternă. Acolo, darul lui Gheorghe Cărbunescu,
își potrivea rostul. Mama mea aflată la centenarul nașterii, cea
a domnului profesor Laurențiu Stilea, cu aceeași zi a venirii pe
lume, a lui Vasile Militaru, în fapt ale tuturor oamenilor dintre
mamele cu lapte și cele cu sân etern, își primeau dovada iubirii
noastre. Acestui moment, și multor altora, Gheorghe Cărbunescu
le va fi adus talentul său, acel talant, dat spre înmulțire, să ne
fie cugetarea așezată în rosturile cu temeiuri moștenite și să ne
contemplăm urmele zilei în faptul înserărilor noastre. La pieptul
mamelor noastre, venite în faptul serii, suntem în paza tatălui
nostru, și el prin preajmă.
„Dragi prieteni vă dedic/Sufletul meu într-un plic,/ Viața-mi
dusă-ntr-o speranță/ Ce se strange-ntr-o romanță.” Cu această
dedicație am primit în buchetul de romanțe sufletul lui Gheorghe
Cărbunescu. Atunci când telefonul lui nu mă caută iscoditor, de
multe ori provocator, de vreau să-l am în tihna serilor sfătuitor,
îi slobozesc suflarea din plic și ea devine romanța întârzierilor
mele, hrănindu-mi melancolia. Deschid larg ferestrele înserărilor
noastre să intre liniștea în mantia umbrelor, să aud vânturarea de
aripe a gândurilor iscate din cele petrecute și trecute în memoria
scrisă a cerului cu sferele lui de cântări tainice. Duhuri pătrund
atunci în casă și mă urmăresc adânc, dincolo de reverie, în ultimul
colțișor al firii, să ne fie somnul lin, după atâta zbucium. Acolo,
în aerul serii, te descopăr și pe tine Gică, cu speranța ta, și mai
mereu, cu romanțele, vorbindu-ne viața. Iar Ştefan, sigur şi mâine
în zori, îmi va aduce proaspăt „gândul zilei”, primit din virtual și
retransmis să ne fie de învățătură și poate cuminecare!
Mihai Sporiș/ În 11 Octombrie, 2013, și-a amintit că Gheorghe
Cărbunescu a adunat în cei 70 de ani tereștrii comorile vieții
nepieritoare, doar atunci când sunt dăruite lumii de unde le-a
agonisit.
Reluăm această poveste despre un anume moment de viaţă.
Evenimentul era dedicat mamelor noastre demult plecate. Acum,
aici constatăm că la sân de mume vor fi plecat şi câţiva dintre cei
prezenţi acum şapte ani: Costea Marinoiu la câteva doar la două
luni (decembrie, 2013!), iar Ştefan Stăiculescu la şapte ani, adică
acum câteva săptămâni (ianuarie, 2020!). Să fie un semn, peste
timp, că faptele bune nu se uită când cei dragi se topesc în marele
anonim!
31 ianuarie 2020

vestul Transilvaniei, refugiindu-se pe teritoriul
României. Trupele române, după evenimentele de
la 23 august și pană în 25 octombrie 1944, luptând alături de cele sovietice,au eliberat nordestul Transilvaniei, după care au continuat luptele
pe teritoriul Ungariei invinse. După lupte grele
pentru eliberarea țării vecine s-au jertfit peste
42700 militari români (12). Coşmarul românilor
ardeleni avea să ia sfârşit definitiv prin Tratatul
de Pace de la Paris din 1947, când Ungaria învinsă a fost obligată să accepte restabilirea hotarelor în conformitate cu Tratatul de Pace de la Trianon. Cu toate drepturile acordate de statul român, ungurii încearcă să facă abstracţie de Tratatul de Pace de la Paris (10 februarie 1947) şi clamează în continuare nedreptatea istorică suferită la Trianon, petrecută în urmă cu o sută de ani.
1
Note:

1 Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria Transilvaniei,
Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura „Şcoala
Ardeleană”, Cluj-Napoca, 2016, p. 387-389.
2 Augustin Deac, Spiritul dreptăţii împotriva violenţei
istorice. La aniversarea Tratatului de bază de la
Trianon (4 iunie 1920), „Opinia Naţională” nr. 138, 10
iunie 1996, p. 8.

3 Academia Română, Istoria Românilor, vol. III,
România Întregită 1918-1940, coord. prof.univ.dr. Ioan
Scurtu, secretar dr. Petre Otu, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 2003, p. 24-25.
4 Augustin Deac, op. cit., p. 8.
5 Liviu Tătaru, Trianon sau schimbarea criteriilor, în
„Lumea”, an XXV nr. 9(318/2018), p. 75-77.
6 Alexandru Surdu, Revizionismul şi antiromânismul
interbelic, în „Contemporanul” anul XXX, nr. 8 (809),
august 2018, p. 6.
7 Idem
8 Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, op. cit., p. 389.
9 Mihai Fatu si Mircea Musat – Teroarea horthystohitlerista in nord-estul Transilvaniei, Bucuresti, editura
Politica 1985: Petre Turlea, Ip si Trasnea – atrocitati
Maghiare si actiunea diplomatica,Bucuresti editura
Politica 1996
10 Ibidem
11 Ioan Scurtu, Un episod dramatic din Istoria
Romaniei: 30 august 1940, Bucuresti Tipografia
Universitatii Bucuresti, 1990 pp 132-137: Arh.
NIC Fond Presedentia Consiliului de ministrii, dos
287/1940,pp 63-87 (Serviciul special de informatie al
Romaniei)
12 Alexandru Dutu, Florica Dobre, Leonida Longhin,
Armata Romana in al Doilea Razboi Mondial (19411945) Editia a-II-a, Bucuresti, Ed Enciclopedica, 2017
p 558
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Un primar...
Puiu RĂDUCAN

M

ereu am avut un ghimpe-n plus (ziceți-i și dinte),
pentru primari, pentru oamenii aleși, care,
asemeni „Marii Puteri Națiolale”, una spun în campanii și
alta fac după...
Deci... nu prea-mi sunt dragi primarii! Tot pe drumuri,
mereu pe drumuri, de voie și... de plăcere trec prin comuna Păușești Măglași, localitate aflată la jumătatea distanței
dintre stațiunea Băile Olănești, spre
Nord și orașul Rm. Vâlcea... în aval. Aici,
un primar de toată isprava își duce urbea-n „inima Europei”. Cred că este
un om al faptelor - nu-i știu culoarea
politică, dar ce face pentru comunitatea pe care o reprezintă, este de
nota 10. De dimineață și până-n seară
oameni și utilaje muncesc pentru a
face ochii trecătorilor să se bucure,
dar și ai localnicilor, care, nici în vis nu le-a trecut prin minte
că-n comuna lor se-ntâmplă așa ceva. Se toarnă betoane, se
fac trotuare, canalizări... O schimbare totală a Păușeștiului!
Cum a reușit omul acesta să convingă consilierii, să
obțină fonduri, este de aplaudat. Mi-aș dori ca cel, sau cei
care conduc „primarii” județului, să dea o „țâră” cu agheasmă pe la frunte, apoi să adune toată „primărimea” județului,
să meargă, tot o „țâră” la Păușești Măglași, să le predea
primarul de aici o lecție de gospodărire rurală, să le arate
tuturor că și la țară se poate trăi ca la oraș. Nu-l cunosc pe
acest primar al Păușeștiului Măglași, dar ceea ce văd că se
face-n urbea ce-o păstorește, este de admirat și mi-a stârnit
o mare curiozitate, aceea de al cunoaște, de a sta de vorbă.
Sechestrat la domiciliu și cu botniță, nu pot să ies
oricând, mai ales acum la starea „junioratului inutil”. Există
ordinul militar pe care-l respect, dar în orele cu „permisie”,
trec prin Păușești și de multe oi cumpăr „de-ale gurii” de la
magazinele acestei localități.
Am întrebat lumea despre primar. Unul, doar unul singur
să fi spus ceva urât despre acest om! M-am mirat. Înarmat
cu botniță, mi-am luat inima-n dinți și am mers la primărie.
Odată, de două ori... de nu știu câte ori... dar de primar n-am
dat. Este la „birou”, mi se spunea... M-am prins că „biroul”
domniei sale era ,,urbea’’ ce-o păstorește... Am stabilit la
telefon să ne întâlnim și am convenit ca întâlnirea să aibă
loc exact pe terasa culturală a Olăneștiului, adică... la mine
acasă. Și iată-ne, strecurați printre Covizii nebuni de-afară,
în liniștea terasei, la murmurul apei...
Un om de-o modestie rară. Nu și-a pus cenușă-n cap, nu
s-a bătut cu cărămida-n piept. La el totul a decurs cu... facem,

Pr. Prof. Dr. Ioan Dură și pledoariile sale...

vom face, avem în curs de rezolvare, avem proiecte... De
multe ori mă izolez în mie și mă-ntreb de ce facem atâta caz
pentru acest foarte rar... NORMAL. Zbătându-ne-ntr-o cruntă mizerie provocată de politicieni, ne mirăm foarte când
dăm de acest normal dumnezeiesc, cum ar fi acesta de la
Păușești Măglași. Aflu de la domnul primar, Dediu, că anul
2019, a fost anul omagial al satului românesc, al preoților, și
primarilor gospodari și „Anul comemorativ al patriarhilor
Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu (de aici din Păușești)
și al traducătorilor bisericești”.
De la distinsul oaspete mai concluzionez, știu că așa este, Vâlcea
Olteniei de sub munte este locul revărsării frumuseții și credinței prin
harul și darul lui Dumnezeu.
Printre multele și marile personalități pe care Păușeștiul le-a dat
țării și lumii menționez pe episcopul Antim Petrescu (1875-1919),
Gheorghe A. Petrescu (1901-1986), fiul lui Antim Petrescu, participant activ la războiul pentru întregirea neamului,
președinte al tribunalului Vâlcea, procuror General al României. Achim Popescu (1927-1980), doctor în egiptologie
și mulți, mulți alții... ar însemna să ocup nenumărate
pagini cu numele și faptele lor... Dintre locașurile sfinte,
menționez mânăstirea Sărăcinești, menționată prima dată
într-un document în anul 1437. În centrul comunei se află
un monument al eroilor foarte bine îngrijit.
Despre proiecte, domnul primar Dediu zice că mai important este să fie îndeplinite. „Sunt multe, grandioase chiar,
dar cu muncă multă, toți le vor duce la bun sfârșit”. Localitatea are gaze, apă, canalizare – codiții moderne de locuit.
Aproape toate drumurile localității sunt asfaltate, iar
râurile Olănești și Cheia asigură frumusețea ochilor.
Școlile, Căminul cultural sunt renovate, modernizate.
Biblioteca este și ea bine pusă la punct, de asemeni există
aici la Păușești două săli modernizate de peste 100 locuri
fiecare, iar la Căminul Cultural, o sală de calculatoare.
Am reținut de la domnia sa, că sunt proiecte pentru
„Reabilitare dispensar uman”, Centru medical pentru
bătrâni, Extindere și modernizare Școală de la Valea Cheii,
extinderea rețelei de alimentare cu apă, creerea unui
„Centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu, dezvoltarea
infrastructurii sanitare și sociale și multe, multe altele...
Cu muncă, respect pentru cetățenii comunei Păușești,
cu pasiune, dăruire și ambiție, sunt sigur că cele dintre
puținele enumerate aici vor prinde viață. La Păușești
Măglași, faptele vorbesc! Felicitări, oameni buni!
09052020 – Băile Olănești

(Urmare din pag. 12)
Faptul că nici timp de cinsprezece ani, adică până în 2005, Sinodul Bisericii
Ortodoxe Române nu a decis înălțarea Episcopiei Râmnicului la treapta de
arhiepiscopie, atunci am îmbunătățit și mărit articolul din 1990 și l-am
publicat la începutul anului 2006, tot în același cotidian vâlcean, ,,Curierul de
Vâlcea’’, cu titlul ,,Ridicarea Episcopiei Râmnicului la treapta de Arhiepiscopie,
o obligație stringentă a Sinodului Bisericii Ortodoxe Române’’. (A se vedea,
,,Curierul de Vâlcea’’, Anul XVI, Nr. 4536, Vineri, 13 ianuarie 2006, p. 8-9).
Îmbunătățit și mărit, articolul publicat în ,,Curierul de Vâlcea’’, la 13 ianuarie
2006, avea să fie inserat, după doar câteva zile, și în două publicații din
București, și anume, în ,,Viața Cultelor’’ (Anul XIV, Nr. 634 din 15 ianuarie 2006,
nr. 3) și în ,,Albina românească’’ (An. CLXXVIII, 2006, ianuarie-februarie, p. 6;
martie 2006, p. 6 și 14). De asemenea, articolul nostru, apărut la 13 ianuarie
2006 în ,,Curierul de Vâlcea’’, avea să fie inserat și în ,,Revista de Teologie Sf.
Apostol Andrei’’ a Arhiepiscopiei Tomisului, în 2008 (Anul XII, 2008, Nr. 1, p.
111-119). Cu precizarea că articolul intitulat ,,Ridicarea Episcopiei Râmnicului
la treapta de Arhiepiscopie, o obligație stringentă a Sinodului Bisericii Ortodoxe
Române’’ a fost republicat în penultima noastră carte ,,Istorie bisericească.
Studii și Articole’’, Editura MAGIC PRINT, 2019, p. 367-385.
Iată, însă, că după optsprezece ani de la publicarea primului nostru articol,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, slavă Domnului, să ridice
episcopia Râmnicului la treapta de arhiepiscopie, la 18 iunie 2009. Cert este
că pledoariile noastre pentru înălțarea episcopiei Râmnicului au fost publicate
în opt publicații, din care șapte în România și una din afara acesteia. Concret,
articolul apărut în 1990 a fost tipărit în două reviste bisericești - ,,Biserica
Ortodoxă Română’’ și ,,Mărturie ortodoxă’’- în cotidianul, ,,Curierul de Vâlcea’’
și în volumul jubiliar editat chiar de Episcopia Râmnicului. Cât privește articolul
îmbunătățit și mărit, apărut în ianuarie 2006, a fost tipărit în două ziare
- ,,Curierul de Vâlcea’’ și ,,Albina românească’’ - în buletinul informativ laic,
,,Viața Cultelor’’ și în revista de Teologie, ,,Sf. Apostol Andrei’’ din Constanța.
Oricum, pledoariile noastre publicate între 1990 și 2008, care au fost printre
puținele, dacă nu chiar singurele, au contribuit la conștientizarea necesității
înălțării Episcopiei Râmnicului la treapta de arhiepiscopie în 2009!
Martie, 2020

Vorbind despre antologii și traduceri
(Urmare din pag. 10)
Sincer, sper să se termine repede. Nu mi se pare normal ceea ce se petrece,
reacțiile media ca și ale diferitelor guverne mi se par cel puțin bizare. Sigur, o
criză, chiar și una doar percepută ca atare (percepția noastră devine realitatea
noastră) poate duce la o criză economică și socială foarte gravă, cu consecințe
majore – ceea ce ar fi tragic.
Ovidiu Dinică: Ce planuri aveți?
Prof. Daniel Ioniță: Am gata de publicare un volum de eseuri (în engleză
și română), un volum de poezie (dar vor fi două separate, unul în publicat în
România în limba română și altul în Australia și Statele Unite în engleză). Lucrez
la o nuvelă. Continui să predau part-time la universitate. Petrec timp cu nepoțeii
mei. Plănuiesc o nouă drumeție/expediție (trek) în Nepal în munții Himalaya (a
optsprezecea oară când voi merge acolo). Cam acestea sunt planurile. Dar, cum
spune francezul „l’homme propose, Dieu dispose!”
Ovidiu Dinică: Mulțumesc!

ARGEȘENI! VÂLCENI! SIBIENI!
AVEM TREI OBIECTIVE COMUNE ÎN ACEST PREZENT
PRIN CARE PUTEM TRANSFORMA VALEA OLTULUI ÎN RAI PE PĂMÂNT:
l CALE FERTATĂ DUBLĂ, ELECTRIFICATĂ, MARFĂ ȘI CĂLĂTORI, ÎNTRE: PITEȘTI- CURTEA DE ARGEȘ-RM. VÂLCEA-SIBIU
l RÂMNICU VÂLCEA-PUNCT NODAL DE MARFĂ PE CALEA FERATĂ
l SĂ FACEM AUTOSTRADĂ SPRE SIBIU ȘI PITEȘTI CU RAMIFICAȚII LA CĂLIMĂNEȘTI, OLĂNEȘTI, GOVORA, OCNELE MARI
l DN 7-CALE REGALĂ ÎNTRE EUROPA DE EST ȘI EUROPA CENTRALĂ ȘI DE VEST
l DECOLMATAREA SAU DESFIINȚAREA LACURILOR DE PE OLT

NOTĂ

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

Revistă apărută cu sprijinul edililor
vâlceni, care iubesc cultura scrisă, și al
Arhiepiscopiei Râmnicului.
PDF și Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu,
15 mai 2020
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