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EMINESCU A ÎNVIAT!...ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
petre CICHIRDAN

O

manifestare de top în curtea Arhiepiscopiei Râmnicului pe 15
iunie 2020 cu ocazia „Împlinirii a 131 de ani de la mutarea la
cele veșnice a poetului național Mihai Eminescu”, unde s-au respectat
fără să impună nimeni (administratorii au împărțit măști de protecție!)
regulile de distanțare impuse de
starea de alertă…O manifestare de
top desfășurată în aer liber la care a
luat parte un important segment din
elitele culturale ale orașului. O vreme
cu ploaie deasă în care umbrelele
personale și cele de grup montate de
Arhiepiscopie au fost de un real folos,
sub care participanții, pe scaune au
purtat măști!...în general oameni
în vârstă, foste glorii ale orașului,
care cu bucurie au venit la templul
sacru al orașului scăpând de izolarea
forțată în…casă! Au venit să-l vadă
pe „Domnul” Eminescu reînviat după
131 de ani, în acest an, cu atât mai
mult cu cât acum aproape două luni
nu au putut să-L arate pe Domnul
nostru Iisus Hristos Înviat în noaptea
de Înviere, din cauza pandemiei, moșilor și strămoșilor din cimitire (obicei străvechi românesc de a merge
cu „Lumină” la miezul nopții la mormintele părinților și bunicilor, fraților
și surorilor)! …de a ne întoarce mai apoi acasă și de a începe, după
miezul nopții, masa organizată în fiecare casă cu ocazia Învierii
Domnului, prilej de mare fericire și bucurie în fiecare familie…
Eminescu a înviat!...„Adevărat a înviat”! nu a strigat nimeni, dar
au cântat toți în minte la sfârșitul Sfintei Pomeniri (de la finalul slujbei
de comemorare, legănând tava cu colivă pe care era figurat chipul

ApEL

poetului nepereche) condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie
încadrat monumental (la mare distanță) de membri Eparhiei
Râmnicului ca într-un sobru și cernit eveniment…Atâția eroi are acest
neam pe care nimeni nu se sfiește să-i pună în imaginile lor alături
de Mântuitorul oamenilor, al nostru, al tuturor, Domnul nostru Iisus
Hristos… Teiul pe fundal, în spatele bustului lui Mihai Eminescu, în fața
statuii toți invitații așezați în careu,
având în centru echipa de tineri preoți
slujind alături de Înaltpreasfințitul și
în stânga poetului, turnat în bronz,
operă semnată de sculptorul Paul
Popescu din Tg. Jiu, corala de băieți a
Seminarului „Sf Nicolae” condusă de
Codruț Dumitru Scurtu.
După slujba de pomenire Pr. Constantin Olariu a anunțat și dat citire
diplomelor însoțitoare „Crucii Râmnicului”, distincție acordată de Arhiepiscopie, ÎPS Varsanufie, următorilor
oameni de cultură care s-au făcut
remarcați în activitatea lor prin „râvnă,
dragoste și credincioșie în misiunea
încredințată”… „ca semn al aprecierii
și prețuirii” așa cum „trebuie să se
învrednicească de îndoită cinste, mai
ales cei care ostenesc cu cuvântul și
cu învățătura (1Timotei V, 17)”: Nicolae State Burluși, Ion Soare, Ioan St
Lazăr, Alexandru Popescu Mihăești,
Adina Enăchescu, Elena Stoica, Gheorghe Deaconu și Petre Cichirdan; fiecăruia, moderatorul, subliniindu-i
meritele.
A urmat în încheierea manifestării culturale din curtea
Arhiepiscopiei Râmnicului un recital de poezie închinat marelui poet
român, Mihai Eminescu, în care un grup de scriitori vâlceni moderați
de scriitorul Ioan St Lazăr au dat citire creației eminesciene, la
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acest capitol Mihai Călugărițoiu având rolul principal, dar și Marinela Bellu-Capșa, Nicolae Nistor, Dragoș Teodorescu, Victor Păun
și Gheorghe Cărbunescu (romanță). Au dat citire propriilor creații
închinate poetului nepereche: Adina Enăchescu, Marinela BelluCapșa, Dragoș Teodorescu, Ovidiu Cristian Dinică, Nicuță Lungu,
Nicolae Nistor și Victor Păun. Prezentăm mai jos creațiile personale dedicate evenimentului de la Arhiepiscopie, nu înainte de
a prezenta cuvântul de încheiere al moderatorului, conf. univ.
dr. Ioan St Lazăr, în fapt un virulent articol din ianuarie
1990, publicat cu ocazia aniversarea nașterii poetului, împotriva
sistemului dictatorial din țara noastră, existent înainte de 1989…
Ioan St Lazăr: - « Reuniți întru Eminescu. A aniversa, în aceste
zile fierbinți ale cuvântului liber, „sfântul preacurat al ghiersului

românesc” înseamnă a coborî anteic la rădăcinile sensibilității și
gândirii neamului pentru a ne ridica mai puri și mai drepți, tineri și
înțelepți, în iubirea și fapta iubirii de țară, a resuscita în noi izvoarele
demnității și nobleții acestui popor mult încercat. A ne reuni
întru Eminescu, omul cel mai dăruit și cel mai chinuit în patima
arzătoare pentru adevărul și dreptatea spiritului uman în raport
cu contextul istoric opresiv, înseamnă a ne reactiva, abia eliberați
de tiranie, un model de ținută morală și neclintită idealitate, prin
care ne vom așeza inima și cugetul la înălțimile pe care le merită
neasemuita noastră patrie. A ne reaminti cum, în anii noștri, un
mare scriitor, Marin Preda, a plătit cu viața faptul că n-a aplicat
odiosului dictator formula „cel mai iubit dintre pământeni”, ci,
prin ricoșeu, l-a discreditat cu atât mai mult, înseamnă a înțelege

că marele nostru poet nu va putea încăpea niciodată în formule
oricât de generoase, ci numai și pe veșnicie în inima poporului
său și a lumii. A rememora faptul că megalomanul tiran a stopat
tipărirea operei integrale a genialului nostru poet național și i-a
pângărit în modul cel mai abject, pretinzând pentru el laude mai
mari decât i se cuveneau acestuia la centenarul morții omagiat
pe mapamond, înseamnă a ne aduna în biserica istoriei noastre,
a profera anatema pentru orice tentație paranoică a puterii și a
ne lega, în fața Luceafărului de pe firmamentul spiritual, că vom
sluji cu cinste umanitatea și democrația, întemeindu-ne ființa
întru devenirea benefică a acestui pământ al jertfei. Ioan St. Lazăr
(din ziarul „Orizonturi noi” în primele două săptămâni din luna
ianuarie 1990) »

ADINA ENĂCHESCU

NICUțĂ IoAN LUNGU

DoMN ETERN

SCRISoARE CĂTRE DEMIURG

lui Eminescu
Fulger strălucind în noapte, prin văzduhul necuprins.
strălucirea din lumină nici acuma nu s-a stins!

Tu ești Doamne, Veșnicia de pe Scaunul Ceresc
Și-mparți Sfânta Mântuire peste tot ce e lumesc,
Nu știu dacă fi-voi vrednic, eu, un suflet muritor
Ca să pun în rugăciune pământescul nostru dor.

Vremea vine, vremea trece; numai codrul e ca-n an;
numai el îți mai știe chipul tău de băiețan!

Dar te rog Slăvite Doamne, cu smerenie mă-nchin
Pentru-o clipă să se-arate, nemurirea lui EMIN,
Milostiv cum ești cu lumea, o minune știu că poți
Să-l vedem trecând alene, „lângă plopii fără soț”.

Lacul, liniștit ca noapte și cu nuferi așternut,
încă-și mai auce aminte de vis trainic, de demult!
Glasul ierbilor înalte și-al izvoarelor din brazi,
copilandru-n tremurare te consideră și azi,
Domn frumos, cu fruntea-naltă cât o dulce împărăție,
mă înclin sub geana-ți lină! Dreapta ți-o sărut eu ție!
(Din vol. „Metamorfozele cerului albastru”, Ed. Conphys,
2020)

oVIDIU CRISTIAN
DINICĂ
EMINESCU
poetului i-am căutat ochii,
respirau emoție,
fruntea-i străbătută de gânduri
asemenea unor râuri
cu maluri abrupte și piscuri înflorite
îi lumina calea,
timpul lăsa veacurile să-l înconjoare,
ca într-un arbore în el se nașteau noi ceruri
încărcate de singurătate
cerul îi rătăcea privirea, el a văzut stelele
cu priceperea minții,
apele și pădurile cu puterea pașilor,
până la scufundarea inimii
în eternitate,
a murit născându-se!

RoMÂNIA
Cu ochii în viitor
am împăturit harta
și am pus-o în buzunarul de la piept,
să nu mă rătăcesc în țară straină
inimii,
dintr-o dată
în freamătul pădurii au plâns munții,
cu zăpezi netopite
râurile s-au revărsat
ca si cum ar fi grăit tăcerea
soarele mi-a curs în inimă,
Dunărea mi-a colorat sufletul
păsările s-au strâns
să-mi afle emoția,
frunzele s-au adunat langa copacii doborați
să-i plângă,
vântul a răzbătut prin porți de lemn
sculptate în memorii,
copii cu zâmbetul soarelui
pe buze recitau Eminescu.

NICoLAE NISToR
DRAGoȘ
TEoDoRESCU
EGoULUI MEU
Am ajuns...
Ne vom ori aici,
dragon tăcut
care îmi strivești devenirea,
ne despărțim,
fiecare dintre noi va pleca
spre alte nopți,
căutând, din nou,
ironicul echilibru
între miel și leopard,
acel flamenco perfid,
înfipt în blazonul
inocenței pierdute...
a sosit vremea,
nu plânge, te rog,
în adâncul meu
va rămâne, etern,
ceva din superba ta otravă,
ca o scoică fierbinte,
care mi-a răscolit
deplin,
cu furie și dragoste,
nisipurile...
Adio,
dragon tăcut,
e timpul să risipim
ultima privire
care ne mai poate îmbrățișa...

SĂ poT
SĂ TE RESpIR pRIN MINE
Dacă ți-aș spune că te iubesc
și aș ruga frunzele să mai aștepte
și ți-aș atinge părul cu mâinile disperate,
așa, să simt mirosul tău prin adierile toamnei,
să simți întârzierile din mine, m-ai crede fără să eziți?
Dacă ți-aș spune de inima mea slăbită
ce bate numele tău de floare,
și încă ticăie asemeni unui ceas adormit,
și oxigenează rătăcit sufletul meu,
să pot să te respir prin mine în diminețile noastre
când ne îmbrățișează lumina lumii
m-ai ocroti renunțând la părăsire?
Tu știi ce tristă este singurătatea nopților
fără iubirea ierbii, fără anotimpuri,
fără soarele lumii, de vezi cărucioare plimbând
amnezia într-un spital final,
unde nu mai sunt cărțile și pipa,
nici mirosul cafelei noastre din iubire,
eu privind în gol prin ferestrele ferecate
pe care pictez amintirile noastre.
Cum tu ești urma mea pe nisip,
o zână cu tâmple de zăpadă,
și nu aud, și nu simt temperatura noastră.
Dacă ți-aș spune că florile mele nu au vârstă,
că ele vor pleca odată cu noi,
că vocea ta tăcută se vede prin pupile,
că fiecare pas al tău este în mine
și nu pot înțelege viața fără tine,
crede-mă, nu renunța la mine!
Dacă ți-aș spune, acum,
când frunzele ne mai așteaptă
că sigur vom păși în doi, în altă viață?

Ori să spună două vorbe de pe pragul lui de cer
Când apare blânda Lună din genunea de mister,
„Doamna mărilor și-a nopții” ce străbate cerul lin,
Într-un cor de rugăciune și un vaiet de suspin.
„Sara pe deal” bucium să sune a dor și chemare
Și-n veșnice vetre, din nou, să-i aprindem altare,
Cerul nopții, lasă-l Doamne să rămână un senin,
Iar pe-aripile de vânturi s-ascultăm Emin, Emin!
Iar Luceafărul de seară, raze blânde coborând
Noi iubiri să nască-n suflet și dorințele în gând.
Efemera noastră viață luminând-o ca pe-un vis,
Să aprindem fericirea într-un colț de Paradis.
Cătălini și Cătăline, dezmierdând părul bălai
Să guste sfioși plăcerea ca pe fructele din rai.,
Răsfățați de sărutare, trăind șoaptele fierbinți
Or fugi în lumea largă plini de patimi si dorinți.
Vânt s-adie între trestii lângă marginea de lac,
Să se-adună-n ape, iele, ce-n feciore se prefac,
Când, din fluieraș măiastru se aude cânt duios
În dumbrava luminată să se-arate Făt - Frumos.
De pe calul alb, în spume, el privește către lac
Spre fecioara-mbujorată precum florile de mac,
Să rămână-nmărmurită, cu ochi negri, visători,
Că va fi mândră mireasă în castelul dintre nori.
Iar în zori, Soare s-apară, lucitor peste Pământ,
Raze blânde, cristaline, unduindu-se prin vânt,
Să răsară floare-albastră din priviri pline de dor
Pe cărarea ce coboară înspre murmur de izvor.
Lângă „codri de aramă” fluturași să zboare lin
Petrecându-și fără zarvă ne-nțelesul lor destin,
Greierul, ce-i vornicel, să aducă marea veste,
Că să ține iarăși nuntă, ca în „file de poveste”!
„Dintre pasări călătoare” ce străbat cerul senin
Măcar una-n ciripitu-i, poate-l strigă pe Emin,
Pe catargul unei luntre, pe-ale mării depărtări
Marinari să cânte slova pentru lumile din zări.
Iar de-odat’, s-apară Țepeș, în zale de Voievod
Însoțit de oastea țării și-o „mulțime de norod”,
S-adune toți impostorii ce în timp l-au renegat,
În genunchi să cânte lumii rugăciunea de iertat.
Nu știu dacă fi-voi vrednic, eu, un suflet muritor
Ca să pun în rugăciune, pământescul nostru dor,
Dar te rog Slăvite Doamne, cu smerenie mă-nchin,
Pentru-o clipă să se-arate, nemurirea lui EMIN.
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VICToR
pĂUN
CUI I-E DoR DE
EMINESCU
Cui i-e dor de Eminescu?
Teii foșnesc cu
Eminescu
Înfloresc cu
Eminescu
Troienesc cu
Eminescu
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Cui i-e dor de Eminescu?
Codrii cresc cu
Eminescu
Înverzesc cu
Eminescu
Se răresc cu
Eminescu.

Cui e dor de Eminescu?
Te doresc
cu Eminescu
Vă iubesc cu
Eminescu.
Mulțumesc cu
Eminescu.

Cui e dor de Eminescu?
Lumi roiesc cu
Eminescu
Retrăiesc cu
Eminescu
Povestesc cu
Eminescu.

MARINELA
BELU-CApȘA
poETUL
Culcat la umbra destinului
În sfântă așteptare,
Poetul
Se contopește cu rădăcinile
Ascultând tainele adâncului.
Fruntea brăzdată de griji
Mângâiată-i de teiul în floare.

Prin brațele-ramuri
Curge seva vieții înfiorând
Râul Lethe cu o frunză obol.
Înlănțuind de nouă ori trunchiul
Copacului cununat cu soarele,
Poetul
Trăiește și dincolo de timp
Prin vers și credință.
Călător pe marea cuvintelor,
vrăjit de cântecul sirenei
îndrăgostite de visul lui,
în secunda cu har
Poetul zidește veșnicii iubind.

DoUĂ CĂRțI DE poEzIE SEMNATE DE ADINA ENĂCHESCU
Remember

Csaky E poE

Î

n peisajul vâlcean, chiar în vreme de pandemie, Adina Enăchescu folosește prilejul întâlnirii de la Arhiepiscopie din 15
iunie 2020 prilejuită de comemorarea marelui Eminescu și ne dăruiește două cărți de excepție, de poezie, una intitulată „Dragoste
pentru Râmnic: antologie de poezie”, Editura Betta, 2020, prefațată de Florin Grigoriu și „Metamorfozele cercului albastru (Poezii modificate, adăugite și inedite-Antologie de autor)”, ediția a II-a, Editura
Conphys, 2020, cu o prefață de Al. Florin Țene.
Spicuim din prefețe prezentarea acestei valoroase poete vâlcene,
octogenar, la bază profesor de matematică: „Adina Enăchescu
redescoperă cu ochi proaspeți lumea și bunătatea ei. Cântă și se încântă
de tot ce există. Acum se bucură de viață, de prieteni. Dacă ar putea,
ar scrie despre toți și despre toate - oameni și lucruri, începând cu
bunicii- străbunicii, părinții cei dragi, cei de aproape și până la oamenii
întâlniți în mai multă vreme- vremi pe căile sinuoase, comice ori tragice
ale vieții ei de olteancă trăind viguros clipa, sentimentele fie ele venite
din străfunduri de neam, obârșii, istorie, fie contemporane - de carte
și alfabetizări, de munci voluntare cu mii de ședințe și inspecții, sau
mai aproape- înșelate de o Revoluție mereu cu fațete nedorite” (Florin
Grigoriu). „Revenind asupra poeziei Adinei Enăchescu în care descoperim un gânditor cu capul mitologicului Ianus: o față privește înapoi,
spre trecutul cu blânde dealuri cu livezi în floare, când poeta era copilă
(și ) alergam prin sânziene, (Țărâna sfântă a locului dintâi), tânjind după
idealul plin de seninătate, după contopirea perfectă a formei și a conținutului, pe care am văzut-o în geometrie, dar și operele lui Sofocle și
Homer; cealaltă față este îndreptată spre viitor, caracterizat prin singurătate: Sunt singură, Doamne, sub stele,/ pe nimeni în lumea asta nu
am, (Rugă în singurătate), sau Sunt singură și tristă ca marea de meduze/ când putrezesc corăbiile toate! (Retrospectivă) (Al. Florin Țene).

Referitor la autoarea celor două volume
prezentate mai sus de distinșii scriitori, apelăm
și noi la memoria presei vâlcene și cităm două
prezentări ale Adinei Enăchescu din anii 2006
și 2007... « Am cunoscut în această culegere,
„Miresme și greieri”, o Adina A. Enăchescu într-o vervă existențialistă molipsitoare, cu un
discurs esențial, concis, dar bogat prin multitudinea de imagini localizate în spațiul frumosului și al poeziei, surprinzător, între real și
ireal… Eliminarea amănuntului, zorzoanele profesioniste, fac ca autoarea să se îndepătrteze
de local, să se instaleze în generalul atotcuprinzător, să se lanseze în nemărginitul spațiu,
să se apropie de râvnita zonă a gândirii filosofice. Se internaționalizează chiar dacă duce
cu ea în spațiul nemărginit, iată, un reper drag
precum Râmnicul, cel atât de mic și nedefinit
decât prin aerul episcopal… „La Râmnic, vara/
trandafiri episcopali-/ miros de rai!” …Este tot
ce are Râmnicul mai valoros și mai frumos!
Din nou detașare de local, de provincial, prin
esențializarea expresiei se pătrunde în universal
chiar dacă se apelează la termeni definind
banalul local…„Noapte de Crăciun-/ aurul
brâncovenesc-/ s-aprinde pe Otăsău!” » (Petre
Cichirdan, 08 ianuarie 2006, Info Puls: „Miresme
și greieri-Poeme în stil Haiku”, recenzie la vol.
„Miresme și greieri” apărut în Colecția „Orfeu”,
seria Poezie (71), 2005).
«După volumul „Miresme și greieri”, iată,

a doua oară, în volumul de față, simplitatea,
cuplată cu concentrația maximă, pune în valență
înclinația Adinei Enăchescu către stilul haiku,
o performanță care pare să convină esențial
sensibilității acestui (unul dintre) reprezentant al
poeziei vâlcene. Volumul de față, „Ecoul Toamnei”,
este o plastică transcriere, un joc al comparației
sugestive a anotimpului toamnei cu toamna viieții
omenești, natura, spre sfârșit, vorbind în realitate
tot așa cum anii adunați în avalul vieții, vorbesc…
Altfel spus, relația fără condiționare dintre viața
la apunere și divinitatea atotștiitoare, dar care
nu cuvântă…„Frunze căzute/ în grădina bunicii-/
ecoul toamnei”, „Bătrânețe!/ Ce bine e acasă:/
dar pănă când Doamne?”, „Revelionul-/ și mai
bine și mai rău/ a trecut anul” …Iarna este iarnă,
este frig și ger, este și cer sumbru, nu există lemn
tânăr, ci, prin pădure sunt vreascuri uscate. Gazul
este scump, trăim în secolul 21, în era înaintată a
tehnologiilor și, totuși, de multe ori confundăm
mâinile bătrânilor care adună lemne în pădurea
noastră citadină, vâlceană, cu crengile uscate! da,
este normal să nu scriem despre oamenii răi, să
le facem publicitate, dar trăim o înfrângere prin
existența lor!
Poetul, față de toate acestea, gândindu-se la
puritate, scrie pe zăpadă numele lui Eminescu.
„Iarnă geroasă-/ Bătrânii adunând crengi./
Noapte cu vânt.” , „Oameni, oameni răi-/ să scriu
despre voi ar fi/ o înfrângere!”, „Ianuarie-/ scriu
pe zăpadă un vers/ din Eminescu.”
(Continuare în pag. 9)

„ACATISTUL poETULUI NEAMULUI RoMÂNESC MIHAI EMINESCU”
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carte, pentru buzunarul de la piept cu
chipul poetului nepereche, român,
pe care părintele Nicolae State Burluși, după
un mai vechi obicei al domniei sale a dăruit-o
participanților la sărbătoarea provocată de
comemorarea poetului neamului românesc;
da, sărbătoare se cheamă orice manifestare în
care subiectul principal este Mihai Eminescu a
cărui „icoană” este așezată de orice român, cu
mare bucurie și cinste, cu iubire, lângă icoana
Mantuitorului nostru Iisus Hristos, Cel care a
iubit popoarele, a iubit omul de oriunde, și de
pripas, și de orice crez, mai mult decât propria-I
ființă real dumnezeiască…Cel care a iubit omul
din poporul de frați! și frate cu oricine, om bogat
sau om sărac! Mihai Eminescu, primul mare,
sigur, cel mai mare om de presă din publicistica
românească și care printre multe alte colosale
gânduri și idei scria în anii de glorie ai vieții sale că
„Cel mai mare păcat al oamenilor e frica, spaima
de-a privi în față și a recunoaște adevărul. El e
crud, acest adevăr, dar numai el folosește” (op
cit. coperta 2). Câtă nevoie avem de adevăr în
aceste grele zile pentru a reuși să biruim această

pandemie…această pandemie a neadevărului și a
necinstei! Un Acatist, broșură, „Compus de ieromonah Ghelasie Gheorghe, de la Mânăstirea
Frăsânei împreună cu eromonah Valerian de la
Mânăstirea Sf. Filimon sat Vătășești Râmnicu Vâlcea” și apărut „Cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Serafim, Mitropolitul Germaniei”. Citim în
„Condacul 1” și aflăm: „Și Pământul are Chip, din
care se nasc Făpturile și Neamurile lor, și acestea
se oglindesc ca Stele și Luceferi pe Cerul de Sus,
în care se odihnesc împreună, și tu un Luceafăr
fiind, îți cântăm: Veselește-te, Mihai Eminescu,
Luceafărul cu Dorul de Pământ!” Parcurgem în
continuare și ne entuziasmăm citind „Icosul al 3lea”: „Făt Frumos din Lacrimă este Luceafărul ce
nu s-a mai întors la Cer, care a rămas pe Pământ, și
așa Raiul din Nou s-a făcut: (…) Veselește-te,
Mihai Eminescu, Luceafărul cu Dorul de Pământ!”
Ideea de izbăvire prin Mihai Eminescu!...
țara noastră este Fecioara Lumii și Balaurul cu
douăsprezece capete este Timpul neprielnic
având chipul tineretului necugetat!... „Vremelnicia lumii a întunecat Cerul înstelat și zmeii uci-

gători s-au înmulțit, și șarpele
du douăsprezece capete s-a
născut, și Luceafărul Lumii este
mereu chemat în Cântarea de
Aliluia! Aliluia! Aliluia!” („Condacul al 7-lea”) Și „Vino, Luceafăr blând și apără pe Fecioara Lumii de balaurul cu douăsprezece capete, pe care o pândește necontenit, să o fure pentru lumea lui întunecată: (…) Veselește-te, Mihai Eminescu,
Luceafărul cu Dorul de Pământ!” („Icosul al 7-lea”)
Secolul XXI va fi religios și
orthodox și catolic, și Lumina
de pământ, și stânca, și soarele, așa cum împreună au fost
dintotdeauna, așa vor fi, dar
și mai legați, în secolul XXI…
„Glasul de Taină al Doinirii, așa s-a născut,
Izvor de Lumină de Pământ din stâncă a ieșit…”
(„Icosul al 8-lea”)…Și, iată, finalul magnific:
Eminescu este Chipul de taină al lui Iisus!! „Lucea-

fărul este Chipul de taină al lui
Hristos dăruit Făpturii, Dor de
Cer și Dor Pământesc ce de-a
pururi împreună sunt și care
se întâlnesc pe Altarul Iubirii,
în Cântarea de: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!” („Condacul al 10-lea”)
Să mai citim pe coprta 2
a acestei inspirate minuscule
cărți gândul unui mare inginer
al lumii secolului XX, Nikola
Tesla, gând care prevestește un
adevăr de mult confirmat de
realitate, anume că în secolul
XXI și următor Știința va înghiți
Arta și invers…altfel spus că
Știința se va contopi cu Arta:
„…putem obține electricitate
și din alte energii, cum ar fi
energia mentală pozitivă. Ea
se află în muzica lui Bach sau Mozart sau în
versurile de poeți mari…ca Mihai Eminescu”.
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e pe strada lor nu mai povestește aproape nimeni. Au
trecut dincolo. Unii la Domnul, alții în imperiile lumii.
Soacra mea are 93 de ani. A făcut de o lună infarct. G., fiica ei,
a trecut dincolo. Pasiunea vieții ei, a Torneliei, este jocul la Loto.
Și are două polemici: cu ungurii și cu Băsescu. Pe Băsescu nu l-a
suportat, de când cu pensiile. Prietena ei telefonică cea mai bună
este unguroaică. Povestesc în ungurește ore în șir. Mama-soacră
de la Vâlcea, unguroaica de la Sighișora. De pe strada lor nu mai
povestește aproape nimeni. Au trecut dincolo. Unii la Domnul,
alții la muncă. Tatăl soacrei mele fusese soldat în armata
austriacă, în primul război mondial. Când l-am cunoscut
eu, după anii 70, nu povestea, își pierduse mințile, când
soacra mea fusese arestată. Se plimba prin curtea casei, de
sub cetate și ca tot soldatul român din Imperiu vorbea cu
împăratul, îl certa în salturi, spasmodic.
Mai văzusem așa, un șef de promoție de la matematică,
prin anii 80, tulburat, în ospiciul doctorului Marinescu de la
Sibiu sau al doctorului Munteanu, cel cu tratamentul prin
insulină. Îl căutam pe cel mai bun latinist al liceului, colegul
meu de bancă. Dacă nu-ți distrugea pancreasul, cu insulina,
scăpai. Nu scapai nici dacă dorea să-i povestești sub șocul cu
insulina ceea ce numai tu știai. Matematicianul, în schimb,
privea halucinant în văzduh și rumega idei. Cine a văzut un
animal înecat cu un măr, măr luat din fugă, și cum privește,
indecis, cu o înfrângere uimită, de sfârșit continuu, cum de s-a
întâmplat, și-ar putea imagina plimbarea matematicianului
ca o extincție, extinctie a bipolarității. Fusese prins trecand
Dunarea, având în cortex inteligența și inteligențele Institului
unde lucra. Tatăl Torneliei avea alte iscări, exacte, directe,
virulente. Striga anii domniei impăratului, îi dădea onorul,
făcea turnirul prin curtea largă până ajungea la nucul încrengit de
timp, se apropia de frunzele din coroana teșită, gata să le mângâie,
de parcă atingea șuvițele vienezului.Tresărea, se întorcea, uimit,
își relua același joc, aceleași mișcări în gol.
Orașul cu cetatea medievală era locuit de români, sași, unguri,
evrei, romi. În anii 1947, după naționalizare, comitetele partidului
comunist român, dar, mai ales, nu de români, înecau în închisori
elitele neamului. Tornelia era tânără, frumoasă, cumplit de clasic
frumoasă, de Renaștere, glacial de memorabilă, izbăvire a naturii,
în casa sergentului imperial, neiubit de veneticii hududoaielor. Era
dreaptă ca visul despre împărat al sergentului. Ajunsese numai
elevă la Școala de artă și meserii, un fel de colegiu de astăzi, unde
se invăta carte si comportament. Bezna, sub forma hududoaielor,
o urmărea, prin dosarul de cadre al tatălui.
Curățenia și curățenia sufletului, de aici o învățase, mai ales,
Tornelia, în așa fel încăt, nu mult după aceea, prin balta Brăilei, la
stuf, în claustrare, nu mânca niciodată nimic din mâncarea lor, numai ce-i trimitea tanti Viorica, mama ei sau soacra. Mai târziu, cănd
era muncitoare la Nicovala, se îmbolnăvise de fiere și fusese operată. G. îi dădea să mănance cu ligura și o vede pe Tornelia, speriată, privind spre castronul cu supă. Nu putea vorbi. Căzuse acolo o
frunză maruntă, ca un găndac. Mai să-și dea ochii peste cap, Tornelia.
Nănuțu, soțul ei, n-o vizitase niciodată. În ziua când o luaseră,
vroiau să-l ridice și pe el. Strigase de speriase orașul, să-l lase să-și
crească copilul. Dormise în parc, în centrul orașului, care, pănă
nu de mult, fusese la picioarele lui. Era șef la spațiul locativ și al
echipelor de colectivizare.
Nănuțu luptase la Oarba de Mureș. Abia scăpase, ascuns sub
răgăliile unui copac. Schimbarea regimului îl aduce pe Nănuțu în
pol-position.Tânăr, frumos, înalt, absolvent al Școlii de meserii,
este ales secretar de partid și trimis la colectivizare. Acolo băteau,
beau, violau, în comisiile colectivizării. Atunci, moșul, cum ii
ziceau, tatăl lui, il dezmoștenise.
Bătrânul, cu familia, venise, la diktat, în Sighișoara, de la
Odorhei. Încărcaseră într-o cărută, ce au reușit să strângă, și au
plecat, noaptea, spre Sighișoara. S-au așezat lângă vărul Gambil…
Au primit pământ, în lunca Saeșului…Pământ și boi. Munceau zi
și noapte…Dimineața, moșul își lua nevasta, pe tușa Ioana, copiii,
și plecau pe luncă…Cu căruța și boii, cu două vaci și cu fericirile…
Când i-au luat comuniștii pămăntul, a paralizat…
Tușa Ioana l-a așezat pe pat în fața firidei, l-a grijit cu
împărtășania din forța nacafalei, cu sfârșitul din a fi fără sfârșit…
simțea ea, tușa Ioana, când se ruga dimineața, că trebuie
să fie o ordine a lumii bolborisind rugăciunea care-l face să
trăiască, să plutească, pe cel condamnat la sens…De pe firida lui

interpreta lumea, pe Nănuțu și pe Ștefan, colonelul…Pe Nănuțu
îl boscorodea, dacă punea de-o bătaie, la Dinu, la cârciumă...
Ștefan, maioru, ajuns colonel, șeful garnizoanei Bodoc, îi adusese
un binoclu, să privească de pe firidă… Bă, Ștefane, de pe binoclul
ăsta, lumea se vede cu curu, bă… Ștefan se plăngea tușii Ioana,
mama lui… Ce are cu mine… Tușa nu-i răspundea nimic, își
pregătea boii de plecat pe câmpul Saeșului… Nu privea nimic
special, nici cerul, nici orizontul… Se bucura de animale, de casă,
de car… Nu-l citise pe Marc Aureliu, dar știa ca toate faptele își au
originea de la Providență… Ceea ce contribuie la rânduiala lumii,
este un bine pentru fiecare parte a naturii. Un bine ș în orizont,

și în cer, în animale, în oameni… Nu știa ceea ce spunea actrița
aceea inteligentă despre o femeie expresivă… Are ochii frumoși ca
de vacă: adăugănd felinește: în mitologia indiană, vaca este animal sfânt… Simțea însă de departe, ca DC-ul, frumusețea
animalelor ei, când se puneau pe drum, țantoșe, cu ugerul
bălănind, spre pămînturile Cernoziom, ca germinările din lunca
lui Paul Goma…
Ceea ce nu înțelegea colonelul era altceva, din lumea moșului
și a tușii: cum să stai la masă, hă, cu hududoiul, cum să lași răul
în lume, deși filosoful spunea că trebuie să îmblănzești răul, să
vezi pănă unde merge, să-l lași să te epuizeze, să te obosească,
nu poate trece de ceea ce face Domnul, iar dacă mai ațipește
Domnul, se trezește brusc, se sperie și îndreaptă volanul lumii,
cum facuse cu N., când ajunsese în București i ațipise la stop, nu
înainte de stop… Nelanu mai conducea așa, semitreaz și vorbea
cu Dumnezeu, se gândea că dacă i se întampla lui ceva rău, scapă
Mihai, care mergea mii de kilometri, obosit, obosit…
În balta Brăilei la stuf, fusese dusă Tornelia, unde îl văzuse
de departe pe doctorul Filipescu, deținut politic… Filipescu o
iubise toată viața pe Tornelia…Și ea îi dăduse viață… În stuful
Brăilei, Filipescu și lotul lui era să fie dați disparuți… Bordeiul
în care stăteau era o cacialma… Tavanul trebuia să se surupe și
să-i îngroape de vii. Infiltrațiile apei din Dunare măcinau zidurile
bordeiului, care se surpa și deținuții ajungeau în Dunare... O
metodă normală în acele locuri…Nu se știe cum cea mai frumoasă
dintre deținutele de la Tărgșor îl salvase pe Filipescu… Nănuțu
aflase de la Filipescu despre întămplarea aceea cu nacafaua, cu
destinul... El n-o interpretase așa… Pentru asta o bătuse toată
viața pe Tornelia…Tornelia avea cu ea biblia veche, și o biblie pe
întrebări și răspunsuri . Se așeza pe un scăunel mic și citea... Păstra
biblia într-o cutiuță în filigran, lucrată de vecinul ei, sasul B. Shaw.
Tușa Ioana ținea aurul în batistă, și-i spunea G., floarea bunicii,
ăsta e aurul tău, când vine Tornelia, i-l dau ei, și-l descântă,
neînțeles: „Aur, aur, și cercei/ Îți dau fata dacă vrei”. Tușa Ioana
murise cu trei luni înainte de-a veni Tornelia... Ica, matușa Getei,
cea care o îngrijea pe mătușa și pe moșu , luase aurul și nu i l-a
dat niciodată nepoatei. Niciodată… Într-o iarna grea, cu zăpadă de
peste 2m, Ica era pe la Vălcea, pe la G… Trebuia să se întoarcă la
Sighișoara… G a luat-o prin nămeții de pe Valea Oltului, cu viteză
de sprint și fuleu și a întrebat-o despre aur... N-au mai vorbit
ani de zile, aproape toată viața… Când să treacă dincolo, Ica a
vrut să lase casa, nepotului ei vitreg... N-a mai apucat… Vitregul
(Dumnezeu nu s-a născut întotdeauna în exil, oricum nu ațipește
decât rareori) n-a ajuns de la cărciumă, la notar.
Mai tărziu, când se întâmpla ceva rău în casă, Tornelia se

așeza pe scăunel și citea din cărțile ei de rugăciuni zile întregi și se
găndea la pedeapsa lui Dumnezeu...
Când groful roșu venea prin oras, la vila de pe Vârtej, chema
cățiva dintre funcționari să joace poker. Nănuțu cânta romanțe,
ungurește și romănește, povestea direct despre Oarba de
Mureș, Neagoe despre legi și Memorandum, Lotoțki, bătrânul,
despre măcelul din Est, Kenoși despre cum se cresc nutriile…
Torneliei îi furaseră banii din casa de la magazinul din centru,
unde era șef… Începuseră răzbunările, după anii, 1955, 1956…
I-au dat condamnare pe viață... Înșelase partidul. Krover era
șeful ei. Când a plecat din oraș spre hududoiul de sub cetate,
unde nebunii orașului își împărțeau pomana, cu inteligenții
aceia, care îl interpretau pe Vîsoski: Lovoski și Iovaskis, (pe
tatăl lui Lovoski, venit din Basarabia , Nanuțu l-a ajutat, i-a
dat locuință, de la spațiu locativ, ceea ce bătranul Lovoski
povestea des. Lovoski, cel tânăr, a scris o teza de doctorat
despre cenzură, a iubit-o toată viața pe I., dispărută în
geamurile din vitrina orașului T., fugind de la azilul orașului,
unde fusese internată, să-l caute pe A - erau cea mai straniu,
apolinic, structurată pereche, de pe platoul de la Lipova,
unde Dan făcuse armata - copilul ei, superbul aitist cu părul
cărlionti, și cu accidentul cerebral, făptuit, la el, pentru care
Dan Lovoski și-a vândut casa, să-l caute prin spitalele lumii,
s-a așezat sub nucul din fundul gradinii, pe care l-a păstrat
din cea mai normală casă, construită de cel mai harnic
tehnician agronom, comunist, tatal lui), s-a mărturisit:
Tornelia n-a fost vinovată…
Toată viața, mama soacră, cănd se găndea la soroc,
amintea asta… Krover a recunoscut că n-am fost vinovată…
Pe mama soacră a salvat-o tanti V., cu ochii ei albaștri, mari,
tociți, apoi, de vreme, de firele de borangic de la Târnava, unde
țesea modele... Își făcea semnul crucii și spunea „Ticălosul”,
arde l-ar focul, fără să continue altceva…Tanti V. era elevă, la aceeași
Școală de meserii, unde fusese și Tornelia…O trimiseseră în casa
grofului să aranjeze masa…A văzut-o plângând, a întrebat-o ce
s-a întâmplat, tanti Viorica a căzut în genunchi și i-a spus… Avocatul n-a făcut ce-a făcut filosoful cu iubita lui studentă…Nu i-a
dat șansa la eternitatea poveștii de dragoste într-o familie…Atunci,
onoarea era onoare, nu se postmodernise…S-a culcat cu ea…Tornelia a primit trei ani…
Tornelia a trecut dincolo de câteva luni…A făcut din nou
infarct…Abia mai ducea o propozitie...La Sighișoara, unde
rămăsese câteva luni, în casa ei (doua camere) și vila noastră...
Infarctul s-a repetat..La spital își îmblănzea frica de-o viață și vorbea…Domnu doctor cheliosu, mie să nu-mi mai spui cum mă simt,
dacă mă simt mai bine…Eu mă simțeam mai bine, până să vin
la tine…
Mergea greu, exersa căte o frază pentru a începe din nou să
vorbească. Ieșea pe hol, să o aștepte pe G, venind de la școală...
Se apleca, cât mai putea, din slăbiciunea trupului și puterea
sufletului, peste balustrada blocului să o vadă venind din hău…
Dintr-o dată, cănd suna telefonul, un singur telefon la care putea
vorbi, discuta natural, cu toată energia, energia stilistică…Se
însuflețea și spunea, Foarea mamii, floarea mamii, ca altădată
soacra ei, numai că nu cu soacra ei discuta...I-a scapat telefonul,
într-un târziu, și a început să-l certe, aproape înecat, pe singurul
, care putea fi certat…Dacă altădată tatal ei îl certa pe împaratul,
pentru ea,Tornelia îl certa pe celalalt Împarat, singurul, nu pentru
ea, nu pentru Târgșor, s-a împăcat și cu găndul despre cei de
acolo, nu pentru Nănuțu, care n-o lăsase înainte de-a fi arestată,
o închisese în casă, să-și joace numerele la Loto, câștigătoare,
după cum aflase a doua zi…Înainte de-a pleca la spital, Nănuțu i-a
sărutat mâna, nu s-a mai întors… Ea i-a spus în gănd, ah, Nănuțe,
ochii mei verzi… Supărată era, fiindcă băiatul cu zulufi nu-i putea
spune, n-avea cum, despre care repeta mereu că nu-l puteai
întălni, nici dacă mergeai in sandale de fier, ce fac cele trei perechi de albastru-verde, (R,I,M) prea des și prea mult albastru
verde, în neamul lor, și atunci nu se știe când cerul lovește stâncile
înalte…
A mai urmat un infarct și a trebuit pusă în pemperși, a strigat,
eu nu trăiesc așa, (la Târgșor, în celulă și stuf, nu mâncase decât
din pachetul trimis de tanti Viorica și mama ei, n-a suportat
mizeriile fiziologiei, a trăit sub zodia teologiei frumosului) și-a pus
mâna sub cap, s-a întors, și, cu grijile, pe care le lăsa, cu cealalta
mănă, întoarsă tot pe sub cap, a făcut semnul culorilor trecerii,
La bunăăă revedere! ca savantul timisorean, Livius, cel mai mare
expert in R. Barthes...Căteva zile n-a băut decât apă…așa de lin…
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25 DE ANI fĂRĂ EMIL CIoRAN (8 ApRILIE 1911-20 IUNIE 1995)
SAU MoARTEA DUpĂ MoARTE A AUToRULUI
Motto: ,,...a fi român este un blestem pe care mi-l asum”.
,,A doua moarte a lui Emil Cioran” este titlul articolului
publicat de Bernard-Henry Levi la stingerea celui supranumit
,,un dandy al vidului „ și pentru care Cioran era ,,cel mai radical
pesimist pe care l-am întâlnit „. Scria articolul la moartea fizică
de boala care-i dusese, în Paradis sau Infern, și pe Baudelaire
sau Valery Larbaud, autorul inducând cititorului ipoteza că întâia
moarte (cea spirituală) se întâmplase cu doi ani mai devreme,
când se declanșase cumplita maladie. Titlu premonitoriu. De ce?
Pentru că Bernard Levi, fără voia sa, avea să fie profet. La douăzeci
de ani de la moarte, în loc de comemorare, Cioran, și nu numai
el, ci toată mirabila generație intelectuală a României interbelice
(adică, pe lângă mentorii: Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Lucian
Blaga, Radu Gyr și învățăceii: Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu,
Constantin Noica, Petru Comarnescu, Ovidiu Papadima, Petre
Țuțea, Eugen Coșeriu, George Uscătescu, Vintilă Horia, Horia
Stamatu ș. a.) aveau să fie izgoniți din Parnasul literaturii române
de o lege ,,ne-lege „, strâmbă și cu efecte nocive pentru cultura
română.
,,O stafie umblă prin Europa „, acum pe tot mapamondul, dar
nu mai este doar a comunismului, deoarece prostia și incultura
au repurtat o victorie, să sperăm efemeră și nu decisivă. Uitate
sunt toate numele mari ale politicii și civilizației noastre - unii
risipiți prin lume și făcând cariere fulminante, dar cei mai mulți
morți prin închisori sau la Canal, ori luptători prin munți, care,
cu arma în mână, amăgiti că vor fi ajutați, au apărat demnitatea
unui popor vândut de ,,prieteni „. Atunci, încă, nu era învins acest
popor. Ori această lege pare a fi scrisă de niște stafii marxiste,
iar călăuza sau călăuzele niște fii de cominterniști ,,năparliți „.
O lege perfidă și anticonstituționala, deoarece, pentru doritorii
unei viziuni unice, unele mari valori autohtone trebuie trecute
printr-un umilitor filtru politic, recte cenzură, poliție politică și cu

toate urmările. Adică vom avea acces la o mare câtime a culturii
române, vorba Conului Iancu, ,,cu voie de la poliție „. Nu au
liniște nici Lucian Blaga, nici Emil Cioran, nici Nichifor Crainic, nici
C. Noica, nici Horia Vintilă și toți ceilalți. Le facem cadou a doua
moarte. Atunci, la douăzeci de ani de la dispariția lui Emil Cioran,
revistele culturale din România au fost cucerite de o amnezie
molipsitoare, doar Observator Cultural, nr. 521 (779), din 2-8 iulie
2015, reproduce două articole substanțiale din dosarul cosacrat
marelui eseist român de ,,Le Figaro Litteraire”, în care semnează
Norman Manea, filosoful Peter Sloterdijk, sociologul Simon Leys
și Bruno Conty, realizatorul acestui dosar dedicat lui Cioran, acest
,,marginal de succes. La ei se poate, la noi... ,,nimeni nu-i profet
în țara lui”.
Debutul lui Emil Cioran, ,,Pe culmile disperării „ (1934), e
extraordinar. Toată gândirea sa de tip fragmentar, aforistic, e

deja prezentă și proclamă ,,ab initio” disperarea care va face o
strălucitoare carieră. Extraordinar e acest debut și din cauza
complexului de genialitate ce încă de pe acum se afirmă în
gesticulația verbală a textului cioranian și care va cunoaște o
formă într-adevăr explozivă în ,,Schimbarea la față a României”,
prin amestec de naționalism violent și disperare autentică sau
fabricată. Extraordinar e și din cauza văicărelii orgolioase, pe
aceste prime culmi-inițiată și extinsă la tot ce a scris Cioran. De
fapt, tot căutând ,,perfecțiunea stilului” și încredințat că stilul
este totul, Cioran conchide: ,,stilul afirmă împotriva stilului”.
Astfel încât ,,o operă perfectă” nu e rezultatul unui efort anume.
Trebuie să știi ,,să aștepți”, să trăiești pasiv, ,,în înlăuntrul”acestei
opere, ,,până când ea ajunge să se substituie universului”.
Atunci ea se va scrie de la sine, ca fruct al pasivității (,,Tentația
de a exista”). Iată un adevar vechi de când lumea, uitat de cei
mai mulți care scriu și nu știu pentru ce scriu, în absolut vorbind.
Cioran știa pentru ce scria. Scria pentru a se elibera de propriile-i
convulsii, scria demonic, fără sistem, despre veșnicie și despre
neant, despre moarte, despre plictisul ucigător, despre greața de
a exista, alta decât cea sartriană, pentru că vine de la un profet.
Nihilismul din cărțile scrise în românește se extinde și asupra
celor scrise în franceză, într-un chip mai definitiv. A spus tot ce
a avut de spus și a știut să se oprească la momentul potrivit, ca
pentru a se despărți de sine însuși, către sfârșitul vieții, dar nu s-a
înstrăinat, până la urmă, acest nihilist teribilist de originea sa: ,,a
fi român este un blestem pe care mi-l asum”. Se pare că unii vor
să-l absolve de acest blestem și prin, de-acum, vestita lege, să-l
sanctifice, n-a scris el o carte ,,Lacrimi și sfinți „?! Ispita de a exista
sau nu, aceasta a fost pendula care a bătut, de la debut până la
sfârșit, deasupra operei lui Cioran.

SCULpTURILE LUI CoNSTANTIN LUCACI EXpUSE ÎN
CADRUL SECToRULUI 1 DIN CApITALĂ
p. CICHIRDAN

S

e împlinesc pe 7 iulie 97 de ani (1923) de când s-a născut sculptorul Constantin Lucaci în Bocșa Română
și 6 ani (2014) de când a trecut la cele veșnice, în București, la 91 de ani. Scriam în urmă cu douăzeci de
ani că doi români sunt cei mai mari sculptori ai secolului XX: doi Constantini, Brâncuși și Lucaci! După Teatrul
Național din București, unde există o formidabilă colecție „Lucaci”- donație făcută în anul 2014 de doamna Irina
Lucaci, soția marelui artist, anul acesta Primăria Sectorului 1 a înfrumusețat capital României cu încă o serie
de lucrări care până mai ieri ornau parcul din incinta Televiziunii Române. Așadar, locațiile capitalei între care
reamintim TVR cu monumentala lucrare „Jocul Undelor” (1972) se adaugă altor locații ale României: Constanța,
Alba Iulia, Turnu Severin, Reșița…în care se află monumentalele fântâni cinetice, unicate la nivel mondial sculptură și muzică - marca Constantin Lucaci, precum și Bocșa, unde ființează muzeul (inaugurat în 2012)
purtând numele artistului. Bucureștiul și Bocșa, celelalte orașe din România se aliniază pertinent celebrelor
locații din lume: Veneția, expoziția permanentă „Fucina degli Angeli” și, desigur, nu ultima, Calabria - Italia unde se află Muzeul Constantin Lucaci în cadrul Sanctuarului San Francesco di Paola aparținând Vaticanului…
Facem mențiunea că lucrările din Sectorul 1 sunt executate integral de maestru, în oțel inoxidabil, înainte de
1970, când aveau socluri din granit negru și ornau atelierul său din Pangrati…

Mihai MUSTĂțEA

29 IUNIE - zI CU ROȘU ÎN
CALENDAR: SFINȚII APOSTOLI
PETRU ȘI PAVEL

DINTR-UN
ÎNCEpUT
(Se dedică poetului,
artistului plastic,
editorului, omului de
litere și omului
Petre Cichirdan)
se numește piatră lovirea adâncă
a cuvântului în fibra ploii
se numește piatră
felia de țărm dăltuită
de fulger la întretăierea cuvintelor
în orașul de piatră am adus un ac de pământ
un pește și un pom
toate acestea în locul cuvintelor
ce riscau să-și spargă capul
în piatra orașului
a venit din furtună îngerul
cu el
am alcătuit din cuvintele salvate poemul
să-i redau zborul în orașul de piatră
din piatra orașului să pot distinge
începutul

ovidiu Cristian DINICĂ
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DESTINE ȘI EXpERIENțE
puiu Dumitru popESCU
(Toronto-Canada)

C

anada este considerată, în ultimul secol, de oameni din toate coțurile lumii, ca un tărâm privilegiat, unde mulți își pun speranța și
doresc să emigreze cu familiile lor. Deși Canada este esențial o tară nordică, totuși țara aceasta a atras de multă vreme imigranți
din toate colțurile lumii, care vin aici datorită nu numai evidenței prosperității economice, dar mai ales datorită climatului social, a
mediului uman mult mai favorabil decât în multe alte locuri din lume cu o climă mai blândă.
Istoria și tradiția acestei țări este mai de grabă o sinteză a istoriilor individuale, o istorie a oamenilor, cum o numesc istoricii
contemporani. Iar documentele cele mai prețioase par a fi scrisorile trimise de-a lungul generațiilor de imigranți sau jurnalele lor
personale. Este, pe de altă parte, nu atât o istorie a faptelor monumentale și figurilor eroice (ca în istoriile europene, spre exemplu),
cât una a rezistenței și a adaptării individuale și comunitare, a conflictelor (minore?) sau a îmbinărilor dintre tradiție și inovație, dintre
„civilizatii”, dintre asteptări și realitate. Și astfel se scrie și acum istoria acestei țări sau, altfel spus, o scriem fiecare dintre cei ce încearcă
să își facă o patrie (adoptivă) în aceste locuri. Și experiențele, destinele sunt desigur diferite, dar parcă se pot reuni toate, în a mulțumi
acestei țări care ne-a primit cu brațele deschise, care ne-a oferit o șansă pe care am apucat- o sau nu.
Procesul imigrației, cu toate aspectele sale, implicã, fără îndoială, un șoc cultural pe care fiecare dintre noi l-am resimțit sau încã
îl mai resimțim, într-o măsură mai mică sau mai mare, în funcție de personalitatea fiecăruia, de așteptările pe care le-am avut când
ne-am asumat responsabilitatea de a ne lua viața dela capăt într-un alt loc decât acela unde ne-am născut și așa mai departe. Canada
este, prin definiție, o țară multiculturală, o țară mare în care își dau mâna, în mod pașnic, Estul și Vestul, Nordul și Sudul, cultura
Orientului și cea a Occidentului, într-o coabitare fericită și încurajată de legi care dau dreptul nou-veniților să își cultive limba, credința,
tradițiile, obiceiurile. Acest amestec de influențe de pretutindeni oferă țării, sau cel putin orașelor unde imigrația este mai puternică,
un caracter exotic și inedit. De cealaltă parte imigranții vin cu specificul, limba, cultura, dar mai ales cu speranțele, asteptările și - nu
în ultimul rând - cu prejudecățile lor. Mergând, de exemplu, pe străzile orașului Toronto, trecătorul va vedea o îmbinare amețitoare de
restaurante grecești, indiene, sud-americane etc., va vedea sariuri lângă mătăsuri chinezești, va auzi nenumărate limbi sau dialecte din
lumea întreagă. Fragmentarea vieții religioase nu este o invenție a noului continent, chiar dacă acesta, mai putin conservator, a favorizat
dezvoltarea liberă a oricărei „erezii”. Ceea ce este, însã, cu totul specific unor mari tări primitoare de imigranți sunt bisericile comunitare,
etnice - si cu adevărat se pot întâlni de la greci ortodocși la vietnamezi catolici sau anglicani aborigeni, de la baptiști filipinezi la ucraineni
catolici sau ruși ortodocș și așa mai departe. Pare locul unde istoria religiilor lumii s-ar putea preda pe viu. O smintitoare adunătură! ar
putea exclama unii. O admirabilã armonie pașnică! ar putea spune alții. Un imens puzzle (de rase, naționalități, credințe, obiceiuri limbi)
ce își unește piesele în virtutea unor principii ca: libertate, demnitate, toleranță, sau poate doar a speranței, am spune noi, punând
pe umerii Lumii Noi aceleași străvechi aspirații. În aceste zile de pandemie acest furnicar de neamuri trăiește, înțelege și încearcă să
se adapteze situațiilor - împreună. Credem că viitorul - de la cel mai apropiat până la cel mai îndepărtat - depinde de disponibilitatea
noastră de a învăța și de a deveni conștienți de toate conexiunile între tot ce există în noi și în „afara” noastră. Cu cât vom înțelege mai
repede mesajul acestei experiențe de viață ce ne-a afectat în mod global, cu atât vom trece mai repede și mai ales cu bine peste ea.
5/25/2020

M

ultumim, faină revistă (Cultura vâlceană
n.n), interesante mesaje, condeie pricepute, unele cunoscute și de noi. Stim ce înseamnă facerea uni ziar, vă apreciem pentru munca, nevazută,
și tenacitatea de a rezista. Revenim la curozitatea
d-voastră asupra pozei cu pricina din Craiova veche.
Pe lângă cei trei admirabili oameni de cultură pe
care îi cunoașteți foarte bine, cel de al patulea se
învrednicea , la vremea aceia cu apariția cuvântului
tipărit. Am lucrat peste 20 de ani la Poligrafia Oltenia din Craiova înainte de a urma familia în Canada.
Vremuri de neuitat când aveam bucuria să citesc în
spalturi, înainte de a intra la tipar, cărți, lucrări ale
unor valoroși oameni.
În Canada, am început de la calfă, într-o tipografie, unde după program mi-am construit un ziar
de la a la z. Pentru uz personal vă trimit atașat
aceas-tă istorie. Alte informații, cu plăcere pentru
dumneavoastră.

Cu prietenie, Dumitru puiu popESCU

n tipografia din Toronto unde am început să lucrez și unde
făceam de toate, începând de la întreținera mașinilor,
distribuție, aprovizonare, mă ocupam special, zilnic, cu facerea
filmelor, pregătirea plăcilor și prima corectura tipografică a unui
ziar zilnic corean și a unor periodice ale comunităților (francezi,
greci, portughezi, ruși, ucraineni, filipinezi, polonezi, sud
americani ș.a.). Aici am învățat să reglez aparatura, să cunosc
tehnologia de pregătire, să fac filmele să pregătesc plăcile, să
le pun pe mașini, să dau bun de tipar înainte de a se tipări. Am
cunoscut editori de ziare, oameni de printing. S-au schimbat
tehnologiile, tipografia și-a mutat sediul, am participat la
toate aceste operații de mutare. În 1994 am cumpărat, la
mâna doua, un computer și un printer. Lucram pe computer
si tipăream în A4. Decupam, cu Anca, articolele și le lipeam
pe un format de ziar. Am obținut aprobarea managerului din
tipografie și, după serviciu, mi-am lucrat singur Observatorul
de la început până la distributie. Observatorul a început alb
negru, cu 12 pagini, apoi 18 pagini, 22 și de 12 ani este color
la 32 de pagini. Distribuția Observatorului și a altor ziare, a
însemnat cunoașterea orașului Toronto și împrejurimi. Mirosul
de cerneală, de hârtie, al chimicalelor, zgomotul mașinilor în
noapte, al primelor forme tipărite, îl port cu mine din vremea
când am lucrat la tipografia din Craiova, între 1972 - 1993.

Puiu Popescu-tipograf romano-canadian

pRIMII pAȘI ÎN CANADA (III)

CORESPONDENȚă

oBSERVAToRUL
DIN ToRoNTo

TIpoGRAf ÎN CANADA
Î

Emil MANzUR
(Urmare din nr 164, februarie 2020)

L

a sosirea în Canada, consilierul dumnea-voastră de la emigrări vă
va îndruma cum să găsiți prima locuință - o locuință temporară
- ca să puteți să începeți viața de acolo. După cum am mai spus,
începutul nu este niciodată ușor. O să fie nevoie de câteva luni până
o să intrați pe făgașul normal. Când toate celelalte probleme de care
am mai vorbit (carnet de conducere, mașină, asigurare,
cont bancar, card de sănătate, card de asigurare socială
etc.) se rezolvă, vă trebuie o locuință temporară pentru
dumneavoastră și familie. Este bine să vă orientați
către o locuință mobilată și cât mai aproape de centrul
orașului, acolo unde sunt toate birourile pe la care va
trebui să treceți să vă rezolvați problemele de început.
Abia apoi vă puteți gândi la o locuință stabilă, pe care
să o mobilați și decorați cupă bunul plac. Căutarea unei
locuințe necesită mai multe etape:
1. Găsirea zonei unde vreți să locuinți, cât de mare
să fie apartamentul, suma de bani pe care vreți să o
cheltuiți pe chirie. zona aleasă este foarte importantă, mai ales dacă
aveți și copii, deoarece - ca în orice metropolă - există locuri liniștite
sau rău famate, iar chiriile sunt în strânsă legătură cu acestea. Este
bine ca locuința aleasă să fie aproximativ aproape de locul de muncă,
deoarece Toronto are aproximativ 100 de kilometri de la un capăt la
altul și după o zi de muncă nu mai vrei să călătorești câteva ore pe
drum. Ca mărime, apartamentele din Canada se diferențiază prin
numărul de camere: garsoniere, apartamente de 1, 2, 3 dormitoare.
De asemenea, mărimea apartamentului căutat trebuie să fie în strânsă
legătură cu numărul de persoane din familie. Copiii, de obicei, trebuie
să aibă camera lor. Profesorii de la școli se interesează de multe ori
dacă copiii stau singuri în cameră. Costurile unui apartament variază
în funcție de zonă, confort sau vechime. Cu mici excepții, toate
zonele din Toronto sunt bune. Sfaturi despre zonele mai puțin bune
le puteți afla de la prietenii care au ceva vechime în Canada, de la
biserică sau de la asistenții pentru imigranți. Din punct de vedere al
confortului, locuințele la bloc unt de mai multe tipuri: a) blocuri de
închiriat - proprietarul blocului este reponsabil pentru păstrarea
clădirii în con-diții bune de siguranță; colectarea chiriei; repararea și

plătirea reparațiilor atunci când ceva în apartament nu funcționează;
furnizarea căldurii; utilarea bucătăriei cu mobilă, frigider și aragaz;
are obligația să nu crească nejustificat valoarea chiriei. Chiriașul are în
general următoarele res-ponsabilități: plata chiriei în întregime la timp;
păstrarea curățeniei în apartament; să contac-teze proprietarul
când ceva nu funcționează cum trebuie; să permită proprietarului și
administratorului să intre în casă pentru a efectua reparațiile necesare;
să predea apartamentul în aceeași stare în care a fost recepționat. b)
blocuri condominium - în care apartamentele sunt proprietatea unei
persoane și sunt închiriate mobilate sau nemobilate.
Aici proprietarii locuințelor plătesc lunar cheltuielile de
întreținere și reparații cât și impozitele. Ei administrează
împreună suprafețele comune prin intermediul unei
asociații de proprietari.
2. Găsirea apartamentului: Apartamentele sunt de
obicei listate la rubrica de mică publicitate din ziarele
locale. O altă posibilitate este să găsiți o zonă unde v-ar
face plăcere să locuiți și să vedeți dacă sunt anunțuri
postate pe ușa de intrare a blocului sau în fața lui. De
preferat să nu vă opriți la găsirea unui apartament. Mai
vedeți și alte oferte, deoarece prețurile pot diferi foarte
mult. Înainte de a merge să vedeți ofertele de apartamente, este bine să
vă pregătiți o listă cu întrebările pe care doriți să le puneți administrației
sau proprietarului: dacă este loc de parcare și dacă este inclus în preț; dacă
se pot face modificări ale apartamentului; dacă utilitățile sunt incluse;
dacă bucătăria este utilată; dacă aveți voie cu animale de companie; dacă
se poate fuma în apartament; dacă sunt locuri de depozitare.
3. Închirierea și semnarea contractului. Proprietarii vă pot cere
informații cu privire la locul de muncă și care este venitul dumneavoastră:
recomandarea de la un proprietar care poate confirma dacă ați fost un
chiriaș bun; să verifice istoricul dumneavoastră de credit. Dacă nu aveți
aceste informații se poate apela la asistenșa de servicii pentru emigranți.
La semnarea contractului va trebui să plătiți chiria pentru prima și ultima
lună. Contractul de închiriere se semnează pe un an, perioadă în care
chiria rămțne neschimbată. Proprietarul poate crește chiria doar la
aniversarea datei la care v-ați mutat și cu o sumă maximă stabilită de
provincia în care locuiți. Mutarea în alt apartament se poate face doar la
sfârșitul perioadei de contract și cu un preaviz scris de două sau trei luni.
Se poate pleca mai repede doar dacă ajungeți la un acord cu roprietarul
sau plătiți o sumă stabilită prin lege de provincia în care locuiți. (va urma)
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SENSUL EXISTENțEI ȘI CULTURA
Constantin MĂNESCU-HUREzI

L

a apariția pe acest pământ, fiecare copil se trezește într-o
casă și, atunci când deschide ochii, vede mai întâi pe părinții
care i-au dat viață. El există, este viu, trăiește. Sufletul lui este
ca o coadă albă de hârtie, pe care se vor așterne o sumedenie
de informații, legate mai întâi de natura înconjurătoare, apoi de
rude, de prieteni și acestea vor spori, pe măsura dezvoltării lui
psiho-fizice. Am putea spune, așadar, că familia, această celulă
sau unitate primordială care stă la baza alcătuirii și dezvoltării
societății umane, reprezintă prima noastră identitate în univers.
Pecetea acestei identități este dată de genetică, de trăsăturile
moștenite de la strămoși, de existența cărora ne minunăm și noi,
pe măsură ce le descoperim, pe măsură ce „evoluăm” pe treptele
cunoașterii de sine și ale cunoașterii mecanismului omenirii, din
care facem parte și noi, ca o rotiță a unui ceasornic.
La un moment dat, vine vârsta întrebărilor filosofice, specifice
vârstei adolescenței: cine suntem, de unde venim, încotro mergem? Cu ce rost am venit pe acest pământ? De ce m-am născut
la Horezu, și nu la Paris, sau la Londra, sau, de ce nu, în Africa?
De ce m-am născut într-o familie modestă și nu în casa unor
miliardari? De ce? De ce? De ce? Un șir interminabil de întrebări.
Și, totuși, viața ne deschide mai multe ferestre, prin care, dacă
privim cu atenție, întrezărim frumusețile ei de nedescris în cuvinte.
Realizăm că au existat milioane de oameni înaintea noastră și că
vor veni încă tot atâția după noi. Înțelegem că suntem și noi o
verigă care face parte dintr-un lanț, că viața este un dat și un dar
care ni se dă pentru a ne bucura la maximum de el, pentru a-i
„stoarce” toate frumusețile și bucuriile oferite de ea.
Dar pentru a descoperi, cu ajutorul funcțiunilor sufletului
(rațiunea, sentimentul și voința) adevăratul sens al existenței,

este nevoie de cunoaștere. Poetul latin Ovidiu spunea în opera
sa Ars amandi (Arta iubirii), Cartea a III-a, versul 397: „Quod latet,
ignotum est, ignoti nulla cupido” (Ceea ce-i tăinuit e necunoscut
și ceea ce nu cunoști, nu dorești). Din necunoaștere, din ignoranță
derivă adesea lipsa de dorință, nepăsarea, indiferența. Acestea
sunt lucruri de neiertat pentru o ființă umană, deoarece, după
cum spunea Aristotel, „Toți oamenii au de la natură (din fire)
dorința de a cunoaște”. Ei au o dorință înnăscută de a ști, trebuie
doar să și-o cultive, să devină conștienți de propriul lor eu, să
perceapă direct realitatea, pe baza propriilor convingeri, să
transforme ideile în caractere bune.
Mistuit de acest foc sacru al cunoașterii, omul are posibilitatea
să intre într-o sferă înaltă, dar și ușor accesibilă, alcătuită din
toate valorile materiale și spirituale create de întreaga omenire
în procesul practicii social-istorice. Toate acestea formează
cultura unui popor, a unui neam și îi conferă caracterul identitar
și specificitatea culturilor, în sensul că o cultură identitară trebuie
ancorată în cea universală, așa cum sunt cercurile concentrice
generate de o piatră aruncată într-un lac. La baza tuturor culturilor
stă dorința de cunoaștere a omului. Filosoful canadian Thomas
de Koninck (n. 1934) spunea: „Într-adevăr, nouă, oamenilor, ne
este imposibil să trăim fără cultură. Însăși pluralitatea culturilor
se înrădăcinează în această necesitate comună”. După obiect
și finalitate, se pot deosebi două forme ale culturii: cultura
materială, care denumește totalitatea bunurilor materiale ale
societății și tehnica sau arta producerii lor, și cultura spirituală,
care desemnează ansamblul creațiilor din domeniul științei, artei,
literaturii, nivelul educației, al moralității, al conștiinței sociale în
general. Pornind de la particular la general, după cum prin cultură
omul dobândește o esență proprie, care îl distinge de celelalte
ființe vii, desprinzându-l totodată de natură, tot așa prin cultură

un popor se distinge de altele prin spațiul geografic pe care îl
locuiește, prin limbaj, tradiții, credințe, obiceiuri, toate acestea
conferindu-i specificitatea sa.
Pornind de la aceste afirmații, filosoful Thomas de Konink
analizează etimologia cuvântului „cultură”, care vine de la verbul
latinesc colo, colere, colui, cultum. Acest verb are mai multe
înțelesuri, care s-au transferat mai târziu și cuvântului „cultură”.
În primul rând, participiul perfect „cultus” implică sensul de
agricultură: a cultiva, a munci pământul, via. Această muncă are
un caracter organizat, pentru că presupune noțiunea de îngrijire,
de urmărire a fiecărei etape din viața unei plante, de a face tot
ce trebuie pentru a culege roade cât mai bune. Există, în acest
sens, cultura grădinilor, lucrările câmpului, cultura viței de vie. În
caz de calamitate naturală sau de război, culturile pot fi complet
distruse. Un al doilea sens al verbului colo, colere este acela de
a-și avea așezarea, a locui. El definește locul în care ne mișcăm de
obicei, pe care îl „locuim”. Acest loc ne este dat fiecăruia dintre
noi, fără însă ca să ne întrebe cineva dinainte dacă suntem de
acord cu el sau nu. Este drept că omul poate să-și părăsească locul
natal și să se mute în altă localitate sau altă țară, determinat de
condițiile de muncă sau de trai mai bune. Chiar dacă vor fi în altă
parte condiții mai bune, el va fi atras totuși, totdeauna, de locul
unde a văzut prima oară lumina zilei, unde și-a petrecut copilăria,
unde a rostit primele cuvinte, pentru că și limbajul este legat de
spațiul geografic în care locuim. Filosoful Thomas de Koninck ne
spune: „Ne simțim întotdeauna atrași de această imaginare naivă
a unei perioade originare”, când omul face legături de prietenie
cu semenii săi în spațiul geografic în care trăiește, când realizează
legătura ancestrală (cu strămoșii săi îngropați în cimitirul bisericii),
când își formează un fel de trai în anumite condiții de viață.
(Continuare în pag. 16)

2020 - „ANUL BEETHoVEN”
„Marile idealuri nu pot fi atinse decât prin mari sacrificii” (L. v. Beethoven)
Gheorghe pANTELIMoN

Î

n 2020 se împlinesc 250 de ani de la nașterea celui mai mare
compozitor al tuturor timpurilor – Ludwig van Beethoven,
care a dominat cum nu a mai făcut-o nimeni o perioadă a istoriei
muzicale. În toată lumea se organizează diverse manifestări
pentru evocarea personalității puternice, explozive, a acestui
artist de geniu, sclipitor, care știa să scrie pentru eternitate.
S-au întocmit multe biografii ale acestui excepțional creator
de frumos. În prima parte a anului 2020, Editura Orizonturi
– București a lansat lucrarea în două volume „Viețile marilor
compozitori”, autor Harold C. Schonberg, tradusă de Anca Irina
Ionescu, o adevărată enciclopedie muzicală pe care am folosit-o ca
sursă de documentare pentru elaborarea acestei sinteze, care se
dorește a fi și o invitație adresată specialiștilor din acest domeniu
care ne înnobilează sufletul, să contribuie cu date și aspecte
semnificative la cunoașterea vieții și operei lui Beethoven, a cărui
muzică este o manifestare a divinului.
A venit pe lume pe 16 decembrie 1770 la Bonn, orașul-port de
pe Rin, în Germania, și a trecut în eternitate pe 26 martie 1827,
la Viena, în Austria, un centru cultural renumit pentru arhitectura
și muzica sa. Aici s-au născut ori și-au desfășurat activitatea
compozitori celebri precum Franz Schubert, Ioseph Haydn,
Strauss-fiul – „regele valsului”, Arnold Schönberg, Wolfgang
Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johannes Bramhs
și Gustav Mahler. Familia sa prosperă, de origine flamandă, se
trăgea din Malines. A fost cel mai mare dintre copiii lui Johann și
Maria Magdalena van Beethoven. Bunicul său a fost cântăreț în
corul arhiepiscopului-elector de Köln și a devenit capelmaistru,
iar fiul său Johann, un muzician de Curte desfrânat. Bunicul
a murit în anul 1773, iar tatăl lui Beethoven a căzut în patima
băuturii. La vârsta de 11 ani, viitorul mare compozitor a trebuit
să abandoneze școala, la 18 ani devenind susținătorul financiar
al familiei. A fost un autodidact. Avea unele defecte de caracter
și de conduită, singurul lucru care conta pentru el fiind muzica.
Boala de care a suferit a fost deteriorarea auzului, a cărei cauză
nu s-a depistat. A refuzat să se împace cu infirmitatea, iar lupta
lui cu surzenia a fost eroică, dar a pierdut-o în 1817, când era
absolut surd. Cu toate acestea a fost un muzician desăvârșit, cu
o gândire muzicală fantastică. În 1780 Joseph (Iosif) II a devenit
împărat al Sfântului Imperiu Roman. Organistul curții Christian

Gottlob Neefe, protestant din Saxonia a ajuns profesorul lui
Beethoven. În 1872 devenise asistentul lui Neefe, iar în 1783 a
făcut parte din grupul de bas continuu de la Opera din Bonn. A
intrat în atenția publicului în adolescență. Cu ajutorul lui Neefe,
în același an, a fost publicată la Mannheim prima sa compoziție
„Nouă variațiuni pe un marș de Dressler”. Școala muzicală din
Mannheim a constituit un element fundamental în formarea
personalității muzicale a lui Beethoven, care poate fi considerat
cea mai frumoasă floare din grădina Mannheim. Pentru el muzica
a primit o nouă importanță ca artă a sentimentelor, accentul pe
sentimente fiind suprem, de aceea unii îl numesc romantic. În
ciuda unei educații superficiale, citea mult, lumea sa literară fiind
reprezentată de clasicii germani Goethe și Schiller. Până în 1787 a
făcut progrese mari, iar arhiepiscopul-elector Maximiliann Franz
l-a trimis să studieze la Viena, alături de Mozart, dar la puțină
vreme după moartea mamei sale vizita lui în „capitala muzicii
clasice” s-a încheiat brusc. Scrisorile lui Mozart sunt revelatoare,
ilustrând o minte ascuțită, rapidă și o personalitate afectuoasă,
deși cam slabă. Impresionat de puterea de improvizație a lui
Beethoven, acesta le-a spus unor prieteni că „tânărul își va face
un nume mare în lume”.
De la început a fost un creator, unul dintre acele talente
naturale, pline de idei și de originalitate. În următorii cinci ani
a rămas la Bonn, unde cânta la violă în orchestra teatrului și a
început să-și facă cunoștințe valoroase care l-au apreciat și
ajutat în cariera muzicală. În 1790 l-a văzut și l-a admirat marele
compozitor, clasic prin excelență, Joseph Haydn, care l-a luat cu
el la Londra – bijuteria coroanei britanice, și nu s-a mai întors
niciodată la Bonn. Înainte de plecarea din Bonn își câștigase o
reputație considerabilă în nord-vestul Germaniei, ca specialist
al pianului, devenind vestit mai întâi, ca pianist, de aceea ocupă
un loc important în istoria acestui instrument muzical care s-a
impus începând din secolul al XVIII-lea. Dacă Mozart fusese unul
dintre cei mai mari improvizatori ai epocii sale, se consideră că
Beethoven îl depășea, putând emoționa publicul până la lacrimi,
mai ușor decât oricare alt pianist al vremii.
În 1792, când s-a stabilit la Viena, care în 1438 devenise
capitala Sfântului Imperiu Roman, stilul lui de a cânta la pian
a făcut o impresie covârșitoare, fiind adoptat de aristocrația
cultivată, iar muzica a fost tot mai aproape de sufletul ei. Era o
figură vestită, avea succes, era onorat, admirat și recunoscut ca

cel mai mare compozitor din lume. A apărut în public în anul 1795,
fiind considerat cel mai redutabil pianist al vremii sale și probabil
și cel mai mare improvizator care a existat vreodată. Beethoven
a fost primul pianist modern, virtuoz. Și astăzi Viena, oraș cu
un trecut glorios, este o Mecca a iubitorilor muzicii clasice, cu
Filarmonica, Orchestra de Cameră și Corul de Băieți. În următorii
trei ani a făcut turnee la Berlin și Praga. În 1800 a organizat un
concert public pentru pian la scară mare, cu operele personale
Septetul și Simfonia I, precum și muzică de Haydn și Mozart.
Evenimentul a avut o contribuție importantă la răspândirea faimei
lui peste hotare.
Finalul secolului a pus capăt așa - numitei prime perioade
Beethoven, deși unii o extind până în vara anului 1802. În acest
răstimp a rămas, prin excelență, un compozitor pentru pian. În
anul 1800 a început să-și piardă auzul, iar viața lui s-a schimbat
complet, mai ales după 1802. În 1801 a scris partitura pentru
baletul „Făpturile lui Prometeu”, iar în 1803 libretul la „Flautul
fermecat” al lui Mozart. Pe când era în culmea depresiei psihice,
fiind tentat chiar să-și curme viața – numai arta l-a oprit, lucra
la Simfonia a III-a, pe care a terminat-o în 1804. Simfonia a III-a
este considerată de majoritatea biografilor o piatră de hotar în
dezvoltarea sa, unul din punctele de cotitură din istoria muzicii,
în ansamblu, muzica scrisă înainte redând limbajul marilor lui
predecesori. Lucrarea urma să fie dedicată lui Napoleon, unul
dintre eroii săi, dar a anulat omagiul aflând că acesta își luase titlul
de împărat. Revoltat în principiile sale republicane i-a schimbat
titlul în „Eroica” și a adăugat cuvintele „în memoria unui mare
om”. Eroica a fost o compoziție monumentală, unii spuneau este
capodopera lui Beethoven, iar alții susțineau că nu ilustrează
decât dorința de originalitate cu orice preț.
În următorii șapte-opt ani a realizat o succesiune de
capodopere. Singura sa operă, „Fidelio”, a fost compusă pentru
stagiunea de iarnă a anului 1805, care peste opt ani a devenit una
dintre operele clasice ale teatrului liric german.
(Continuare în pag. 10)
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ARHIVELE ȘI poVEȘTILE LoR ÎNfRICoȘĂToARE:
ASpECTE ALE DRAMEI RoBILoR țIGANI DIN pRINCIpATE
Bogdan Dumitru ALECA
obia prezintă cea mai mare ruşine pentru ţară, pata cea
mai neagră în faţa străinilor. Veţi îndrăzni vreodată să vă
număraţi printre neamurile civilizate, atât timp cât se va putea
citi într-unul dintre jurnalele voastre: de vândut o ţigancă tânără?
Cuvinte dure ale elvețianului Emile Kohly de Guggsberg, dar
care ilustrau o realitate dură a societăților valahe și moldovene
ale perioadei regulamentare: sclavia unei importante părți a
populației celor două Principate române, țiganii. Puține popoare
au fost scutite de orice fel de violență de masă: cele mai importante
puteri europene au fost implicate în comerțul cu negri, politica de
colonizare a noilor teritorii descoperite a fost marcată de episoade
oribile. Din acest punct de vedere nu putem afirma că societatea
românească a fost impregnată de o cultură a violenței, care să
depășească „obișnuitul” primei jumătăți de secol XIX. Dar într-un
secol al luminii, al luptei în vestul Europei împotriva sclaviei, acestă
stare de lucruri nu putea decât să oripileze pe cei sosiți în acest
colț îndepărtat de Europă. Statul a luat măsuri pentru desrobirea
lor: robii statului au fost emancipați în anul 1843 în Muntenia și în
anul 1844 în Moldova, cei ai mânăstirilor în anul 1844 în Muntenia
și în 1847 în Moldova. Robia lor a luat sfârșit odată cu decretele de
emancipare a robilor particulari, în anul 1855 în Moldova și 1856
în Țara Românească. Desrobirea lor totală a fost precedată de
eforturi ale autorităților de răscumpărare a acestor nefericiți: în
anul 1852, statul cheltuia suma de 239.085 lei pentru eliberarea
a 759 „de individe”, iar în anul 1853 453.450 lei pentru 430 de
individe. Datoria Casei pentru răscumpărările făcute anterior
anului 1850 se ridicau la mai mult de un milion de lei. A fost creat
un regim fiscal și juridic special, de natură a le facilita integrarea
celor eliberați în comunitățile rurale.
Arhivele regulamentare au înregistrat pentru posteritate
frânturi ale unor realități uitate și care, asamblate asemenea
unui puzzle, refac pentru contemporani imaginea unui cotidian
în care evolua o parte din populația Principatelor. Ele ilustrează
din plin precaritatea vieții acestor robi, aproximativ 7% din
populația principatelor (250.000 de oameni). Valoarea lor de
piață era asemenea oricărei mărfuri, iar prețul cu care se vindeau
(18 galbeni) făcea ca oameni fără scrupule să profite din plin
de lipsa de apărare a acestor oameni nenorociți. În anul 1842,
Radu Vizitiu, robul răposatului Buzăscu din București, se jeluia
Judecătoriei Vâlcea pentru „o fată a sa” luată cu forța de un Niță
Prodescu din satul Oteșani, plaiul Horezu. Acesta, cu zurbalâc au
sărit, în ce putere nu ştiu, că au luat o fată de ale mele şi pe loc au
băgat-o în pinte şi de gât cu lanţ, zicând că au cumpărat-o şi de
la cine, nu voieşte a ne arăta. Şi dacă am sărit noi ca nişte părinţi
doritori de fiii săi, asemenea ne-au bătut, ne-au gonit, de acum
ţine fata în lanţ, de gât, încât e de mirare lucru, că nici omorâtorii
de oameni vedem că nu pătimesc aşa să-şi petreacă viaţa. Şi noi
aici nu avem vreo altă putere, că sântem robi săraci. De aceea
cădem la mila Mărie Tale să te milostiveşti asupra noastră, robilor,
a porunci unde se cuvine pentru a nostră îndestulare.
În anul 1841, Nicolae Băbeanu reclama Judecătoriei Vâlcea
fuga, în 1839, a unei țigănci, peste Olt, la mânăstirea Cotmana. Şi
după ce acolo au şezut sumă de ani, apoi s-au pripăşit la dumnealui
şetrarul Gheorghe Tetoianu, încârluindu-să cu un ţigan al dumisale
cu care au făcut trei copii, unde şi-au schimbat numele din Maria
în Păuna. Şi dovedind-o, întâi mi-au dat şetrarul un copil, zicând
că doi mi-aduce dumnealui la urmă. Şăzând ţiganca la mine două
săptămâni, m-am pomenit că au fugit şi s-au dus tot acolo. În anul
1843, pentru că judecata costa bani, cei doi s-au împacat în felul
următor: să am a slobozi dumnealui Nicolae Băbeanu pă Maria,
fiica Aniţei ţiganca, împreună cu un copil al ei, cel mijlociu, anume
Paraschiv, iar ceilalţi doi, adică Ion şi Ilie, să rămână ai mei. Şi
pentru că dumnealui Băbeanu are bănuială că ţiganca ce acum
este a dumnealui ar fi avut patru copii şi eu acum îi înfăţişez trei,
de se va dovedi în urmă, să fie al dumnealui.
Ajunși la vreme de strâmtoare în privința banilor, vânzarea
unui suflet de țigan reprezenta o posibilitate de revenire financiară: Având de la părinţii mei un ţigan şi cu soţia lui, din care
s-au născut patru copii, parte bărbătească, acum, la a mea
trebuinţă, am făcut vânzare din acei patru copii, pă un Mihai
ţiganu, ca de ani şaisprezece, dumnealui biv vel polcovnic
Costache Coadă din Bucureşti. Copii despărțiți de părinți, familii
întregi destrămate.
Țiganii erau scoși la mezat (licitație) ca orice bun al celui
care nu mai putea să-și plătească datoriile. Aceste vânzări erau
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popularizate în județele țării prin Judecătoriile locale, oricine
putând participa la achiziționarea sălașelor de țigani.
Duritatea cu care erau tratați de unii stăpâni determina drame
ale unor indivizi aflați în situații limită, precum sinuciderea lui
Dumitru Țiganu, rob al boierului Nicolae Rusu. Ancheta referitoare
la împrejurarea morţii unui Dumitru Ţiganu prin spânzurătoare de
singur ţiganul din pricina chinurilor ce ar fi cercat de la pomenitu
Rusu, stăpânul său, cu bătăi şi legături de fierătănii, aduce în fața
cititorului un om de o sălbăticie îngrozitoare, chiar și pentru niște
vremuri în care violența fizică era ceva obișnuit. Nicolae Rusu avea
un stejar în curte, aşezat numai pentru nişte asemena trebuinţe,
a-şi căzni robii săi, iar în anul 1843 victimă îi cade acest Dumitru
Țiganu. Fugit din cauza chinurilor îndurate la curtea boierului,
nefericitul rob a fost prins de niște locuitori din Benești, răsplătiți
pentru fapta lor cu câte un sfanț, iar furia boierului s-a dezlănțuit.
El l-a chemat pe Ghiță Iordache pentru a-i lucra niște cercuri de fier,
dar a fost refuzat, sub cuvânt că el nu este măcelar de ţigani. Rolul
de călău l-a preluat Marin, isprăvnicelul boierului, care şi s-au dus
de au adus cinci ţăruşi pe care i-au bătut cu săcurea în pământ şi
supt dânsele aşezând mâinile, gâtul şi picioarele. Pedeapsa a fost
exemplară: l-au bătut până când i-au căzut carnea de pe spate, pe
urmă l-au udat cu sare şi cu rachiu, apoi nici după acesta nu l-au
lăsat, ci l-au trimis la un Truşcă ţiganu care i-au pus la gât o pantă
de fier şi la picioare iarăşi l-au băgat în pente, apoi i-au poruncit
să vie singur acasă. Acest Trușcă a refuzat de două ori pe oamenii
boierului să îndeplinească porunca acestuia, ceeea ce a silit pe
Nicolae Rusu să se înfățișeze personal cu mortul legat şi cu şină
de fier de cele lungi de roate şi el, ascunzându-se şi găsindu-l, l-au
silit prin bătaie şi de frică, fiindcă avea şi doi feciori cu dumnealui,
pă Marin isprăvnicelul şi pă Mihai Băleanu, de l-au băgat în pente
de picioare şi de gât. Neputându-se întoarce acasă pe propriile
picioare, așa cum îi poruncise stăpânul, tânărul țigan a fost ajutat
de locuitori ai satului: Şi neputând merge îndărăt, fiind încărcat
aşa de greu şi osăbit bătut tot din zioa aceea cu frânghie udă, s-au
orânduit câte trei, adecă fierarul şi slugile, de l-au dus în spinare
acasă.
Boierul se înconjurase de nişte tâlhari, ce-i are ca dinadins
adunaţi pe lângă dumnealui, Marin isprăvnicelul, Mihai Spânu,
Ghiţă şi Matei Pârlea cu ajutorul cărora săvârşea aceste cazne.
Țiganii boierului umblau cu fiare de picioare și pente de gât, iar
semnele făcute cu fierul roșu acopereau tot trupul.
În fața acestei tragedii și a unui astfel de comportament
scelerat aleșii satului, diaconul Mihai intervin și cer indulgență
boierului, oferindu-se să ia pe chezășie acel suflet chinuit. Dar
Nicolae Rusu refuză, astfel încât, a doua zi, Dumitru Țiganu a fost
găsit în cuhnie, mort, cu biciul legat de gât, cu obezile în picioare
şi cu alcaoa de hier de gât, pe care le-au scos un Truşcă Ţiganul.
O așa înfiorătoarea faptă a atras atenția autorităților, care
au anchetat cazul. Rezultatele acesteia s-au întors împotriva
reclamanților și a mortului. Stan Țiganul, tatăl mortului, ar fi fost
ajutat de alți locuitori ai satului să întocmească o jalbă, prezentată
Măriei Sale, iar Marin Băleanu a susținut că din pricina unei
dragoste ce au avut cu o ţigancă, pe care şi eu o ştiu, şi-au pricinuit
moarte, că stăpână-su îl mustrase cu trei-patru luni mai înainte
să nu se mai ducă la ţigancă. Chiar tatăl celui mort nu și-a mai
susținut declarațiile inițiale: jalba sa nu a reprezentat decât nişte
îndemnuri şi poveţe ale altora, care mi-au dat cheltuiala drumului
şi m-au trimis la Bucureşti cu asemena invitări că, pornind eu
pâră, îmi va fi de folos, că învinovăţind pă dumnealui, eu o să
mă desrobesc cu copii cu tot; ori: nici că am fost noi trataţi în
asemenea chip, ci acel fiu al meu fiind înclinat cu ţigancă străină a
dumnealui Nicolae Otetelişanu şi nefiind mijloc a o lua de nevastă,
fiind acea ţigancă cu bărbat, necazul acesta l-au şi îndemant de
s-au spânzurat singur.
Cercetarea acestei sinucideri a luat sfârșit fără nicio hotărâre
din partea justiției, dar cu o adresă a Subcârmuirii Oltețului de jos
prin judecătorul era informat de moartea lui Stan Țiganul, tatăl
celui sinucis.
Documentele zugrăvesc, în acest caz, o societate dominată de
o violență căreia nu îi scăpau nici locuitorii a câtorva sate dintracel judeţ ce se jeluiau, la rândul lor, pentru felurite împilări şi
nedreptăţi urmate lor de către numitul Nicolae Rusu
În luna iulie a anului 1853, o altă sinucidere a unui rob țigan era
cercetată de autorități. Cazul scoatea în evidență deznădăjduirea
la care erau aduse aceste ființe: Ion robu, ce se afla fugit din
posesia stăpânului său, Alecu Furduescu, şi, deosebit, fur de
lucruri își punea capăt zilelor chiar în arestul Suptcârmuirii de

Olt: pe la şapte ceasuri de dimineaţă au pus mâna pe un cuţit,
cu care, tăindu-şi beregăţile gâtului, au şi murit în zece minute.
Alecu Furduescu reclama autorităților pierderea financiară pe
care a suferit-o prin moartea robului său: Arestul unei autorităţi,
fiind pentru nimicirea demoralizaţiilor, iar nu pentru urmare chiar
întrânsul de cruzimi ca cea săvârşită la arestul Plăşii Oltului, mă
văz lipsit de un lucru ce alcătuieşte averea mea. Cer a fi despăgubit
nu cu suma ce s-a legiuit când l-aş fi avut de vânzare, ci cu preţul
hotărât de cea din urmă instanţie şi cheltuielile străgănării mele.
În luna decembrie a anului 1840, șetrarul Gheorghe Tetoianu
reclama Judecătoriei Vâlcea pe Costandin Străchinescu care i-a
făcut cerere să-i dau un ţigan al mieu ce-l aveam mai tânăr şi cu
doi boi să-i puie la două cară ce le purta la Craiova cu multe lucruri
[...]. Şi l-au ţinut la Craiova o lună de zile de i-au cărat lemne cu
carăle şi bălegar cu hârdăul în grădină. Şi, rupându-i-să opincile
ţiganului, au cerut la dumnealui să-i cumpere opinci şi n-au vrut
şi au umblat pe zăpadă cu opincile rupte şi când s-au întors de au
venit aici au răcit şi i-au degerat picioarele şi, în gerul trecut, au
şi murit, rămâind lipsă de dânsul. Păgubitul cerea să-i fie plătit
țiganul.
Lipsiți de posibilitatea de a dispune de destinul lor, de a-și
întemeia o familie după placul inimii, mulți dintre acești robi
fugeau, uneori cu alesul sau aleasa inimii, nu înainte de a deposeda
pe fostul stăpân de lucruri sau bani: Ghiță Lipoveanu reclama fuga
unei ţigănci a mea ce o aveam la trebuinţa casei, luîndu-mi una
suta şapte lei cu un Ioniţă Vizitiu ce-l aveam din oraşul Bucureşti,
a cărui locuinţă am înţeles că este pe Mahalaua Dudescului (..); şi
poate au luat-o cu dânsul la Bucureşti. Urmărirea acestor fugari
era una din sarcinile autorităților publice, fiecare Ocârmuire
Județeană primind sau transmițând instituțiilor subordonate
semnalmentele celor căutați, adevărate „tablouri” în cuvinte ale
unor chipuri și prezențe fizice ale perioadei regulamentare: ca de
douăzeci de ani, înaltă la stat, la chip rotundă, la faţă albanează
şi grasă, părul negru, ochii negri, mari, lată la tâmple şi în umerii
obrazului, urechile amândouă crăpate dă cercei şi vindecate,
îmbrăcămintea cu palton îmblănit cu blană de pisică şi spatele cu
blană de miel negru, cu cămaşă din madipolon, fustă din stambă,
la capu legată cu băzmăluţă, încălţată cu cipici sau pantofi de
covor verzi.
Forța statului și a particularilor lipsiți de un astfel de „bun”
urmărea pe cei care își căutau libertatea: Vineri spre sâmbătă la
15 ale următoarei de la moşia mea Pietroşani judeţul Muscelului
mi-au fugit cinci familii de ţigani cu nevestile şi copiii lor, în
număr de 19 suflete. După care, luându-să gonaci, mi-au adus
de ştire că le-au luat urma până la un pod al Oltului. În același
an, Poliția Culorii de Verde din București scria Cârmurii de Vâlcea
despre găsirea unui copil „rătăcit” de țigan în vârstă de cinci ani al
Bicăi Vistieresii din Râmnic și cerea să se cerceteze dacă va fi din
ţiganii pomenitei cocoane, pentru a veni să-l ia. Iar mâna lungă a
stăpânului te putea ajunge oricând. Robul era smuls din rândul
familiei și reintegrat în viața de care fugise: Acest Radu Ţiganu al
răposatului Ioniţă Balotă, fiind înclinat cu o muiere slobodă din
satul Călineşti (...) au şi dosit de la acel stăpân, trăgându-să la
pomenitul sat, după zisa muierii şi fiind acolo împreună cu dânsa
ca soţi legiuiţi, cu numele Tudor şi ca birnic al statului. Care acum
descoperindu-să, se îndreptează cinstitei Cârmuiri.
Documentele de arhivă au păstrat o situație a cheltuielilor
făcute pentru prinderea și aducerea înapoi a unei roabe a
vistierului Nicolae Giulescu, fugite în ţigănia Govorii: 35 de taleri
am dat colac lui Grigore din Rusăneşti, cel ce mi-au spus că au
văzut-o la Govora, la Ilie Ţiganul; 32 de taleri am dat Pârvului, ce
am trimis la Govora de mi-au adus-o; 135 de taleri am dat lui Barbu
Roşianu şi lui Ioan Buzdugan din Giuleşti de au cheltuit în curgere
de 9 luni, cât au umblat după dânsa; 60 de taleri - plata acestora
cât au umblat după dânsa; 32 de taleri am plătit vechilului să se
judece din parte-mi până va intra judecata la cinstitul Tribunal; 47
de taleri pentru care mă apucă Elenca Răducănoaia să-i răspunz
pentru o şubă, o pereche de cizme şi altele ce au luat la a ei plecare
(a țigăncii n.n.). Păgubașul a obținut în instanță banii cheltuiți de
la cel care a tăinut ţiganca.
În niciun moment cei fugiți nu puteau considera că au scăpat
din robie. Puteau fi dibuiți și întorși la viața de odinioară în orice
moment. Este cazul și lui Nicolae țiganul robul, fugit de la Ilinca,
fiica lui Gheorghe Pârâianu, de sânt acum 7 ani trecuţi. Şi mai
în trecutele zile mi l-au găsit soţul meu, Tudorin Cernătescu, şi,
aducându-l, iarăşi au fugit de la mine. Aşa eu, văzând că nimic
nu mă folosesc cu dânsul, am dat adeverinţă dumnealui Ioan
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Urianul (din Craiova n.n.) că, găsindu-l aici prin oraş, să-l vânz
dumnealui negreşit. Şi dumnealui, puind silinţă, l-au şi găsit şi îl
dădui dumnealui cu taleri 450, să-l aibă dumnealui a-l stăpâni
cu bună pace atât de către mine cât şi de către rudele mele.
În această afacere a intervenit sora vânzătoarei, cerând ca, în
virtutea dreptului de protimisis, să răscumpere numitul țigan, fapt
încuviințat de judecătorie.
În anul 1833, clucerul Dima Olănescu reclama un țigan fugit la
Drăgășani, la Hristea Eftimiu: Sunt acum peste zece ani trecuţi de
când îmi ţine ţiganul în slujba sa, până încât au îndrăznit de l-au

şi cununat cu o ţigancă a Sfintei Episcopii. Şi ca un drept al meu ce
cer, să va îndatora a-mi da în stăpânire atât ţiganul cu ţiganca şi
copiii, ca unul ce l-au cununat împotriva pravilii, cât şi cheltuiala
ce mi s-au pricinuit şi simbria slujbei ţiganului din ziua în care i-am
făcut cunoscut că este al meu.
În această crudă realitate a perioadei regulamentare își făceau
loc și fapte de omenie. Barbu Tetoianu a fost unul din cei care
nu au precupețit nimic pentru răscumpărarea unor nefericiți și
eliberarea lor: răposatul au făcut schimb cu noi, dându-ne o crivină
numită Plopul şi noi am dat o ţigancă, anume Catrina, cu un fiu

al ei, anume Ion, pe care ţigani, pe dată ce au făcut înscrisurile de
schimb, i-au slobozit şi pe dânşii, dându-le înscrisuri la mâinile lor,
se arată în documentele Tribunalului Vâlcea.
Arhivele reușesc să însuflețească, prin mărturiile păstrate,
un univers tragic, tenebros, polemic în zilele noastre, istoria
țiganilor. Atitudinea față de istorie și memorie diferă, de la un
demers, relativ simplu, de cunoaștere și reflecție, la acceptarea
unor aspecte ale trecutului mai puțin luminoase. Cunoscând cu
adevărat cine am fost, putem să trecem peste controverse, uneori
peste adevărate, nevindecate prejudecăți.

TĂBLIțELE DE AUR DE LA SINAIA - MARELE MĂR AL DISCoRDIEI
Mihai VINEREANU

O

dată cu apariția lucrării lui Dan Romalo
despre tăblițele de plumb de la Sinaia,
au avut loc multe dezbateri, discuții și dispute
pe marginea acestora. Cei de la Academie le-au
declarat de mult falsuri, iar alții se străduiesc să
le descifreze cu mai mult sau mai puțin succes.
Au apărut mai multe cărți pe această temă și vor
mai apărea cu siguranță.
În anul 1873 s-au descoperit la Peleș 514 tăblițe de aur care au fost depozitate o vreme la mânăstirea Sinaia, iar apoi la Curtea-deArgeș. Sânt
de dimensiuni diferite. Cele mai mici sânt de cca
30/40 cm, iar cele mai mari ajungând până la un
metru pătrat. Au fost făcute vreo 130 de copii
de plumb pentru uzul cercetătorilor, dintre cele
de dimensiuni mai mici, dar ele au fost aruncate
undeva la Muzeul de Antichități din București de
pe vremea aceea, apoi la cel de Arheologie, însă
nimeni nu s-a străduit să le descifreze, ba mai
mult cu timpul, multe au dispărut fără urmă,
întrucât nu au fost nici măcar catalogate.
Până de curând, savanții noștri le priveau cu dispreț ca pe niște falsuri, cum fusesră declarate de
diverși oameni de cultură din România. Azi mai sânt
vreo 30 de tăblițe și se pare că au fost în sfârșit înregistrate pentru a nu dispărea și acestea cu totul.
De curând au apărut date noi în această ecuație cu prea multe necunoscute. Recent s-a aflat
în România despre lucrarea „Cartea de aur a tracilor” scrisă de autorul rus Alexei Umnov-Denisov în care încearcă să descifreze vreo 20 dintre
aceste tăblițe. Autorul rus admite existența tăblițelor de aur, dar și faptul că ele nu au fost topite
cum s-a zvonit de atâta vreme. Foclorul urban din
România spune că vreo 200 de tăblițe ar fi fost
luate de Carol al II-lea și scoase din țară, după
ce a abdicat, fiind dintre cele mai mici ca dimensiune. De aici unii susțin că regele Carol al II-lea
le-ar fi predat Vaticanului, iar de curând Vaticanul le-ar fi oferit poporului român, o ipoteză nu
tocmai pluzibilă. Altă versiune susține că averea
mobilă a lui Carol revenind lui Mircea Lambrino,
în urma unui proces cu Mihai I, iar acum în mod
logic, acestea ar fi în custodia fiului acestuia Paul
Lambrino. Două tăblițe s-ar afla în două mari muzee
ale lumii, anume una la Cairo și alta la Buenos
Aires. Nu știm dacă toată povestea cu Carol al
II-lea este adevărată sau este mai degrabă o altă
invenție care să distragă atenția de la adevăr.
Acum, despre așa-zisa topire a tăblițelor de
aur nu mai poate fi vorba, din moment ce avem
și dovezi palpabile că plăcuțele de aur nu sânt
o simplă poveste și că cel puțin o parte din ele
există, așa cum vom vedea mai jos.

DoUĂ CĂRțI ... Remember

După o altă versiune, cel puțin o parte din
tăblițele de aur s-ar afla undeva în Rusia, la
Moscova, date rușilor, după 23 August, 1944. Și
în acest caz, există 2 versiuni. Una susține că rușii
le-au cerut în momentul când s-a semnat tratatul
de pace cu Uniunea Sovietică, din septembrie al
aceluiași an. Cealaltă versiune spune că Mihai I
le-ar fi dat rușilor cu condiția să-l lase pe tron,
dar rușii nu s-a ținut de cuvânt.
În schimb, autorul rus vine și el cu o altă
versiune. El susține că nu a fost topită nicio
tăbliță, iar acestea se află în România, în diverse
locuri bine păzite sau chiar la unele muzee,
dar ele nu pot fi văzute decât de persoane cu
aprobări speciale. Denisov a fost în România și
a conferențiat la București despre tăblițele de la
Sinaia. Le arată unei audiențe nevăzute, așa cum
se vede într-un film postat pe youtube, film care
nu este titrat în limba română. În schimb, sânt
postate pe un site în limba rusă 10 tăblițe de aur
care par să fie diferite de cele „descifrate” de
domnul Umnov-Denisov.
Descifrările sale sânt bizare, ba chiar fără
sens. Multora dintre aceste tăblițe nu le dă
textul în original (despărțit în cuvinte), ci doar
interpretarea sa împreună cu un comentariu
de obicei la fel de bizar. Astfel în comentariul la
tăblița # 24 spune: „În vechime, conducătorii
Atenei grecești erau triburile proto-slave ale lui
Latecs” sau în comentariul la tăblița #29 afirmă:
„Apelul administrației împăratului Leo III...
asupra dreptului la organizații libere”. Singurul
împărat cu acest nume a fost Leo III Isaurianul,
împărat bizantin care a domnit între 717-741.
Mai scriau tracii (dacii) pe tăblițe de aur la acea
vreme?? Desigur că nu!!
Pe de altă parte, acțiunea unor texte de pe
tăblițe se petrece la Novgorod, pe Rawa (Volga) și
în alte locuri din spațiul est-slav. Una dintre puținele date corecte oferite este aceea că folosește
numele vechi traco-getic al Volgăi, anume Rava.
Sugerează că dacii sânt slavi și multe alte bazaconii pan-slaviste. Multe traduceri de texte și comentarii sânt aproape ininteligibile sau coagulează în același text toponime și etnonime situate la mari distanțe: „Rosa a mers la Rama în partea de sud, este piciorul Egipt. Are aceleași triburi Taut, Tuscia (etrusci) și pe râul Pad este Italia,
de asemenea este râul Rosov. Și râul Rawa este
Ra (Volga) a fost centura de separare a armatelor” (tăblița #27). Aici sânt relatate, se pare,
evenimente din vremea romană.
Este de prisos să mai spunem că descifratorii
români au cu totul altă perspectivă. Chiar și
viziunea cu privire la soarta tăblițelor diferă
fundamental în România. Ce concluzii se pot trage

(Urmare din pag. 3)

…Ce interesant ecou al vieții, mai ales în apusul ei, să te scoli dimineața și să vezi, cu emoție, dacă
mai stă la verticală omul de zăpadă pe care l-ai părăsit seara. În același sens și anotimp al vieții, nu vezi
cum plutesc prin canale, după ploaie, bărcuțele de hârtie, dar le vezi cum se înmoaie și se scufundă…
La fel cum un Eugenio Montale nu poate compara cu nimic plânsul copilului datorat mingii pe care
a pierdut-o printre case…„Ma nulla paga il pianto del bambino/ a cui fugge il pallone tra le case.”
Mai mult, la Adina Enăchescu, există o sintagmă rar întâlnită: copil și bunic-pământ și cer! „Plouă
întruna-/ prin șanțuri bărci de hârtie/ scufundându-se”, „Copil și bunic/ scriind împreună/ pământ
și cer”, „Amurg discret:/ scriu poeme de toamnă-/ frunze pe balcon.” De o tonalitate deosebită mi

din această harababură? Este cert că tăblițele
de aur au supraviețuit până în zilele noastre,
întrucât avem destule motive să credem acum
că ele nu au fost topite, ci doar au fost făcute
copii de plumb după vreo 130 din ele, după cum
am arătat mai sus. Copii după tăblițele de plumb
au apărut în spațiul public odată cu apariția
lucrării lui Dan Romalo, la începutul anilor 90 ai
secolului trecut. După el, au urmat mai multe
încercări de interpretare a textelor respective,
cea mai reușită fiind cea a lu Eugen Nicolaescu.
Textele sânt scrise într-un alfabet similar cu cel
grecesc. Unele tăblițe prezintă un alfabet mult
deosebit, încă nedescifrat, care pare să fie unul
silabic, fiind mult mai vechi celălalt.
Voi încerca să coroborez datele de mai sus
cu scopul de a emite ipoteza (ipotezele) cea
mai plauzibilă. Înclin să cred că tăblițele de aur
de la Sinaia se găsesc în țară, cel puțin o bună
parte din ele. Cum am spus, ipoteza că o parte
din ele să le fi luat Carol al II-lea este puțin
plauzibilă. Credem în schimb că este posibil ca
o parte din ele să le fi luat rușii. Se dă vina pe ei
pentru că tot ei ne-au luat și tezaurul în primul
război mondial. Să nu uităm totuși că noi l-am
dat lor, iar ei au cam „uitat” să ni-l înapoieze. Cu
Tăblițele de la Sinaia lucrurile stau puțin altfel.
Românii le-au ascuns de la bun început și acest
fapt este o certitudine. Prin urmare, plăcuțețle
de aur de la Sinaia nu au fost topite.
Dacă românii, atât politicienii, cât și oamenii
de cultură au ascuns poporului român existența
tăblițelor de aur timp de cca 70 de ani, până la
venirea rușilor la sfârșitul celui de-al II-lea război
mondial, de ce nu le-ar fi ascuns și după aceea?
Care să fie motivul acestei cabale? Desigur că
s-au temut de ceea ce ar putea să rezulte din
textele acestor plăcuțe: date importante care
ar fi schimbat istoria, atât a României cât și a
Europei. Am convingerea că forțe străine au
fost împotriva dezvăluirii conținutului tăblițelor
ascunzându-le, tot așa cum ni se ascund și
acum date arheologice extrem de importante.
Și astăzi, mulți nu vor să ne cunoaștem istoria
străveche. Atunci Germania și Austro-Ungaria
se temeau deja că Regatul României va cere
alipirea Ardealului cu prima ocazie, ceea ce s-a
și întâmplat câteva decenii mai târziu. Nimeni
nu vrea să fie surclasat și să aibă de pierdut prin
rescrierea istoriei. Marile puteri vor să arate că
doar ele au făcut istoria. Faptul că tăblițele de
plumb au fost tratate cu aceeași atitudine ca și
cum nici n-ar fi existat, iar atunci când s-a aflat
de ele, au fost declarate falsuri ordinare indică
aceeași atitudine. Falsuri, falsuri, dar cum și de
ce ordinare?

Faptul că rușii au scos din mânecă acest as
atât de sensibil pentru români, asta spune ceva.
Anume că aceștia vor să ne testeze și să ne
tenteze. România a cam scăpat de sub controlul
rușilor (nu în totalitate) și vor să ne câștige
interesul și simpatia. Rușii nu fac nimic pe
degeaba, deși eu nu prea înțeleg de ce l-au ales pe
Denisov să facă interpretările pe care le-a făcut,
întrucât nu se prea pricepe la așa ceva. Probabil
că nici cei care îl coordonează nu cunosc decât
foarte sumar istoria veche a românilor și nu au
cunoștință nici de sensibilitățile acestora. Iar ca
să ne trezească interesul au lansat și bomba că
tăblițele nu au fost topite, ele fiind ascunse de
autoritățile române timp de aproape 150 de ani.
Românii vor face totul să afle adevărul.
Desigur nu este exclus ca o parte din tăblițele
de aur să fie totuși la ruși. Ele au ajuns acolo
prin cine știe ce împrejurări, nouă ascunzânduni-se adevărul ca de fiecare dată. Nu știm încă,
dar dacă aceștia au deschis cutia Pandorei, ei
știu că dacă le au, mai devreme sau mai târziu
trebuie să le scoată. Măcar să le vedem. Desigur
intențiile lor sânt cele arătate mai sus. Asta vor.
Dar dacă ele se află la București, rușii nu
au nimic de pierdut și au interesul să dezvăluie
acest secret. De ce? Simplu. Este destul de firesc.
Considerându-i slavi pe daci, ne vor apropia
mai mult de ei și de slavi în general și vor slăbi
legăturile noastre cu Occidentul.
Toată lumea științifică „știe” (crede) că dacii
vorbeau o limbă satem ca și slavii, și prin urmare,
că erau apropiați de slavi. Eu am arătat analizând
cu cele mai noi metode științifice, că limba dacă
nu era o limbă satem, ci una centum. Acest
fapt demonstrează lingvistic, domeniu deja
incontestabil, că apropierea noastră de slavi este
de altă natură. Aproape sigur că asta speră, dar
din nou, se vede că rușii nu cunosc nici de astă
dată sensibilitățile românilor. În orice caz, ei nu
au ce pierde și de aceea încearcă.
Credem că autoritățile române, în special
Academia Română, ar trebui să depună toate
eforturile ca să fie redat poporului român acest
tezaur de neprețuit.
Avem convingerea deplină că acest lucru va
contribui la creșterea prestigiului României în
lume, precum și la creșterea mândriei naționale
a poporului român. Orice delăsare în acest
sens este încă un atentat (între multe altele) la
securitatea națională.
Românii știu bine că au o istorie străveche
și în niciun caz nu se împletește decât parțial
cu cea a slavilor. zarurile au fost aruncate. Să
vedem ce va urma.
Vaideeni, 16.06.2020

se pare și aceste tristihuri în care bătrânețea nu se mai poate regăsi în splendoarea unei iubiri: „Ce
noapte neagră:/ unde să caut stele?/ Eu și iubirea…”, față de autorul anonim al Carminei Burana, care
regreta că abia la bătrânețe i s-a ivit șansa pe care nu a avut-o la tinerețe…„sed plerumque sequitur/
occasio calvata.” Sunt, în acest volum, tristihuri, micropoeme haiku, ușor ironice, care ating și o latură
paradoxistă…„Jurăminte la/ coloana infinită/ până la moarte” , „Bibliotecar/ rătăcit printre cărți-/
unde e calea?” … În mod normal, pe noi cei de la cenaclul artelor din cadrul Societății Anton Pann, la
care unul din membrii cei mai dinamici este chiar Adina Enăchescu, trebuie să ne bucure evoluția ei
și să o așteptăm, așa cum spunea și Marcel Crihană, în introducerea de la „Ecoul Toamnei”, cu „noi
și superioare realizări”» (Petre Cichirdan, 07 ianuarie 2007, Info Puls, „Micropoeme Haiku”-recenzie
la vol. „Ecoul toamnei”, Ed. Perpessicius, București, 2006).
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INVENTICA

ÎNCA o RECUNoAȘTERE INTERNAțIoNALĂ
pENTRU CENTRUL „ALEXANDRU pRoCA” DIN CADRUL INCDIE ICpE-CA

C

entrul „Alexandru Proca” pentru Inițiere în Cercetarea Științifică a Tinerilor
din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie
Electrica ICPE-CA București a obținut încă o recunoaștere internațională.
Una din echipele Centrului „Alexandru Proca” a participat la Targul Internațional
de Știință și Inginerie Regeneron (fostul INTEL ISEF) cu tema „Studiu bionic asupra
picioarelor insectelor cu aplicații în MEMS”, obținând Mențiune de Onoare (cea de-a
treia distincție a competiției) la secțiunea „Inginerie”.
Reușita echipei (Eric Druțu și Mihai Mitrea, elevi la Liceul de Informatica

București) este cu atat mai mare, cu cât comisia de evaluare a fost una internațională,
alcatuită din profesori ai unor universitați de prestigiu, iar numarul de participanți
a fost in jur de 1.800. Totodată, cei doi elevi romani au primit statutul de membri
asociati ai Societatii Sigma Xi, cu primul an de cotizatie platit.
Prin demersurile facute, ICPE-CA isi propune sa identifice excelenta la nivelul
elevilor de liceu si, de asemenea, sa initieze tinerii in cercetarea stiintifica, construind
echipe de lucru competitive.

ICpE-CA București

BUCURESTI, 1.06.2020

1 IUNIE CU BUCURIE: 20 DE CopII DIN RADASENI, SUCEAVA, AU pRIMIT
CALCULAToARE SI ALTE ECHIpAMENTE DIN pARTEA ELKo RoMANIA
(Material scris fără diacritice)
n conditiile actuale, in care activitatile educative se desfasoara online, exista copii care nu dispun de cele necesare
pentru a avea acces la aceste activitati. Un studiu recent IRES arata ca, in Romania, numarul elevilor fara acces sau cu acces limitat la laptop, tableta, desktop este de peste
900.000, de 3.6 ori mai mare decat evaluarea
Ministerului Educatiei.
Comuna Radaseni se afla in judetul Suceava, zona puternic afectata de actuala pandemie. Echipa ELKO a decis sa ajute copiii din
comunitatea locala si, la recomandarea invatatoarei Loredana Grumazescu de la Scoala Gimnaziala ”Ion Lovinescu” din comuna, 20 de calculatoare complet echipate au fost livrate copiilor care pana acum nu aveau posibilitatea de a
participa la cursurile online.
Calculatoarele asamblate de echipa tehnica a ELKO Romania, dotate suplimentar cu monitoare, UPS-uri si camere web, au fost pregatite
si trimise spre Radaseni alaturi de indemnul de
a invata, de a fi buni si de a darui si ei la randul
lor cand vor fi mari. ”Educatia este primul pas
cu care pornesti in viata. Iti dorim ca acest calculator, pe care l-ai primit astazi in dar, sa te
ajute sa mergi cat mai departe pe calea ta
minunata de a contribui la frumusetea lumii”, este
parte din mesajul transmis copiilor din Radaseni
de Carmen Stanciu, General Manager ELKO Romania.
”Am primit astazi la Radaseni, Suceava, darurile din partea dvs.
si va multumim din suflet! Atat copiii, parintii, cat si eu, ca si cadru
didactic de la clasa, ne bucuram mult de cele primite! Dumnezeu
sa va rasplateasca pentru ceea ce faceti! Va imbratisam cu drag!”,

I

a spus cu recunostinta Loredana Grumazescu, invatatoarea
copiilor din Radaseni.
Asociatia StartEvo, prin care a fost realizata donatia, va tine
legatura pe viitor cu invatatoarea si profesorii din Radaseni pentru
a-i implica pe copii in activitatile si jocurile care se deruleaza pe
platforma acesteia, KIDIBOT.
Proiectul se inscrie in programul de responsabilitate sociala al companiei si cuprinde 20 de
calculatoare si alte echipamente IT (monitoare,
UPS-uri, camere web) avand beneficiari finali copiii din comuna Radaseni, judetul Suceava, precum si un proiector si doua tablete ce vor fi folosite de Asociatia StartEvo in cadrul prezentarilor
si concursurilor organizate pe platforma KIDIBOT.

Despre Asociatia StartEvo
Asociația StartEvo s-a inființat in 2011, la
inițiativa Alinei Ferseta, a lui Constantin Ferseta
și a lui Iulian Craciun, avand ca scop inspirarea
romanilor sa lupte mai mult pentru visurile lor.
Acțiunile facute de-a lungul timpului au variat
de la filmarea poveștilor inspiraționale pana la
evenimente in licee cu VIP-uri, Bursele Ambiției
și Sistemul Național de Mentorat StartEvo. Mai
multe detalii pe www.startevo.com.

Despre KIDIBoT
KIDIBOT este o platforma educaționala gratuita destinata copiilor de 6-18 ani, copii pe care ii motiveaza sa citeasca și sa invețe
folosind educația prin joaca, presiunea sociala pozitiva, concursuri
intre echipe, inspirație de la personalitați și multe altele. In acest

2020 - „ANUL BEETHoVEN”
(Urmare din pag. 7)
A mai compus: Sonata pentru pian „Waldstein”, op. 53; Sonata pentru pian în fa minor, op. 57,
cunoscută sub numele de Appassionata; Concertul pentru pian nr. 4 în sol major, op. 58; cele trei
cvartete „Razumovski”, op. 59; Simfonia IV, op. 60; Concertul pentru vioară, op. 61; etc. Reputația sa
de compozitor a crescut treptat în Austria și peste hotare. În 1808, la un concert de binefacere unde
s-au cântat pentru prima dată Concertul nr 4 pentru pian, Simfonia V și VI (Pastorala) și Fantezia cu
cor, op. 80, a avut loc o ceartă gravă în urma căreia Beethoven s-a gândit să părăsească definitiv
Viena. După anul 1809 aparițiile sale în public au devenit mult mai rare. În 1810, la Berlin s-a
publicat un studiu elogios despre Simfonia V, care a avut o mare contribuție în lansarea operei și la
triumful său în întreaga lume. În 1812 l-a întâlnit pe Goethe, dar nu a fost un succes. Principalele
compoziții din 1811-1812 au fost Simfonia VII și Simfonia VIII. După criza romantică din 1812,
creativitatea lui a scăzut dramatic, operele noi, semnificative, lipsind cu desăvârșire. În 1814 muzica
lui era cunoscută în toată lumea. În preajma anului 1811 și mai ales după 1815, randamentul său
de compozitor a început să fie tot mai redus din cauza bolii de care suferea. Între 1820 – 1822 a
scris trei sonate pentru pian și a lucrat nesistematic la schițele simfonice. Din 1818 a fost ocupat
cu Missa solemnis și cu Simfonia a IX-a, pe care le-a terminat în 1823, respectiv 1824. Ultima sa
lucrare de amploare a fost Simfonia a IX-a, care a avut premiera pe 7 mai 1824. După cum Eroica a
reprezentat un punct de cotitură în muzica secolului al XIX-lea, tot așa și Simfonoa a IX-a a atras cel
mai mult atenția romanticilor de mai târziu. După ce a petrecut o vară la moșia fratelui său, Nikolaus
Johann, la întoarcerea în Viena s-a îmbolnăvit de pneumonie, de care nu s-a mai vindecat complet.

moment, KIDIBOT este folosit de copiii din peste 25,01% din școlile din Romania. In ultimii doi ani, platforma educaționala KIDI-BOT
a caștigat 10 distincții diferite, printre care Locul I la Gala Societații
Civile 2018, Secțiunea Tineret și Best Social Inclusion StartUp 2019, oferit de Comisia Europeana in cadrul Start-Up Europe
Summit 2019. KIDIBOT este implementat in Romania de catre
Asociația StartEvo.

Despre ELKo Group si ELKo Romania
ELKO Group este unul dintre cei mai mari distribuitori de
produse, solutii IT si electronice de consum din regiune, reprezentand 400 de producatori si oferind o gama larga de peste
40.000 de produse si servicii catre mai mult de 10.000 de companii, producatori de calculatoare, retaileri, integratori de sisteme
din 31 de tari in Europa si Asia Centrala. Compania are peste 1.000
de angajati, iar cifra de afaceri a grupului in 2019 s-a ridicat la
1.883 de milioane USD (1.682 milioane EUR).
ELKO Romania face parte din Grupul ELKO si este specializata
in distributia unei game largi de echipamente si solutii IT – PC-uri,
componente, electronice home & office, telefoane mobile, software, solutii de infrastructura IT si de stocare, solutii de securi-tate,
echipamente industriale, sisteme de comunicatii, solutii smart
building si smart city – precum si electronice de consum. Compania comercializeaza produsele din portofoliu exclusiv prin intermediul partenerilor sai, companii revanzatoare (reselleri, retaileri,
e-taileri, companii care proiecteaza, instaleaza si revand solutii IT,
sisteme de comunicatii si supraveghere video), adresand toate
canalele de distributie IT & Telecom. Mai multe informatii: www.
elko.ro
La Mulți Ani fiecărui copil din noi!

Monica MUSCĂ

(monica@1pr.ro)

A rămas țintuit la pat și a murit de ciroză, la Viena, pe 26 martie 1827, după o grea suferință. La
înmormântarea de pe 29 martie au participat vreo 20.000 de oameni. Lumea îi aducea onorul unuia
dintre cei mai puternici gânditori muzicali, poate cel mai puternic, care a trecut prin viață sfidând
totul. A început ca un compozitor fidel tradiției clasice și a încheiat ca unul dincolo de timp și spațiu,
folosind un limbaj pe care l-a creat, comprimat, critic și exploziv. Cea mai mare realizare a sa a fost
ridicarea muzicii instrumentale, considerată inferioară celei vocale, pe un plan mai înalt în artă.
A fost moștenitorul lui Haydn, care a reușit cele mai uimitoare realizări în operă și concert.
Biograful său, Wilhelm von Lentz i-a împărțit lucrările în trei perioade, cu excepția anilor de ucenicie
din Bonn, dar aceasta nu poate fi aplicată cu strictețe, existând și creații de tranziție.
La început a lucrat numai în formele zilei. Prima perioadă începe cu terminarea celor trei
triouri pentru pian, vioară și violoncel, op. 1, în 1794 și durează până în jurul lui 1800, anul primei
reprezentații publice a Simfoniei I și Septetului. După momentul de cotitură marcat de Eroica începe
a doua perioadă care se întinde din 1801 până în 1814, de la Sonata pentru pian în do diez minor
(Sonata lunii), la Sonata pentru pian în mi minor, op. 90. Sub pana lui, forma de sonată a suferit
o metamorfoză. Ultima perioadă datează din 1814 până în 1827, anul morții sale. Dintre lucrări
menționăm ultimele cinci cvartete pentru coarde și sonatele pentru pian, Variațiunile Diabelli, Missa
solemnis, Simfonia IX. Nimic asemănător nu s-a mai compus vreodată, nimic nu se va mai compune.
Beethoven a inventat cea mai puternică muzică creată vreodată de un compozitor. Marea lui
personalitate este caracterizată prin îmbinarea gândirii cu o rară fantezie creatoare. Este considerat
cel mai mare maestru al simfoniei, al concertului și al sonatei pentru pian solo sau în combinație cu
alt instrument. Să-l omagiem pe Beethoven, un artist, un creator strălucit, care se considera superior
nobililor și regilor.
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SfÂNTUL pRooRoC IoAN BoTEzĂToRUL – Mesager divin al omenirii
Arhim. Veniamin MICLE

Î

n fiecare an, la 24 iunie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, recunoscut ca cel mai mare
dintre sfinți, despre care însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos a mărturisit următoarele: „Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul” (Matei 11, 11).
Istoria omenirii înregistrează personalități care se bucură de un
înalt prestigiu și de o largă apreciere în mediul unde trăiesc, impunându-se prin însușirile și calitățile lor morale și intelectuale, prin
dragostea și umanismul lor față de semeni, și prin interesul manifestat pentru progresul și prosperitatea vieții spirituale și materiale
a societății. Ideile, sfaturile și faptele lor constituie exemple vrednice de urmat în viața zilnică. De aceea, în jurul lor, se adună nenumărați oameni, venind din toate categoriile sociale, atașându-se
deplin idealurilor propovăduite care privesc realizarea unui interes
comun. Toate domeniile de activitate au personalitățile lor, strălucind ca niște luceferi pe bolta activității umane, împărtășind tuturor
raze luminoase de gândire, activitate și virtute. Tensiunea psihică
trăită de personalitățile respective formează în sufletele lor o
putere capabilă să prevadă mersul înainte al istoriei, modificările
posibile ale viitorului, emițând idei ale căror valoare morală și socială străbat veacurile și devin astfel principii călăuzitoare pentru
generațiile următoare. Și creștinismul are personalitățile lui – sfinții
– care s-au impus în viața Bisericii prin mesajul lor, transmis din
partea lui Dumnezeu, ca revelație, și din partea lor, ca experiență;
el privește atât pe contemporanii lor cât și pe membrii comunității
creștine, uniți duhovnicește prin puterea dragostei divine.
Unul dintre marii sfinți care a transmis lumii contemporane un
mesaj – rămas viu și actual – este Sfântul Ioan Botezătorul. Născut
prin rugăciunile drepților zaharia și Elisabeta din ceata preoțească
a Vechiului Testament, a primit la botez numele Ioan, după cum vestise îngerul în Templul din Ierusalim (Luca 1, 13). Când s-a născut Iisus
Hristos, copilul avea șase luni, iar pentru a fi salvat de furia lui Irod
cel Mare, Elisaveta l-a ascuns într-o peșteră din pustiul Iordanului.
Până la vârsta de 30 de ani, Ioan a petrecut o viață aspră, ascetică; de statură înaltă, uscățiv, cu barba și pletele lungi, avea ochi
ca de foc, iar buzele făcute anume să condamne păcatele și fărădelegile poporului. El este unicul sfânt care a primit cea mai înaltă
apreciere din însăși gura lui Iisus Hristos. Din relatările Sfintelor
Evanghelii, știm că Sfântul Ioan a desfășurat, timp de aproximativ
doi ani, o vastă activitate predicatorială în împrejurimile Iordanului. Fragmentele păstrate din predica sa sunt destul de puține,
însă suficiente pentru a ne face o idee clară despre ce a fost ea în
fond; constatăm că, limbajul era înflăcărat, necruțător și deosebit
de impresionant, iar conținutul mesajului transmis, bogat în idei
transformatoare și ziditoare de suflet.
Evenimentele, faptele și ideile mesajului, menționate de textele evanghelice, se pot sistematiza în următoarele teme: vestirea și
arătarea lumii a Mântuitorului Iisus Hristos, formarea unei generații
duhovnicești, cristalizarea unei atitudini morale sănătoase prin
practicarea pocăinței, îndemnul la o înaltă dreptate socială, și exemplul propriei sale vieți. Principala misiune îndeplinită de Sfântul
Ioan Botezătorul a fost vestirea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu și descoperirea Lui în fața poporului ales. Credincioșii lui

Israel, cunoscători ai profețiilor Vechiului Testament și ai Legii
lui Moise, știau că trebuie să vină Mesia, Izbăvitorul lumii din robia păcatului și a întunerecului, dar nu cunoșteau data când va
apare și locul unde își va desfășura activitatea. Sfântul Ioan a fost
trimis de Dumnezeu să descopere omenirii această taină ascunsă
din veșnicie în sânul Sfintei Treimi. Apariția sa are loc într-un moment când vocea profetismului se stinsese în urmă cu 400 de ani în
rândul poporului ales. Personalitate de înaltă ținută morală, dobândește o stimă nemărginită și o autoritate deplină în fața poporului.
Cu toate acestea, el nu-și însușește aceste calități, cuvenite numai
Celui pentru Care a fost trimis de Dumnezeu să-I pregătească
calea. Devotat mesajului primit, răspundea tuturor celor care
îl întrebau despre misiunea sa, că este „glasul celui ce strigă în
pustie: Gătiți calea Domnului, netede faceți-I cărările! Toată valea
să se umple, și tot muntele și dealul să se pogoare, căile strâmbe
să se îndrepte și cele colțuroase să se facă drumuri netede, și
toată făptura va vedea mântuirea Domnului” (Luca 3, 4-6).
În acest scop, el pregătea cu profundă grijă sufletul poporului
ca să primească pe Iisus. Comparând activitatea sa cu cea a
Mântuitorului, zicea: „Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este
mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua
încălțămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, a Căruia
lopată este în mâna Lui, ca să curețe aria și să adune grâul în jitnița
Sa, iar pleava o va arde cu foc nestins” (Luca 3, 16-17).
Apogeul misiunii sale a fost atins în Betabara lângă Iordan,
când Iisus a venit la el să primească botezul. Văzându-L, Sfântul
Ioan a strigat către mulțimi: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Care ridică
păcatul lumii” (Ioan 1, 29). A fost momentul când poporul lui Israel
a descoperit prima dată că, promisiunea făcută de Dumnezeu
strămoșilor noștri, și reînnoită mereu prin prooroci, s-a împlinit,
că Mântuitorul lumii și-a făcut apariția pe pământ.
Pe lângă principalul mesaj îndeplinit de Sfântul Ioan Botezătorul, prin arătarea lui Hristos lumii și prin pregătirea unei atmosfere favorabile primirii Lui, ca orice personalitate marcantă contribuie la formarea unei generații duhovnicești, alcătuită din numeroși oameni atrași de forța cuvintelor sale bogate în idei profunde și principii înalte de morală și religie pe care le propovăduia.
Acest fenomen caracterizează personalitatea celor care trăiesc cu
întreaga ființă învățătura propovăduită, emanând prin cuvintele
sale o forță ce exprimă interiorul său. Ea dinamizează pe cei din jur,
exercitând asupra lor puterea de convingere a celui ce o transmite.
O parte dintre ucenicii săi cunoșteau pe Iisus, ca Andrei și Petru, Natanael și Filip, care îl urmează îndată. Adevăratele personalități,
care reușesc să formeze o generație de urmași pentru a le transmite învățătura, se pot bucura profund că și-au împlinit misiunea.
Activitatea Sfântului Ioan Botezătorul nu s-a limitat numai la
formarea unui grup de ucenici în jurul său, ci a transmis lumii
un mesaj moral, fiind adresat unei societăți corupte, în frunte
cu regele Irod, conducătorul statului. Marele profet a încercat
să trezească conștiințele adormite de păcat și să le determine
să îmbrățișeze calea sfântă a virtuților. Vocea lui răsunătoare
a vibrat în sufletele multor farisei, saduchei, leviți, vameși și
soldați, adunați în jurul său din Ierusalim, din Iudeea și din
regiunea Iordanului. Mulți doreau sincer să primească lumina cea
adevărată, să se elibereze de întunerecul păcatului și al neștiinței.

pĂRINTE IoAN

D

upă 3 luni, în 18 iunie 2020, am intrat în posesia darului de la Dumneavoastră:
„Pagini de istorie bisericească” care poartă dedicația (pentru care vă mulțumesc!)
din 18 martie 2020. În tot acest timp nu m-am mișcat de la Robești, ca dintr-un sân al
maternității care simte mai altfel înconjurătorul. Am făcut o primă citire, în mare grabă,
să-mi aduc înțelesul cărții aproape. Prima impresie, se spune uneori, că ar conta! Aveam
totuși norocul să fiu familiarizat cu scrierea dvs. din celelalte cărți studiate. O carte cu un
conținut dens de probleme, foarte actuale, care încă își caută soluționarea. Cartea respiră o
atitudine exprimată, fără inhibiții, de un OM care se teme doar de Dumnezeu! Greu urcușul
către mântuire al societăților omenești îmbolnăvite, uneori otrăvite de derapajele lumești
ale puterilor de tot felul! Rar se nasc oamenii providențiali precum eroii, apostolii geniali și
foarte greu învățătura lor (că fără o școlire și o exersare îndelungată, pas de a urca scara...
!) vine către noi și... ne este accesibilă! Știm că procesele au legitate și temporalitate, ca
un fel de deșert ce trebuie traversat, dar că au și călăuze, legislatori îndrituiți (și aceștia obligatoriu
înalt școliți!). Dar cine este ascultat între ai săi? Pari mai degrabă un răsculat, ce strică o rânduială
instituită și o așezare cu rădăcini... din ce în ce mai împietrite. O statistică, la îndemână, ne arată ușor
că din prea strânsura chingii, interiorul, nu vede dincolo de cenzura gardului de pază. (ce stâlpi ai
gardului... gardienii!). În fine! Cartea, una frumoasă și îndelung trudită, a ajuns la noi. Nici pandemia
iscată abrupt nu a reușit să o oprească din drumul ei. Pe scurt vom arăta aici, cu toată onestitatea
primului imbold, ce am găsit în carte, de maximă importanță acum, nouă oamenilor.
Cartea „se conjugă” cu „a avea” și „a fi”! Are de învățătură și ne îndrumă către un anume fel de-a
fi. Am constatat, la prima citire și îmi mărturisesc gândul: u apelul la toleranța (corect descifrată
și documentată pentru firea românească!), pornind de la necesitatea unității bisericii, care are

Funcționarii și soldații, mustrați de conștiință pentru nedreptățile
lor, veneau să-și găsească echilibrul sufletesc, dar mulți dintre
cărturari și farisei îl ispiteau, ca să-l prindă în cuvânt.
Mesajul moral, propovăduit de Sfântul Ioan, străbate și zidurile
palatului regal, unde domnea cea mai decăzută imoralitate.
Irodiada, fiica lui Aristobul și nepoata lui Irod cel Mare, despărțită
de soțul său Filip, trăia în fărădelege cu fratele acestuia, Irod
Tetrarhul. Critica păcatului atrage asupra Sfântului Ioan ura
înfăptuitorilor; a fost arestat și închis în temnița platului Maherus,
unde și-a încheiat zilele, prin decapitare.
Ca premergător al Evangheliei vestite de Iisus Hristos lumii,
Sfântul Ioan Botezătorul ne-a transmis prin mesajul său valoroase
idei privind morala socială și viața economică din timpul său.
Mulți ascultători ai predicilor sale îl întrebau, preocupați fiind
de mântuirea sufletului lor: „Ce să facem?” (.Luca 3, 10), iar el
recomanda fiecăruia milostenia și dreptatea; îi sfătuia să îmbrace
pe cei dezbrăcați și să hrănească pe cei flămânzi, zicând: „Cel
ce are două haine să dea celui ce n-are, și cel ce are merinde
să facă asemenea” (Luca 3, 11). Chiar vameșii – funcționari ai
Imperiului roman – exploatatori fără scrupule ai compatrioților
au fost zguduiți de predica Sfântului Ioan și venind îl întrebau:
„Învățătorule, ce să facem?” (Luca 3, 12), iar el le zicea: „Să nu
cereți mai mult decât vă este rânduit” (Luca 3,13), adică să nu
nedreptățească pe nimeni, pretinzând taxe mai mari decât cele
prevăzute de lege. Chiar și soldații veneau, deși erau recunoscuți
pentru dezinteresul față de religie, datorită preocupărilor
războinice, întrebându-l: „Dar noi ce să facem?”, iar el le
răspundea: „Pe nimeni să nu învinuiți pe nedrept, nici să asupriți
pe cineva, ci să vă mulțumiți cu plata voastră” (Luca 3, 14). Pe
lângă aceste mesaje, Sfântul Ioan Botezătorul a făcut din propria
viață un exemplu viu, care ne luminează și pe noi cu strălucirea
sa. Din frageda copilărie, s-a dăruit vieții virtuoase, conștient
de chemarea divină, devenind un mare consacrat al voinței lui
Dumnezeu. Închinându-și viața slujirii dumnezeiești, s-a ridicat
pe scara sfințeniei către Domnul, atingând cel mai înalt grad al
desăvârșirii. Prin personalitatea sa, manifestată în sfințenie, bine
și adevăr, Sfântul Ioan ajută pe contemporanii săi și pe întreaga
omenire, să revină la viața conformă voinței lui Dumnezeu.
Întreaga viață și activitate a Sfântului Ioan Botezătorul s-a desfășurat în atmosfera de profundă convingere pe care a avut-o în
rolul divin al misiunii sale și de dragoste nelimitată față de omul
căzut în robia păcatului și a întunerecului necunoștinței. Încercarea
credinciosului de a merge pe urmele sale constă în vestirea lui
Iisus Hristos acolo unde își desfășoară munca, în formarea unei
generații de tineri virtuoși, în convingerea oamenilor de a se întoarce de la păcat la o viața curată în lupta pentru realizarea adevăratei dreptăți sociale și în a face din propria viață o purtătoare a
mesajului divin de luminare, fericire și mântuire a omului.
Sfânta noastră Biserică Ortodoxă a consacrat mai multe zile
cinstirii vieții și activității Sfântului Ioan Botezătorul. Ele sunt
următoarele: zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul (23 septembrie); Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie) – cunoscută în
popor și ca „Drăgaica” sau „Sânzienele”; Soborul Sfântului Ioan
Botezătorul (7 ianuarie); Tăierea capului Înainte Mergătorului (29
august); Aflarea capului: prima dată (24 februarie) și a doua (25 mai).

EPISTOLE...

un numitor comun... suficient de plural, în diversitatea lui. Poziționarea firească pentru
ecumenismul, mai mult decât necesar în lumea... inevitabil globală; u apeluri repetate,
punctuale, ocazionate de momente prielnice, la ușile doar întredeschise ale puterilor de
sub vremuri și prea tarate de deșertul încă netraversat ( vezi CONSTITUȚIA țării bolnavă
încă!; vezi anemia politicii externe – o mânăstire românească în „muntele Maicii Domnului,
pentru mai larga Grădină a Maicii Domnului-România; vezi lentoarea canonizărilor și recuperarea paginilor ocultate despre marii ierarhi, precum Mitropolitul Teodosie!); u lungul
drum al nopții... limbii române, către ziua ei de azi ((drum ca o potecuță între chiliile isihaste
(neobservate de frații greci – amendați, promt!) spre bulevardul Catedralei Mântuirii Neamului); u Da, elita căutării drumului prin noaptea istoriei a fost cea crescută din rândurile Bisericii (aici cu remarca unui adevăr disputat: toate confesiunile creștine și-au adus contribuția
lor!) , lucru ce nu ar trebui uitat; u clarificarea unor termeni juridici foarte necesari înțelegerii
așeză-rii în geografia puterilor (credințe, state, plaiuri, diasporă etc.); u pelerinajele, ca o necesitate să ne
descoperim izvoarele comune și să ne înțelegem diferențele! Spiritul rațional înzestrat cu simțurile treze,
împreună cu credința, ne țin treji în larga umanitate! ; u o subtilă punere împreună: a Răsăritului GRECO,
cu Apusul ROMAN, de către autor, meșterul unei punți de înțeles, ca între o introspecție, și o mai largă
panoramare a lumii/ între interiorul, tăinuind istoria și credința și exteriorul unei cuprinderi mai largi...,
cu acțiune în timpul realității care cere o altă viteză de ... mișcare! La o citire, mai cu așezare, sigur vom descoperi și alte valențe. Cartea ne este deja un util aide memoire, pentru reamintirea trimiterilor la documente pe care le putem valorifica în slujirea propriilor noastre atitudini! Mulțumiri!

M. SpoRIȘ,

20.06.2020
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„oRAȘELE” ARHITECTULUI ȘI pUBLICISTULUI IoNEL VIToC
Motto: „Cum am putea să ajutăm mai mult Republica Romană, decât dacă învățăm, formăm și educăm Tineretul”! (Cicero, sec. I, î.Ch.)
Constantin zĂRNESCU

Î

n 10 ianuarie 1980, toată presa românească fusese, prin
telex, chemată să omagieze data de naștere a lui Nicolae
Ceaușescu, 26 ianuarie 1918. Secretarul organizației de bază p.c.r.
a Asociației Scriitorilor Cluj era, pe atunci, prozatorul Augustin
Buzura, care îl numise, deja, într-un album: „arhitect al Păcii”. El a
poruncit, aspru, redactorilor „Tribunei”, să coboare, pe Valea Oltului, la Scornicești, spre a scrie materiale elogioase și să sublinieze
importanța realizărilor socialismului, într-o localitate ce se grăbea
să devină oraș. Două numere, întregi, trebuiau dedicate „operei” și
ideologiei Președintelui Republicii și Tovarășului Secretar General:
reportaje, însemnări, interviuri, cu cei care l-au cunoscut, încă
din copilărie; în timp ce editorialele, analizele, urmau să le scrie
universitarii. Scriitorii evitau, se codeau, amânau să scrie, mai
ales cei ce aveau volume în librării, încât Buzura, făcând ședințe
secrete, cu presiuni și amenințări, i-a poruncit reporterului Miko
Erwin, reprezentând publicațiile „Korunk” și „Utunk”; și mie,
„tribunist”: „– Ești mai tânăr!... Te-ai născut în regiunea Argeș!...
Abia după 1968,... te-ai născut în județul Vâlcea!...”
Din gara Slatina, spre Scornicești, am călătorit în picioare –
„într-un călcâi”, pentru că exista, în mod unic, o navetă inversă
a muncii: profesori, lucrători sezonieri, tehnicieni, care găsiseră
servicii, în „noul oraș”, Scornicești; și ei se aflau în autobuz,
dimineața, la șase.
În localitate, în fața Liceului Agricol, condus de sora lui Nicolae
Ceaușescu – Elena Bărbulescu, trebuia să fim anunțați, examinați
și înregistrați. Încercând să intrăm, la dânsa, un paznic uriaș, dar
omenos, ne-a răspuns că „tovarășa” nu primește. Am insistat
că suntem din Transilvania, că am făcut drum lung, că suntem
bine intenționați și vrem să ne mărturisească niște amintiri,
despre copilăria dumneaei, dar și copilăria și faptele Secretarului
general...
Ne-a răspuns, cu fața într-un catalog, rece, sec, scurt:
„– Tovarășul Nicolae Ceaușescu nu a avut copilărie!... Pentru
că a plecat, de acasă, la București, la vârsta de 11 ani!... Fiind cea
mai mică, dintre cei 10 copii, eu nu l-am văzut decât rar!...”
Am intuit că o asemenea informație, cu totul laconică, pentru
reportajul meu, nu o voi putea folosi. Dl. Miko Erwin a întrebat-o
despre închisorile prin care a trecut fratele său și ce ecouri eroice
ajungeau, despre el, în localitatea Scornicești.
„– Știți d-voastră, din ziare, mai bine”, a spus directoarea,
răstit. Și a apăsat apoi pe niște butoane – și am văzut că era
utilată cu televiziune internă; deschizând și controlând, din biroul
directoral, desfășurarea lecției fiecărui cadru didactic, inclusiv pe
soțul său, Vasile Bărbulescu, care preda „Cunoștințe agricole”; și
care avea să-mi declare, afară, că tocmai își dădea doctoratul, cu
un subiect tare: cum se coace, mai rapid, știuletele de porumb,
dacă este, din vreme, desfoliat, măcar pe jumătate!...
După ce am ieșit, din cancelaria Liceului Agricol, în strada
principală, care se numește, astăzi, b-dul Nicolae Ceaușescu, i-am
spus maestrului Miko: „– Nu cred că nu vom putea să folosim
aceleași informații! Va trebui să întrebăm gospodari și funcționari
diferiți!... Și să ne întâlnim, spre seară, la restaurantul elegant
Scornicești. Și să plecăm la noapte!”
Chiar atunci, s-a petrecut un lucru, nu neașteptat, ci chiar ieșit din
comun!... A oprit, în fața Liceului agricol, un luxos autobuz alb,
„ONT Carpați” – Mercedes, sosit mai mult ca sigur de la București.
Au cobo-rât, din el, 40 de scriitori: poeți și reporteri. Probabil,
omul și locul!...
Împreună cu colegul meu mai vârstnic, din Cluj, Miko Erwin, ne
simțeam timorați și stingheri. Nu aveam nici o cunoștință despre
întâlnirea cu acei colegi. Dl Miko alerga, cu privirea, spre cineva,
apoi s-a apropiat de el și l-a îmbrățișat; era reporterul Vasile

Nicorovici, care avea o soră vestită, la universitatea
din Cluj, profesoara de marxism Călina Mare; eu
l-am îmbrățișat pe George Țărnea, Ilie Purcaru; și
Ion Țăranu, de la „Cronica” – Iași.
A coborât, ceremonios, întreaga floare și
suflare vestită a reporterimii române: Cornel
Nistorescu, Dinu Flămând și Mihail Tatulici, de la
„Amfiteatru”; Adrian Dohotaru, de la „Flacăra”; Ion
Cristoiu, de la suplimentul cultural al „Scânteii”;
Ion Lăncrăjan, de la cotidianul „Munca”; Daniel
Drăgan, de la „Astra” Brașov; Lucian zotti și
Romulus Diaconescu, de la „Ramuri” Craiova; Teodor Bulza și
Ion Arieșanu, de la Timișoara; Constantin Novac de la „Tomis”
Constanța; și Mihail Stoian, cu marele Marin Preda lângă el, urmat
de doi tineri redactori, care adunau materiale, pentru un întreg
volum omagial, în cursul anului, la Ed. „Cartea Românească”.
Unii și-au aprins țigările (nu existau sticle cu suc, la purtător!);
alții, un grup întreg se formase în jurul autorului Moromeților
și al Delirului. Începuseră să povestească ceva. Părea a pluti, în
aer, proverbul „biblic”: cine are urechi de auzit, să audă!... (Eu
am reținut totul, de la colegii, care fuseseră acolo, mai în față,
lângă Marin Preda). Din relatările lor „profesioniste”, se înălțau
informații... nepublicabile!...
Reporterul Mihai Stoian: „Maestre Marin Preda, eu vă cunosc
de când erați elev de liceu, în Ardeal; iar, la București, am fost,
amândoi, corectori de ziare, la tipografiile din Sărindar!... M-am
gândit: să trecem, în Scornicești, și prin piață! Să vedem dacă
găsim ceapă și usturoi; ouă și brânză! Precum știm: sunt încă
simboluri ale civilizației noastre țărănești – clasă sfântă, cu
secera, lângă ciocan, sus, pe stema Țării!... Dacă le găsim lipsă,...
ar fi momentul să facem o propunere,... o petiție, o mică jalbă,
semnată de noi, toți, aici, ce zici? Ce spui? Să mai luăm, alături
și niște muncitoare, de la Confecții și tricotaje! Și, mai pe urmă,
după ce analizăm temeinic, s-o prezentăm d-nei Directoare Elena
Bărbulescu, aici, la cancelarie; iar dânsa s-o dea fratelui său!?...
Însă, ce zic eu?... Și dumneata ai intrare la tov. Ceaușescu!... La
prestigiul d-tale, doar n-o să socotească manifestarea noastră,
care - cumva, o răzmeriță!... Sau vreo răscoală!...”
Maestrul Marin Preda:
– Dragă Mihai Stoian!... Dumneata mă pui, acum, să-ți
răspund, în fața atâtor condeieri! Să trecem, vrei, de la literatură
și artă, la politică? Și la politichie?...
– Doamne-ferește!... Sunt doar un om de bine!...
– Ascultă, mon cher!... Dumneata mă socotești pe mine
Tudor Vladimirescu?!... Nu mai există tragedii politice, domnule,
ci doar execuții! Ba, într-o zi, nu vor mai fi nici execuții!... Chiar
Isus Christos, de-ar coborî, acum, pe pământ, el n-ar mai fi lăsat
nici măcar să treacă Iordanul!... Darămite să ajungă, să intre în
Ierusalim!... Înțelegi românește? Pricepi ce îți spun?...
Se lăsase o tăcere de mormânt proaspăt, dar gol!... Probabil,
Preda îl privea pe pișicherul de prieten Mihail Stoian, prin acele
lentile mari, cu dioptrii arătoase, ca ale bravului soldat Sweyk, în
războiul cel demult mondial. Tăceau profund, smirnă!...
– Și îți mai spun eu, încă un lucru, mon cher!... Că nu este
consult să faci pe poltronul și naivul și să mă provoci, de față cu
acești colegi guralivi și curioși... Ei bine, chiar revoluționarul Tudor
Vladimirescu, de ar reveni, acum, printre noi, el nu ar mai fi lăsat
nici să treacă Oltul, împreună cu oștirea sa de panduri... Darămite
să ajungă la București!...”
S-ar putea nota și fixa, reportericește, ideea că toți aceia
care erau aproape de Marin Preda, îl priveau șocați și trăsniți.
Interdicții, puneri sub index, cenzură și propagandă „neonestă”?
Gândire liberă? La ce meditează ei, oare? Ce va „încăpea” și ce nu
va încăpea în articolele lor?...

Constantin zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.

Compoziție foto P. Cichirdan

– De ce taci?... Ei, ia spune-mi mie, mon cher!...
Aș putea eu, oare, om de artă, să zic poporului
– „norodului”, cum spunea Tudor –, intrând și
conducând această revoltă-revoluție: eu m-am
îmbrăcat în cămașa morții!?
*
„Cămașa morții” părea, chiar era în viziunea
tragică a Vladimirescului, cămașa lui Isus
Christos!... Ea a fost scoasă, în vechime, de pe
trupul Mântuitorului, fără să fie zdrențuită,
ruptă-n bucăți; ci câștigată, la zaruri, de către un
soldat roman, originar georgian; nu sirian, cum s-a spus. Acesta a
dus-o la familia sa, în Georgia-Iliria; și este socotită, până în ziua
de azi, simbol național-religios al Țării.
Episcopul Antim Ivireanul, când a fost adus la București, în
suita – „rădvanul” lui Constantin Brâncoveanu, a povestit, deseori,
această legendă cardinală, despre copilăria Creștinismului, în țara
sa, Iviria; iată, astfel, cum, prin sfinți, bătrânii părinți ortodocși, o
aflase și o știa și Tudor: „– Eu m-am îmbrăcat în cămașa morții!...”]
– De ce mă întrebi, mon șer Stoian, dacă taci? Bănuiești că
vom fi reclamați, așa-i? Turnați la Partid?...
– Doamne, ferește! Suntem doar oameni de bine!...
– Da?... Iată, mon cher, ce aș putea eu, personal, să-ți zic!... Pe
urmele Vladimirescului, se înțelege, văzând eu fraudele lui Triță
Făniță, procesele secrete ale vinurilor lui Ștefănescu!... Ceva, mon
cher, despre corupția, în sensul cel mai larg, precum largă e și
nebăgarea de seamă a legilor; și băgarea, lungă a mâinilor... prin
avutul obștesc al poporului! Iată ce-a spus Tudor al nostru: „Patria
este norodului!... Nu e tagma jefuitorilor!...” Înțelegi, asculți bine,
mon cher!? Fiindcă Tudor, negustor umblat prin Croația, Austria,
Rusia, s-a exprimat poetic și elevat!... Tagma, a zis, nu a zis gașca!...
Tagma – nu șleahta; și nici partidul!...
*
Doamne!... Nici aceste idei nu ar fi putut fi plasate, „strecurate”,
în articole și reportaje, transformându-l pe maestrul Marin Preda,
anticipând – într-un cumplit personaj tragic, precum se va vedea,
chiar în acel an, 1980.
Mai bine zis și scris: imediat, în vară!... A încetat din viață, la
Mogoșoaia, Palatul-proprietate, naționalizat, al Martei Bibescu,
cu fața în sus; și a rămas o moarte nelămurită, nici până în zilele
noastre. Îl avea alături, chiar și în seara banchetului zilei sale de
naștere, pe un poet june, talentat, pe care îl și debutase, în volum,
ce va deveni, în gura tovarășei Elena, în fuga, nu spre Egipt, ca a
Mariei lui Iosif, ci spre Snagov, auzind radioul șoferului „Daciei”:
„– Asta e vocea nebunului de Dinescu!...” Tovarășa îi mai
auzise, oare, vocea la Europa Liberă? I-o cunoștea? Și Mircea
Dinescu avea să devină un personaj dramatic – rămas fără dinți în
gură – al Revoluției Române, peste 9 ani!...
*
Am avut soarta să fiu chemat la înmormântarea lui Marin
Preda și să scriu! Am avut-o, lângă mine, pe regretata mea soție
Lucia, care mi-a povestit, în amănunt, o observație, făcută de ea,
un detaliu fin, de auz straniu, petrecut, în secundele coborârii
coșciugului, în mormânt; o idee, o informație „reportericească”,
cu adevărat senzațională!... Atâtea aparate de filmat au stăruit
asupra coborârii încete a coșciugului, a clipelor îngropăciunii;
și atâta mulțime se înghesuia să vadă și să țină minte, încât
zgomotele mecanicismelor „ochilor magici” erau chiar ritmul și
trepidația și cadența Eternității, în care intra Marele Om!
Apăruse și o „practică”, în presă, despre realitatea ascunsă,
ori „strecurată”, pe care poetul Marin Sorescu a numit-o, pe
cale orală: „șopârlă” – „șopârliță”! Termenul s-a impus, înșelând
cenzura – și făcând deliciul cititorilor. Mi-a apărut, în reportaj,
următoarea idee-șopârliță „subversivă”: stadionul din Scornicești,
care tocmai fusese terminat, putea primi 25.000 spectatori!...
Vătuind ideea, camuflând-o, descriind, mai încolo, tunderea
unui gard viu, am mai adăugat că populația Scorniceștilor,
unindu-se cu comunele Potcoava și Tătărăi, avea 11.000 de
locuitori! Deci sub jumătatea încăpătorului Stadion! Miko Erwin
descoperise și el o „șopârlă”: se construia un spital orășenesc,
plănuind să aibă... 1000 de paturi!... Poetul Malarmé spunea,
despre poemele sale: „să mai adăugăm puțină obscuritate”.
Nu mi-i amintesc cuvântând, lângă groapă, pe Geo Bogza,
George Macovescu și D. R. Popescu...
Reporterii Socialismului biruitor, pe șoptite: să mai strecurăm
o „șopârlă!”...
(Continuare în pag. 14)
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e-alungul timpului în cadrul Bisericii Ortodoxe Române au
fost slujitori ai sfintelor altare care și-au pus viața în slujba
credincioșilor și patriei, astfel, în acest context, s-au realizat studii
și cărți cu conținut moral, liturgic, catehetic, pastoral, culturalcreștin și istoric pentru a evidenția rolul pe care l-a avut în viața
satului românesc, preotul.
Cercetând documete istorice din arhivele bisericilor se poate
constata că preotul, din cele mai vechi timpuri, a însemnat pe
cărțile de slujbă diferite întâmplări importante care au avut
loc în viața satului românesc pe care-l păstorea. Pe marginea
acestora s-au realizat studii, articole, cărți, pagini nemuritoare
din istoria localității. La începutul secolului al XX lea, mulți au
scris povestea vieții lor, într-o formă literară mai amplă, au realizat
acele importante cronici parohiale, iar în timpul Primului Război
Mondial au scris jurnale de război pentru a nu se da uitării ce a fost
în acele moment de urgie pentru viața românului. Ca și istoricul,
preotul face parte din conștiința neamului său. Memoriile de
război întocmite de preoții care au luat parte pe front nu sunt
multe și nu au fost publicate în număr mare până în prezent.
Motivele sunt multiple.
Țin și deschid cu profundă și justificată emoție în mână Jurnalul
de armată al Preotului Ioan Negoescu, fost preot la Parohia
Greblești, comuna Câineni, jud. Vâlcea, care conține însemnări
din Primul Război Mondial. Jurnalul curpinde mai multe caiete.
Prin amabilitatea strănepotului Părintelui Ioan Negoescu, acum
preot la Parohia Greblești, comuna Câineni, județul Vâlcea, am
primit spre cercetare tomul al II - lea, în care este consemnată,
de mână, cu cerneală, zilnic, activitatea pe front a părintelui în
perioada 20 iulie 1917 – 17 ianuarie 1918 (Sascut), între paginile
471 – 1033 (care s-au păstrat până acum).
Preotul Ioan Negoescu s-a născut în comuna Boișoara,
județul Argeș (acum Vâlcea), la 5 mai 1859, din părinți creștini
plugari. Tatăl său, Vâlcu Popescu, era fiul preotului Lion Popescu
din Boișoara, județul Argeș (acum Vâlcea), iar mama sa, Petria
Boureci, era de fel din Perișani, județul Argeș (acum Vâlcea). La
40 de zile de la naștere a fost înfiat de unchiul său, Preotul Ioan
Popescu din Greblești, căruia îi murise cel de-al șaselea copil.
A învățat primele clase în Greblești, apoi la Râmnicu Vâlcea și
Curtea de Argeș, iar între anii 1874-1878, a urmat cursurile
Seminarului Teologic Ortodox de la Curtea de Argeș. După ce
s-a căsătorit, a fost hirotonit preot la 15 aprilie 1881, de către
Episcopul Argeșului, Ghenadie Petrescu, pe seama Parohiei
Greblești. În anul 1892 a inițiat și susținut construirea unei școli,
pentru că elevii învățau numai iarna, în casa sa. Era, pe bună
dreptate, îndrumătorul satului său, atât la știința de carte cât și în
cele duhovnicești, motiv pentru care în anul 1898 a fost hirotesit
duhovnic de Episcopul Argeșului Gherasim Timuș. Deși locuia
într-o localitate cu oameni gospodari și harnici, a considerat
că mulți dintre aceștia se confruntă cu numeroase neajunsuri,
datorate lipsei unor centre în care își puteau valorifica munca sau
din cauza unor sisteme bancare împovărătoare.
La data de 24 aprilie 1905 a înființat Banca Populară Greblești
– Boia, fiind desemnat timp de patru ani casier al acesteia.
În anul 1908, în perioada 16 mai – 24 iunie a călătorit la Locurile
Sfinte, consemnând într-un jurnal, zilnic, toată această perioadă.
A primit titlul de “Hagi” oferit de către Patriarhul Ierusalimului, în
anul 1908. Revenit în parohie, și-a continuat activitatea cultural și
duhovnicească, fiind unul dintre ctitorii comunității.
Între anii 1910 – 1919 a ridicat biserica nouă din Greblești.
După intrarea României în Primul Război Mondial a fost
mobilizat la 10 august 1916, la trenul sanitar permanent nr.
4, avându-l comandant pe maiorul dr. Ioan Puțureanu, de la
Olănești. La 1 noiembrie 1917 a fost mutat la spitalul de evacuare
de la Sascut, unde a stat 4 luni. Din 1 martie 1918, până la 1 aprilie
1918, a fost transferat la Regimentul 69/77 Dorohoi – Infanterie,
când a fost demobilizat. Pentru meritele sale deosebite pe
câmpul de luptă și îndrumarea soldaților, la 1 ianurie 1918 a fost
avansat la gradul de căpitan, cu ordin expres primit de la Ministrul
de Război. La un moment dat consemnează într-unul din caietele
sale că “preot militar am plecat de acasă. Tot preot militar voi
merge acasă atunci când Dumnezeu va vrea”. Lăsat la vatră, a
înțeles că trebuie să așeze în cronici istoria și tradiția satului său
și experiențele vieții sale, fapt pentru care a scris istoria școlii, a
bisericii din Greblești, o culegere de proverbe, jurnal la Locurile
Sfinte 1908, jurnal de front (trei tomuri 1435 pagini), despre
religia popoarelor antice, despre medicină și despre legi.
Între anii 1919-1922, cu ajutorul fratelui Ioan Bascoveanu, a
dezgropat și a adunat în hotarul comunei Câineni peste 650 de
eroi cu osemintele lor, pe care le-a așezat în 8 rânduri, într-un

mormânt comun, unii lângă alții, în curtea bisericii vechi, pe care
i-a înmormântat cu toată cinstea.
Jurnalul din armată este doar o filă din tripla cronică a
războiului care a început în august 1916, cu luptele din Ardeal,
atins maximum de intensitate pe frontul din 1917 și a continuat
cu evenimentele din anul 1918.
S-a pensionat la 1 decembrie 1930, fiind urmat la biserică de
fiul său Nicolae. A fost distins cu medalia “Pro-Memoria” acordată
de către Elisabeta a României. de asemeni a primit Medalia
Jubiliară. Meritul principal al autorului este acela că a găsit timpul
necesar pentru a reține și nota zilnic evenimentele cele mai
importante care au avut loc în acest război, pe front, sau despre
ce se petrecea în teritoriul liber sau cel ocupat. Jurnalul este un
document veridic, o istorie vie și plină de patetism a unei epopei
a poporului nostru. Valoarea jurnalului constă în aceea că autorul
nu este numai un simplu spectator care stă deoparte și asistă, ci el
este personaj implicat activ. În toiul luptelor, a știut să sădească în
inima soldaților încrederea înierarhia militară, în sine și în victorie.
Preot fiind și cunoscând faptul că una din cele 10 porunci spune:
“Să nu ucizi!”, a înțeles cât de greu este să le vorbești soldaților,
având această misiune, îmbărbătându-i să biruie dușmanul,
bineștiind că a birui înseamnă și a ucide! A contribuit la alinarea
suferințelor celor răniți în luptă iar eroilor căzuți li s-au săvârșit
toate serviciile religioase după rânduiala creștină. În acest sens,
iată o însemnare din: „1917 iulie 30. Duminică. Cosmești:
La ceasurile 23.00, am fost în această gară, în care deja soseau
într-una automobilele cu răniții după frontul nostru, cei mulți răniți
din ei, care puteau să meargă pe picioarele lor, veneau a-i îmbarca
la tren singuri, iar cei grei îi aduceau șoferii și căruțașii. Bubuiturile
de tunuri și păcăniturile de armă care erau în fața noastră nu era
altceva, era nemaipomenit, iad. Am asistat la Predeal, Bușteni,
Sinaia, dar aici era cu totul teribil, n-a stat lupta care a început la
1.00 în această noapte, a mers cu așa furie, încât îți venea să nu
mai fii în simțirile omenești. Lupta adevărată de la Verdum. S-au
uimit și ofițerii germani de vitejia furioasă a soldaților români. Din
miezul nopții am încărcat într-una la răniți până la ceasul 12.00,
când a început să se audă ghiulele dușmane, aproape pe lângă
trenul nostru. Noi încărcam pe acei răniți cu oarecare formalitate,
însă, când am văzut așa, i-am adunat pe toți fără forme și n-am
lăsat nici-unul acolo, expuși măcar că nu mai era loc la tren și am
adunat toți răniții după jos și am plecat cu ei, venind în triajul
Tecuci. Am încărcat de acolo alți 400 răniți și cu un număr de peste
900 răniți, ceea ce n-am transportat la nici o cursă atâta sumă. Am
muncit la îmbrăcat, am cetit cu Nonică slujba înmormântării de
3 ori, pentru 9 morți care încetaseră din viață, rânduri, rânduri.
Apoi, la triajul din Tecuci, asemenea erau gata alții de îngropat.
La ceasurile 3.00 am plecat din triaj și la Frunzeasca am făcut
cunoștință cu 2 preoți militari; unul, ginere lui Popa Melache din
Drăgășani, iar celălalt era brăilean. În gară am depozitat tot felul
de materiale: alimente, muniții, erau și cutiile goale de alamă în
care fuseseră ghiulele de obuz și schije din tunuri, le aduseseră ca
să le umple din nou, să le dea germanilor”.
Acest jurnal este un document original și prezintă descrierea
faptele eroice ale soldaților români pe câmpul de luptă în Primul
Război Mondial, peisaje, localități, portretizări laconice ale
unor conducători de armate. Munca preotului pe front a fost
una epuizantă: să spovedească, să împărtășească, să oficieze
înmormântări, să săvârșească serviciul religios în condițiile în
care zilnic aveau loc lupte, trupele erau în mișcare, să viziteze
răniții, să-i încurajeze, îmbărbătându-i. Sunt arătate marile viruți
ale poporului nostru ca de altfel și deplângerea unor degradări
morale ivite ici și colo, sau condamnarea necruțătoare a unor
pactizări cu dușmanul, care au îngreunat suferința populației
rămasă sub ocupație.
În general, se spune că istoria este domeniul care selectează
faptele și sursele. Așa este, dar a trece cu vederea unele
documente sub tăcere, care sunt relevante prin conținutul lor,
ar fi o mare greșală, după cum este acest jurnal, o sursă sigură
pentru istorici, prezentând multe informații despre viața cotidiană
de pe front, diverse detalii la care a luat parte.
Părintele Negoescu a consemnat comunicatele Marelui
Cartier General, între numărul 341 și 483, care relatau laconic și în
raport cu informațiile de moment evenimentele de pe cele două
fronturi, de pe Carpați și de pe linia Dunării, .
Operă a unui preot de regiment, jurnalul are împătrită
valoare: literar-istorică, religioasă, morală și socială. Din punct de
vedere literar, poate fi o cronică a unei epopee descriptive, pentru
că descrie felul în care s-au desfășurat luptele într-o perioadă de
timp, cu întocmirea unor portrete de luptători, făcute de autor,
ca participant activ, deci veridice și originale, ale luptătorilor din
tranșee, ale ofițerilor și soldaților. Din punct de vedere religios,

jurnalul înfățișează, direct istorisirea activității unui preot pe
front, afirmând prezența Bisericii noastre în astfel de momente
hotărâtoare pentru destinul național, pe de o parte, și pe de altă
parte, de nevoile duhovnicești ale soldaților. Sunt menționați
mulți preoți, participanți pe front, înfrățiți în diferite slujbe,
în suferință și cu aceeași grijă. Rugăciunea, iertarea, sfințirea,
liturghia, împărtășania, au fost mijloace specifice Bisericii prin
care a contribuit la întărirea și stimularea forțelor sufletești în
luptă, la crearea avântului, sau ceea ce, în limbajul războinic,
numim spiritul de sacrificiu. Războiul scoate la suprafață energii
ascunse în sufletul eroului, sau josnice. Ca preot, el a înregistrat
pe cele eroice, dar le-a condamnat și pe cele josnice, trăind în
mijlocul țăranilor.
Momentul de scriere în acest jurnal zilnic a fost o formă prin
care părintele și-a topit sufletul de dor față de cei dragi, de familia
sa, de credincioșii săi și o alungare a suferințelor războiului, simțindu-se mai aproape de ai săi, încât depărtarea nu o mai simțea
ca fiind tristă. De câteva ori este cuprins de nostalgia locurilor
natale, de care se simte strâns legat. Totodată, își descrie propriile
trăiri, din care reies puternice sentimente patriotice. Jurnalul
este redactat într-un stil ușor accesibil, ușor de citit, asemănător
cu stilul memorialistic al învățătorilor, oferindu-ne o întâlnire
emoționantă cu sufletul soldatului român, modest și viteaz.
Desigur, misiunea preotului pe front nu a fost una ușoară, ci
dureroasă.

fragmente din jurnalul de război2
1917 iulie 28. Vineri. Triaj – Tecuci. „Atât noaptea cât și ziua
n-am putut avea nici-o odihnă, din cauza bombelor ce arunca
tunurile inamice aproape lângă trenurile noastre. Aseară a fost
luptă aeriană de aeroplane, atât ai noștri cât și inamicul azvârleau
bombe asupra aeroplanelor observatoare dar nu s-a făcut
nimic. De la miezul nopții am început a îmbarca răniții care au
ținut această operațiune până la 12.00, când, abia am terminat
încărcarea a 400 de răniți, au făcut doctorii destule pansamente
pe loc și pe drum în mersul trenului. Am plecat la 15.00 ceasuri
din Tecuci și am ajuns la Vaslui la ceasurile trei. Acolo este un
triaj, unde am debarcat toți răniții. Declarațiile ofițerilor răniți și
a tovarășilor, era ceva îngrozitor, numai auzind de feluritele morți
groaznice și sfâșiitoare de inimă, cum apuneau în mormânt de
vii, bieții noștri eroi, luptând pentru salvarea patriei noastre. Dacă
toți de la început și până la sfârșit și-ar fi făcut datoria către țară
cu cinste, cu dreptate și cu curajul de acum, nu numai că n-am fi
în halul acesta, dar am fi avut cu totul altă situație. Dar unii n-au
luptat, alții au făcut tărăboi din război de câștig material, iar alții
au fost iuzii țării”.
Banca. 1917. Duminica. August 10. „Astăzi am făcut slujba
obișnuită în gară pentru sănătate și izbânda armatelor române,
precum și parastas pentru cei răposați pe câmpul de luptă,
apărând patria, neamul și religia. Apoi am făcut plimbare pe linia
trenului în jos tot cu gândul spre România ocupată, unde am făcut
tinerețele, le-am făcut pe ambele maluri ale Oltului, mai cu seamă
pe malul stâng al râului și Boia, cea cu păstrăvi”.
1917. August 22. Marți. Banca. „zi răcoroasă. De dimineață
am luat-o la plimbare, am trecut râulețul Bârlad, m-am suit sus pe
un deal cu clăițe de grâu și porumb dar nu cu roadă multă, m-am
uitat în toate părțile, semăna că ar fi spre ceair. N-am văzut nici-un
sat acolo, numai niște târle de vite.
La ceasurile 16.00 am plecat cu trenul la Frunzeasca. Pe drum
m-am întâlnit cu Constantin, cumnatul lui Ion de la Spin. El mi-a
spus că Nicolae Surpățanu l-a lovit o bombă din aeroplane sau
de tun, duminică la 20 august, Tecuci și a murit. Nicolae Rebegel
(Poplacă) a murit la Hodora, jud. Iași și Nică Matei și Stan Nicolae
la Focuri și Dinu Pioreciului.
La ceasurile 21.00 am ajuns la gara Tecuci și pe dată am
fost primiți cu o bombă de la inamic care spre norocul nostru a
căzut dinaintea mașinii neexplodând. Din gara Tecuci am plecat
la Cosmești, loc mult mai periculos ca triajul Tecuci. În această
noapte am îmbarcat toți răniții veniți aici, apoi am plecat cu ei la
triajul Tecuci, ajungând înainte de ziuă la ora 3.30”.
Foltești. 1917 august 31, joi. „De dimineață, la ora 6.00 eram
în această gară, după ce pe noapte am trecut prin Crasna, Roșiești,
Banca, zorleni, Bârlad, Băbana, Docănești, Tolosman, Berești,
Ghibirceni, Fulgerești, Lascăr-Catargiu, de aici am încărcat atât
răniți precum și personalul necesar pentru îngrijirea lor. Am ajuns
la gara Foltești, unde am rămas câtva timp, fiindcă se revocase
ordinul de a merge la Reni. În tot parcursul drumului făcut în
această noapte, am primit știri îmbucurătoare pentru pace.
(Continuare în pag. 14)
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„oRAȘELE” ARHITECTULUI...
(Urmare din pag. 12)
*
Orașul Timișoara fusese cel mai bine informat, dintre toate
orașele Țării, asupra crizei ascunse, camuflate a comunismului
românesc; apoi, a urmat Cluj, chiar și în ordinea tragediilor,
tragerilor cu mitraliere și tancuri-tunuri, cu apă, în populația
pașnică.
Am activat, din primele clipe, alături de actorii Dorel Vișan
și Victor Rebengiuc, invitat, atunci, într-un mare rol, la Teatrul
Național Cluj; am editat și difuzat, în noaptea de 22 dec. 1989,
primul număr revoluționar al cotidianului „Adevărul în libertate”
(Făclia, de astăzi).
Și am observat un lucru uimitor: din lipsă de informații, cetățenii
au fost, imediat, grav manipulați: trupe maghiare, la graniță,
teroriști arabi, trupe sovietice în Dobrogea, turiști ucraineni
trecând spre Serbia etc. Specialiști, precum locotenent-colonelul
Vereșezan, intelectuali precum Dumitru Mazilu („revoluția
confiscată”), Doina Cornea („Revoluția furată”) nu au putut
contracara deformările ideilor, diversiunilor și intoxicărilor
guvernelor provizorii.
Încă o observație, chiar din primăvara 1990: ignoranța și
lipsa de informație, nu doar manipulau cetățeni, ci în forma ca
viitori... reacționari! Un citat, din publicistica lui Eminescu, în
1879, referitor la Republica de la Ploiești, vă spune totul: „cei
nesimpatizați de popor își vor vedea ideile întoarse și răsucite!...
Vor fi citați, în fața opiniei publice, după șoapte și calomnii,
acreditate, prin repetare!... Aparența va ține locul convingerilor.
Iar maniera de a propaga, astfel, lucrurile, a unor contemporani
mediocri, ne va face să-i numim reacționari.”
Până la alegerea primului președinte, în Duminica Orbului, Revoluția Română din 1989, încă mai fusese numită Revoluția
Tineretului. Chiar regretatul nostru prieten, scriitorul George
Șerban, autorul celebrului punct 8, de la Timișoara, în 20 dec.
1989 („nomenclaturiștii să nu mai intre în politică”), a comandat
o statistică, la sociologii Universității de Vest: de unde proveneau
grupurile, mulțimile, manifestanții, protestanții, care au iscat focul
Revoluției, împunându-l în toată Țara? Ce vârste aveau oamenii?
Luptătorii?...
Răspunsul a fost uluitor; erau trei categorii: studenți, orășeni
și muncitori; toți tineri, nedreptățiți, grav, de acordul global;
trăind în chirii, sărăciți și umiliți. Aceștia, din urmă, se aflau între
18 și 25 de ani; și erau originari, majoritatea din Bihor și Apuseni,
concluzia: „Nepoți ai revoluționarului Avram Iancu!...”.
Intoxicările au sporit și crescut!... Reacțiunea (vorba lui Nea
Iancu Caragiale) și Restaurația au dospit, au mocnit și avansat!
Minerii, și ei, chemați au venit la București, repede au venit!...
Revista „Tribuna” și alte publicații au fost închise; spațiile Tribunei,
în centrul Clujului, au fost închiriate unui club de fotbal falimentar,
care muncea, cu piciorul, nu gândea.
*
Lumea românească încerca, după 1989, se zbătea: să ajungă
la transparență și limpiditate, claritate! Aștepta un nou activism –
acela al generațiilor mici, care ies de pe băncile facultăților. Voiau
toți presă nouă, reviste noi! Mentalități noi!...
Am trăit și cunoscut numeroase experiențe, curente, cenacluri, imprimerii, acestea devenite digitale; am format redacțiile: „Gazeta patronilor și meseriilor” (1990); „Fapta transilvăneană” (1990-1992); „Gardian” (1992); „Calea” (a Societății
Cultural-Științifice „Simeon Bărnuțiu” (2010); revista „Filarmonica”
(1999); transformată în revista urbană „Orașul”, acestea, din urmă,
finanțate și potențate de un manager ieșit din comun: celebrul
arhitect și publicist transilvănean - maramureșean: Ionel Vitoc.
*
L-am cunoscut pe dl. Vitoc, înainte de Revoluția Română din
1989, în împrejurări legate de destin! După nașterea celui de al
patrulea copil, soția mea, Lucia, făcea deseori, chiar la serviciu,
crize de hipocalcemie; și trebuia să sun salvarea și să fiu, acolo,
chemat de urgență. La D.S.A.P.C. (Institutul de construcții –
blocuri, hoteluri, alte edificii publice – pe aceleași culoare, se afla
elita arhitecților ardeleni. Maestru Ionel Vitoc fusese transferat,
din postul de arhitect-șef al Sibiului, în acela de arhitect-șef al
Clujului. Fusese, acolo, unul din consilierii și prețuiții intimi ai
unui prim-secretar vestit, cetățean român de origine germană:
Richard Witner, căruia îi va fi urmat, curând, foarte tânărul Nicu
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Ceaușescu. Pe lângă Flavius Bizo, directorul D.S.A.P.C., care era
pasionat de Aforismele și concepțiile sculptorului C. Brâncuși,
l-am cunoscut pe arhitectul Ionel Vitoc. Fratele său, economistul
Claudiu Bizo, direcționa Clubul cultural al Universității, Galeriile de
pictură și „Foyerul” – pentru alte ceremonii! Lumea părea mică!...
Aproape toți arhitecții, pe care mi-i mai amintesc, au fost
co-memorați, colegial, în revistele și numerele „Orașul”, patronate
de dumnealui: Vasile Mitrea, Aurel Buzuloiu, Ianoș Havaș (care
a emigrat în Israel), Al. Arboreanu, I. Barabaș, Ion Ivanov, Frate
Valer, Tami Adrien, Gh. Litvin, Katalin Koroky, Gh. Teodorescu.
Simpatia acestora pentru opera și concepțiile sculptorului
revoluționar Constantin Brâncuși, m-a legat profund de ei.
Folosind noul concept, de „civilizație a imaginii”, făceam referințe
și la edificiile pe care le ridicau dumnealor, adevărate „vizualizări”,
în care intra și disciplina arhitecturii, extrem de impunătoare, în
peisajul societății.
*
Când m-a invitat, să concepem și să tipărim o revistă, nouă,
clujeană – „Orașul”, care să combată haosul unor cartiere noi,
precum Bună ziua, Câmpului, și chiar cartierul, fost comună a
Clujului – Florești, m-au convins ideile sale, tranșante și libere,
despre urbanism și o nouă civilizație – a Audio-vizualului.
După experiența Filarmoniei (1999), publicația dedicată nu
numai ideilor scriitoricești – cuvintelor și literelor, ci și teatrelor,
cinematografiei, operei, artelor plastice, muzicii, a urmat
experiența revistei „ORAȘUL”, arhitectura postmodernă, plastica
stradală, viziunea cu adevărat urbană, urmărind p.u.z.-uri, de-a
lungul anticului Someș, nu spre dealurile, colinele, pădurile
înconjurătoare, elogiind o nouă geometrie arhitecturală, pe
verticală.
*
Toate au devenit istorie: 13 ani de trudă intelectuală,
jurnalistică, în slujba civilizației imaginii; și a Audio-vizualului
actual; redacția, redactorii și colaboratorii au scris și publicat
50 de numere de revistă consistentă, elegantă, de fapt – 50 de
volume!... În toate genurile literaturii.
Personalitate excepțională, arhitect și publicist, călătorind
des în America, unde trăiesc și activează fiii săi, maestrul Ionel
Vitoc a acționat, în profesia sa, ca un real reformator și înnoitor: a
întemeiat Fundația „Carpatica” , Galeriile de artă plastică „Orașul
- Carpatica”; un studio de teatru, unde se produc (și) spectacole
muzicale, orchestre; a înființat Tabăra internațională, pentru
elevi, de la Vălenii Șomcuței- Maramureș (zona sa de naștere). A
inițiat conferințe, a colecționat o uriașă bibliotecă... A organizat
lansări de carte cu autografe, audiții muzicale, vizite de studiu
și reportaje, mai ales în nord (colaborator prof. Ion Ardeleanu;
la Satu Mare, în cadrul revistei Poesis – colaborator scriitorul
Gheorghe Vulturescu; la Alba Iulia și la Sibiu, în cadrul orașuluicapitală culturală europeană; la Râmnicu-Vâlcea, Drăgășani și
hidrocentralele de pe Olt și Lotru – colaboratori scriitorii Ioan
Barbu și Petru Cichirdan).
Cu domnul P. Cichirdan, directorul publicațiilor revistelor „Povestea vorbei”, „Cultura valceană”, „Cultura Ars Mundi” și „Forum vâlcean”, colaborarea a fost mult mai complexă, domnia sa semnalând și
recenzând în diverse numere ale revistei „Orașul”; publicând cel mai
senzațional reportaj despre Alexandra Nechita – „Micul Picasso”,
despre expoziția româncei-americane în grădinile Ateneului
Român din București. Această colaborare începând în anii 2002
și 2003 cu prilejul expozițiilor de pictură pe sticlă „Vechiul și
Noul Testament” de la Muzeul Național de Artă din Cluj Napoca
și expoziției de pictură și sculptură „Carmina Burana” în cadrul
galeriilor „Carpatica” din același oraș.
Ionel Vitoc nu a fost manevrat, mânărit și manipulat de nimeni,
în viața noastră postrevoluționară! Înălțând edificii, hoteluri,
școli, biserici, nu numai în țară, ci și în Italia, Serbia, Austria, Rep.
Moldova, prietenul nostru a privit, ironic și chiar aspru, pe cei care
au nostalgia regimului defunct, multilateral dezvoltat și eliminat
din Istorie. Tot dumnealui este cel deschis tuturor colaboratorilor
(academicieni, universitari, specialiști români – din Canada,
Franța, SUA), neauzindu-se să fi cenzurat sau omis pe cineva, în
acești laborioși ani, ziși de nesfârșită tranziție.
Mă simt onorat să-i pomenesc, aici, pe șefii de rubrici și
editorialiștii revistei de cultură urbană – „Orașul”, care, prin
valoarea lor universitară, profesorală, academică, le-a sporit și
cunoașterea și popularitatea de apreciați publiciști: Ionel Vitoc
și Mircea Popa (editorialele și cronicile actualității); Marcel
Mureșeanu, Horia Bădescu și Ion Cristofor (rubricile poeziei

contemporane); Constantin Râpă (Viața muzicală, Filarmonica,
Conservatorul); regretatul Iosif Wiemann (Științele – Geologie,
Speologie); Constantin Cubleșan (istoria literară, eminescologia
ș.a.); Titu Popescu (De vita estetica); Adrian Țion (teatrul, proza,
actualitatea teatrală și cinematografică – T.I.F.-ul); Virgil Mihaiu
(Jazzul, Memorialistica); Mihaela Bocu (Jurnalistică și reportaj);
Negoiță Lăptoiu (Artele plastice, Viața Galeriilor de artă); Ovidiu
Pecican, Ion Silviu Nistor, Vasile Lechințan (Istoria contemporană,
Clujul interbelic – Albumul istoric și arhivistic al Clujului); Teodor
Mateescu (rubrica Sporturilor de performanță din România Mare
până azi); Viorel Hodiș (Actualitatea lingvistică: Cum vorbim?
Cum scriem?); Valeriu Teodorescu (grafică revuistică și de carte),
regretatul C. Oros (Istoria vestimentației europene) etc.
*
Concepția curajoasă a Maestrului Ionel Vitoc, donațiile și tot
ceea ce a realizat ca arhitect („Grand Hotel Italia” – rămâne cea
mai semeață clădire turistică, din toată Transilvania, proiectată
de dumnealui, despre care am semnat un lung reportaj); m-a
ținut aproape de efervescența publicisticii sale și de coeziunea
redacției.
N-am agreat, în acești ani ai libertății postrevoluționare, pe
aceia care consideră Revoluția tineretului din 1989, cum a fost
ea numită, la început, o... lovitură de stat; o... harababură; o
răzmeriță – cuvinte denigratoare, profanatoare, injurioase, care-i
produceau, iată, silă (încă din 1980) unui mare scriitor precum
Marin Preda (fiindcă de aceea am început acest eseu memorialistic
– cu o amintire strașnică despre el, perecută la Scornicești).
Nostalgicii, reacționarii, cei ce doresc, încă, să punem umărul,
ca să restaurăm politichia defunctă, cei ce pun, la o cafea, lovitura
de stat în locul Revoltei-Revoluției Tineretului, din Timișoara, de
unde a ajuns în toată Țara, au dat o lovitură cumplită înfiripării
unei noi morale cetățenești, creștine, a purificării societății.
Aceasta este pricina unei sile, în continuare, enorme și a
sărăciei, care a cuprins clasele și păturile mijlocii și mai ales pe
cei foarte tineri, care caută să muncească, pe un ban mai bun, în
Europa Unită, nu, rău-spus: în străinătate!...
În locul unor deputați și senatori onești, vedem acești vechi
„școliți” la academia „Ștefan Gheorghiu”, răspândaci și aventurieri
– stâlpi reacționari, acum baroni, punând umărul la „restaurație”,
în locul adevăraților politicieni tineri, onești. „Ecriveni”, scriindu-și
cărțile în pușcărie! Restauratori și reacționari confuzi, vicleni și
slugarnici. Dl deputat, luptător în Revoluția Română, Doru Mărieș,
a preluat de la acad. Istoric Răzvan Teodorescu, vechi director
al Institutului Revoluției, vehiculând-o în presa audio-vizuală,
ideea că avem, ca o concluzie, de fapt: o lovitură de stat – contra
Revoluției Române a Tineretului („furtul”, „confiscarea” ei,
metafore intelectuale dramatice, reale!).
*
Cât va mai dura, până la o înnoită morală creștină? Restaurație
e, acum, chiar lângă mâinile și coatele mele, prin care mă
distanțez, din pricina... Pandemiei; fiindcă, în vreme ce am trimis
în librării o carte de 700 de pagini, dedicată Revoluției Tineretului, un prieten vechi, de cincizeci de ani, spune unor români de
peste Ocean (el fiind filolog, nu specialist în istoria contemporană)
că, în urma loviturii de stat, din 1989, a emigrat jumătate din
populația României, lăsând, înlăuntru, numai profitori, baroni și
escroci!
Nu pot să nu amintesc maladiile societății românești, existente,
încă și mai puternic, azi, descoperite de scriitorul-judecător Urmuz, în urma contemplării Înțelepciunii pământului, de Brâncuși,
expusă, în 1908, la Atheneul Român, din București, privind și
lăcrimând, în fața acelei sărace măicuțe bătrâne, boli pe care și
le-a notat, mama, Eliza Vorvoreanu: Lașitatea cugetării (minciuna
– „alba-neagra”); Sucirea politicească a logicii; Ignoranța
snobismului; austeritatea credinței famelice; și ticăloșita Justiție!...
*
*
*
Iată de ce-i iubim, activăm, publicăm la revista liberă „Orașul”,
de 13 ani! Pentru că am primit, în urma evenimentelor din Dec.
1989: dreptul la expresia liberă, dar, sperăm și cultă; prăbușirea
cenzurii – darul de a călători – Drepturile fundamentale, universale, ale tuturor oamenilor!...
Profesionismul și cultura arhitectului Ionel Vitoc au făcut ca,
de la „orașele” de care s-a ocupat (Sibiul și Clujul), să impună și
titlul acestei valoroase reviste transilvane: „Orașul”, importantă și
prețuită, în întreaga Țară!... Agreată, din acest an, și de Uniunea
Scriitorilor din România.

profesor și directorul Seminarului din Vâlcea, unde a fost acel spital mobil. Am făcut cunoștință cu
dânsul, îmi spunea și de părintele Crețu că ar fi trecut în Rusia. Mai erau în serviciul spitalului 2,
De dimineață am ieșit la aer, în apropierea trenului, am văzut oi de Rusia, le duceau la pășune, femei din Câineni-Vâlcea, una a lui Ion G. Deaconu și a lui Gheorghe al lui Petru. La ceasurile 20.00
am ajuns la stația Banca, locul nostru de garat”.
toate erau albe, dar fălcile, pieptul, pline de bărbii foarte mari, ochii îi aveau mici.
Aici iar erau ruși foarte mulți, rânduiala nu se mai știa, ce mai făceau, căci planul lor parșiv s-a văzut
1. Preot Ioan Negoescu - Hagi, Călătoria la Locurile Sfinte, Ierusalim, 1908, Editura Homo religiosus, Dacia, Cluj
din întâiași dată, care le-a fost scopul infernal. Am debarcat pe răniți ce-i aveam la tren, la spitalul R. Napoca, 2008, pag. 188.
Vâlcea, ce erau în Berești. Am găsit acolo preot de regiment, al spitalelor pe părintele Nicolaescu, 2. Acest jurnal este în curs de apariţie editorială.
(Urmare din pag. 13)
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IoN MICUț
EpIGRAME
Secunda
transcendentală
Deși-i polei pe serpentină,
Șoferu-n noua lui mașină,
Pătrunde-n curbe cu tupeu
Și-l vede-apoi pe Dumnezeu!
Împlinire
Ce bine este însurat,
Că totul este rânduit,
Că am mâncare, pat curat,
Dar și amorul gratuit!
La unii,
coarnele-s utile
Coarne, când i-a pus soția
A fost mulțumit căruntul,
Că nu-i zboară pălăria,
Când afară bate vântul.
pe margine de șanț
Hoțul, îngrozit gândea:
Vine iarna, ger, ninsoare,
Trebuie să fur ceva,
Să ajung iar la-nchisoare.
Aniversare
cu cucuie
De ziua mea, drag iepuraș,
Îmi chem amicii pe la mine!
Dar soața-mi zice: Vai de tine,
De-aduci bețivii din oraș!

15
La sânul soacrei

Decădere

Eu când v-am spus, nu am glumit,
De soacră-s tare mulțumit,
Nu pentru fata ce mi-a dat-o,
Ci pentru cât a înzestrat-o.

Mi-a zis amicul curios:
Te-ai apucat de epigramă?
C-ai fost un procuror de seamă
Și te credeam om serios!

pictorița

Agenția
de știri

Scrociob mi-a dat de Anul Nou
Portretul meu, drept un cadou
Și după ce l-am dus acasă,
Cățelul urlă de sub masă.
1

Evitarea
crizei financiare
Nu sunt cuprins de isterii,
Că ești amantul soaței mele,
Văzând că nu ai gusturi rele,
La haine, genți, bijuterii.
Tinerii, speranța noastră
Mulți tineri din vecinii mei
Pornesc la lucru cu tumult,
C-au forță-n ei, ca niște zmei,
Noroc că nu durează mult.
Era chimicalelor
Am consumat adesea pește
Crescut în apele de munte
Și de o vreme simt că-mi crește,
Un colț de rinocer în frunte.
În eventualitate
Ajuns pe patul de spital,
Chirurgu-a zis că-i ideal,
Ca până să se pregătească,
Un popă să mă-mpărtășească.
1 Violeta Scrociob – pictoriță vâlceană

Când de la piață vine soața
Și-mi toarnă știrile de zor:
Ce e-n Guvern, cum este viața,
Nu-mi trebuie televizor.
Alimente
bio-energetice
Am consumat cum se prescrie,
Urzici și lobodă la masă
Și îmbibat cu energie,
Aprind și becurile-n casă.
Asteroidul
La poartă-n sat glumeau vreo doi
Că vine Putin pe la noi;
Dar dacă-acestea nu sunt bancuri
Și vine însoțit de tancuri?!
patimi
Române, cu credință multă,
Când mieii blânzi îi tai de mici,
Așteaptă-o clipă... și ascultă,
Cum plâng oițele mămici!

Inimă de inox
Vă spun că musulmanul este
Mai rezistent decât creștinul,
Fiind imun la tot veninul
De la mulțimea de neveste.
Miracol
Sunt la spital cu tensiune
Și doar perfuzia-i vitală,
Dar îmi revin ca prin minune,
Când asistenta e mortală.
Alternativă
favorabilă
Când soțu-i grav, nu amânați
Și la Urgențe să sunați!
Iar când salvarea nu mai vine,
Chemați un preot, că-i mai bine.
Medicală
Bolnavii-s duși cu ambulanța
Că la spital le e speranța,
Iar medicii cu tot tipicul
Și-amabili, le consultă plicul.
Uragan sentimental
Atunci când soața mă trișează,
Vă jur că nu mă deranjează;
Dar suferința-i colosală
Doar când amanta mă înșală.
Eseu
despre viață

Consecințe
Pe litoral am fost cu tine
Și ne-am distrat așa de bine
La discoteci și la piscină,
Iar astăzi fac penicilină.

Ce pot să spun de bătrânețe?
Că e un dar miraculos,
Tot ca un fel de tinerețe,
Din care-a curs ce-i mai frumos!

Colindătorii cu șperaclu
Că-i o noapte fabuloasă,
Am venit să colindăm,
Când boierii nu-s acasă
zeci de spargeri să le dăm!
festin
de ziua Națională
Bârfeau trei dame cam frivole,
Că azi s-au dat la militari
Meniu din varză și fasole,
Ciolanele la demnitari.
Mobilizare
Sătenii s-au unit de-ndată
Și dau cu toții la lopată,
Ca prin nămeții de ninsoare,
Să facă spre bufet cărare.
În vremea
cruciadelor
Când soțu-n lupte se ducea
Nevestei îi monta centură,
Dar hoțul de fierar făcea,
La cheie încă o dublură.
Intervenție chirurgicală
Bolnavu-n sală-a fost chemat;
Și când spre seară-a terminat
Chirurgul l-a și externat,
Fiind cusut și-nbălsămat.
Cumpătare
Eu, astăzi mi-am băut tainul
Și mâine când mă voi trezi,
Voi bea normal, ca tot românul :
Doi litri de rachiu pe zi.

VERSAILLES, CUVÂNTUL CHEIE
Mihai SpoRIȘ

C

um să exprimi ceva, uneori cu insistență, ca să se înțeleagă
altceva? Cum să o faci creând impresia că nu tu ești cel
care o spune și că este o generalitate de toți invocată, poate
chiar vreun adevăr absolut? Uneori, pentru scurtarea drumului
vreunui mesaj imperativ se folosesc cuvintele cheie ca un fel
de „sesam”!, să se deschidă calea spre comoara ascunsă de
vremea rea de afară. Parolele consacrate – acestea cu bună
știință!- își transferă cuvântul, omonimic, mereu același cuvânt
dar cu înțelesul schimbat de vreme, ori de oglinzile din preajmă.
Cuvântul își travestește înțelesul, se suie pe scenă și joacă rolul
încredințat de regizorul desemnat să opereze noua realitate în
decorul potrivit și el să dea sens. Înțelepciunea românească din
realitatea proverbelor, datu-n bobi, vorbitul în dodii hurmuzian,
ori precum șugubățul Creangă, ne arată neamul pregătit la asaltul
prea nobilelor scenarii din preajmă, frustrate că porunca lor nu
mai contează. Înțelepciunea, echidistantă fiind, constată doar,
în Babelul cotidian, că vorbește Ion, John, Jean, Johanes, Janos...
că fiecare este om!; mai observă că vorbesc și atâția alții pe la
canalele media, foarte agresive , cu știri contradictoriu colorate
și de-i sare țandăra cuiva, îi reamintește : atenție unde dai și...
unde crapă! Amintirea acelui împărat care a aprins primul război
mondial, Frantz Iosif, este încă vie, precum și abdicarea lui... eroică.
Ba li se întâmplase lui Napoleon Bonaparte și lui Napoleon al IIIlea și ei mari împărați, ce să mai vorbim de Wilhelm al II-lea...? Ce
să mai vorbim de teleprofeții, care și-au ratat previziunile?!
Dincolo de o șagă populară – cultură minoră i-ar spune o elită
titrată!- să ne oprim la o marcă celebră (brand în spusa englezită!),
care a făcut carieră geopolitică și una turistică: Versailles. Din
acest loc grăit-au mulți zeii când au avut portavocea... Olimpului.
Numele locului, bun vânătorilor regale, s-a transferat marelui
Palat. Parisul, devenit prea strâmt pentru a exalta măreția și
opulența absolutismului monarhic, va fi fost abandonat de
regele... prea soare, pentru fastul de aur al Versaillesului. De aici
puterile... încă neîmpărțite – în ciuda cârtirilor lui Montesquieu!se puteau exprima prin corsetul Palatului, în care statul era chiar
Ludovic al XIV-lea, cel mai longeviv monarh francez (1643-1715).
Ba chiar și contractul social , cu întoarcerea la natură, și-ar fi putut

găsi legitimitate în lărgimea imensului parc, dacă pe aici starea de
jos a societății ar fi putut visa să ajungă într-un paradis artificial
(raiul nu era și pentru plebea frondistă care cârtea și se răzvrătea
prin Paris! Ori, altfel spus, nu era pentru... mișei!). Mărimea
Palatului, cu permanente extinderi, cu anexe mari și mici, precum
Trianonul, permitea chinga absolută asupra puterilor, și chiar o
garda pretoriană să asigure monarhului absolut toată strălucirea...
Soarelui. Putem spune aici, pentru un reper cronologic, că Soarele
a răsărit la Versailles în 1682 și a stălucit , fără eclipse, pentru trei
Ludovici ai dinastiei Bourbonilor.

Regele „soare”, instalat la Versailles, va fi consacrat acest loc,
drept un Olimp al puterii absolute. Aici chiar și dumnezeu își va
fi făcut altarul puterii sale. De pe tronul cel mare , rânduitul de
Dumnezeul din cer, după spusa Apostolului Pavel, avea delegate
toate puterile facerilor și desfacerilor din lumea oamenilor. De
aici se putea consacra învingătorul, uneori schimbarea poziților
polilor puterilor pământene. Da, Versaillesul devenise un fel de
Cetate a lui Dumnezeu (cum vedea Fericitul Augustin, Cetatea
Eternă-Roma!). Versailles, o cetate tainică, apărată împotriva
frondele stării de jos, dădea dreptate înțelepciunii neamului
nostru: „până la Dumnezeu... te mănâncă sfinții!” Dar soluția la
această stare, constatând fenomenul, orice țăran de la noi, fiind
filozof, consta în răbdare : „toate sunt până la o vreme!”, pentru
că „roata ( a istoriei, desigur!) calcă pe toate obezile!”.
Versaillesul devenise locul, în spusa înțeleptului popular,

nu degeaba filosof, cu... „uite popa (Papa!)!, nu e popa!”,
ori poate aceea cu „du-te tu, ca să stau eu!” Este locul în care
istoria consemnează, aproape studiu de caz, căderea unora și
ridicarea altora. În pendularea ... cursului, cu recursul, observăm
și rejudecările cu reveniri la stări mai vechi, mereu însă cu alți eroi,
slujind vechile idei (ideologii). Să observăm în trecere numărul
„republicilor” franceze, al revoluțiilor și restaurațiilor, ba chiar și
cele două imperii napoleoniene. Versailles cu puiul său TrianonMare și Mic!- atenționam mai sus asupra omonimiei, este ales
să semnifice special, cu greutate: Victoria și/sau Revanșa,
înscăunarea și uzurparea, balansul dintre monarhie și republică,
dintre absolutism și constituționalul larg reprezentativ.
Excesele nu sunt bune! De prea lumină te paște orbirea,
cum de prea beznă efectul este același. Sunt lucruri bine știute
de înțeleptul nostru, luat de noi avocat aici să ne susțină logica
mesajului. De prea lumină monarhii marelui palat au orbit și nu
au mai văzut stările de jos, din ce în ce mai în fierbere, pentru
că în bezna lor se aprinseseră luminile reflexiei pământului. Nici
Dumnezeu și ambasadorul Lui pe pământ: Papa, nu s-au putut
opune magmei populare între 1789-1792. Totul a fost pârjolit.
Nu au scăpat urgiei regii cei vii ai palatului, nici cei sălășluiți
veșnicirii în catacombele de la Saint Denis! Nici icoana, prea solară
a lui Ludovic al XIV-lea nu va fi scăpat. Dumnezeu, însuși, va fi
fost uzurpat, scoborât din cer, să lase locul... „finței supreme” :
OMUL, chiar dacă doar un actor teoretic! Iată cum o Monarhie
și un Dumnezeu protector, ce păreau pe veci înstăpâniți în
Palat, lăsau locul, pentru o vreme, Republicii și Cetățeanului,
în căutarea drepturilor unor oameni, în aparența egalității
absolute! Să amintim doar momentul 1804 când un Sfânt Imperiu
Romano-German este trimis la groapa istoriei după un mileniu, ca
moment în care se schimbă polii puterii, între biserică și laicitate,
confirmând spusa cu ... uite popa nu e... Papa! – asta, se înțelege,
doar în Apusul cu altă iluminare, decât Răsăritul întârziat!
Versailles este fieful consacrat ideii de monarhie universalistă.
Când s-a instalat Ludovic al XIV-lea aici, rege catolic fervent, regatul
Spaniei era prezent prin regina Maria-Tereza, soția monarhului
francez, aceasta fiind din marele neam habsburgic. Când va fi
plecat din Palat, la Paris, apoi către eșafod, Ludovic al XVI-lea era
căsătorit cu Maria Antoneta - fiica Mariei Tereza, împărăteasa
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habsburgă a Vienei. Pentru apărarea ideii de Monarhie împotriva
revoluției franceze se vor fi aliat toate monarhiile europene. După
mai multe restaurații Împăratul Napoleon al III-lea, în 25 august
1855, se întânlea la Versailles cu Regina Victoria. Ei erau pe scena
lumii între ... olimpienii cei mai importanți prin cerul puterii. Să
amintim , în trecere, că împreună vor fi strivit Rusia, în războiul
Crimeii și și-au îndatorat Sultanul turc... să fie și spre norocul
nostru (vezi Osborne, 1857, cu porunca refacerii adunării ad-hoc
din Moldova, măsluită de caimacamul Vogoride!) . Să ne amintim
că peste timp, când lumea s-a împăcat cu... evoluția și simfonia
dintre laic și religios, că Republica franceză, în 1957, deschide la
Versailles... Opera Regală, în prezența Reginei Elisabeta a-II-a a
Regatului Unit al Marii Britanii.
Să observăm, fără părtinire, că la Palat nu au fost numai
petreceri de-a împreună , între puterile, numiții olimpieni! Totul
era pe pace când interesele lor cele mari nu erau amenințate .
Atunci nectarul , ambrozia, îndestulau saloanele și fericiții zei se
minunau în oglinzile locului, ba își puneau și cunoscutele întrebări
cu : oglindă, tu minune, spune! cine-i mai mare în lume? Când
oglinzile Palatului constatau rivalitatea, duelul devenea inevitabil,
uneori chiar expulzarea din Olimp a împăratului - ce ciudată ne
pare damnarea lui Lucifer, în adâncul infernului și el o lumină
înaltă cândva! Istoria recentă, încă nesublimată în legendă,
consemnează (cu subiect și predicat ar spune o expresie a
papagalilor moderni!) evenimentele care ne susțin demonstrația.
Napoleon al III-lea se supără pe nemții de peste Rin și vrea să le
arate că el este... șeful , prin 1870. Aceștia își dau... mână cu mână
, înving zeitatea, îi iau împărăția și... francezii o fac din nou de...
Republică, a treia oară. (adică o restituie... publicului!). Unirea face
puterea și... iată cum!, pe scena lumii, apare Reichul german, iar
Wilhelm I împărat, ca nou olimpian este consacrat, în mod evident,
la Versailles, după ce pe la Viena, post
Sadova 1866 , Prusia lui Bismark (acum
sfetnic al lui Wilhelm I) spusese altui
Împărat cine e...șeful! (Totuși Frantz
Iosif nu era un oarecare , cu domnia
lui lungă 1848-1916!) Să ne amintim
că din acest Palat, în 1789, Ludovic
al XVI-lea, sub presiunea schimbării
lumii semnează „Declarația drepturilor
omului și cetățeanului”, ratificând în
5 oct. 1789 voința Stărilor Generale,
exprimată în Adunarea Națională. Ce
a urmat se cunoaște: regele și regina
la... eșafod și în 1792, Regatul devine
prima Republică a Franței. Pleacă tu cu
imperiul tău ca să-l punem pe-al nostru!
pare să-i fi spus neamțul, francezului
Napoleon al III-lea. Nu este loc pentru doi în Europa asta prea
strâmtă viețuirii! În 18 ianuarie, 1871, în sala oglinzilor din Palatul
Versailles întră în... Olimp Kaiserul, Wilhelm I și este expulzat
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Napoleon..., cel care începuse duelul. Dispare un Imepriu și apare
altul în loc și pentru a treia oară francezii încearcă... republica!
(o mai făcuseră și prin 1848, după altă revoluție celebră, care
cuprinsese Europa!) . Toate sunt până la o vreme!, atenționează
crainicul istoriei. Ce a fost va mai fi, precum o piesă se poate
juca, peste timp, în altă regie și evident cu altă distribuție. Să
ne reamintim de un alt Împărat, amintit mai sus, Frantz Iosif
care olimpian fiind, nu acceptă ofensele cârtitorilor mai mici și
declanșează și el duelul mondial și... precum în
piesa jucată, prin 1870, va fi învins și va ieși din
scena istoriei cu imperiul său și el, imperiul, se
va fi... făcut fărâme, cu mai multe republici. Din
acest mare Duel, primul mondial, nu putea lipsi
cel mai mare din Olimpul european, Wilhelm
al II-lea. Va pleca Reichul la război dar, Imperiul
fiind învins, se va întoarce ... republică. Locul
consacrării imperiului, Versailles, va fi și
locul, peste vreme, al... detronării. Aici istoria
subliniază îngroșat un reper al timpului: cu
revanșe, răzbunări, rememorări de ținut minte.
Remember! În 28 iunie 1389, pe câmpul de
bătălie de la Kosovopolie (Câmpia Mierlei) cad
Sultanul Murad și Câneazul Lazăr, iar Imperiul
Otoman înghite pământul câneazului sârb! În
28 iunie 1914, sârbii produc atentatul de la
Sarajevo, împotriva urmașului la tronul imperial
habsburgic, pregătit și acesta să înghită pământul sârbilor. În 28
iunie 1919, se atestă, prin Tratatul de la Versailles, chiar din sala
oglinzilor, înfrângerea Reichului German (și el cu interese majore
în Balcani pentru legătura cu Orientul!)
După primul război mondial învingătorii Olimpului, amintind
de încleștarea cu titanii își vor fi
supralicitat puterea. Luându-și nume de
națiuni legitime vor fi căutat prin istorie
o perioadă cu blazon autentic. Italia se
voia neapărat continuatoarea Împărăției
Romei cu cezari atotstăpânitori, ba
își găsise în Mussolini un portdrapel.
Japonia cu un Împărat invizibil își voia
supremația în partea ei de planetă cu
un ocean... prealiniștit. Regatul Unit,
unul ajuns la maturitate dorea să-și
păstorească dominioanele, precum
și Franța imperiul colonial. Statele
Unite, care traversase Atlanticul să fie
parte la ... liniștirea Planetei, își cerea
laurii pentru cele investite în crunta
victorie. Învinșii, neîmpăcați și mai ales
cu orgoliul rănit, așteptau momentul revanșei (unii, mai mici,
încă îl mai așteaptă prin boscheții revizionismului și xenofobiei
anacronice!) . Totul curge, spunea anticul și ceea ce a fost va mai
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Omul care trăiește la munte sau în zona dealurilor subcarpatice se deosebește de cel de la câmpie prin temperament, cultură, mod
de viață. Un al treilea sens al verbului colo, colere este acela de a purta de grijă, referitor la oameni, adică a avea grijă atât de sine, cât
și de semenii tăi, a proteja pe cineva, a ocroti. Cu acest sens, intrăm în sfera educației, care presupune preocupare, grijă, veghere a
cuiva, călăuzire pe o cale bună. După cum se cultivă pământul, tot așa se pot cultiva, cu scopul de a ajunge la practicarea lor, virtutea
(fapta cea bună), dreptatea, prietenia studiul filosofiei. Creșterea intelectuală și morală nu e mai puțin necesară decât bunăstarea
materială. A ști e o nevoie vitală, a gândi este o necesitate, adevărul este hrană, ca și pâinea. Spre deosebire de pâine, care satisface
foamea trupească și care poate fi considerată un bun de larg consum, cultura este o hrană pentru suflet, este o valoare, care îi unește
pe oameni, îi însumează. Victor Hugo spunea: „Să ne fie milă de spiritele înfometate, cum ne este de trupurile nehrănite. Dacă există
ceva mai sfâșietor decât un trup care se prăpădește din lipsă de pâine, e un suflet care se stinge din lipsă de lumină”. De aceea, se poate
vorbi despre supraviețuirea prin cultură, deoarece aceasta dă sens existenței. Cultura înseamnă transformarea ideilor în sentimente,
cultura crează exemple, modele de care avem atât de mare nevoie în societatea în care trăim.
Scopul final al culturii, ca de altfel și al existenței umane, este acela de a lăsa în urmă o operă, care să intre în rezonanță sau în
consonanță cu valorile universale. Dacă te-ai hrănit din seve adânci, ai descoperit binele din ființa ta și l-ai activat, l-ai făcut să dea
roade. Aceasta înseamnă că ți-ai făurit o filosofie proprie, o filozofie de viață, un mod de a exista care te duce dincolo de imediat.
„Cultura” sau „creația” reprezintă o realizare, o împlinire a omului, un sentiment de mulțumire sufletească pe care îl trăiește omul care
și-a dat răspuns satisfăcător la întrebările filosofice pe care le-am amintit mai sus. Cultura îl ajută pe om să înțeleagă că toate activitățile
vieții fac parte dintr-un tot organic. Lipsa de cultură duce la irosirea vieții, la rătăcirea unor oameni pe un drum care nu era al lor. În
viață există anumite popasuri, anumite intersecții de drumuri, anumite momente când trebuie să știi să te oprești, să te adâncești în
tine însuți și iei o hotărâre. În acele momente, sensul existenței ți-l va da cultura.
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reveni, cum un râu peste vreme își caută vechea matcă. Așa va fi
gândit Adolf Hitler când va fi împins răzvrătirea nemulțumiților,
față de tratatele de pace după primul război mondial, în recurscul
celui de-al II-lea! Invocăm aceste lucruri pentru a arăta efemera
revanșă de la Compiegne, unde fuhrerul va fi spus... Hop!
înainte de-a sări, adică s-a văzut prea repede învingător. Orgoliul
nemăsurat, vanitatea extremă va juca din nou rolul cunoscut cu
final previzibil. În 22 iunie 1940, în același vagon de cale ferată,
adus special, se semnează armistițiul cerut de
Franța, Germaniei. Hitler amintea învinsului
că în același loc Germania capitulase în 1918.
Mare eroare însă! Materialul rulant este mai
perisabil, decât locurile înrădăcinate cu temelii
solide. Istoria s-a scris apoi altfel. Hitler ajuns
zeitate prin cerul lui zarathustra, cel cu rasa
superioară, denunțase tratatul de pace al
zeităților - care vor fi din nou învingătoare!- și
numai după cinci ani se va fi coborât singur în
infernul damnării. Se întinsese mai mult decât
plapuma, ori, în spusa avocatului nostru, își
pusese scaunul mai sus de cel al lui Dumnezeu
și uitase că... urma alege oștirea învingătoare!
Versailles locul de pe pământ în care
trebuia să strălucească Soarele. A strălucit o
vreme pentru un singur om, conferindu-i puteri
absolute. Va fi fost, pentru foarte puțini sfinți,
paradisul ceresc. Scriptura răstălmăcită de evul prea întunecat
nu permitea luminii să ajungă la pământeni. Atunci Dumnezeu,
fiind și mare arhitect, a pus în marele palat o sală cu oglinzi.
Acestea au reflectat în afară ceea ce era în cer și lumea s-a văzut
nedreptățită. Nu se respecta porunca aceea care spunea cum să
fie: precum în cer așa și pe pământ! Dar până la Dumnezeu te
împiedică intermediarii să ajungi cu jalba. Oglinzile reflectaseră
în afară și se făcuse lumină și pentru cetățenii cei mulți din mai
larga cetate a lui Dumnezeu. S-au dus oamenii la Palat cu jalba
la semnat și nefericitul Ludovic al XVI-lea o va fi asumat, ca pe
o tragică sentință, apoi va fi trimis să dea socoteală, ori să facă
recurs, dincolo de timp, dar pentru istorie.
Sala oglinzilor, loc special, poate chiar altarul acestui loc
consacrat istoriei a fost loc de baluri, spital militar, sală de
consiliere și de tratative pentru pacea vremii. Oglinzile arătau
înăuntru ceea ce oamenii luptaseră pe afară. Jocul interior,
confruntarea ideilor se reflecta în exterior, devenea cuvânt,
poruncă. Fiat lux! Tratatele deveneau literă de evanghelie (ce
bună vestire, Pacea!). Documentele consemnau pentru istorie
strălucirea învingătorului într-un carusel cu sus-jos și apoi o nouă
rotație. Oglinzile, obiective în vederea lor de cristal, mărturiseau
în vreme ceea ce vedeau, mereu altceva ; uneori se abureau de
prea cald pe recele de argint și lumea se vedea neclară. Se punea
atunci de-o nouă ștergere pe fața lumii, să se adeverească spusa
că... toate sunt până la o vreme!
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