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Dumitru Puiu POPESCU     

E

xistă pentru fiecare din noi, fie în țară fie departe de ea, o patrie spirituală, o geografie
interioară complexă care ne definește identitatea și
în care ne regăsim ori de câte ori evenimentele exterioare ne amenință echilibrul.
Am adunat în acest spațiu privat munți, păduri,
râuri și mare, oameni dragi și demni de respectul nostru, poezie și muzică, sentimente și credință, tradiții
și amintiri.
Venite toate din țară în formă de inimă, am făcut din inimile noastre o
patrie pentru ele.
O patrie românească, a limbii române și a sentimentalului
românesc al ființei.
Despre această Românie încearcă și publicația „Observatorul“ să vă vorbească. Despre oamenii mari ai acestui neam, despre valorile lui reale, despre eroii
și sfinții lui, despre împlinirile și
suferințele lui.
Despre acele lucruri esențiale
ale unui popor care te fac să fii
mândru că -i aparții. Trecutul nu
poate fi tratat că o indezirabilă,
insuportabilă povară, ci trebuie
cunoscut, examinat, explicat, luminat.
Eliminarea unor prejudecăți
puternice, nu numai din mintea istoricilor, dar și din mintea oamenilor comuni, care vin
cu ele de foarte departe. Cărțile de istorie, albumele de fotografii sunt
abandonate în această lume a imaginior video și digitale. Istorie înseamnă
trecutul.

Rareori ne gândim trecutul într-un chip susținut; oamenii săi sunt
întrezăriți în fotografii vechi și în filme alb-negru, vocile lor îngropate în
cărți groase, necitite.
Poate înegurați și dezamăgiți de prezentul imediat tindem să uităm
aceste lucruri.
Tindem să uităm că la începutul lui Decembrie sărbătorim unirea
tuturor românilor și că aceea generație fericită care a înfăptuit-o și cea
următore au trecut prin războaie devastatoare, prin încercări și sacrificii.
Tindem să uităm că decembrie sfârsitului de mileniu este pentru noi unul
îndoliat de moartea tinerilor din Revoluția din 1989 .
Se pare că istoria a fost totdeauna nedreaptă, dar pentru cei care au
încercat neobosit să o schimbe suntem datori să nu ne pierdem speranța
că ceea ce este bun și curat va
dăinui și că jerfa lor va rămâne
cu sfințenie în Patria noastră
eternă. Este o cinste și pentru
noi, cei stabiliti în străinătate,
să ne aducem omagiul nostru la
Ziua Națională a României.
Celebrarea unor mari personalităti și evenimente nu este
o obligație ci este o creanță pe
care o achităm ca debitori ai
istoriei și ai faptelor acelora
pe umerii cărora ne-am ridicat
(dacă ne-am ridicat).
Să avem nădejde și încredere în valorile, întelepciunea și
credința românilor oriunde ei se
găsesc. Depinde, în fond, numai
de noi să nu le lăsăm să se pervertească sau să moară.
Depinde de noi ca toate
acestea să aibă un viitor.
Fie ca Iubirea, Înțelepciunea, Increderea și Generozitatea să ne urmeze pasii . La mulți ani, România!
Toronto, 11/29/2020

Mircea VASII..............................pag.

10

Leontina RUS. ............................pag.

10

Criatian Ovidiu DINICĂ. .................pag.

10

Silviu LAZĂR...............................pag.

11

Ovidiu Cristian DINICĂ...................pag.

11

Nicolae NISTOR...........................pag.

12

Constantin MĂNESCU-HUREZI. ........pag.

13

AVEM TREI OBIECTIVE COMUNE ÎN ACEST PREZENT
PRIN CARE PUTEM TRANSFORMA VALEA OLTULUI ÎN RAI PE PĂMÂNT:

Constantin GEANTĂ......................pag.

14

Petre MERCEA............................pag.

15

Zenovia ZAMFIR..........................pag.

15

l CALE FERTATĂ DUBLĂ, ELECTRIFICATĂ, MARFĂ ȘI CĂLĂTORI, ÎNTRE: PITEȘTI- CURTEA DE ARGEȘ-RM. VÂLCEA-SIBIU
l RÂMNICU VÂLCEA-PUNCT NODAL DE MARFĂ PE CALEA FERATĂ
l SĂ FACEM AUTOSTRADĂ SPRE SIBIU ȘI PITEȘTI CU RAMIFICAȚII LA CĂLIMĂNEȘTI, OLĂNEȘTI, GOVORA, OCNELE MARI
l DN 7-CALE REGALĂ ÎNTRE EUROPA DE EST ȘI EUROPA CENTRALĂ ȘI DE VEST
l DECOLMATAREA SAU DESFIINȚAREA LACURILOR DE PE OLT

• repere

• POEM PANDEMIC

• ROMANUL TABLETĂ, ÎN SERIAL
• INTERVIU CU ELENA LAVINIA
NICULICEA
• POEME

• SFÂNTA MUCENIȚĂ FILOFTEIA

• OVIDIU CRISTIAN DINICĂ: „NEVOIA
DE A FI BLÂND“...
• LA DRUM CU MOSKWICI-UL

• TRECUT-AU ANI CU TOAMNE ȘI
ÎNGERI - ILORIAN PĂUNOIU

APEL

ARGEȘENI! VÂLCENI! SIBIENI!

PETRE CICHIRDAN - PREMIUL UZPR/2016 PENTRU „REVISTELE CULTURALE ALE RÂMNICULUI” CULTURA Ars Mundi • CULTURA vâlceană
• POVESTEA VORBII 21 • SENIORII • FORUM vâlcean

GEORGE COANDĂ: „PEISAJE MIȘCATE. MOVEO LANDSCAPES”
(Gânduri bune, gânduri frumoase ale cititorului, posibil, și el poet)
Petre CICHIRDAN

A

m primit cu ocazia decernării Premiului pentru poezie, „Brâncoveniana” - Potlogi, 2020, această carte: „Peisaje
mișcate” , Editura Bibliotheca, Târgoviște,
2011; ediție bilingvă, limba română și engleză; textul în limba lui Shakespeare fiind
semnat de George Anca și având titlul „Moveo Landscapes”. O carte foarte interesantă și frumoasă, și utilă, pe lângă conținutul
deosebit de bine legat, poetic și istoric, geografic, cititorul
îmbunătățindu-și cunoștințele de limba engleză, poezia în limba
română fiind afișată față în față cu cea în limba engleză; text scurt,
ușor de intuit de lector, în ambele limbi. O carte interesantă și frumoasă, cât un roman de dragoste; de departe, de dragoste aleasă
închinată unei țări mai presus ca o Patrie! Închinat, conținutul,
istoriei Patriei Române, geografiei fizice și istorice, marilor idei legate de devenirea ei de-a lungul celor două mii de ani și mai bine.
Și ce nud de țară, ales, pictat dintr-o dorință, parcă, renascentistă,
întins pe pașiști și plaiuri transilvane, dragă și iubită de o parte
și alta a Munților Carpați! Dragă și iubită de la Nistru pe mare și
pe Dunăre, șerpuind pe sub munte și întorcându-se de unde a
plecat, din țara Hațegului, Sarmisegetuza, capitala lui Decebal...
Așa parcurgem și noi scurtele poeme, găzduind atâtea și atâtea
idei profunde, mega idei, privind mersul istoriei, credințele locului, dar mai ales transfigurările poetice împodobite cu sinestezii
ale vizualului și cuvântului... Iată parcursul: „Atemporalia”- Munții
Retezat, „Dacicile” - Sarmizegetuza, Podișul Transilvan; „Ardalia”
- Țara secuilor, Covasna, vecinii mai de apoi ai dacoromanilor,
românilor, stăpânii pădurilor cu desfacere în Oltenia, și intrând
până în Vrancea-curbura Carpaților;... „Euxinicile” - punct terminus la Marea Neagră, Marea cea Mare a românilor, în preajma
lui Ovidiu, care dintotdeauna veghează la zarea deluroasă, peste
Dunăre, a subcarpaților, și cu spatele la vânturile mării... În partea lui dinspre Bulgaria se sfârșește optimist călătoria poetică a lui
George Coandă, la Balcic.
*
Să urmăm și noi drumul poetului, să ne notăm gândurile și
stările lui poetice și, care, sunt ca niște icoane reprezentând sfinți
în cuvinte și imagini; expresive iconice și mai mult de atât, despre minunățiile la tot pasul legate de istoria României și filosofia
existenței românilor!
Stare poetică flash, fulgerul spintecă cerul, atât lumina cât și
întunericul; timpul devine istoric („Ecou de clipe”)! Cinci versuri
ca gânduri, citite în câteva sute de secunde și am revăzut clișeul
peisagistic și istoric cu tot ce are el mai frumos în Munții Retezat, valea stâncoasă a Râului de Mori; morile plecate în libertate,
natură dezgolită de lumină, lumină și noapte, mai mult lumină...
un flash și încă un flash și am rememorat întreaga natură într-o
singură noapte.
În „amfiteatrul de stânci” („Stelară”) al munților în care din
când în când vedem caprele negre e-atât de frumos, atâta estetic
însușit prin ochi, că cerul se rotește, devine, cu capul în jos și noi
devenim sfinți, sus, și sfinții devin jos, biserici răstignite, și stelele
devin căruțe cu clăi de paie, un timp „fără de timp” cu scurgere
în viitor și în trecut... „magic baldachin/ nesfârșit acoperă/ acest
amfiteatru de stânci”.
Spațiul nu există din moment ce este nemărginit...concret, în
punct cu punct el e strâns într-un pumn! Timpul tresare în palma noastră, timpul e-n noi, și ființa noastră se-ndreaptă înapoi...

în a fi! A fi sau a nu fi, dar mai înainte trebuie să exiști! Desigur
divagăm noi, asta trebuie să știe tineretul! ...căci este vremea lor!
„Timpul se zbate/ în celula noastră nervoasă” („În a Fi”).
Am ajuns până aici, „Panta Rhei”, ca niște arici, puncte cu țepi
- viruși - care ne agățăm scai; nu vrem să ne siluim în clepsidre, să
ne scurgem odată cu timpul- nu vrem; am ajuns până aici, încât să
ne dăm vânt, să ne ducem în gând cu „pulberi de stele” mai adânc
în pămân, să ne presărăm, să evadăm de pe pământ, să ne evacuăm în Cosmos, nu vrem cârpă la nas și la gură...să nu mai vedem,
să ne punem cârpa la ochi, să nu mai vedem „Hydra - Clepsidră”
care ne blesteamă cu prezența ei!
Toată lumea prezice, „De zicere”, zice; clipe de nimic, vorbe,
vorbe; clipe de râs și de plâns: clic, clic, clic,
și universul șontâc, șontâc, o ia din nou de
la capăt, înainte și înapoi, totul e-o clipă!
Când primim cărți, așa ne-am născut, să
scriem despre ele!...așa am renăscut. Așa și
cu acestă carte, pe care, fiind cam subțire,
am pus-o la coada altor cărți ...și când am
ajuns la ea, am pus-o iar la coadă că tocmai
mai apăruseră câteva... Dar acum când am
deschis-o, și am început să o citim, n-am mai
putut s-o lăsăm din mână; și am tot scris pe
ea, și mai apoi am învățat și o limbă străină... („Of saying” ) I say - and predict/ and
you say - and predict/ and we say – predict/
nothing/ ...”
Poezia e stare poetică și ea poate ca
muzica să fie în orice și în oricine...ca pictura bunăoară și sculptura artiștilor clasici și
decadenți, să fie frumoasă. Și urâtă, și când
aceștia, artiștii, spun nonșalant: și urâtul
este frumos. ...Când criticul e poet, vai de
mama noastră a poeților, căci criticul este
mincinos: ne iubește mai mult ca pe sine...
„Poezia e-n sine/ (e fără de timp)/doar unii o tranșează în curente/(ca la abator)/ sau o violează/ parșiv criticii (literari)/ uitând că
este o Muză...” („Poesisul”).
Reducere la punct infinit, reducere la plus infinit, reducere la
minus infinit adică tot și nimic înseamnă infinit...Niciodată matematica nu a însemnat lumea așa cum înseamnă viața, însăși natura! Pământul și stelele, și tot ce mișcă în/ și, între ele!...pământ
și stele: „Viața noastră e-o fugă/ între variabile limite/ și nu știm
când venim/ (pe lume)/ și nu știm când plecăm/ (în sinea lumii)/
știm că/ nu știm nimic/ ...” („Variabile limite”) – în urmă, asta lăsăm.
Ca să citești poezie îți trebuie antrenament, pregătire, ca să o
citești și să o înțelegi; ca să o transmiți și altuia, căci de aceea existăm și însemnăm ceva... Pădurea nu poate exista fără soare, și noi
fără ea, fără frunze și umbră, fără muzica din foșnetul ei. Pădurea
fără râu, fără râurile care au fost cândva, în ea, este ca un copac
ruginit sub coașa căruia mișună...viața. „.../În rest nimic/sau doar
această liniște/ cu sunete naturale/ O, ce simplă ar fi viața/ (uneori)” („Simplitate”)
Dinozaurii, ere ale pământului, nu pot fi văzuți decât în Țara
Hațegului în văile din vârful muntelui, Tranfigurare totală... „...dinozaurii pitici/ rumegă erele” („O rumegare de ere”).
Lirică epică, epos liric, poet al stărilor poetice ascunse, duhovnic, fără a fi slujitorul Domnului...Potopul lui Noe a fost decretat
de Domnul în urmă cu cinci mii de ani...O clipă doar, trecută, căci
vârfurile aceastea înalte din Subcarpații Getici în ere ascunse în

vremuri prelungi au fost Catedrale scufundate în funduri de mări
adânci....în joaca copilăriei noastre, mereu, pe dealuri, în râpe,
găseam scoici!
*
Cum o fi crescut acolo, chiar în cotul Țării Hațegului, „Măgura
Uroiului” („Zare cu Măgură”) la picioarele Devei astă măgură ca
o cască de luptă dacică, „cușmă verde”, și care de departe pare
neagră...
Poezii, poezii ca simple iconuri - petreceri de cuvinte încrucișate, simple tranfigurări pe care poetul le trece din veacul prezentului în veacul trecutului- la mijlocul veacului postbelic... Simeria în lung și în lat cu mii de vagoane de marfă, fără locomotive,
pline cu bolovani albi și roz, parcă așteaptă
să plece departe, departe către străvechea și frumoasa Romă cetatea de eternizat
dacii!
Apă a Streiului, amintire a trecutului, căci
neclintite sunt malurile tale, oglindă retrovizoare a timpului în care mai zărim cetățile
dacice și legiunile romane, războindu-se,
legănându-se și spălându-se în apele tale...
Cuvântul valah este mai puternic în
structură și formă decât oricare altă expresie de etnie...una este să fii român, ungur, bulgar, rus, german și alta e să fii...valah! sau, dacoroman poate să fie oriunde
în spațiul nemărginit nord pontic...
Timp și contratimp, vocea timpului
nu este una de pasăre ciripitoare, triluitoare, ci una care seamănă cu mugetul oceanului, mugetul unui brontozaur. Vocea timpului este o masă de sunete ca o lavă care se
răsfrânge dintr-un crater fără de început și
curge, curge până se pierde în infinit. Timpul
curge, nu oscilează și nu se întoarce chiar
dacă e plină de ecouri...Pe timp, nu-l împiedică nimeni. Poate decât doar „Oda Bucuriei” de Beethoven sau uverturile la operele lui
Richard Wagner!...în „Simeria” se aude cum trece timpul, se aud
ciocanele și fierăstraiele care sfarmă și taie învelișul de marmură
al pământului...
Trecutul nu poate să fie decât unul singur și să însemne totul!
Trecutul dac și roman în Munții Orăștiei bate oricare alt trecut
fiindcă el se află închis într-o imensitate formată de Munții Apuseni, Meridionali și Rpsăriteni, Munții Maramureșului, sau altfel
de munți...Nimic nu atrage soarele mai mult decât un câmp înconjurat de munți falnici... „Toropit de caniculă/ un pârău indiferent/ traversează vechiul urbis” („Germisara”)
Așa să fie oare? Noapte și zi, întuneric și lumină, lună și soare?
Cap de lup și la gât salbă de soare? Și dacă-i Cale Regală de unde
pornește și unde oprește? Desigur, orice Cale Regală pornește de
oriunde și țintește spre soare... „căutătorii de comori/ răscolesc
înfrigurați/ sub Soarele de andezit/ Pe Calea Regală/ agonizează
un cap de lup” („Sarmizegetuza”).
Icoana este oglinda propriului chip. Biserica de la Densuș este
chiar imaginea timpului scurs, de când oamenii nu mai sunt cruci...oamenii sunt stele căzătoare și, ele născute acolo sus, cad cu
viteză amețitoare - clipă ancestrală - și intră adânc în pământ. De
aceea oricât ai căuta sufletul unei stele căzătoare, nu vei găsi niciodată nimic! „Solitară/ această biserică/ din piatra templelor
zeiești/ de la Ulpia Traiana Sarmizegeduza/...” („Densuș”).
(Continuare în pag. 3)

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ

acordată de ambasadorul României în Regatul Țărilor de Jos Părintelui Protopop Dr. Ioan Dură
7 decembrie 2020

E

xcelența sa doamna Brândușa Predescu, ambasadorul României în Regatul Țărilor de Jos, a acordat Părintelui Protopop Dr. Ioan Dură DIPLOMA DE EXCELENȚĂ ,,în semn de adâncă prețuire pentru
cei 40 ani de activitate în slujba comunității românilor ortodocși și propășirea spiritualității și tradițiilor românești în Regatul Țărilor de Jos.
Doamna ambasador a înmânat Părintelui Ioan Diploma de excelență în biserica parohiei Sf. Grigorie Teologul din Schiedam/ Rotterdam, după oficierea TE DEUM-ului la Ziua Națională a României.
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Câteva observații lingvistice
Ioan Aurel POP

Î

mi amintesc de o
întâmplare nostimă
de acum câțiva ani, când un
distins intelectual român
mi s-a plâns că un italian a
folosit, într-o conversație
cu el, cuvântul „morbido”,
adică „morbid”, fapt care i
s-a părut profund jignitor.
E drept că interlocutorul meu, ca mulți alți
români, credea că știe italiană fără să fi învățat
această limbă. Noroc că lucrurile s-au lămurit și
întâmplarea a rămas benignă, fără urmări.
Adjectivul „morbido” din italiană se traduce
în românește prin „moale”, „pufos”, „lin”, „delicat” și nu prin „morbid” (= „bolnav”, „nesănătos”,
„patologic”). În limba italiană, expresia „pelle morbida”, adică „piele delicată”, „piele fină”, „piele
gracilă”, este una curentă și exprimă, adesea,
un adevărat compliment făcut sexului frumos.
Faptul acesta banal arată că limbile au felurite
capcane și că există cuvinte de aceeași formă,
dar cu înțeles diferit (omonime) și chiar cuvinte
de aceeași origine (cu etimologie comună) și cu
sensuri deosebite în limbi diferite.
Acum câteva zile am văzut, pe burtiera de la
CNN, următorul anunț, preluat apoi și de France
24 și de alte agenții de știri: „Biden picks retired
general Lloyd Austin as first Black Pentagon chief”
(„Biden îl pune pe generalul pensionat Lloyd

Austin drept primul șef negru al Pentagonului”).
În alte surse referitoare la aceeași știre, în loc de
„Black”, am găsit „African-American”.
În românește cuvântul „negru” exprimă în
primul rând o culoare și abia apoi o rasă.
Când se enumeră rasele, se spune încă la noi
„rasa galbenă”, „rasa albă”, „rasa neagră”. Cuvinte precum „caucazian” pentru „om alb” sau
„african american” pentru „om de culoare neagră” nu s-au încetățenit deocamdată în românește. „Caucazian” înseamnă la noi locuitor al
regiunii Caucazului sau o realitate legată de Munții Caucaz. „African american” înseamnă american de origine africană, dar, după cum se știe, nu
toți africanii (inclusiv cei care trăiesc în Statele
Unite) au culoarea pielii neagră.
Cu toate acestea, unii adepți ai „corectitudinii
politice” consideră că ar trebui să ne modificăm
și noi limbajul și să nu mai folosim noțiuni ca
„rasă” sau „negru”, socotite ofensatoare, jignitoare. Se va întâmpla, probabil, în timp, acest
lucru și se vor folosi alți termeni, fiindcă limbile,
ca și oamenii, se schimbă. Deocamdată, în românește sunt socotite degradante și rușinoase noțiuni ca „negrotei”, „cioroi”, „cioară” etc. Cuvântul „negru” nu face parte, pentru moment, din
aceeași categorie, dar asta nu înseamnă că unii
nu-l folosesc în sens peiorativ. Există și români care
acordă acestui termen un sens de ocară, de discriminare, de înjosire, ceea ce este de condamnat
categoric. Oricum, în acest moment, „negru” din
românește nu are sensul de „nigger”, „nigga” (=

„cioară”, „cioroi”) din engleza americană. Câtă
vreme și în engleză se folosește încă oficial cuvântul „black” pentru a denumi un „african american”, nu ar trebui să fim nici noi (românii) și nici
alții scandalizați. Or, „black chef” nu se poate
traduce în românește – oricât de precauți am
vrea să fim – decât prin „șef negru”. Dacă viitorul
șef al Pentagonului poate să fie numit „negru” în
surse oficiale sau în mass-media, ar fi de dorit ca
și alții să se poată chema așa, fără supărare sau
fără mare supărare. Natural, cu o condiție: ca
adresarea să nu fie făcută cu intenția de a jigni.
Dacă reaua voință este dovedită, atunci oprobriul vine aproape de la sine și este pe deplin meritat. Pe de altă parte, un mare istoric al Universității din Cluj, abia scăpat din închisorile comuniste, a scris în testamentul său că o faptă omenească nu trebuie judecată numai după rezultatele sale, ci și după curățenia sufletească a celui
care a generat-o. „A greși este omenesc, dar a
persevera în greșeală este drăcesc”, după cum
„greșeala recunoscută este pe jumătate iertată”.
Din păcate, acestea sunt doar simple proverbe.
În perioada comunistă, când se promova frăția universală a popoarelor și lumilor și când „proletarii din toate țările” trebuiau să se unească,
am învățat la școală o poezie de Otilia Cazimir,
în care figurau și următoarele versuri: „Copii de
pe toate-ale lumii meleaguri –/ Flori albe, flori
negre, flori galbene ,flori.../ Culegeți-mi dragostea, miere din faguri,/ În negri, în galbeni și-n albi
pumnișori.” Prin urmare, copiii africani erau „flori

negre”, iar copiii asiatici erau „flori galbene”, precum erau de aceeași culoare și „pumnișorii” lor.
Evident, Otilia Cazimir, agreată de regimul comunist și trăitoare (până în 1967) sub regimul comunist, nu se mai citește și studiază astăzi, odată cu
ea dispărând și „florile” albe, negre sau galbene.
Față de aceste observații pur filologice, nu am
decât o singură remarcă de altă natură, deși este
legată și ea tot de sensul cuvintelor: să ne supărăm și să protestăm și noi – măcar de dragul echilibrului – când albii sunt batjocoriți și când românii sunt numiți, fie și cu dezarmantă „duioșie”,
altminteri decât români. Nu spun cum, fiindcă
este vorba despre un cuvânt prohibit pentru noi.
NB: Am scris cuvintele de mai sus – menite
să explice câteva sensuri ale unor cuvinte – ca
om, nu ca președinte al Academiei Române și
nu cu scopul de a acuza sau achita pe cineva.
Cine mă cunoaște știe că dezaprob și condamn
cu toată tăria orice manifestare de rasism,
xenofobie și șovinism și că aș dori ca toate
aceste tare să fie eliminate definitiv din spațiul
public și din mentalitatea unor oameni. Știu că
unii, în ciuda celor declarate sincer și explicate
detaliat aici, mă vor judeca și le promit că, dacă
am făcut vreo eroare filologică în explicarea
cuvintelor, sunt gata să o recunosc și să o îndrept.
NOTA REDACȚIEI
Articol primit de la ziarul Observatorul din
Toronto, 12/11/2020

GEORGE COANDĂ: „PEISAJE MIȘCATE. MOVEO LANDSCAPES”
(Urmare din pag. 2)
Volumul de poezii „Peisaje mișcate” - flash despre trecutul
daco roman al unei țări pline de strălucire, praf de soare și bucurie ... Dacia Felix și minunățiile sale, ...„Dacia Infelix”! Am mai
spune: o vară în Transilvania și la malul mării, o lume cât mintea
nu poate cuprinde... Când urci drumul Râului de Mori, în Retezat,
dacă privești spre cer vezi o biserică, un templu, de unde a răsărit
timpul, în dreapta, dreapta credință! Și mai sus, privind în stânga
vezi ruinele unei alte credințe, a lui Cain, care a construit prima
cetate-oraș din lume...cetate ascunsă de fața Domnului, cetate a
vulturilor. Râul de Mori, nu mai are mori, aprigul râu le-a șters de
pe fața pământului dar cetățile au rămas. „O ruină tristă/ pe-un
colț de stâncă/ nimeni nu mai urcă/ poteca probușită/ doar Jules
Verne/ ascultă o arie/ dintr-o hologramă/ a timpului” („Castelul
din Carpați”).
Când treci munții pe Olt în sus, pe Jiu mai ales, întreaga poveste a Țării Ardealului zace în cenușa lăsată de Soarele dac și
roman a lui Avram Iancu, Craiul de pe Arieș, cu „fluier de cireș”
(„Țebea”).
Sus cetate, dedesupt cetate, jos stâlpi de telegraf și străzi semaforizate, mașini și autocare, zgomote și tăceri, liniște de oameni în a lor trecere pe zebra de pietoni...Deva pare a fi o capitală, oglindă convexă pentru cerul de stele...oare câte țări din
această lume lustruită de vreme au atâtea măguri cu ruini de pietre pe ele, altare în căutarea regilor dispăruți, sau în căutarea de
divinități pierdute... („De Dava/ Deva” )
*
Un muntean suit la alți munteni dintr-o țară gata de trecere
spre țara Moldovei; suit în țara care își vinde lemnul la sud de
Carpați, acolo unde podul de casă nu poate fi construit decât din
lemn ușor de brad...Aceasta e țara care are și lemn de brad, și de
stejar, și de tei, și de salcâm și de tot ce vrei, și care nu taie nimic
ci cumpără și-n care capra mănâncă frunzele de salcâm, albina
polenul, și omul mănâncă floarea, căci omului îi plac florile... („Zigurat albastru” în „Ardalia”)
Vai, vai unde s-a mai pomenit popor atât de iubitor noaptea
în vis cu Zâna Zânelor și ziua cu femeia vecinului...cu fata lui și băiatul nostru; frate, frate, dar muierea-i pe viață („Valea Zânelor”)
Burg, cetate cu sârg, fără șanțuri ocrotitoare dar cu ulițe și
străzi cu portaluri, pasaje și trepte întortocheate, cât de interesant

este omul în trecerea sa dacă l-a țintuit pe Vlad voievodul Oltului
sus, tocmai sus în cetatea ungurească, pe Vlad din Ungrovlahia...
Țepeș a fost pentru C. Zărnescu mai mult decât C. Brâncuși; mai
mult decât a fost Țepeș pentru Bram Stoker. Zărnescu a scris „Dracula în Carpați“, o operă parcă scrisă de William Shakespeare…
În orice caz, Vlad Țepeș de 500 de ani este „O umbră/ în turnul
cu ceas” din Sighișoara și el va dăinui românilor și le va spune
că este chiar văr cu Mateiaș Corvinul, și văr cu Ștefan cel Mare…
și Sfânt! „printre case cu secrete porticuri/ voievodul Țepeș/ se
naște etern” („Sighișoara”)
Covasna, o altă țară veche a românilor, și nume de râu care se
varsă în Râul Negru…Apă tristă, curgând „printre sălcii plângânde/
și „hoteluri patinate”… „În Balta Dracului/ bolborosesc/ vulcanic
clipele” („Covasna”).
În urmă, trecut, nu vedem decât „scheletele viselor pierdute/
și dacă privesc înainte/ teamă -mi e să fiu/ profetul viselor pierdute/ de Omenire/ De ce oare/doar piramidele nu se tem/ de
dintele lui Cronos?” De ce, de ce? („Fugit ireparabile tempus”)
Undeva, „la întorsătura Carpaților” sau întâlnit trei ciobani
cu nume de țară, fiecare: ungurean, vrâncean și moldovean…
Oare „ce este poezia”? se întreabă autorul poeziei „Ignoranță”,
cunoscând balada populară Miorița și „variațiuni impotente”
asupra întrebării cu pricina! ce este poetica?...pe care mulți „deai dracu/ terorizând pe-o temă”…mint de-ngheață apele! Da,
chiar asta este poezia: „în Valea cu zâne/ s-a sinucis Miorița”...
Așadar, ungureanul și vrânceanul îl omorâră pe moldovean fiindcă
avea oile mai frumoase… așa, născându-se cetățeanul român de
astăzi.
Tăcere fraților de pretutindeni!...de Transilvania să nu vorbim,
ci să o iubim cu toată ființa noastră căci ea este soarele din ceruri,
coborât pe pământ, este inima Orientului și Occidentului prinsă
în chinga Carpaților… „Ce dulce-i această vatră:/ strămoșii zac/
neodihniți răstigniți/ în Țara Carpilor/ și-n Țara Hațegului/ și-n Țara
Bârsei/ în Ardil o, în Ardalia”… („Ultrasilvania”) .
Rarisime poeme, adevărate poeme! Cât de deștepți eram, noi,
poeții anilor șaptezeci din secolul care tocmai a trecut, atunci,
când scriam poeme scurte ca în îndemnurile poetice ale poetului
vorbelor puține, poetul necuvintelor, Nichita Stănescu… „Câte
iluminări/ în acest peisaj din Munții Vrancei/ și-n întunericul/ patriei pierdute/ Prin codrul de brazi/ a trecut azi noapte/ un melancholic unicorn” („Melancolicul unicorn”).

*
Pescărușii nu au cum să fie veseli, ei sunt numai triști, așa cum
stâncile de la Balcic nu au cum să fie negre sau verzi, ci numai
albe, desigur, întratât de alb și albastru olanele acoperișurilor
nu pot să fie decât roșii, cum sunt și fesurile copiilor lui Alah…
La Marea Neagră, pentru vecinii ei Marea cea Mare, nu există
bătrâni , ci numai tineri, tineri și tinere, în felul lor amintind de
antichitatea fără de vis și fără de moarte, lumea dinaintea lumii,
lumea antică care împreună cu Ovidiu stă și ne privește pe noi
cei coborâți din curbura Carpaților….Balcicul, care pare a fi o femeie frumoasă pentru care se bat bărbații, care mai de care să
o iubească! „Cățărate/ în salbe/ pe stâncile albe/ aceste case cu
olane roșii/…” („Balcic. Orizont cu olane roșii”)
La Marea Neagră , pentru noi, Marea cea Mare de lângă
Dunăre, la Balcic, clădirile vopsite în alb și albastru par adevărate
valuri… iată „la un capăt de cruce/ (palid pergament de piatră
tombală)/ iată sacra Stella Maris:/ într-o firidă pustie acum/ bate
doar amintirea/ unei inimi de regină” („Balcic. Cuibul liniștit”).
Grădina Ghetsimani, la Balcic, și Icoana sacră a Maicii Domnului cu Pruncul - cea mai frumoasă icoană (și făcătoare de minuni)
aici la malul mării, unde se sparg valurile înspumate, este comparabilă doar cu icoana reginei ctitoră a României Mari…regină cu
nume de mare! „Sub turnul de gardă/ aproape alerg/ prin acest
mic arc de piatră/la castel/ doar pe Puntea suspinelor/ mă străbate
deodată/ melanconia reginei”… (Balcic. Fântâna de argint)
Întreaga civilizație antică rezidă în cioburi de ulcele, amfore întregi și sparte, din piatră, din marmură, din pământ ars și pictat…
(„Balcic. Amfore cu milenii”).
Finalul se anunță!... toamna, marea respiră obosită: „Ultimele respirări/ ale soarelui de-astă vară/…” („Neptun. Tristețe
de toamnă”). Toate se schimbă pe pământ, pe maluri, doar marea, apa, este aceeași: („Neptun. Aceeași mare”). Pontul Euxin
același de mii de ani…corăbii vin și pleacă, vapoare, iahturi, apa
mării se sparge pe maluri, scoicile vin și pleacă „peste templele/
vestalelor înecate” („Țărm uitat la Callatis”). Doar pinii și ienuperii
mai au curaj să facă baie într-un septembrie târziu, când amurgul
incendiază maluri… („Magică lumină pontică”). Istoria nu moare,
„este ucisă/ doar de eternitate” („Tainicii tumuli”)
Poezia lui George Coandă din acest volum, „Peisaje mișcate”,
este o poetică reportaj cu iz istoric, cu cuvânt sonor și cu noanțe
de vals, lied…stare poetică, de cel mai curat alb!…
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1620 - 2020: 400 de ani de la elaborarea
Cronicii universale - prima istorie universală în limba română

MIHAIL MOXA - REPREZENTANT AL UMANISMULUI ROMANESC
Prof. Dr. Dumitru LAZAR

C

ărţile sunt acelea care, de-a lungul
veacurilor, pot lega - peste multe
„Văi ale Plângerii”, peste perioade vitrege
sau mai norocoase- malurile fluviului veşnic,
care se cheamă Istorie.
Cronica universală a călugărului ortodox
Mihail Moxa, scrisă în 1620 (cel puţin, prima
parte: capitolele 1 - 92, din totalul celor 99),
după cum însuşi mărturiseşte în capitolul 93,
care încheie prima parte şi anunţă partea a doua („au fost numărul
ailor 7129 [1620] în luna lu septevrie”)1, la Mănăstirea Bistriţa
din judeţul Vâlcea, la îndemnul episcopului Teofil al Râmnicului2
(cel iubitor de limba română, într-o vreme când slavona şi greaca
deveniseră stăpâne la noi acasă, sufocând biata noastră limbă
milenară), ajuns mitropolit al Ţării Româneşti în timpul domniei
lui Matei Basarab (el însuşi mare iubitor de cultură românească),
reprezintă un eveniment cultural singular, ce se constituie întrun moment important în evoluţia culturii româneşti - acela al
începuturilor folosirii limbii române în scrierile istorico-literare
de dimensiuni mai ample (având conţinut laic). Această operă
istoriografică a fost semnalată, pentru prima dată (descoperită
în 1845, la mănăstirea Bistriţa vâlceană) de filologul slavist rus,
Vasili I. Grigorovici, care, vizitând Mănăstirea Bistriţa, în căutare
de manuscrise slavone, ne-a privat de acest monument literar şi
lingvistic, ducându-l cu sine în ţara sa. Acesta a publicat în 1859, la
Kazan, în Rusia, doar partea a doua: capitolele 93 - 99, referitoare
la evenimente din Peninsula Balcanică. Grigore Tocilescu, trimis
de Academia Română, la propunerea lui Hasdeu (în 1877-1878),
în Rusia - la Moscova şi Petersburg - ca să cerceteze şi să copieze
manuscrisele lui Dimitrie Cantemir, a aflat, cu acest prilej, şi de
existenţa inedită şi preţioasă a lucrării lui Mihail Moxa şi a adus
o copie în ţară. La întoarcerea lui Tocilescu din Rusia, imediat, în
acelaşi an, (1878), Bogdan Petriceicu Hasdeu o publică în Cuvente
den bătrâni (păstrând grafia chirilică), devenind şi primul său
exeget.
Cronica lui Mihail Moxa s-a păstrat într-un manuscris
cvasiintegral (îi lipseşte doar foaia de titlu şi prima filă cu primele
24 de titluri din cuprinsul cărţii, numit de Moxa - „Scară”). Opera
lui Moxa- o istorie universală, prima de acest gen la noi, redactată
în limba română, datând chiar din anul scrierii şi păstrată, dacă nu
în original (în manuscris autograf), cel puţin în exemplarul oficial
destinat arhiereului Teofil, autorul moral al scrierii - este singulară
în istoriografia veche românească, precedând cu aproape un sfert
de veac Letopiseţul Ţării Moldovei al lui Grigore Ureche3, care,
însă, s-a păstrat în copii tardive interpolate.
Cronica universală a lui Mihail Moxa apare într-o perioadă de
îndelungată instabilitate politică (astfel, în decursul a peste două
decenii - între 1610 - 1632 - după Radu Şerban, care a încercat
să continue epoca de glorie a lui Mihai Viteazul, până la Matei
Basarab, au avut loc zece schimbări de domnie, datorită imixtiunii
Porţii Otomane, interesată în mărirea haraciului şi a peşcheşurilor),
în care activitatea literară (bogat ilustrată, în partea a doua
a secolului al XVI-lea, de diaconul Coresi şi, apoi, de fiul său,
Şerban) postcoresiană se afla într-o etapă de decadenţă. Opera
lui Moxa face trecerea de la istoriografia în limba slavă (slavonă),
la cea în limba română (după acest prim cronicar, intrăm într-o
nouă etapă a istoriografiei noastre, care va culmina, începând cu
jumătatea secolului al XVII-lea, cu operele cronicarilor moldoveni
şi munteni), consemnând şi câteva ştiri din istoria patriei, preluate
fie din diversele izvoare prelucrate de cronicar, fie introduse de
acesta din tradiţie4.
Scrierea lui Mihail Moxa face, pentru prima oară la noi,
deschiderea spre Istoria Lumii în totalitatea ei, dar şi a lumii care
ne înconjoară, a ţărilor balcanice, al căror destin s-a împletit,
adesea, cu al nostru.
Ca specie istoriografică, opera lui Mihail Moxa, ieromonahul
de la Mănăstirea Bistriţa vâlceană, se încadrează în seria
cronografelor (scrieri cu mare deschidere populară, care
sintetizează istoria universală, începând cu „facerea” biblică a
Lumii, împletind evenimentele istorice cu legende şi istorisiri
fabuloase), pe care călugărul vâlcean le inaugurează la noi –
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specie istorico-literară, care s-a perpetuat în istoriografia noastră
cel puţin două veacuri, încheindu-se - coincidenţă! - cu operele a
doi autori tot feţe bisericeşti şi legaţi, de asemenea, de spaţiul
vâlcean: Hronograful Ţării Româneşti al lui Dionise Eclesiarhul
(?1740- 1820) şi Hronologia domnilor Ţării Româneşti a lui Naum
Râmniceanu (?1771- 1839).
Nu este o noutate să afirmăm că prin manuscrisele româneşti
(începând cu Cronica lui Mihail Moxa) şi tipăriturile realizate,
Vâlcea, prin prestigioasele focare de cultură (mănăstirile: Bistriţa,
Cozia, Govora, Hurezi, Dintr-un-Lemn şi Episcopia Râmnicului),
unde s-au plămădit opere valoroase (care au circulat pe tot
spaţiul românesc), a contribuit substanţial la păstrarea fiinţei
naţionale a tuturor românilor, la apariţia şi dezvoltarea ştiinţei
istoriei, precum şi a literaturii române, având un rol important în
păstrarea, evoluţia şi fixarea în tipare literare a limbii române.
Considerăm că opera lui Mihail Moxa, cronicarul – autor
al primei istorii universale (uzând, pentru prima dată, de limba
română) – şi traducătorul în româneşte, în 1640, al Pravilei de
la Govora (deopotrivă, bisericească şi domnească, în măsură să
legitimeze limba naţională drept limbă de cult ortodox şi de stat),
precum şi a unui Evangheliar – ne îndreptăţeşte să-l includem pe
primul cronicar de limba română (nu doar muntean) în rândul
umaniştilor secolului al XVII-lea (urmaşi ai lui Neagoe Basarab,
Petru Cercel, Petru Şchiopul, Nicolaus Olahus, din secolul al XVIlea), alături de: Udrişte Năsturel, Grigore Ureche, Varlaam, Simeon
Ştefan, Miron Costin şi Nicolae Costin, mitropolitul poet Dosoftei,
Nicolae Milescu Spătaru, stolnicul Constantin Cantacuzino, Ion
Neculce, Radu Greceanu, Radu Popescu, culminând, la începutul
secolului al XVIII-lea, cu savantul de statură universală, Dimitrie
Cantemir.
Când afirmăm că Mihail Moxa trebuie considerat umanist,
avem drept argumente nu doar activitatea sa culturală în slujba
limbii române (suntem în perioada resuscitării limbilor naţionale)
pe care o promovează consecvent, stimulat de mai marele său,
ierarhul şi mitropolitul Teofil, şi de curentul naţional românesc,
promovat, cultivat şi ridicat la rang de politică de stat, mai întâi de
domnul întregitor de Ţară, Mihai Viteazul, şi, apoi - in extenso - de
Matei Basarab, în Muntenia, şi de Vasile Lupu, în Moldova (este
perioada în care, între limba cancelariei domneşti şi a Bisericii, pe
de o parte, şi limba ţării, pe de altă parte, se instituie o legătură
de suflet, existenţială, inexistentă până acum. Biserica se împacă
şi ea cu limba poporului pe care-l slujea), ci şi conţinutul operei
sale, mesajul acesteia.
În primul rând, Cronica sa – o sinteză a lucrărilor istoriografice
bizantino-slave care circulau, în epocă, în spaţiul românesc5 –
face, pentru prima oară, la noi, racordarea istoriei naţionale cu
mersul universal al evenimentelor.
În al doilea rând, în centrul operei sale, în Cronică, dar şi în
Pravilă, situează omul perfectibil, omul ca totalitate, cu bune şi
rele, ca fiinţă plenară, pledând pentru armonizarea acestuia – în
timp şi spaţiu – cu Dumnezeu şi cu universul, cu semenii şi cu
timpul în care trăieşte şi-şi desfăşoară activitatea. Ambele lucrări
au caracter modelator, moral-educativ (răspunzând misiunii
dintotdeauna a cărţilor de a face oamenii mai buni).
Să nu uităm că suntem în perioada rodirii Renaşterii europene
şi-n plină re-naştere românească, sub raport cultural şi naţional
(generată, în primul rând, de utilizarea limbii române în cancelaria
domnească, în Biserică şi în scrierile de orice fel, renunţându-se la
incomoda limbă slavonă).
Admiraţia dovedită faţă de împăratul Traian, în portretul pe
care i-l face (chiar dacă ratează şansa şi performanţa de a fi primul
istoric care scrie despre cucerirea Daciei de către romani), avântul
vădit prin care consemnează cuvintele „rumân, rumâni”, când
vorbeşte despre romani („rimléni”), ne face să credem că Moxa
nu a fost străin de originea romană a neamului său, înscriinduse, astfel, ca premergător în redescoperirea romanităţii noastre,
caracteristica fundamentală a umanismului românesc în ceea
ce priveşte valorificarea tradiţiei Antichităţii, având drept scop
demonstrarea originii nobile a poporului nostru (moştenitor
al celor „mai viteji şi mai drepţi dintre traci” - cum îi caracteriza
părintele Istoriei, Herodot, pe geto-daci - şi al stăpânitorilor Lumii
- romanii) şi a originii latine a limbii române. Condescendenţa
plină de omenie şi milostenie a împăratului Traian faţă de supuşi

(„Acestuia-i părea rău de ceia ce păţiia rău şi-l durea inima de ceia
ce boliia, nemernicii-i miluia, soţii-ş dăruia ...”) şi principiul după
care se conduce („Cade-se împăratului a se asemăna cu răbdarea
lui Dumnezeu”), precum şi gestul suveranului de a-şi da, „naintea
a toată curtea”, „sabiia goală în mâna pârcălabului”, încredinţând
propria viaţă în mâinile acestuia, în funcţie de maniera în care va
domni („De vezi că domnesc preste lége, lovéşte-mă fără milă cu
sabiia, iară de merg pre lége, tu mă cruţă”)6, ne duce, avant la lettre,
cu gândul la monarhul luminat din secolele al XVII-lea şi al XVIIIlea, angajat într-un „contract social” cu supuşii săi, caracterizat
prin demnitatea condiţiei asumate şi prin armonizarea relaţiilor
cu semenii de toate condiţiile sociale – imperative impuse de
principiul natural al egalităţii în drepturi.
În spiritul umanismului renascentist, Moxa apreciează cartea
şi valorile antichităţii vorbind, când are prilejul, cu admiraţie
despre acestea. Astfel, din incipitul Cronicii universale a lui
Constantin Manasses (principala sa sursă istoriografică), reţine
elogiul „sufletului împărătesc” care „de pururea” însetoşează „cu
mentea”, ca să afle „învăţătura cărţilor”7 (pagina 99). Pe Ptolemeu
II („Potolomei Brata”) îl consemnează cu iniţiativa de traducere
a Vechiului Testament („Septuaginta”) în greceşte: „Acesta nevoi
pre ovréi de scoaseră cărţile lor toate den ovreeşti grecéşte”
(pagina 112).
În finalul capitolului referitor la „împărăţiia Troianilor” (la
războiul greco-troian), cronicarul român (în ciuda textului lui
Manasses, care, pe linia lui Dictys Cretanul, acuză de neadevăr pe
Homer) se autoflagelează pentru ca, generos, prin antiteză, să-l
glorifice pe Homer: „Iată se sfârşi povéstea de troiani, ca în scurt
deplin. N-am scris ca Omir, că el au avut limbă dulce, de au fost
drag a podobi povestile” (pagina 117).
Preţuirea moştenirii culturale a Antichităţii greco-latine îl face
pe Moxa să izbucnească, pamfletar, într-o tiradă de invective
adresate lui Leon III (supranumit în carte „Leu Iconoboreţ”), care,
în campania sa de stârpire a icoanelor şi a apărătorilor acestora,
a ars o biserică de pe lângă „sveta (sfânta, n. n.) Sofia”, în care
se aflau zeci de mii de cărţi din toată lumea („era a toată lumea
filosofii într-înse adunate”) şi „4 dascăli”, care „ştiia filosofiia
toată şi adâncul scripturilor elineşti cu creştineşti”. Cronicarul
exclamă, cu energie, acuzator: „O, amar, Leu cu suflet crunt şi cu
minte de fiară vrăjmaşe, câtă pagubă feceşi! Că era acolea, mai
scump de toate un sfitoc minunat de pântece de şarpe şi era întrîns scriptura lui Omir, Iliada şi Odiseea (subl. n.)” (pagina 168).
Aşadar, deşi slujitor al Domnului, Moxa deplânge nu în primul
rând scripturile sfinte, ci pierderea operei lui Homer.
(va urma)
NOTE:
1. Mihail Moxa, Cronica universală, Ediţie critică însoţită de izvoare,
studiu introductiv, note şi indici de G. Mihăilă, Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p. 203.
2. Modest, cu multă smerenie (Mihail Moxa este cunoscut în literatura istorică şi religioasă şi cu numele de Moxalie, tradus Păcătosul),
cronicarul mărturiseşte, tot în capitolul 93: şi iaste zisa sfinţiei tale, o
preaînţelepte părinte, chir Theofil, ep[i]scopul de Râbnic! Iată şi eu, robul
sfinţiei tale, mai micul şi mai apoi de toţi ticălosul călugărul Moxa Mihail,
câtu mi-u fost ştiinţa şi m-am preceput, eu am nevoit de-am scris (Ibidem, loc. cit.).
3. Grigore Ureche, primul cronicar moldovean de limbă română,
moare în 1647.
4. Se ştie că Istoria (ca ştiinţă) – pentru vremurile vechi – însemna Biblia, iar dincolo de aceasta, era ceea ce îşi aducea aminte fiecare. Istoria
ţării era cunoscută după tradiţie. Prin urmare, dacă nu exista un interes
pentru scrierea istoriei proprii, cum ar fi fost interes pentru ceea ce numim astăzi istorie universală?
5. Mihail Moxa utilizează mai multe izvoare pe care le-a avut la îndemână, graţie legăturilor (schimburilor) culturale pe care Mănăstirea
Bistriţa le-a avut, de-a lungul timpului cu lumea culturală a Ortodoxiei.
Dintre acestea, amintim următoarele: Cronica universală a lui Constantin
Manasses (sursa primară, de bază, pentru prima parte), Cronografia pe
scurt a patriarhului Nichifor, Cronica universală a lui Simeon Magistrul şi
Logofătul (Metafrastul), Rezumatul de istorii al lui Ioan Zonaras, Cronica bulgărească anonimă (a anilor 1296 - 1413), Letopiseţele sârbeşti noi,
Cronica sârbo-moldovenească şi Letopiseţul de la Putna II etc.
6. Vezi Mihail Moxa, Cronica universală ..., p. 131. Menţionăm că, în
continuare, la citatele preluate din Cronica lui Moxa, vom indica (între
paranteze) doar pagina.
7. Dedicaţia lui Manasses este adresată împărătesei Irina, protectoarea sa literară. Deşi omagiul cronografului bizantin este întins, Moxa nu
reţine decât preocupările spirituale ale Irinei.

Scriitori doljeni și mehedințeni din Piemontul Bălăciței
Tudor NEDELCEA

I

storia literaturii române a reținut studii de
istorie literară sau antologii pe provincii istorice (Cronicarii munteni, Școala Ardeleană, O istorie deschisă
a literaturii române din Basarabia de Mihai Cimpoi,
Scriitori basarabeni de Theodor Codreanu de pildă).
Un caz aparte îl constituie cercetările, finalizate în cărți, ale Rodicăi Pospai Păvălan, doctor
în istorie, craioveanca a studiat și publicat Oameni și cărți din Piemontul Bălăciței (Craiova,
Scrisul românesc, Fundația-Editura, 2019, 356
p.) și recent Scriitori doljeni și mehedințeni din
Piemontul Bălăciței (idem, 2020, 386 p.). Este un
caz aparte, întrucât Rodica Popspai Păvălan grupează personalitățile în funcție de un relif geografic. Piemontul Bălăciței, parte a Podișului Getic, cuprinde o suprafață din județele Mehedinți
și Dolj, cu orașele Craiova, Filiași, Strehaia, Vânju
Mare. Sintagma geografică a impus-o în literatura de specialitate istoricii și geografii Al. Roșu,
Răzvan Stroe, Sandu Boengiu și, recent Dinică
Ciobotea și Gabriel Croitoru. Bălăcița este admirabil descrisă de reputatul scriitor academician
D.R. Popescu: „De la piciorul podului lui Bădița
Traian, mai la vale, trecând dincolo de Gruia și
de Gârla Mare, de Dănceu, Pătule și Vânju Mare,
răsare din pământ o Lumină plină, deplină, divină, La Bălăcița Mare, izvorâtă din munca și cinstea țăranilor seculari, o Lumină plină de viață
și parcă lipsită de moarte, o tainică Lumină, de
vară sfințită, de trandafiri înfloriți, de viorele, de
mere și pere, de spice de grâu, de florile soarelui, de cântecele și zborurile păsărelelor mii și de
liniștea milenară a stelelor făclii.
Bălăcița, paradisul de aici, de lângă Dunăre,
unde nu vin pe lume morți pitici, cu suflete mici,
care se bat des, des, în pieptul lor de tablă ruginită, că le dau copiilor, de pomană, să mănânce,
o felie de mămăligă rece, pe alese, pe alese.
Bălăcița, sufletul paradisului de lângă Dunăre, neînfrânt niciodată, de nimeni și de nimic.”
În prima carte, Oameni și cărți din Piemontul Bălăciței, Rodica Pospai Păvălan tratează, sub

forma unui dicționar, personalitățile Piemontului Bălăciței, „autori de cărți născuți sau cu originile de generație imediată în zonă”, personalități
binecunoscute, dar „adesea neasociate cu
zona”. Și sunt numeroase astfel de personalități:
savanți: Henri Coandă (tatăl, fost prim ministru,
avea o moșie în satul doljean Perișor), medicul
Victor Gomoiu, chimistul academician Ilie Murgulescu, arheologul C.S. Nicolăescu-Plopșor,
creatorul ciberneticii, Ștefan Odobleja, filosoful
egumen Eufrasin Poteca, filosoful C. RădulescuMotru, medicul Petre Vancea, fizicianul N. Vasilescu-Karpen; oameni politici: Ștefan Andrei,
Constantin Argetoianu, Petrache Cernătescu,
fam. Potârcă; pictori: Pandele Borină, Jana Cernătescu, criticul de film Manuela Cernat, criticul
de artă V.G. Paleolog, inegalabilul Tudor Gheorghe, fagotistul Mihai Miltiade Nenoiu, istoricii
Dinică Ciobotea și Mite Măneanu, sociologul D.
Otovescu etc.
Scriitorii din Piemontul Bălăciței sunt cei mai
numeroși și s-au impus în istoria literaturii române: criticii și istoricii literari Șerban Cioculescu,
Fl. Firan, Emil Manu, D. Tomescu, scriitorii Fănuș
și Jean Bălileșteanu, D. Ciurezu, Nicolae Dan
Fruntelată (chiar din Bălăcița), Mihnea Gheorghiu, H. Grămescu, Ilarie Hinoveanu, Dan Lupescu, Tudor Nedelcea, N. Pârvulescu, Mircea Pospai, Cristina Tacoi, Mihalache Tudorache. Marius
Tupan etc. În total, dicționarul înregistrează 129
de personalități piemonteze.
Bine primită de critica literară, Rodica Pospai Pălăvan scoate de sub tipar alt op: Scriitori
doljeni și mehedințeni din Piemontul Bălăciței
(2020), oprindu-se doar la această categorie
de creatori, augmentată și argumentată. Sunt
antologați și comentați scriitori cu o singuă carte
sau cei consacrați, care ocupă un raft de bibliotecă, cum se exprimă autoarea. Firește, toți
trebuie înregistrați, dar cu acordarea unui spațiu
tipografic diferit. În acest sens, ca metodă de
lucru, Rodica Pospai Pălăvan a elaborat pentru
fiecare câte o fișă biobibliografică (după modelul Dicționarului General al Literaturii Române,
inițiat și coordonat de acad. Eugen Simion, apărut sub egida Academiei Române, lucrare unicat în cultura română), urmat de o selecție de
texte din creația scriitorului respectiv, precum
și referințe critice despre autorul analizat, de

regulă repere ale unor mari critici sau istorici literari.
În plus față de fișa biobibliografică din volumul anterior, autoarea a extins informațiile „în
mod deosebit privind viața autorilor, ca elemente de istorie literară, pentru a folosi celor ce le
analizează opera”, revizuirea altor date, unde a
fost cazul, a completat lista de lucrări tipărite.

Sursele de informare ale autoarei în elaborarea acestei lucrări au fost, cum era și firesc,
lucrările de referință (dicționare, enciclopedii,
monografii etc.), opera scriitorilor înșiși, păstrate în biblioteci (de aici necesitatea unei legi
a depozitului legal pentru bibliotecile județene),
informațiile online și apelul direct la scriitorii în
viață sau la familia celor dispăruți.
Iată cine sunt scriitorii antologați: C. Argintaru, Fănuș Băileșteanu, Jean Băileșteanu, Marin Beșteliu, Cătălin Bursaci, Manuela Cernat, C.
Chioralia, I.C. Chițimia, Vintilă Ciocâlteu, Șerban
Cioculescu, D. Ciurezu, R. Cojocaru, Fl. Firan, G.
Fonea, Nicolae Dan Fruntelată, Mihnea Gheorghiu, Haralambie Grămescu, M. Grămescu, Al.
Gregora, Ilarie Hinoveanu, Dan Ionescu, L. Io-

nică, Gh. Manafu, Emil Manu, Ion Maria, Viorel
Mirea, I. Molea, Tudor Nedelcea, M. Nenoiu, C.S.
Nicolăescu-Plopșor, D. Nicolcioiu, C. Pădureanu,
V.G. Paleolog, N. Pârvulescu, I.R. Popa, D.R. Popescu, Mircea Pospai, G. Roiban, Robert Șerban,
I. Șerban- Drincea, C. Stancu, Cristina Țacoi, D.
Tomescu, Mihalache Tudorică, Marius Tupan.
Este o reală bucurie să recitezi notele critice semnate de mari personalități, precum G.
Călinescu, A.C. Cuza, D.R. Popescu, I.D. Bălan,
Marian Barbu, C.M. Popa, Ov. Ghidirmic, Andrei
Pleșu, Mircea Sântimbreanu, Iordan Datcu, N.
Cartojan, N. Iorga, C.C. Giurescu, E. Lovinescu,
Eugen Simion, N. Manolescu, Ov. Papadima, Al.
Piru, C. Cubleșan, Fănuș Neagu, I. Brad, Mircea
Radu Iacoban, L. Ulici, Zenovie Cârlugea, Marin Sorescu, Mircea Eliade, Adrian Dinu Rachieru, I.C. Chițimia, Dan Simonescu, P.F. Teoctist,
Mircea Popa, Victor Crăciun, Adrian Marino, D.
Velea, Mircea Tomuș, Aureliu Goci, C. ȘabanFăgețel, Tudor Arghezi, Nestor Vornicescu, N.
Balotă, Ana Blandiana, Barbu Cioculescu etc.
Scriitori doljeni și mehedințeni din Piemontul
Bălăciței, recenta carte a Rodicăi Pospai Pălăvan,
conturează un adevărat tablou al valorilor din
acest ținut geografic, care au lăsat posterității,
„dincolo de moșteniri și moștenitori, cel puțin
o carte”, cum precizează autoarea în „Cuvânt
înainte”. Este un pios omagiu adus acelor creatori „care au știut că, aplecându-se asupra colii
albe de hârtie, vor încredința munca, talentul și
cunoștințele lor viitorimii, pe termen nelimitat”,
dar și „cărților, cărămizile unei zidiri căreia Timpul nu îi erodează pereții, ci îi sporește valoarea”.
Pe de altă parte, susține autoarea, cartea despre scriitorii Piemontului Bălăciței evidențiază
„caratele țărânii, valențe culturale nebănuite cu
sorgintea în satul tradițional românesc, deoarece zona în discuție este alcătuită exclusiv din
localități rurale”.
Este, așadar, o carte bine alcătuită, care
demonstrează că autoarea, Rodica Pospai Pălăvan, mânuiește cu profesionalism lucrările de
referințe, calitate dată și de profesia sa de bibliotecar (șef serviciu la Biblioteca „Alexandru și
Aristia Aman” din Craiova), așa cum au procedat
marii documentariști ai literaturii române, de la
Perpessicius și D. Vatamaniuc la N. Georgescu și
Theodor Codreanu.

Unirea Bucovinei cu România, act istoric, act de dreptate
Elena MUȘAT

C

umplita decădere a Imperiului Otoman ce a culminat cu înfrângerea sa în
războiul cu Rusia (Războiul ruso-turc încheiat
în 1774) a deschis o noua etapa în evoluția
relațiilor politice internaționale în care marile
puteri au profitat preluând teritorii de la imperiul în proces de destrămare.
În ceea ce ne privește, o data cu semnarea
Convenției de la Istambul dintre turci și austrieci (mai 1775), Poarta otomană cedează habsburgilor nordvestul Moldovei însumând un teritoriu de cca10.000 km pătraţi
care cuprindea ţinutul Cernăuţi şi cea mai mare parte (2/3) a
ţinutului Suceava. Prin noua achiziţie, pe care administrația de
la Viena a numit-o Bucovina, Împăratul Iosif al II-lea obţinea o
poziţie strategică importantă și o consolidare a graniței de răsărit.
( fară a omite dorință de expansiune și de preluare a bogățiilor).
La început Bucovina a existat ca un district militar închis ,
urmând ca după 1786 să fie incorporata Galiției, ca mai apoi să
redevină district al coroanei. Un moment foarte important s-a
petrecut la 4 martie 1849 când Bucovina devine ducat romanesc

iar la titlurile imperiale ale împăratului Franz Josef se adăugă și
acela de Mare Duce al Bucovinei. Prin aceasta se obține statutul
de autonomie în Imperiul Austriac și recunoaștere a românității
Bucovinei. Este instituită Dieta ducatului Bucovinei, care se
întrunește pentru prima oară la 6 aprilie 1861. În cadrul acestei instituții erau reprezentate toate minoritățile, iar românii
dețineau majoritatea.. Președintele dietei, Eudoxiu Hurmuzachi,
devine astfel mareșal al Bucovinei.
În perioada 1914-1918 noi evenimente zdruncina evoluția
relațiilor politice internaționale:
Primul Război Mondial. Îndată ce ostilitățile au început, forța
covârșitoare a regimentelor 22-30 Infanterie, cu garnizoana la
Cernăuți au fost constituite de militari români, iar drama cea mai
mare a fost când în teatrul de război s-au întâlnit cu frații romani ce
luptau de cealaltă parte a baricadei. Din acest motiv mulți ostași din
Bucovina, la fel ca și alții din Ardeal au dezertat din armata austroungară. În 1914-1915 după înfrângerea austro-ungară în bătălia
Galiției, o mare parte a Bucovinei a fost ocupată de Armata a 8-a Rusă, și
a fost redobândită după marea retragere a armatei rusesti. Ostași
bucovineni luați prizonieri de rusi au fost fie omorați pe loc, fie
trimiși în Siberia.
Destrămarea imperiilor vecine. La est Revoluția bolșevică

din Rusia nu numai că doboară imperiul țarist dar instalează o
noua orânduire a societății Dinspre vest, odată cu terminarea Primului Război Mondial Imperiul Austro –Ungar se prăbușește.
La 16 octombrie 1918, împăratul Carol I de Habsburg trimite
manifestul intitulat ‘’Către popoarele mele credincioase’’ privind reorganizarea Austro-Ungariei într-o federaţie de şase state
‘’independente’’ (austriac, ungar, ceh, iugoslav, polonez şi ucrainean). Prin acest document Transilvania rămâne în continuare
în componenţa Ungariei, iar partea de nord-vest a Bucovinei, cu
oraşele Cernăuţi, Storojineţ şi Siret, se alipeau Ucrainei.
O ampla mișcare de eliberare cuprinde nația română din Bucovina și din Țară. Premizele erau favorabile dar era nevoie de
unire, coordonare și acțiune rapidă, pentru că nici Ucraina
nu statea pe loc. Hotărăsc înființarea la 18 oct. 1918, Consiliul
Național Ucrainean ce urma să instituie Republica Ucraina. Intuind pericolul, sublocotenentul Ilie Lazăr, în fruntea detașamentului său de 180 de militari români (din regimentul 8 husari,
care era amplasat la nord de Tiraspol) hotărăște din proprie
inițiativă, să aducă trupele la Cernăuți și se oferă să sprijine militar autoritățile române, reprezentate atunci de profesorul Sextil
Pușcariu.
(Continuare în pag. 7)
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Ion Soare a apus!
Mihai SPORIȘ

E

ra în 5 noiembrie, 2020, în era noastră, când pe înserat a căzut dintr-un
cer anume, porunca: „Pe loc, repaus!”. Curat,
ca după o îmbăiere, omul primenit în curățenie, s-a supus și a apus, imediat, în împărăția
nopții! Celor rămași, din propriul escadron pe
care îl călăuzea - că doar Soarele bolții este,
cât are ordin de luptă, călăuză!-, li s-a părut
intempestivă și nefirească plecarea comandantului, fără aviz prealabil! Dar ordinul este ordin și regula că ...
„despre cei plecați numai de bine!” trebuia aplicată și afirmată
public cu: „Dumnezeu să-l ierte!”. A urmat apoi despărțirea, una
ca o ciudată lepădare de un oștean credincios, numita călăuză,
poate... îndrumătorul de serviciu. În 7 noiembrie, 2020 cetățeanul
de onoare al Râmnicului, Ion Soare, era exilat departe de cetatea
slujită, la cimitirul Râureni, mai înseninat cu loc și cu verdeață, dar
și în vecinătatea haldelor cu șlamuri și otrăvuri ale platformei, defunctei și ea, industrii! De ce a fost scos, pentru repausare, Cetățeanul de Onoare, din Cetate? când aceasta își avea locurile ei pentru
eroi și sfinți? Poate să rămână o întrebare cu răspuns tăinuit,
dar noi, îndrumații, cu, și fără voia noastră, avem sarcina să-l
mărturisim pe cel plecat fără întoarcere, ca o datorie de împlinit.
„Omul trebuie iubit!” Pusesem acest titlu unei cărți, despre oamenii remarcabili și cărțile lor și îndemnul acesta mi-a rămas un ordin permanent, indiferent de alternanța zilelor și nopților firii sale.
Pentru Persoană, care ne scoate din generalitatea speciei omenești, ca semn al iubirii speciale, trebuie să-i strigăm numele și să-i
dăm , cu onestitate, semnul recunoașterii că îi suntem aproapele,
indiferent de schimbarea vremii. Cum să-i mai spui, celui plecat
prea grăbit și fără întoarcere, tot ceea ce mai aveai de spus, și nu ai
apucat? Credem că o epistolă, pentru duhul supraviețuitor poate
să fie și ecou, pentru înconjurătorul, interesat și el să descifreze
urmele lăsate de un călător cu misiuni speciale, pe un drum de
împlinit! Da, voi scrie o epistolă peste vămi și acolo unde te vei fi
vădit noapte (în părerea mea ... subiectivă, poate doar intuiție!), îl
rog pe judecătorul îndrituit, și în cunoștință de cauză, să te ierte!,
că nu este OM fără de greșeală, prietene Ion Soare!
Privesc în urmă și observ un lung pomelnic al celor plecați,
oameni pe care i-am iubit și le-am declarat în vreun fel sentimentul
aproapelui – încă îmi amintesc cu drag și recunoștință de ei!-, și
constat că acele cuvinte dăruite lor prin scriere (scripta manent!)
au puterea reconstituirii unor gânduri, mărturisind unicitatea
persoanei, în trăirea ei specială. Simpla rostire a numelui lor mi-i
înfățișează și simt bucuria că spiritul lor încă lucrează pe cărarea
mea..., drum personal de împlinit. Cum să nu mă bucur de acest
sobor de spirite treze care mi-au luminat mersul prin ciudatul
labirint al cărării: Dumitru Dumitrescu, Dorin Pavel, Alexandru
Diacon, David Bucur, Emil Mârzan, Dumitru Alexe, Constantin
Florescu, Dumitru Bălașa, Petre Petria, Nicolae Mazilu, Costea
Marinoiu, Alexandru Mircescu, Petre Bardașu,Sergiu Purece, Petre
Purcărescu, Petre Gheorghe, Corneliu Tamaș, Veronica Tamaș,
Ilorian Păunoiu, Dumitru Panu, Ioan Funariu, Florea Vlădescu,
Toma Stanciu, Mihai Scărlătescu, Petre Tănăsoaica, Valentin
Tașcu, Marioara Murărescu, Maria Constantinescu, Ilic Momcilo,
Aurel Constantin Zorlescu, Virgil Florescu, Ionel Grigoriu, Marian
Creangă, Gherasim Cristea, Angela Calangiu, Paul Angelescu, Mi-hai
Titi Gherghina, George Țărnea, George Anca, Corneliu Rusu, Nicolae Văcariu, Alin Parolea, Ștefan Stăiculescu, Viorel Popescu, Adrian Șuiu și... câți alții, pe care acest moment nu-i scoate în față!
Nu am venit la prohodirea de la Râureni, din motivele
cunoscute (v. pandemia cu autoizolarea la Robești!), dar și din
asumarea unui protest, acela al ducerii unei personalități, Ion
Soare (acreditat cetățean de onoare!) în afara cetății slujite,
gândindu-mă numai la câte rezolvări suspecte au umplut cimitirul
eroilor, de la ...Cetățuie, de-a lungul timpului! Obișnuiam să rostesc
la despărțire câteva vorbe de adio, să-ți strig, cu tine încă trup
martor,... numele și să se audă până-n cer că dacă, cumva, mi-ai
greșit, cu voie sau fără voie, eu rog pe cel ce ne ridică păcatele să
te ierte și în același timp să-ți cer dezlegarea pentru ale mele. Ne
programasem cu câteva săptămâni în urmă să mergem la TV. să
vorbim despre academicianul cel nou, al Academiei de sub Pământ
(proclamat în 7 iulie.2020, la Ocnele Mari): Dumitru Drăghicescu.
Amânarea, sine die, a emisiunii programate mă consola că de ziua
Sf Voievozi ne vom întâlni, telefonic, cum făceai anual, de ziua
numelui meu și... conform obiceiului ne vom întinde iar la taifas,
mai mereu aprins, provocator, în vreo chestiune caldă în care ne
luam pulsul și ne constatam poziționarea.
M-am gândit să numesc „epistola”: „Ion Soare-îndrumătorul
de serviciu!” pentru că așa ne-am cunoscut și că sub semnul
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călăuzirii altora, ca misiune personală/publică, poate ascunsă, a
stat o viață de om.
Te-am cunoscut târziu, prin 1994, eu coborând cu domiciliul
în Râmnic, de pe Valea Lotrului, la sfârșitul anului 1993. Arhivele
Statului-Direcția județeană, erau de neevitat pentru consilierul
județean (1992-2008) și directorul tehnic al amenajării
hidroenergetice a Oltului (care includea și Lotrul!). Pasiunea
pentru istorie, nevoia cunoașterii instituției cu... documentele
(și din perspectiva obligaților publice, a consilierului!) m-au adus
la Arhive! Ce oameni minunați am cunoscut atunci: Dumitru
Andronie/directorul în exercițiu, Corneliu Tamaș (istoric,
scriitor/ fostul director), Dumitru Garoafă și nu în ultimul rând
pe „rebelul”(spusa lui C.Tamaș, care îmi spunea Mișu!) Ion
Soare! Interesat în publicarea unui eseu în vreo revistă culturală,
prietenul câștigat, Dumitru Andronie, m-a pus în legătură cu
profesorul Ion Soare, care tocmai înființase revista ALMAROM, pe
lângă editura cu același nume. Ceea ce trebuia să fie o întâlnire
scurtă, de prim contact s-a lungit, trezind instantaneu interesul
unuia pentru celălalt. Descoperisem în Ion Soare o tenacitate de
piatră tare și ciocnirile noastre produceau inevitabilele scântei.
Uneori acestea ne luminau, alteori ne îndârjeau și pregăteam
noile argumente, ca doi berbeci gata de următoarea ciocnire. Mi-a
devenit repede sfătuitor în cele editoriale; mi-a prefațat niște cărți;
mi-a fost alături la evenimentele publice și îl simțeam sincron ideilor personale. Eram în plină tranziție, după schimbarea locomotivei politice din 1996, și aprecia public
atitudinile mele din articolele publicate în săptămânalul Jurnalul de Vâlcea. Ion Soare s-a aflat lângă
mine consilier editorial pentru tot ceea ce am publicat până prin 2000. Atunci, după alegeri, i-am observat o schimbare de atitudine, abia sesizabilă la
început, care se va contura pregnant și va evidenția
un adevărat curent de opinie care se va consolida instituțional... (vom reveni!). Începutul relației noastre vădea „grija părintească”, a călăuzei pentru articolele încredințate unui cap limpede, sub aspectul
limbii române. Fiind la început am acceptat fără
rezerve, mai apoi cu obiecții, din ce în ce mai mari,
când observasem intervenția în text, cu deturnarea
mesajului, voalarea atitudinii - în chestiuni care cereau, neechivoc, fermitatea. „Ce faci Domnule aici,
mă cenzurezi?” Răspunsul lui, intempestiv, m-a trezit imediat: „dacă
vrei să publici în revistele mele, trebuie să accepți corecturile!”.
„De acord cu cele gramaticale, dar nu cu opiniile!”, i-am replicat...
Faptul că în revistele la care ajunsese redactor șef nu m-a mai
publicat mi l-a descoperit pe omul care schimbase macazul și se
dezicea de propria judecată, în ceea ce mă privește. Nu mai eram
„filosof-poet în agora” ca în 1997, cu..„fericită întâlnire de idee,
simțire și muzică a îmbinării cuvintelor!”
M-am pus în gardă, evaluând, la rece, situația. Erau multe
lucrurile care ne deosebeau. Eu aparțineam unei lumii care
trebuia să producă cele materiale vieții (una specială a energiei...
cu reguli clare și procese în timp real!) și mă angajasem în serviciul
puterii publice să sincronizăm societatea la mersul lumii moderne.
Prietenul meu -așa l-am considerat întotdeauna!-, ca vârstă un
nene cu 10 ani mai mare, aparținea sferei serviciilor publice, o viață
întreagă sub porunca sistemului, despre care se zicea că tocmai
se reforma, după contestarea lui revoluționară. O viață a fost
educator (la școală, la penitenciare, la facultățile toamnei... mai
târziu!), călăuză prin hățișul documentelor arhivelor- păstorite cu
grijă de MAI-uri, apoi sfătuitor prin organizațiile care voiau, să se
emancipeze mai repede, (ba chiar și pentru societatea civilă, mai
receptivă acum la o media diversificată și în concurență!).. Aveam
experiențe de viață diferite, misiuni diferite și idei diferite, despre
reașezarea societății, dictate cred și de vârstă: unul conservatorradical, înrădăcinat, celălalt pro-activ adept al sincronismului,
cu altă viteză a înnoirii. De aici războiul nostru continuu de idei,
divergența privind programele, proiectele necesare și acțiunea
publică. Prietenia noastră își avea și argumentele celor ce ne
uneau. Patrioți amândoi, cu amprenta Loviștei evidentă. (Ion
Soare își începuse ucenicia de dascăl la Boișoara, vecină la nord
cu Câinenii, localitatea din certificatul nașterii mele în raionul
Loviștea!). Cercetători neobosiți, din dorința de-a ști și de-a
împărtăși această cunoaștere, lucram, simultan, la doctoratele
noastre în domeniile noastre profesionale și ne împărtășeam
reciproc metodele de cercetare, piedicile, stadiul atins în pregătirea
referatelor, ori în structurarea finală a tezei. Ne-am împrietenit
că aveam nevoie unul de celălalt, dincolo de interesele imediate.
Certurile noastre pe idei, nu alterau în vreun fel respectul ce ni-l
purtam. O polemică necesară, ca o armonizare a contrariilor, ne
asigura o instanță critică permanentă și necesară. Aveam nevoie

de Gică contra, când o oglindă de reflecție, într-un mediu prea
contaminat de întâmpinare siropoasă, nu găseai ușor!
La realizarea cărții noastre (împreună cu fratele Nicolae
Sporiș), „Spiritul Civic-stare de fapt și deziderat!” contribuția lui
Ion Soare a fost deosebită. El ne-a călăuzit spre noua editură
ADRIANSO (Adrian Șuiu + Ion Soare?!) unde tânărul, fost ucenic
la ALMAROM – și prieten apoi al nostru, până la înveșnicirea
lui: Adrian Șuiu,!- ne-a devenit un colaborator pentru viitoarele
cărți. În consemnarea sa de pe coperta IV-a, Ion Soare, considera:
„publicarea cărții de față este un act de curaj...” Ne propusesem
un fel de diagnoză a societății („stare de fapt...”) și invocam niște
soluții („și deziderat!) pe care o puneam la dispoziția tuturor.
În perioada 1999-2006, în care au apărut cele patru volume,
entuziasmul emanat din dorința noastră de schimbare în bine
l-a confirmat doar pe Ion Soare, care observase doar îndrăzneala
noastră care credeam că „prin educație se poate schimba fața
tot mai urâțită a lumii”, noi făcând trimitere la lumea de acasă,
nu la cea intuită de post/prefațator, dincolo de fruntariile...
debordate de hemoragia migrației în căutarea supraviețuirii.
Educația de acasă a căzut prizonieră... școlilor „înalte”, de interes
pecuniar, fabricante de diplome și incompetențe calificate
formal! Mulți dascăli din învățământul de masă s-au titrat imediat
universitari... , subminând ceea ce era autentic! Din păcate
multe exemple ale pseudo-elitei locale susțin acest proces de
subminare a învățământului... Numele se cunosc,
dar aici ilustrăm doar... fenomenul care a generat
un analfabetism funcțional și o acreditare a
incompetenței cu consecințele, azi la vedere!
Perioada maximei noastre apropieri a fost cea în
care, prezent fiind în comisiile Consiliului Județean
(Buget și Cultură) ne-am propus să realizăm un
mediu cultural reactivat prin asociații, valorificând
o tradiție locală, dar cu programe reînnoite
cerințelor vremii. Valorificam schimbarea de macaz
din 1996 și deschiderea explicită spre integrarea în
Uniunea Europeană! (să ne amintim, în trecere, de
distincția primită de Râmnicu Vâlcea: „Oraș în drum
spre integrare europeană”, acordată de Uniunea
Europeană, la 20 decembrie 1999, situându-ne, ca
prim oraș din România, între primele 8 orașe din
Europa Centrală și de Est ; de proiectul „Habitat și
Artă în România”, de ofensiva culturală locală pentru Filarmonică,
local nou Bibliotecii Județene, Teatru etc.).. Atunci, în dorința
de a resuscita spiritul civic, participativ, am reînnodat firele
rupte în 1989, ale unor asociații, cu speranța unor remodelări.
În 1999 am reînființat Asociația Culturală „Anton Pann”, în sânul
căreia am moștenit tradiția de porunceală a realismului socialist,
care o născuse cândva, dar am crezut că o schimbare radicală,
prin infuzare tânără, va putea schimba un raport de forțe către
o înnoire și o dorință de integrare, necesare unui sincronism
cu lumea liberă, fără bariere doctrinare, și fără îngrădirea
conștiințelor... Am reactivat revista Asociației ( Povestea Vorbei),
dar redacția ei făcea tot ceea ce știuse... Am pus bazele Forumului
Cultural al Râmnicului (2001), cu intenția accelerării procesului
integrator în Uniunea Europeană, vectorul cultural fiind esențial...
Nu luasem însă în calcul resurecția, după alegerile din 2000, când,
cu toată buna noastră intenție, un Forum Național – patronat de
Ion Iliescu!- ne va fi deturnat, pas cu pas pornirea! (ritmul de la
Cotroceni se va mai auzi, în sens opus, abia după ce vor fi trecut
pe acolo și Iliescu și Băsescu!) . Îmi amintesc întrunirea de la
Ateneul Român, unde un coleg vâlcean, depunea un angajament
nesolicitat de nimeni pentru... lupta conservării și salvării marilor
valori culturale. Atunci începea poziționarea Forumului, pentru
apărarea cu dinții a identității, creând un curent conservator,
bine susținut de instituțiile bugetate, că doar era poruncă. Buna
noastră intenție a fost înăbușită din fașă! Dependentă material de
... bugete orice asociere pseudo-civică este obedientă și devine
un instrument de propagandă care își pierde temeiul existențial.
Rolul profesorului Ion Soare, devenit sfătuitor cultural principal,
pe lângă Primărie (beneficiarul... FORUMULUI!) l-a făcut pe
acesta adevăratul lider și administrator al diverselor subvenții
pentru proiecte, în principal editoriale! Apărător al identității, cu
bună credință – nu avem nicio îndoială!- va lucra alături de Emil
Catrinoiu/Editura Fortuna, la scrierile esențiale (superbele casete,
„adevărate bijuterii” dedicate operelor clasicilor români!). Mare
responsabilitate să rezumi, ceea ce trebuie și să consideri esențial
din Opera unor titani! (am o strângere de inimă când îmi amintesc
cenzura pe care am suportat-o, atunci când anumitor idei nu li
se dădea voie să respire și erau sugrumate!) M-am întrebat
asupra legitimității unui drept asumat, să te substitui ACADEMIEI
ROMÂNE! (va urma)

85 DE ANI DE LA MOARTEA LUI GIB MIHĂESCU
Gheorghe PANTELIMON
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e 19 octombrie
2020 s-au împlinit
85 de ani de la trecerea
în eternitate a scriitorului
vâlcean, prozator şi dramaturg Gib I. Mihăescu.
Gheorghe (acesta i-a fost
prenumele la naştere)
Mihăescu a venit pe lume
pe 23 aprilie 1894, în
oraşul viilor – Drăgăşani. Tatăl – Ion Mihăescu,
avocat, era urmaş al lui Mihai Predescu Stegaru,
pandur şi purtător de drapel în oştirea lui Tudor
Vladimirescu, organizatorul şi conducătorul mişcării revoluţionare din Ţara Românească din
anul 1821, care a pus capăt regimului fanariot,
restabilind domniile pământene. Pe meleagurile
drăgăşănene s-au purtat lupte grele între formaţiunile de panduri şi turci şi aici s-a produs
deznodământul. Mama lui Gib Mihăescu, Ioana,
născută Ceauşescu, a crescut şi a fost educată într-o mănăstire de maici şi i-a dat fiului o educaţie
profund religioasă.
Gib a urmat şcoala primară în urbea natală,
iar în 1905 era elev al Liceului „Carol I” din
Craiova. Moartea fratelui său mai mare Nicolae
l-a afectat şi i-a influenţat situaţia şcolară. În
1907-1908 s-a mutat la liceul din Slatina, unde
a repetat clasa a II-a, iar în 1908-1909 şi-a
continuat studiile la Liceul „Alexandru Lahovari”
din Râmnicu Vâlcea. A revenit la Liceul „Carol
I” din Craiova, unde a terminat cursul inferior,
iar în 1914 a absolvit cursurile liceale, la secţia
clasică şi a promovat examenul de bacalaureat.
Deşi nu i-a plăcut să studieze ştiinţele juridice,
fiind atras de literatură, în anul 1914, la
insistenţele tatălui său, s-a înscris la Facultatea
de Drept a Universităţii Bucureşti, dar nu şi-a
dat examenele. În acest timp a frecventat şi
unele cursuri ale Facultăţii de Litere. Primul
Război Mondial era în plină desfăşurare. În
1916 a urmat o şcoală de infanterie pe care a
absolvit-o în anul următor, fiind avansat la gradul
de sublocotenent şi trimis pe front la Mărăşeşti
şi Muncel. Pentru actele sale de bravură a
primit o decoraţie. În anul 1918, la încheierea
conflagraţiei, a fost demobilizat şi a petrecut vara
la Drăgăşani, iar toamna a revenit la Bucureşti
unde şi-a continuat studiile universitare.
A desfăşurat o bogată activitate redacţională
şi publicistică în mai multe reviste din diverse
zone ale ţării. În 1919 s-a angajat la redacţia
revistei „Luceafărul”, care îşi propunea să fie o
publicaţie a tinerimii academice şi să promoveze
cultura naţională, la care au colaborat mulţi

scriitori români de frunte. I-a cunoscut pe
Tudor Vianu, Vasile Voiculescu, Lucian Blaga
ş.a., care l-au încurajat să scrie şi tot aici a citit
prima versiune a nuvelei „Vedenia” şi a publicat
schiţe şi nuvele. La 15 februarie 1919 a debutat
în revistă cu nuvela „Linia întâi”, semnând cu
pseudonimul Gib Stegaru, în amintirea bunicului
său. De asemenea a colaborat la „Sburătorul”,
revistă literară, artistică şi de cultură, apărută la
Bucureşti, avându-l director pe Eugen Lovinescu.
La 6 septembrie, în acelaşi an, îi apare în revistă
nuvela „Soldatul Nistor”. Fiind atras de gazetărie,
în 1919 a devenit redactor la revista „Ţara nouă”.
S-a reînscris la Facultatea de Drept din Bucureşti
şi în anul 1920 s-a prezentat la examene, iar
în decembrie 1923, după nouă ani, a obţinut
licenţa în drept.
A legat o prietenie strânsă cu prozatorul,
gazetarul şi traducătorul Cezar Petrescu, cu
care a purtat o corespondenţă intensă. În anul
1920, Gib Mihăescu s-a stabilit la Cluj, unde a
fost redactor la ziarele „Înfrăţirea” şi „Voinţa”,
fiind coleg cu Lucian Blaga, Liviu Rebreanu, Adrian Maniu, Sextil Puşcariu. Publică în revista „Hiena”
mai multe nuvele: „Doi vecini”, „Pe drumul
gloriei” şi „Eroilor lauri”. În anul 1921 a întemeiat,
la Cluj împreună cu Cezar Petrescu şi Adrian
Maniu revista „Gândirea”, în care a publicat, în
perioada 1921-1925, mai multe nuvele.
În anul 1924 s-a stabilit la Drăgăşani şi a
practicat o perioadă avocatura, până în 1930.
A ocupat funcţia de consilier juridic al Băncii
„Redeşteptarea”. Pe 27 ianuarie 1926, Primăria
oraşului Drăgăşani l-a numit „avocat al comunei”.
Până în anul 1929 a fost profesor la o şcoală de
ucenici din oraş. Fiind fascinat de astronomie
şi-a procurat o lunetă pe care a instalat-o în
turnul construit special pe acoperişul casei. A
plecat din Drăgăşani şi s-a stabilit în Bucureşti
unde a obţinut un post la Direcţia Presei din
Ministerul Afacerilor Externe.
A dus o viaţă retrasă din cauza ftiziei
(tuberculozei) care-l epuiza. În anul 1928 a apărut primul său volum de nuvele, de mari dimensiuni, „La Grandiflora”, la Editura „Scrisul românesc” din Craiova. A avut un succes răsunător
cu piesa în trei acte „Pavilionul cu umbre”.
Aceasta a fost pusă în scenă la 3 martie 1928, la
Teatrul Naţional din Bucureşti în regia vestitului
Soare Z. Soare, printre interpreţi aflânduse Marioara Ventura, George Calboreanu şi
Al. Pop Marţian. În 1929 a apărut al doilea
volum de nuvele „Vedenia” la Editura „Cartea
Românească” din Bucureşti, iar în 1930 primul
roman „Braţul Andromedei”, care are mari
inegalităţi stilistice, urmat, în 1933, de romanul
„Rusoaica”, creaţie care s-a bucurat de aprecieri

Unirea Bucovinei cu România...
(Urmare din pag. 5)
Consiliul Național Român a cerut ajutor guvernului român de
la Iași. Era nevoie urgenta de un ajutor armat. Așa se face că În
dimineața zilei de 6 noiembrie primele detașamente de grăniceri
și jandarmi români au intrat în orașele Suceava, Gura-Humorului
și Câmpulung pentru a restabili ordinea și peste cateva zile, pe 11
noiembrie, Divizia 8 Română condusă de generalul Iacob Zadik, a
intrat în Bucovina, în Cernăuți. „pentru a ocroti viața, avutul și libertatea locuitorilor de orice neam și credință împotriva bandelor de
criminali care au început opera lor de distrugere”, conform
proclamației generalului Iacob Zadik, care a fost lansată din
avion.
După 11 noiembrie, unitățile armatei române au trecut râul Prut
și au luat sub control întregul teritoriu al Bucovinei, dar și partea
de nord-vest a județului Hotin, aflată până atunci sub ocupație

din partea criticii literare, pentru care a primit
Premiul Societăţii Scriitorilor din România, în
valoare de 25.000 lei. În acelaşi an a publicat
romanul „Femeia de ciocolată”. În 1934 a
apărut la Editura „Cugetarea”, romanul „Zilele
şi nopţile unui student întârziat”, iar în 1935,
romanul „Donna Alba”, tipărit la Editura „Cartea
Românească”. Criticii consideră că romanele
sale sunt drame ale deziluziei generate de
impactul dintre aspiraţia eroului anonim Andrei
Lazăr, locotenentul Ragaiac, Mihnea Băiatu,
Mihai Aspru şi mediu, proiecţii enorme, eroice,
ale frământărilor sociale. Trăirea concomitentă
a aventurii şi visului duce la o mişcare epică
amplă, cu complicaţii adânci şi obsesii reliefate
tragic.
1935 a fost şi ultimul an al vieţii lui Gib
Mihăescu. Pe 3 august a suferit o criză puternică
de rinichi. Fiind bolnav de tuberculoză, pe 16
septembrie s-a internat la un sanatoriu din
Sibiu, iar o lună mai târziu la un sanatoriu şi apoi
la un spital din Capitală. S-a stins din viaţă în
Bucureşti, pe 19 octombrie, la vârsta de numai
41 de ani. A fost înmormântat pe 22 octombrie
1935, în urbea sa natală, al cărei specific
predominant viticol l-a descris cu talent, în
conferinţa „Oraşul Drăgăşani” pe care a ţinut-o
în cadrul „Ligii culturale” locale, în perioada
1924-1930. A fost condus pe ultimul drum de
Cezar Petrescu, Adrian Maniu, Al. Philippide,
Cella Delavrancea, Dragoş Vrânceanu, Petru
Comarnescu ş.a. Postum, în revista „Gândirea”
s-a tipărit, sub titlul „Cel din urmă roman”, un
fragment din „Vămile văzduhului”, pe care
scriitorul îl considera opera sa fundamentală.
Creaţia lui Gib Mihăescu este bogată. Cel
care i-a studiat cu pasiune, în mod aprofundat,
viaţa şi opera, este distinsul profesor de Limba şi
Literatura Română de la fostul liceu teoretic din
Drăgăşani, Emil Istocescu, filolog, critic, istoric
literar şi publicist, care în anul 1970 a obţinut
gradul didactic I cu o teză despre „Viaţa şi opera
lui Gib Mihăescu”, prima lucrare alcătuită după
război despre acest mare scriitor vâlcean. De
asemenea profesorul Istocescu a scris cartea
„Gib Mihăescu. Viaţa şi opera”, apărută în anul
2010 la Editura „Silvana” din Râmnicu Vâlcea.
Nuvelistica lui Gib Mihăescu a fost comentată mai aspru de marii critici Eugen Lovinescu
şi George Călinescu. Totodată s-a bucurat şi de
aprecieri elogioase. Criticul şi istoricul literar
Şerban Cioculescu spunea: „Gib Mihăescu a
reprezentat într-adevăr o putere de creaţie
impresionantă. De la primele nuvele şi până la
ultimul roman am asistat la un spectacol unic
de creaţie literară, dezbărat de orice artificiu
formal. Arta lui Gib Mihăescu este un fenomen

austriacă. Este de menționat că România a trimis trupe în Bucovină numai după ce a primit asentimentul Aliaților prin telegrama din 6 noiembrie 1918. La fel trebuie să amintim că mult
înainte, în 17 august 1916, Ionel Brătianu stabilește cu Franța,
Regatul Unit și Rusia un tratat secret în care se promit României
Transilvania, Banatul și Bucovina.
Restul trupelor ucrainene au părăsit pasnic orașul Cernăuți,
retrăgându-se spre Galiția unde aveau loc lupte grele între polonezi și ucrainieni . Primul steag românesc pe turnul Primăriei din
Cernăuți a fost ridicat de românul maramureșean Ilie Lazăr.
La 28 noiembrie 1918, în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuţi, s-au desfăşurat lucrările Congresului General al Bucovinei, la care au participat 74 de delegaţi ai Consiliului Naţional, 13 delegaţi ai ucrainenilor, 7 ai germanilor, 6 ai
polonezilor. S-au aflat la Cernăuţi, câteva mii de locuitori veniţi
din diferite colţuri ale Bucovinei. Preşedintele Congresului, Iancu
Flondor, a prezentat Moţiunea, care s-a constituit într-o hotărâtă
declaraţie de unire, subliniind caracterul românesc al Bucovinei

de substanţialitate nativ, robust şi generos în
principiul lui vital”.
Gib Mihăescu a fost căsătorit cu Elena Ioana
Stănescu şi au avut două fete, Mira şi Ionica.
L-am cunoscut şi am colaborat bine pe linie
profesională cu ginerele scriitorului, Gheorghe
Pavel, profesor de istorie şi director al fostului
liceu cu profil agricol din Drăgăşani, care după
1989 a fost şi parlamentar.
În perioada 1979-1989 am fost de mai mul-te
ori în casa în care a locuit Gib Mihăescu, şi ulterior profesorul Gheorghe Pavel, care mi-a relatat
multe aspecte interesante din viaţa scriitorului.
În anii trecuţi, până în pandemia de COVID-19,
în judeţul nostru şi mai ales în municipiul
Drăgăşani s-au organizat diverse manifestări
cultural-educative dedicate lui Gib Mihăescu. În
2019, pe 22 octombrie, am marcat la Drăgăşani
12 ani de la înfiinţarea Asociaţiei Seniorilor din
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din judeţul Vâlcea,
printr-o manifestare cultural-ştiinţifică atractivă,
complexă, la care au participat 55 de colegi. În
context am comemorat împlinirea a 84 de ani
de la trecerea la cele veşnice a prozatorului
şi dramaturgului drăgăşănean. În cadrul
medalionului cultural, desfăşurat sub genericul
„Seniorii vâlceni în oraşul viilor”, profesorul Mihai
Mustăţea ne-a prezentat aspecte autentice, din
viaţa şi opera lui Gib Mihăescu, cel care se înscrie
în categoria scriitorilor care au făcut cinste
literaturii române şi alături de Camil Petrescu
şi Hortensia Papadat-Bengescu s-a afirmat
ca unul dintre creatorii romanului de analiză
psihologică. Cu acelaşi prilej am vizitat Expoziţia
Documentară „Casa Gib Mihăescu”, unde dl.
Teodor Barbu, scriitor şi umorist, ne-a transmis
informaţii inedite. Casa a fost construită în anul
1900, iar în prezent aici locuieşte cu familia,
Daciana, fiica profesorului Gheorghe Pavel,
nepoata scriitorului. Printre prietenii săi s-a aflat
şi Păstorel Teodoreanu, o personalitate distinctă
a literaturii române interbelice, care a venit la
Drăgăşani în toamna anului 1926, pe vremea
culesului viilor, dar şi în 1927, fiindcă, aşa cum
spunea Louis Pasteur – chimist şi biolog francez
- „o sticlă de vin conţine mai multă filozofie în ea
decât oricare carte din lume”. Cei doi participau
la turnee scrii-toriceşti şi şezători literare în ţară,
alături de Ion Agârbiceanu, Mi-hail Sadoveanu,
Ion Minulescu, George Topârceanu, Ion Pilat ş.a.
În centrul oraşului Drăgăşani, în semn de
preţuire a valorilor din trecut, sunt amplasate
statuile lui Gib Mihăescu şi Tudor Vladimirescu.
Noi, vâlcenii ne mândrim cu personalităţile care
au pornit de pe aceste meleaguri şi s-au afirmat
în cultura naţională, printre care incontestabil se
află şi scriitorul Gib I. Mihăescu.

şi asuprirea naţională din 144 de ani de stăpânire străină. Astfel,
membrii Congresului General al Bucovinei au hotărât: ‘’Unirea
necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare
până la Ceremuş, Colacin şi Nistru cu Regatul României’’. Atât
reprezentantul polonezilor, Stanislaus Kwiatkowski cât şi cel al
germanilor Alois Lebouton s-au pronunţat în favoarea unirii. Congresul a trimis o telegramă omagială regelui Ferdinand, care este
numit „Rege și Domn Liberator și Purtător de grijă al Bucovinei”,
rugându-l să primească sub sceptrul ocrotitor al Majestății sale,
Bucovina eliberată. De asemenea, au fost trimise telegrame către
puterile Antantei: Franța, Marea Britanie, Statelor Unite ale Americii și Italiei.
În fiecare an, începând cu 2015, la 28 noiembrie este
sărbătorită Ziua Bucovinei. Legea 250/2015 privind declararea zilei
de 28 noiembrie Ziua Bucovinei a fost promulgată de preşedintele
Klaus Iohannis la data de 28 octombrie 2015 şi publicată în Monitorul Oficial la 30 octombrie 2015.
Trăiască România!
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CORESPONDENȚĂ POETICĂ

(Marți, 8 Decembrie 2020)
(Ben Todică la 01:09)

PAVEL
RĂTUNDEANUFEGHERTE

Pandemie politică

DEDICAȚII
EPIGRAMATICE
Lui Ion Ilici Iliescu
„Acum e democrație!”,
Strigai cu vocea-ți guturală,
De n-ar fi fost, fir-ar să fie,
Fiindcă-i una… originală!

Lui Adrian Năstase

(I)
Noi casele-ți le numărăm
Că ai multe, toate-s pline,
Tu ne ceri să te căutăm
De ouăle ce porți cu tine!
(II)
Casele ți-am numărat
Și ai strânse vreo nouă,
Tu însă-ai vrut neapărat
Să te căutăm de ouă!
(III)
Pentru ferestre condamnat,
Mult mai mult însă-ai furat,
Astăzi știe toată țara:
Ai mințit că tot ai luat
De la mătușă-ta Tamara!

Lui Traian Băsescu

(I)
Marinare, marinare,
N-ai mai dat foc la vapoare,
În politică-ai intrat chitit
Pe proști i-ai îmbrobodit!
(II)
Umbli ca un bembeluc
Prin politica dâmbovițeană,
Zicându-ți: „Încă una și mă duc!”,
Ce, vreo sticlă ori vreo codană?
(III)
Marea Neagră-i pentru tine
Lac rusesc, baltă murdară,
Zis-a Putin: „Să-ți fie rușine!”
C-ai gura mare, de ocară!
(IV)
La Secu ai fost Petrov
Doar că ai vrut, nu obligat.
Iar politica-ți de-alcov
Te-a făcut și „preș.” de stat!
(V)
Ca președinte jucător,
Ți-ai băgat nasul în toate,
Și te-ai îmbogățit cu spor
Mințind c-o ducem „ca pe roate”!

Lui Gabriel Oprea
Din maior la intendență
Hop! – general de multe stele,
Dar în prostia-ți ca o penitență,
Vorbești aiurea și faci numai rele!

Lui „Marean” Vanghelie
Ne amintești ca în povești
Și fără urmă de… poveste:
Că tu ești cel care ești,
Iar el e… cel care este!
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O fi democratic?!
Distanța este colosală
De la savant la idiot,
Dar drama e catastrofală,
Că sunt egali când merg la vot.
Nu mai votăm gratuit
Ne-am deșteptat, nu punem botul,
Așa că-n ziua de votare,
Cui dă mai mult, ne vindem votul,
Că pentru ei e o valoare.
Vulcanul noroios
În țară-avem și oameni culți,
Dar în procesul de votare,
Prostimea e învingătoare,
Că membrii ei sunt foarte mulți.
Avertisment matern
Mi-a scris măicuța-n testament:
„Ascultă fiule la mine
Și nu mă face de rușine,
Să candidezi la Parlament!”
Războiul ca o piruetă de vals
Străinii nu mai cheltuiesc
Pe tehnică, spioni, armată;
Că-n România se găsesc,
Destui s-o vândă la bucată.
Justiția ca o opincă
Ministrul tremură-n instanță,
Că a făcut evaziune,
Dar șeful lui, prin ordonanță,
A șters-o ca infracțiune.
Interes național
Pensionarii-au dat de veste,
Că ies în stradă la proteste,
Căci Parlamentul n-a dorit
Să dea viagra gratuit.
Masochism electoral
Alegătorul nu-nțelege,
Deși e de minciuni sătul,
Pe-aceiași candidați i-alege
Că n-a fost chinuit destul.
Suferință binefăcătoare
Alegătorul nu e trist,
Și pare că e masochist,
Că la alegeri, votul său,
L-a dat aceluiași călău.
Nenorocirea
Mi-e groază de-un eveniment:
Nu foamea, boala și nici frigul,
Nu mă-nspăimântă nici covidul,
Ca votul pentru parlament.
Metode împotriva contaminării
Știind că de Covid se moare,
Toți iau măsuri de evitare,
Pe mâini se spală des țăranii,
Iar bogătașii spală banii.
Uniți cu virusul la vot
Alegătorii, cot la cot,
Ies în decembrie la vot
Și intră veseli în cabină
Și-a doua zi, în carantină.

poeme

DE CRĂCIUN

Ninsoarea

Viața ca Eminescu e o supremație, de esența lui a fi, nu uitați și vă
responsabilizați ca niște țarani sănătoși încăpânați, în bine botezați, cu ce se
cuvine ca fata/ frați din Carpați
cu Vlaicu aeroplanând cu duh omenesc românesc firesc peste Carpați, prin
văzduh de patrie și Dumnezeu, în omenie
călăză, în cugetul profund și eu de Românie privighetoare sinfonie
și de omenie și-n cânt copleșitor cu viitor fără să exagerăm de Marie, ciocârlie,
din Stupca cu vioară, iarbă încolțită și înmugurită
peste țară ca o primăvară,
cu rod,
în stil anume, cu renume, în lume,
provita pentru norod,
în echilibru ca fachirul pe sârmă și drod,
dându-ne pe spate, în realitate,
Iisus,
de cuvinte mai presus,
cuprinși de colind mergând voios Făt-Frumos-Hristos,
luminos, în jos și în sus.

Ninge cu fulgi, mari, zglobii
iar fulgii se joacă de-aprinselea-n aer,
ghirlande de zăpadă cu scăpărări liliachii,
aleargă de-a prinselea-n aer…
Şi albul pur, se aşterne peste tot,
acoperind, din plin, pământul,
acuma, să fiu tristă nu mai pot,
cu puritatea lor au alungat urâtul…
Fulgii alene zboară, unii cad
şi asta, de cu seară până-n zori,
împodobind crenguţele de brad,
aşa cum facem noi de sărbători!

Pe aproape e Crăciunul
Parcă-i primăvară, Doamne,
iar pe-aproape e Crăciunul,
caut anii tinereţii
şi nu mai găsesc niciunul.
Umedă îmi e privirea,
mângâi creanga de copac
mi-o imaginez în floare
înghit lacrima şi tac.
Şi e, totuşi, iarnă, Doamne,
într-un decembrie rebel
ce nu vrea să intre-n schema
iernii acesteia, de fel.
Câte ierni şi câte toamne
au trecut, nici nu mai ştiu,
doar atâta simt eu, Doamne,
că mi s-a făcut târziu.

ÎNAINTE DE CRĂCIUN
Pe la noi,în Ciubăncuța sunt oameni buni
și cu suflet curat și luminat,cu splendori, în zi de zi și de sărbători,
cu câte bordeie și tot atâtea obiceie,
datini,că noi românii, nu suntem pleavă,
de doi bani,
ci a lui Dumnezeu ceaslov cu bucovă
și alduita Lui slavă,
de bravă treabă,
ispravă.

MARINELA BELU - CAPȘA

Ninge zgârcit…

poeZII

Ninge zgârcit pe străzi,
Privesc prin geam ca prin zăbrele,
Am atâta nevoie de alb,
Ca sufletul meu să se spele…
Slobozește, Doamne, fulgii de nea,
Să nu mai pice așa zgârcit,
Am atâta nevoie de alb,
Pentru sufletul meu rătăcit…

Către Sfântul Nicolae….
Te rog, Sfinte Nicolae,
dă-le altora ce vor,
eu atât vreau pentru mine,
să-mi dai nopți cu somn ușor…
Să nu mă trezesc mereu,
tocmai când e noaptea deasă,
șă rămân captivă-n gând,
că nu pot ieși din casă…
Cum să plec ca și nebuna,
noaptea, singură pe stradă,
când din nori n-a ieșit Luna,
nici stelele, să mă vadă?

Limba noastră
la poalele munților cu păduri înverzite
apele limpezi spală veșnicia
toaca trezește liniștea-n amurgul zilei
în grădina cu albe crizanteme
și roșii trandafiri
poetul umple frumosul cu versurile lui
cuvintele zburdă precum mânjii scăpați
în poiana cu fânul proaspăt cosit
umbrele haiducilor salută
libertatea păsărilor
voievozii se odihnesc sub lespezi tocite
de dalta timpului
pe soclu limba română veghează

Un trecător
cu tunete și fulgere
ploaia spală speranțele ascunse
după perdeaua timpului

Altă rugăminte n-am,
dă-le altora ce vor,
clopotul bate de vecernie
mie să-mi dai toată noaptea,
mâini întinse așteaptă
s-o petrec în somn ușor!
Cluj-Napoca, 1 Decembrie 2020 pe bancă

două inimi
scrijelite cu un briceag ruginit
cumpărat la second hand
mărturisesc iubirea
obosit
trecătorul cară
o poveste mototolită
în ziarul
din colțul cu firimituri uitate
picături reci îi mângâie fruntea
ascunsă după un nor
luna culcă visele
suspinând

Mersul drept
cu pieptul în soare
merge drept
nu se înclină în fața niciunei pălării
cu arbaleta lui Tell va doborî
mărul trufiei înfipte în capul manipulatorilor
pentru talentul lui
va fi închis
în castelul bine păzit
de invidioși
acolo e liber
să-i disprețuiască pe inșii
ascunși în golul cameleonic
al jocului de-a amiciția
din când în când le va trimite
câte-o scrisoare
spre aducere-aminte
nu mor caii când vor dușmanii!

LILIANA POPA - VITRALII DE CUVINTE
Mioara BAHNA

C

onfesiv, titlul cărţii
Lilianei Popa, „Stăpână pe tăcerea mea”, cu o
prefaţă, „Lansarea de carte
ca vernisaj al unui autoportret”, semnată de Emil Lungeanu, pare că sintetizează
un fragment dintr-un enunţ
programatic, prin intermediul căruia, conştientizând vulnerabilitatea
intrinsecă a fiinţei, în general, şi a femeii, în special, prin vocea lirică, poeta caută să şi-o mascheze, afişând încredere în sine, tradusă, la nivel
declarativ, într-o manifestare ofensivă, prin care
urmăreşte, de fapt, să anticipeze şi să anihileze
sau, măcar, să atenueze posibila atitudine a
celorlalţi faţă de sine, în tentativa de a-şi crea şi
menţine, astfel, un confort lăuntric.
Anunţată în felul acesta, creaţia Lilianei
Popa este, ca în cazul tuturor poeţilor, proiecţia
unei sensibilităţi, care, prin eul liric, reface, în
versuri, un parcurs emoţional al fiinţei, a cărei
forţă sufletească - afişată, fără ostentaţie, dar
cu dorinţa de a-i fi recunoscută - o face în stare
să „construiască” punţi spre celălalt, spre lume,
dinspre unde o duc zările fiinţei (direcţii nealese însă întâmplător, drept care sunt în măsură
să-i susţină şi să-i amplifice reveria, creându-i,
totodată, impresia de anulare a trecerii timpului: „În interiorul meu/ se golesc clipele/ ca nişte
clepsidre.”). De aceea, din toate ţintele posibile
ale unei călătorii, poeta alege, mai întâi, spaţiul
oriental, plin de culoare, de pitoresc, evocândul, apoi, printr-o seamă de factori reprezentativi, pentru care bazarul „Constantinopolelui”
este sugestiv, prin etalarea promisiunilor de
armonie, de nesfârşit răsfăţ al simţurilor, exprimate metaforic prin obiecte capabile să adune şi
să traducă - fie şi la scară mică - fastul şi visarea,
starea de graţie a artiştilor, stăpânite de lumea
Șeherezadei: „parfumuri şi mătăsuri,/ ibrice de
aramă,/ mozaice cu-nţelesuri,/ o brăţară mică,
filigranată,/ o tiară, o granată.”
Asemenea context aproape că impune
existenţa unei componente descriptive a textului
poetic (coroborată cu impresia, de naraţie, uneori), din acest volum al Lilianei Popa, cu accent
pe latura vizuală, însă imaginile sunt, desigur,
mai ales, suportul stărilor emoţionale, creatoare
ale atmosferei în care se derulează gândurile.
Conţinutul acestor imagini însumează, în primul
rând, secvenţe ale prezentului, în care este
ancorată cea care-şi face cunoscut, aici, peisajul
sufletesc, şi inevitabile urme al trecutului („şi
am plecat în paşii de dans cadenţat/ al vechiului
Bizanţ”), peste toate aşezându-se bucuria de a
trăi, la cumpăna dintre suflet şi carne, sugerată,
spre exemplu, prin laitmotivul dansului: „dans
cadenţat/ al vechiului Bizanţ; dansul sălbatic/ de
zburător,/ pe note viscolite;/ frandola./ Mâine o
să dansez cu ielele-n poiană” etc.
Gesturi induse de farmecul oriental („M-am
aşezat pe prima treaptă/ sorbind mai multe zâmbete/ din cafeaua proaspăt râşnită,/ adusă cu fes
şi şalvari,/ într-o ceaşcă de alabastru./ Peste pa-

harul cu şerbet/ mă priveau doi ochi de forma
migdalei,/ cu sclipiri de săbii şi pumnale,/ de
rubine şi paftale…”) completează imaginea acestui spaţiu străbătut de cea care se destăinuie în
poezie, subliniată prin caşmiruri şi covoare, smaralde, safire, sâmburi de rodii, flori de portocal
ori prin detalii arhitecturale (hornuri, garguie,
acrotere etc.), însoţite de inalienabilul alai de
gânduri şi sentimente strânse prin timp.
Lumea meridională este, de asemenea,
prezentă în carte, poeta extrăgând din tărâmurile
pe care le cutreieră, cu pasul sau cu sufletul, atât
imagini consacrate ca emblematice, încărcate
de o simbolistică stratificată prin timp, cele
care se impun mai întâi vizitatorului, aşa cum
sunt marea, muzeele lumii sau temple din vechea Eladă, cât şi ceea ce se ascunde în cute ale
realităţii, acolo unde pătrunde, în primul rând,
ochiul artist: „La Malta/ eu cumpăram lumină./
Din clarobscur/ o percepeam pe raccourci-uri/ şi
o pictam pe stâncile/ spălate de valuri.”
Alcătuind o geografie sentimental-cerebrală,
unde suprapune, peste amintitul concret în care
călătoreşte, drumul dintre nori sau răscrucea
cu gânduri ori biserica pe care şi-o înalţă într-o
lacrimă curată, pe harta sa, pe care o punctează
nu prin respectarea unei cronologii a trăirilor,
ci în zigzag, cu imagini de aici ori de departe, aduse, pe rând, în prim-plan de memoria
afectivă, poeta nu aşază, prin urmare, numai
locuri îndepărtate, ci şi fragmente din realitatea autohtonă, scara rulantă de la Universitate
pe care vara a venit, Conservatorul, Cişmigiul,
Transfăgărăşan, dar şi altele, unde sunt tezaurizate avalanşe de gânduri, care se rostogolesc
de dincolo de timp, fiindcă, de pildă, nostalgic,
observă: „Au îmbătrânit nucii de la Râşnov/
odată cu mama, cu tata,/ cu bunicii…”
În arealul acesta terestru-sufletesc, prezenţa
sau invocarea celuilalt se justifică prin menirea pe
care o are („Sufletul tău îmi remodelează sufletul,/ sufletul tău opreşte clipele,/ ascultă viitoarele partituri/ şi ecoul şoaptelor”), cu atât mai
mult cu cât îl proclamă poet la drumul mare…
În acelaşi timp, cu o configuraţie interioară,
aşa cum este cea pe care o dezvăluie prin scrisul
său, încărcată de emoţie, poeta se simte solidară
cu toţi cei asemenea ei, slujitori ai frumosului,
incluzându-i în gândurile sale, de asemenea, pe
confraţii plecaţi, şi pe care, din aceeaşi nevoie
de echilibru sufletesc, îi aşază în Cenaclul din
cer, unde îi reuneşte pe Valentin Nicolau, Costi
Stan, Cornelia Maria Savu, Traian T. Coşovei,
Ioan Florea, Ioan Zubaşcu, Gyuri Cazar, iar punctele de suspensie pe care le pune după această
pomenire sunt o sugestie a unei triste, inevitabile continuări…
O concluzie ar putea fi că volumul acesta de
versuri al Lilianei Popa este un sui-generis jurnal
de călătorie, în care, în „bagaj”, poeta îşi aduce
gândurile, sentimentele – unele, doar schiţe ale
unor construcţii încă neelaborate, notate, poate,
doar spre a păstra emoţia clipei - şi multe fragmente din zestrea livrescă adunată (prin referiri
la Euridice, Godot, Estragon, Tizian, la Grădina
Ghetsimani, Sfinx, Venus, Orpheus, Apollo, Thor
etc.), însă, dincolo de tematică, de imaginile cre-
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Se cearta chiorul cu orbul
Și-s mai negri decat corbul
Prins între lehamite şi scârba
Nu văd ce-aş putea să comentez
Mai bine mă-mbăt şi-ncing o sârbă
Şi vă-ntreb: pe cine să votez ?

ate, se remarcă lăudabila naturaleţe a exprimării
colocviale, venind din absenţa încercărilor de a epata cu orice preţ, printr-un limbaj împănat cu termeni neologici, îmbinaţi artificial, de multe ori
în detrimentul ideii sau al lirismului, ca în cazul
multora dintre cei care astăzi se pretind poeţi.

Comandă îngere potop
trecusei să îmi spui
ce dor ți-a fost de mine.
eu dăltuisem demult norii ivorii
în trepte,
cu bătăi de inimă.

de ce nu crezi ființă de alabastru
în rostirea mea neblîndă
timpul e soare senin
și aprigă furtună
ce-ncunună al nostru zenit
noi toți sîntem anonimi
nu vezi frunza plăpîndă
căzînd pe caldarîm,
nu vezi cum ne frîngem privirile în finit
cînd clipa de viață e un infinit?
doamnă a nostalgiilor
privesc în ochii tăi o lacrimă
rezemată în ziua albă
de ce nu pui un zîmbet
în palma pentru sărut
de ce nu închizi amarul
într-o cupă de iubiri?
damnată să urc treptele de vis
argntate, sticloase
încrustate cu arpegii
ce nu se mai sfîrșesc
o să mă ascund în căușul palmei
alb, translucid.

eu pot urca
tu cobori
doar în nopțile de ajun
nu mai ajung treptele.
ții minte jocul de demult
pe scara mea de început de lume ?
pe prima treaptă cîntai
pe a doua iubeam
apoi au început să înflorească celelate trepte
și privirile
într-o seară verde
în tăceri fără crepuscul.
îngere,
uite o himeră
cum își desenează
întortocheate neliniști acuarelate.
comandă îngere potop
să-i spele culorile de apă.

Ceasul aruncat pe fereastră
am dat timpul mai departe
cu o oră
să nu știu că știi
ce știai că știu,
basmul imoral
fuga de iad
ușa de cristal
neterminatul bal.
ceasul aruncat pe fereastră
îmi mai ticăie în piept
chiriaș pentru un timp.

Adagio în balet classic
timpul s-a înscris într-un cerc
sau într-o tiară
pe care și-o scoate uneori
să mîngîie safirele amintirilor
cînd aude stropii rătăciți
de vîntul neregăsit
în sufletul de poet fără anotimpuri,
sub cetina norilor
dezamăgiți și desculți.
doarme puțin, după model bizantin
sau florentin
abia trezit,
își zornăie diamantele diademei

la porțile timpului
paznicul încremenit
își zornăie cătușele.

Tremur de seară
aseară drumul fără întoarcere
stătea rezemat de un copac
cu auzul încordat.
știa cînd voi veni.
eu am trecut
cu tremur de seară
și nu m-am oprit
copacul acela,
jefuit de anotimpuri
între vis și somn
păstrează zîmbetul unui copil
făclie
în palmele sufletului.
îmi curge timpul povestit

Mi-e sufletul pustiit
ca pământul arid din Valea Gheenei.
numai grote, stânci și spini
cât vezi cu ochii...
Iar freamătă măslinii
și vulturii dau roată
singurătatea-I nu adoarme
vegheată de animalele de pradă
Când se luminează sângele
singurătatea în suflet uitată
se stinge fără lacrimi
sub clipa îndurată
De cât verde
și de câte trepte
va mai fi nevoie
să urc iar în Grădina Ghetsimani...

Nu sunt beat - n-am pus alcool în gură
Dar mă ia c-un fel de ameţeală
Un alt eu ascuns în mine-njură
Doamne, ce sinistră păcălelă !

Să-i alegi pe unii sau pe alţii
Doar după parşiva strigătură
Şi-apoi să constaţi că, personal, ţi-i
Tot mai greu - chin fără de măsură...

Să ne fie, cică, nouă bine
Tre’ să moară oameni! E OK
Dac-ar fi să fie după mine
Eu aş zice: crape, primii, ei!

Hoţul care fură strigă „Hoţii”
Către cei ce-aşteaptă lângă poartă
Rândul la furat - şi-atunci netoţii
Dau buluc la urne. Tristă soarată

Eu pe cine să aleg, măi nene
Că nu-s nici cu altii nici cu unii
N-am văzut nehoţi cu sânge-n vene
Şi străini de seva mătrăgunii

Ş-apoi om vedea dacă mai este
Necesară moartea-ntre condiţii
Să-ncheiem dramatica poveste
Şi să terminăm cu troglodiţii...
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„Minunile” de la Valea Plopului şi Valea Screzii
Mircea VASII

Î

n judeţul Prahova, în apropierea
oraşului Vălenii de Munte, al marelui
Iorga, la câţiva kilometri spre nord se află
două localităţi care în ultimii treizeci de ani
au devenit un etalon al spiritului umanitar, al
iubirii aproapelui.
În comuna Poseşti, în satul Valea Plopului
există o parohie, care deserveşte şi satul
Valea Screzii, al cărei preot paroh Nicolae
Tănase a devenit un erou al zilelor noastre, un exemplu viu al
dăruirii şi al sacrificiului pentru semenii ajunşi la ananghie.
Astfel, aici există o ,,tabără”, un aşezământ în care sunt
adăpostiţi copiii care au fost salvaţi de la avorturi, copiii
abandonaţi, copiii străzii, copiii proveniţi din familii cu situaţie
materială precară şi cu câte 11 copii, sau 8, sau 6-7 suflete.
Totul a început cu mult înainte de ‘89, când părintele a început
o luptă asiduă împotriva avorturilor şi a abandonului familial.
Prin predicile sale deosebite, care uneori i-au adus şi necazuri, a
subliniat de fiecare dată necesitatea stopării avorturilor, scoţând
în evidenţă păcatul pruncuciderii. Dar, marea luptă a început după
’89, când acestea au luat o deosebită amploare, iar părintele a
luat hotărârea de a crea un sat al acestor copii abandonaţi.
Astfel, totul a început cu un număr de 13 copii pe care părintele
i-a primit în casa sa sau i-a distribuit pe la cetăţenii binevoitori,

apoi proiectul propus a început să ia amploare, în anul 1997
tabăra având deja 30 de locuri.
Tată a şase copii, părintele Nicolae Tănase a avut adeseori şi
necazuri, în perioada de dinaintea lui ’89 atentându-se la viaţa
sa de trei ori, din cauza activităţii sale religioase şi atitudinii
umanitare şi de ajutorare a aproapelui. A avut parte chiar şi de un
,,accident” rutier simulat, fiind găsiţi şi el şi soţia sa Maria aproape
morţi într-o noapte, dar cu ajutorul lui Dumnezeu şi a unor medici
prieteni au reuşit să scape cu viaţă. Şi aceasta, mai ales că în
perioada aceea de ateism comunist pusese bazele construirii
unei biserici dimpreună cu sătenii, ceea ce era interzis, când
,,alţii” demolau biserici. Ajunseseră să lucreze în timpul nopţii,
câţiva stând de pază, ca atunci când ,,pericolul” se apropia toţi să
dispară, astfel reuşind, cu toate greutăţile apărute la tot pasul, să
construiască o mândreţe de biserică ,,Sfinţii Arhangheli”.
Prin anul 1994 părintele Tănase înfiinţează asociaţia ,,PRO
VITA”, începând să pună bazele ,,taberei” viitoare, clădind încetul
cu încetul case pentru copiii primiţi sub aripa sa ocrotitoare.
A apelat în permanenţă şi la localnicii din cele două sate,
primind sprijinul lor în acţiunile întreprinse, reuşind astfel să
construiască 43 de case, şcoală cu trei săli de clasă, cu amfiteatru
de 320 de locuri pentru a găzdui spectacole pentru copii susţinute
de teatrele ,,Ţăndărică” şi ,,Ion Creangă”.
N-a fost ocolit nici de necazuri, în 2011 având loc chiar şi un
incendiu în preajma Crăciunului, dar cu ajutorul lui Dumnezeu
localul s-a refăcut încetul cu încetul.

În incintă există şi două mici tipografii unde se editează lucrări
despre Ortodoxie şi despre lupta împotriva avorturilor, profitul
fiind folosit în cadrul asociaţiei ,,PRO VITA”.
S-au perindat de atunci copii proveniţi din toate categoriile
enumerate mai sus, numărând când 388 de suflete, când 432,
sau chiar peste 500, părintele dimpreună cu colectivul făcând
tot efortul - şi ce efort susţinut! - să le asigure necesarul unui trai
decent, unei creşteri alese, în spiritul dreptei credinţe şi a sfintei
biserici, nelipsind educaţia religioasă, rugăciunile, lecţii despre
viaţă şi ajutorarea aproapelui.
(...) În cursul câtorva săptămâni, la iniţiativa enoriaşilor şi
a consilierilor parohiei Jiblea Nouă, din oraşul Călimăneşti, în
frunte cu preotul paroh Dumitru - Cristian Manu şi a preotului
îmbisericit Vasile Manu s-au strâns fonduri şi materiale (haine,
alimente, încălţăminte, rechizite şcolare, etc.) pentru a se trimite
la Valea Plopului. Dar, două enoriaşe cu suflet, doamnele Elena
Protesi, Elena Trocariu şi nu în ultimul rând domnul consilier
Mihai Moraru au luat iniţiativa să se deplaseze acolo pentru a
oferi direct ajutorul strîns prin colectă de la enoriaşi.
Întro zi de sfârşit de octombrie a toamnei acestui an s-au
deplasat la faţa locului cu cele strânse, oferind un pic de bucurie
minunilor de copii existenţi acolo, având posibilitatea să vadă pe
viu ,,minunile” săvârşite de acest preot erou - şi de ce nu? - martir
Nicolae Tănase din Valea Plopului şi Valea Screzii.
A consemnat al patrulea participant la acţiune, Mircea Vasii.
Doamne ajută!

REPERE

DECEMBRIE 1980-DECEMBRIE 1989-DECEMBRIE 1991
Leontina RUS

S

untem în luna decembrie 2020 în plină pandemie, încă nu am
luat vacanța de iarnă după
trei luni, deja, de școală
on line. Desigur eu trebuie să-mi asist nepotul la
orele în care el este implicat la acest sitem și nu cred că mi-am imaginat
vreodată, că în clasa a doua, dotarea tehnică de
acasă va trebui să depășească dotarea tehnică
de la fabrica unde am lucrat și am condus un
atelier de proiectare asistată de calculator timp
de zece ani, după încă trei ani de aceeași activitate desfășurată la Fabrica de Avioane Craiova și
INCREST București...Dar să părăsim pentru moment învățământul on line, avem tot timpul să
mai vorbim despre el, și să ne aducem aminte,
căci, iată, suntem în Decembrie, 2020, perioada alegerilor parlamentare; următorul an bate
la ușă, noi stăm mai mult în casă, pandemia e-n
toi, și copiii poartă mască, și gândurile din ce
în ce mai mult ne pleacă înapoi...În 1981, martie, aprilie împreună cu soțul meu conduceam
prima grupă de comandă numerică, distinctă
într-o organigramă de întreprindere, IEH Rm
Valcea, având doar un Prepamat-aparat de găurit bandă perforată. Necesar funcționării unor
mașini cu Comandă Numerică. Soțul meu îl adusese da la Brăila, Întreprinderea de Utilaj Greu.
După câteva luni, aducem în întreprindere, de la
Brașov, câteva perforatoare de cartele, și, cu ele,
obținem aprobarea Ministerului de a înființa Oficiul de Calcul al IEH. Oficiu de Calcul în Intreprindere, atunci, nu avea decât Combinatul Chimic,
exista unul la Liceul Economic, județean, care, se
pregătea să devină Centru de Calcul odată cu cel
de la Combinat. În 1982, înființăm Atelierul de
Proietare Asistată, unic, în organizarea de Întreprinderi, în CAER! Din 1982 și până în 1991 am
lucrat cu toate Centrele de Calcul din Rm Vâlcea
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(Județean și de la Combinat) pentru exploatarea calculatoarelor Felix 512 din dotarea lor, și
cu sculele proprii, care însemnau: șapte mașini
cu Comandă Numerică din Polonia și Ungaria,
singurele din județ și din țară, cu perforatoare
de bandă Prepamat și minicalculator Robotron
adus tot din Ungaria, achiziționând și un plotter
(masă de trasat-desenat) de toată frumusețea
...La vremurile acelea, eram singurii cu minisisteme de birou, color, unde în secret puteam
vedea meciurile de la campionatul Mondial
...color! Oricum, tot ce aveam atunci (noi am
condus în acea perioadă centrul de recalificare
la locul de muncă în profesia de programator
MUCM (Mașini Unelte cu Comandă Numerică)
pe care l-au urmat, nu puțini ... Atunci era moda
ca fiecare la cinci ani să se recalifice într-o nouă
muncă. Noi cei de la proiectare asistată ne-am
recalificat în profesia de proiectant echipament
hidraulic! Datorită acestor utilaje și pregătirii
noastre anterioare în acel deceniu, antenouăzeci, eram căutați din toată țara pentru flexibilitatea trecerii noastre de la un domeniu la altul.
În decembrie 1989, la Revoluție, primul Atelier
de Proiectare desființat, ulterior, în 1991, prin
ordinul semnat de soțul meu, care era în continuu șicanat de „bubuli” de te miri de unde, dar
implantați în IEH Rm Vâlcea, mai ales pentru că
eram soți, mai era și băiatul nostru care în clasele 2-8, era mai bun decât profesorii de Informatică, ani întregi, el, lucrând pe sculele din atelierele noastre; apoi, după ′91 de acasă, aparținând
SC INTOL SRL!...iar noua democrație post 1990,
nu permitea munca în familie, rigoare, de nou
partid și de nou stat, prost înțeleasă, din păcate
ca și acum!...prin foarte multe restricții. Noua
democrație permitea să dispari joia din fabrică,
să fugi în Turcia și Iugoslavia, să vinzi scule furate
din fabrică! Și cu asta am să închei, noi am avut
dotare de calculatoare, PC, la cel mai înalt nivel
imediat după 1993, când Intol Întreprindere
Mică s-a transformat în INTOL SRL iar un an mai
târziu înființând și Intol Press...

Am scris toate acestea pentru a informa cititorii noștri, poate și autorități, deși nu credem în
ele, fiind conștienți că vorbim o altă limbă, încă,
dar cu rolul de a atrage atenția că Învățământul
on line, nici măcar nu a început în România...ca
în vremurile de mult apuse, secolul XIX, când, nu
oricine avea posibilitatea să învețe acasă...Repet
ce am spus și în alt articol: România încă nu are
un sistem informatic național, ori a trece în cel
european, mondial, este aproape imposibil în
vreme ce se fraudează, încă, în masă, diplome și
atestate profesionale...De aceea ne pleacă copiii,
ei nu mai au încredere în societatea românească
așa cum se propagă ea din anul 1980 încoace.
Desigur, ei știu de anul 2000, când au început
să-și plătească taxa de înscriere la facultate,
dacă părinții lor nu erau profesori!

- „Muieți-s posmagii?”...întrebă leneșul.
- Dar, bunicule, lenea nu cere de mâncare!...

Peter KIS

CRISTIAN OVIDIU
DINICĂ

Poem pandemic
Viața este uneori ca o iubită trișată
abandonată pe o pârtie de schi
unde vezi cerul mai înalt
dar și capătul drumului
acoperit de nămeți,
înoți în mijlocul zăpezii mânat de
frică, te ajută să
pierzi atomii ce devin radicali liberi,
te frângi ca o plantă de prisos,
ultimul
diagnostic
nu încape pe rețetă
lipsește spațiu să-ți prescrie
tratamentul,
supus virușilor ce
rod din tine precum
viermii
dintr-un fruct lovit descoperi
suferința,
precum elevul din școla
ce-i deschide ochii
strecori tot universul prin
filtrul inteligenței ai sansa să repeți lecția
până îți asumi libertatea de a purta mască.

ROMANUL TABLETĂ, ÎN SERIAL

TABLETA I

VETA 2.0 - ROMANIA, ANUL 2045
Silviu LAZĂR

A

doua navă intergalactică este
gata pentru inaugurare. Este o
minune a științei și tehnologiei românești,
o capodoperă realizată de toți oamenii
de știință din țara noastră. Să nu uităm de
efortul oamenilor din fabrici și uzine care
și-au adus aportul și au trudit cu sudoarea
frunții pentru realizarea acestui magnific
proiect, nava intergalatică Veta 2.0. De ce
Veta 2.0? Pentru că Veta 1.0, când a fost lansată, s-a prăbușit
la scurt timp în împrejurimile lacului Techirghiol, făcând prăpăd
printre gospodăriile oamenilor (au murit mai mulți porci arși
de la Veta 1.0 decât de la gripa porcină). A existat o anchetă
guvernamentală ce a stabilit că lipsea o bucată de cablu la protopropulsorul ionic principal (aproximativ 10 cm de cablu). Protopropulsor ce a luat foc, evident, ducând la prăbușirea navei
imediat după lansare. Acolo unde am zis, împrejurimile lacului
Techirghiol, mai exact la Tuzla. Dar lucrurile nu se opresc aici. Toți
cei responsabili cu ancheta guvernamentală s-au deplasat la uzina
din Pleșcăiești, acolo unde a fost fabricat proto-propulsorul ionic.
După îndelungi analize, căutând dovada cablului lipsă, au
descoperit că, studiind fișele de lucru ale muncitorilor de la bandă,
principalul vinovat, care a dus la această tragedie, era muncitorul
necalificat pe nume Ghelasie Șutea, mare amator de pălincă,
bun muncitor, dar un ratat total per ansamblu. Dat fiind faptul că
nu-i ajungeau banii din salariu pentru băutură de la o lună la alta
s-a hotărât să taie 10 cm de cablu de la motorul Vetei 1.0, cablu
deosebit de scump pentru că era învelit cu mult aur și platină. Un
metru de cablu costa cam 100.000 de dolari, așa că acei 10 cm i-au
asigurat 10.000 de dolari pentru pălincă (aproximativ pentru tot
restul vieții lui). Odată demascat, Ghelasie Șutea a fost dat afară
din partid (era un partid mic, necunoscut, nici măcar nu știu cum
îl chema), a părăsit colectivul muncitoresc din cadrul uzinei din
Pleșcăiești și, pe deasupra, i-au retras toate contribuțiile pentru

pensie. Totuși, ANAF-ul nu a putut recupera prejudiciul, n-au găsit
nici măcar pălincă în casa lui Șutea. Pe scurt, Ghelasie ajunsese un
ratat extrem, pentru tot restul vieții.
Trecând peste acest incident, oamenii muncii de la uzina
din Pleșcăiești au reușit să fabrice un nou motor, chiar mai bun
și performant. Pentru aparatura electronică și corpul în sine al
navei, proiectarea și realizarea s-a făcut în fabricile din Caracal
și Călărași, renumite in domeniu. Toate siguranțele electrice ale
navei au fost asigurate de fabrica din Argeș, la fel de renumită
în domeniu. La Avrig, în județul Sibiu, a fost realizată cupola de
sticlă a centrului de comandament al navei. La final, nava a fost
transportată la vopsitoria din Găinești, județul Suceava, pentru a i
se da acea culoare frumoasă de albastru de Voroneț.
După ce a fost vopsită și lăcuită, nava Veta 2.0 a fost trimisă
la București, doar acolo se puteau oficia tăierile de panglici și
sfințirea tuturor lucrurilor. La ceremonia de inaugurare au fost
prezenți președintele țării, Aklus, precum și marele patriarch
Lanied. În uralele tuturora, Aklus a tăiat panglica pentru a inaugura
noua navă. A urmat apoi o slujbă de sfințire a patriarhului Lanied.
Enoriașii credincioși n-au avut voie să vină cu lumânări de acasă,
se puteau cumpăra la modesta sumă de 10 euro bucata la intrarea
în stabiliment. Totuși, la final, au putut pupa corpul navei.
Nava fiind gata, urma stabilirea echipajului. O misiune extrem
de grea. Au fost aleși, în secret, cu ani în urmă, 12 oameni care
se antrenau în tabăra extrem de secretă de la Rădăuți. Antrenamentul era diavolesc, de-a dreptul istovitor, mâncare foarte puțină dar aveau șansa ca, în fiecare duminică, să mănânce o ciorba
rădăuțeană care le aducea din nou tonusul la cote maxime. Aveau
dreptul duminica și la o mămăliguță cu tochitură. Bonus un ștamplu de răchie. La final, ca desert, papanași urmat de o porcărie de
vin acru și ieftin. În fine, viața cadeților de la Rădăuți nu era tocmai
ușoară, li s-a cerut să uite de cei dragi, de familie, de prieteni. Iar
popota unde mâncau era slinoasă și fetidă, cu un personal jegos
și impertinent. Le era dor de mâncarea bună de acasă, excepție
făcând doar duminica, așa cum am zis. În rest, mâncau doar parizer ieftin și Eugenii, asta era singura lor masă pe zi. Toți erau

istoviți și duceau dorul de casă… Se apropia momentul selectării
celor trei membri ai echipajului. Comisia de la Rădăuți, formată
din trei generali renumiți ai Armatei Române, a hotărât în final
echipajul. Doi bărbați și o femeie. Era cam aiurea pentru o
asemenea călătorie lungă dar, conform studiilor știițifice, se putea
și așa.
Prima aleasă a fost Mărioara Lacrimă, culmea, tot din
Găinești, acolo unde s-a vopsit nava. Fusese angajată la un bar
din localitate, pe post de bărmăniță. Mărioara a dovedit aptitudini
excelente în timpul antrenamentului din tabără. Era dură, precisă,
nu-i tremura niciun mușchi pe față. De altfel, comisia de la Rădăuți
a intrat în posesia unor filmări din cadrul barului, în care Mărioara
dobora lovind cu cotul în gură clienții care nu-și plăteau datoria de
pe caiet. Cu toate că acei clienți erau niște hahalere de 2 metri și
vreo 180 de kg, Mărioara tot îi dobora. Cu toate că are 1,5 metri și
40 de kg, are extrem de multă adrenalină și oase foarte tari. Exact
ca o suricată, e mică, dar e dată naibii! Și imbecilă!
Cel de-al doilea ales, Todoran Pișcupescu, nu reprezenta în
prima fază foarte multă valoare. Era gras și transpira mult. Și acum
e gras și transpiră mult. Era însă extrem de priceput la lingușeli
și pupat în fund. Membrii comisiei s-au gândit că e omul perfect
în cazul în care nava s-ar întâlni cu o civilizație extraterestră. Te
întâlnești cu extraterestul, spui două vorbe dulci, după aia îi iei
planeta. Excelentă alegere! Oricum, Todoran manifesta o idioțenie
cumplită, o prostie rar întâlnită în Univers. Tocmai de aia a fost
ales de comisie, idiocrația funcționează peste tot în Univers!
Nu în ultimul rând, cel de-al treilea ales, a fost o decizie extrem
de grea. Totuși, benefică echipajului. Un tânăr acneic și slinos,
dar extrem de talentat în calculatoare și spart soft-uri. Mirel
Gâtlăsat, așa îl cheamă. Un nume urât ca și el, dar nu contează
asta dacă ești performant în ale calculatoarelor și programelor.
Mirel era omul perfect pentru a coordona întreaga navă din punct
de vedere logistic, era singura eminență cenușie față de ceilalalți
doi imbecili menționați anterior.
Urmează echiparea navei și îmbarcarea echipajului…
(30 oct. 2020, ora 22:00)

INTERVIU CU ELENA LAVINIA NICULICEA
(Poetă, Băbeni, județul Vâlcea)

Te-ai născut în 1979, ai crescut odată cu evoluția poeziei
contemporane cum te-ai descrie ca poetă?
Sunt o persoană sensibilă, care iubește frumosul, creativitatea
și care a avut curiozitatea să coboare în străfundurile ființei pentru
descoperi esența și pentru a o lăsa să se reverse în sufletele
celorlalți. Poezia e cea care mă definește. Poezia e parte din mine,
e cea care-mi spune: Există şi mâine… speranţa că oamenii mai
pot iubi. Ea mi-a dat anticorpii iubirii pentru a neutraliza banalul,
răul, suferința…Cred că cel mai bun răspuns la această întrebare
îl dă cel mai recent volum personal de versuri, care se intitulează:
,,Poet cu normă întreagă”.
Care sunt factori ce au influențat formarea ta artistică?
Evenimentele din viața, în special cele dureroase, cărțile și
oamenii pe care i-am întâlnit și-au pus amprenta pe formarea
mea ca om și ca autor. La cea mai frumoasă vârstă – cea a
adolescenței – viața m-a aruncat pe neașteptate în lumea
nesiguranţei, a întrebărilor și a lacrimilor. Am fost diagnosticată
cu o boală care avea să-mi afecteze mobilitatea. Visul de a dansa
s-a spulberat asemeni unui castel de nisip. Din speranţă, însă miam făcut o armură de oţel, alegând, prin scris, calea transfigurării
stării mele existenţiale. Ecouri lirice au început să se înalțe din
solul adânc al suferinței. Am conștientizat că suferinţa stimulează
travaliul creator. Mama, de profesie învățătoare, a fost cea dintâi
persoană care mi-a mijlocit întâlnirea cu universul complex al
cărţilor, o lume care mi-a înrâurit benefic gândurile şi trăirile.
Ea m-a familiarizat cu tainele scrisului, imprimându-mi ideea
că cea mai mare bogăţie a unei persoane constă în mintea şi în
sufletul său. Trebuie să amintesc două momente care au anticipat
traseul meu literar, petrecute în copilărie și adolescență: tatăl
meu obişnuia să mă alinte „Nichita Stănescu”, după numele
marelui poet, inconştient sau nu, că eu voi păşi pe tărâmul sublim
al literaturii; când eram în clasa a şasea, profesorului meu de
biologie îi plăcea să-mi spună „Ana Blandiana”. Fiind pasionat de

această poetă, vedea în mine asemănări cu ea. La acea vârstă nu
îmi explorasem încă înclinaţia spre poezie. Acum înţeleg faptul că
în viaţă nu există coincidenţe, ci anumite lucruri se întâmplă cu
un motiv, au un rost al lor şi e important să fim fini observatori
pentru a le percepe. Un alt om care a avut o influență asupra mea
a fost unchiul meu, Nelu Barbu, scriitor şi fost profesor de limba
şi literatura română. El mi-a trasat traiectoria pașilor spre drumul
literar, spre taina scrisului, încurajându-mă să înmoi condeiul în
substanţa vieţii şi să scriu în inimile oamenilor: bucuria de a trăi,
frumosul, sensibilitatea, iubirea.
Ai între poeții preferați și autori romantici, dar tot acolo
l-am regăsit pe Tagore pe Blaga, te consideri o poetă romantică
sau te tentează și poezia filozofică cât și cea socială?
Da, sunt o poetă romantică, dar, în același timp, cochetez cu
filozofia. Sunt o fire profundă, care încearcă să descopere lumea
interioară cu toate frământările, misterul și abisurile ei. Iubirea de
cuvânt, de înțelepciune m-a determinat să intru în profunzimea
lucrurilor pentru a căuta răspuns la întrebările cele mai arzătoare
și a găsi Infinitul.
Ai publicat până acum 6 cărți, o biografie serioasă care te
recomandă, una dintre ele se numește: Poet cu normă întreagă,
este apărută la Editura Betta, Bucureșți, 2019; ce înseamnă să fi
poet cu normă întreagă? Se poate trăi doar din scris? Care este
programul tău zilnic?
„Poet cu normă întreagă” e acel om care respiră poezie prin toți
porii săi, care poartă în el secretul Raiului – bucuria de a crea. Toate
stările mele poetice sunt împletite în corola iubirii de cuvânt –
iubirii de viaţă. Poezia e,,dreptul sufletului de a respira” şi raţiunea
mea de a fi. Este întâlnirea de graţie cu Dumnezeu, iar prin această
întâlnire eu am găsit un sens. Obișnuiesc să spun că poezia e scara
pe care urcă copilul din mine, când îi e dor de Cer şi vrea să adune
stele, pentru a le dărui oamenilor. Nu se poate trăi (doar) din
scris, însă fără scris nu aș putea trăi. Eu n-am întâlnit până acum
oameni care să trăiască exclusiv din asta. Am un program ca orice

om obișnuit. Nu am anumite tabieturi creative. De obicei, scriu
atunci când simt, când am acea stare potrivită pentru a crea.
Ai de asemenea un palmares bogat de premii, mi-a atras
atenția: Premiul III la Concursul Național de Poezie ,,Radu
Cârneci”, ediția a II-a. De obicei, în jurul premiilor se leagă
frumoase prietenii, dar și invidii. Te-ai confruntat cu așa ceva?
Sunt conștientă că există și invidioși, deși în artă nu ar trebui
să fie astfel de oameni. E posibil să fii stârnit și invidii, câstigând
aceste premii, însă eu mă concentrez mai mult pe prieteniile
care se leagă în lumea poeziei. Caut să fiu în preajma celor cu
care rezonez, care preţuiesc acele valori ca: iubirea, respectul,
dorinţa pentru frumos, empatia, căldura umană, generozitatea,
sinceritatea... Încă mai cred într-o lume în care mai există oameni
frumoşi, ce nu au permis ca răutățile să le ucidă visurile și își
păstrează nealterat sufletul.
Esti de asemenea implicată în activitatea jurnalistică în
sensul că activezi în două redacții literare: la „Jurnal Social” și
„Logos”, și „Agape”. Cum se împletește activitate poetică cu cea
de jurnalist literar?
Sunt două activități complementare. În ambele domenii
interacționez cu mintea și inima oamenilor și le transmit ceva: în
poezie, transmit emoție, ca jurnalist – informații valoroase, care
sper să-i ajute pe cei din jur.
Care sunt responsabilitățiletale în cadrul revistei Logos și Agape? Ne poți spune care este motivația acestei reviste, țelul său?
Sunt redactor al revistei Logos și Agape. Printre responsabilitățile mele se numără selectarea materialelor primite, publicarea acestora în revistă și promovarea lor în spațiul virtual. Aceasta
este o revistă creștină de cultură, tradiții și atitudine civică, al cărei
fondator este poeta Mariana Gurza. Țelul revistei este promovarea
autorilor români din țară și din diaspora și oferirea de șanse egale
acestora, singurul criteriu de selectare fiind cel valoric.
(Continuare în pag. 16)

Ovidiu Cristian DINICĂ
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LINIȘTEA

sau despre apa de pe Lună
care este a deștepților
cum este să conduci oameni izolați
cum este să le vorbești de viitor
cum vom trăi într-o lume goală
Dumnezeu ne avertizează
cum o face dintotdeauna
iar noi nu știm să ne rugăm
nu știm să ne întoarcem în
grădinile Lui
unde timpul ne aparține

liniștea nu-mi aparține
alunecă din mine
ca o amantă neuitată
mă chinuie pantofii ei decolorați
picioarele deschise
ca poartă păcatului
o femeie care fuge
și pe care o caut
chiar dacă m-am obișnuit cu ea

STATUETA VIE...

POEME
ȘAPTE VIEȚI
Alin birmanezul meu îmi lipsește
se plimbă prin casă când dorm
este o noapte deasă
calc atent prin ea
să nu-l strivesc pe Alin
care se plimbă în mine
mai vorbim spre dimineață
înainte să plece în altă viață

TURTĂ DULCE
de la un timp
nu mai accelerez viața
pilotul din mine preferă
capsula timpului
prinsă între coperțile spațiului
o călătorie fără barbă
acolo voi sta asemeni globulețelor
din brăduțul universului
voi asculta multe colinde
voi viziona toate filmele
care puteau salva lumea
iar moșul nu știu care moș
îmi va oferi turtă dulce
să nu-l uit pe Dumnezeu!

CONȘTIINȚA
dacă îl împingi în gol
nu înseamnă prăbușire
conștiința are aripi
pe care un vânător
nu le poate smulge
dacă coboară forțat
pe treptele negre
penajul luminează calea
uneori văd pe cer
multe aripi colorate
este mare sărbătoarea
deasupra pădurii
o imagine răsturnată
care se scutură
de vreascuri

BILETE DE CĂLĂTORIE
uite cum cad frunzele
la douăzeci de ani
tinere-uneori bolnave
iar eu am rămas uitat
într-o pădure care moare
îmi amintesc cum mama
privea din fereastră copilăria mea
Iar eu nu știam
cum este toamna amintirilor
acum mă caut în tine femeie
mai sper să nu uit cine este în fotografie
tu vrei să te iau de mână să zburăm
Iar eu nu mai am bilete de călătorie
iar tinerețea ta nu va intra în mine

IARBA REGILOR PLÂNGE
am scris poeme despre moarte
am uitat de brăduțul care o să trăiască
în ciuda noastră
moșul nu vine în zona interzisă
aici iarba regilor plânge
iar copii au devenit digitali
stau ascuns după cuvinte
desenez moartea că o stare obișnuită
demult vorbeam singur
acum pe stradă vorbim singuri
cum să scriu despre moarte
despre bomboane online
nu cele din căușul copiilor
am uitat că voi nu mai sunteți
demult pe aici-părinți mei
iar copii mei refugiați exersează viața
într-un alt decor de film-convenție
despre Terra

Nicolae Nistor (n. 24 martie 1958, Mihăeşti, Vâlcea), urmează
școala primară la Școala Generală nr 8 din Colonia USG, a absolvit Liceul
Alexandru Lahovari (fost Nicolae Bălcescu) din Râmnicu Vâlcea, a lucrat
ca Hidroenergetician la Hidroelectrica, actualmente fiind domiciliat în
Râmnicu Vâlcea): După anul 1989 a editat și a colaborat cu săptămânalul
„7 zile” și cotidianul „Actualitatea vâlceană”. A participat constant la
lansări de carte, a susținut recitaluri de poezie, a dat interviuri, apariții
în medalion de autor la radio și televiziune, pe platformele literare,
și-a prezentat și lansat cărțile în țară și străinătate, participă constant
la emisiuni TV și Radio, locale și naționale. Cărțile autorului au fost
prezentate la târgurile naționale și internaționale. Este unul dintre
fondatorii Societăţii Culturale „Anton Pann” (membru în Consiliul
Director), membru al Cenaclului Poetic Schenk și al Cercului Literar de
la Cluj. A primit Premiul de Excelență eCreator și a fost laureat pentru
poezie cu Mențiune Specială la Festivalul eCreator (ediția a II-a). De
asemenea, Nicolae Nistor este laureat al Concursului Național de Poezie
„Radu Cârneci” (locul VI, mențiune și diplomă de onoare semnate de
Florian Copcea). Diplomă di merito la Concorso di poesia „IL PARNASOPREMIO ANGELO DI VECCHIA” IV EDIZIONE 2018/2019. Premiul Special
al Juriului al Festivalului-Concurs Internaţional de Creaţie Literară
„Grigore Vieru, – Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi!”, Ediţia a VIII -a, 2020.
Nicolae Nistor a publicat și a fost consemnat în numeroase reviste
literare din țară și străinătate dintre care menționăm: Viața Românească,
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cum să-ți spun să taci
tu nu auzi nu vorbești
ai ochii plecați de mult
pe muntele acela
care plânge în valuri
cine poate să atingă tăcerea
prea înaltă să fie strivită
atunci eu eu ce să fac
cum să urc la tine
când ai alunecat din mine
și nu mai știu dacă ai fost
sau ești o închipuire
cioplită-n piatra-nemurire

nu aștepta să cadă fructele copacului
până la încărunțire
fiecare secundă a ierbii este scurtă
ca fericirea fluturilor
cum niciodată timpul nu are etalon
decât repetarea dimineților
din crânguri
muzica care te ridică
cu aripile de înger
nu aștepta nimic din ce trece
până acolo respiră viața
care se reface după ploile din
noi
când Astraea se pregătește
să facă dreptate
semn că mai avem vreme
de cosit stele
mai avem vreme să fim buni
ca speranța

VALSUL FINAL
nu te uita în inima mea
care inundă mările din mine
nu te ascunde după cuvinte trecute
care rătăcesc în pustiul adormit
ascultă doar odată
strigătul meu îmbătrânit
care se stinge ca un apus
sugrumat de noapte
mai avem timp să ne certăm
pentru porția de Iubire pierdută
dar noi stăm la televizor
fără să ne recunoaștem
și vorbim despre trecut
într-un azil
așteptând ca o recompensă
valiza cu amintiri-dacă am fost cuminți
apoi încercăm un vals înecat în ochii tăi
ultimul până la scufundare
fără cadrul metalic fără de care
altcineva nu ajunge aici
în locul unde valsul final nu moare

PERESTROIKA POSTMODERNISMULUI
să scrii un poem despre poeme
sau despre metaforizarea toamnei
pare imposibil la muritori
moartea nu este demnă de postmodernism
este prea rece prea are capul în nori
poemul asta este refuzat nu este suspendat
din dragostea alergată de Baudelaire
este antipatică povestea fără capcane
fără mizeriile aruncate pe tavan
un lucru este sigur
este un coșmar
care mă dezleagă de femei
de tot ce este crud în natură
fără logică fără strigăt
o perestroika printre poeme
așa voi scăpa de anatema
postmodernismul din ficat

HECATE
am încercat să ascund tăcerea în oglindă
un dialog surd și aburit de spaimele
din lacrimile ascunse în batiste
nu mai este la modă parfumul batistelor
mirosul tău de fecioară albă-imaculată
vorbesc singur cu ce văd prin ferestrele din mine
nu mai plec în tine nu mă mai furișez noaptea
când florile dorm și pot fi furate
când respiri topind întunericul din mine din noi
noi care suntem plecați demult într-o
prea târzie toamnă fără măturătorii
care ne caută între frunzele de aur
asemeni bănuților norocoși
am încercat să ascund tăcerea
dar Hecate are înfățișarea ta
o văd dansând în oglinda din noapte
și mă sperie de moarte

BRAZDA LUI PASCAL
nu lega bătrânețea de gard
ca un cal obosit de atâta muncă
pe furtună cad frunzele de orice fel
indiferent de vârstă
nu lăsa calul bătrân să doarmă prea mult
pune-l să tragă cu mintea fiecare speranță
să priceapă tinerii de ce brazda are matematica lui Pascal
iar adâncimea are filozofia ei
și mai ales lasă frâiele libere
că nu se știe când un cal bătrân
îl apucă pandaliile și
te aleargă timpule de nu te vezi
cum aleargă un tânăr o fecioară
care înoată în roua ierbii de primăvară

ACUPUNCTURA VEȚII
ce știi tu despre singurătatea
scrisă pe frunte
un semn al deznădejdii
fiecare ac salvator
este o întâmplare
să atingă argintul viu

Poezia, Convorbiri Literare, Neuma, Plumb, Hyperion, Argeș, Rotonda
Valahă,Portal-Măiastra, Algoritm Literar,Litere, Mișcarea Literară, Conta,
Caligraf, Caligraf, Vatra Veche, Astra, Luceafărul, Nordul Literar, Semne,
Revista Nouă, Urmuz, Cafeneaua Literară, Cenaclul de la Păltiniș, eCreator,
Noul Literator, Creneluri Sighișorene, Cervantes, Glasul Iubirii, Ante Portas,
Sintagme literare, Oltart, Arte, Destine literare, Arena literară, Singur,
Top Litera, Cultura Vâlceană, Spații Culturale, Povestea Vorbii, Impact,
Helis, Meridianul Cultural Românesc, Logos și Agape, Mărturii culturale,
Monitorul de poezie, Extemporal liric, Constelații diamantine, Led Force
Magazin, Revista Latitudinea (Sydney Australia), Observatorul cultural
(Toronto, Canada), Așii Români (Germania), Oravița Confluențe, Astralis,
Nautilus (Israel), Lumină Lină ( New York), International Writers’ Journal,
revistă care apare în USA și pe Mapamond! Tecuciul literar și artistic, Poezii
pentru sufletul meu (Montreal, Canada) ș.a.
Cronici: în revistele Argeș, Astra,Linia întâi, Luceafărul, Vatra Veche,
Caligraf, Sintagme Literare, Boema, Axa News, Parnas XXI ș.a.
Dintre referințele critice, comentate public, le menționăm pe cele
semnate de: Mihai Antonescu, Doru Dăncuș, Menuț Maximinian, Cornel
Udrea, Florian Copcea, Ilorian Păunoiu, Nicolae Dragoș, Ștefan Cazimir,
Nicolae Sava, Marian Ilea, Mihai, Traista, Ionel Bota, Daniel Marian, Daniel
Luca, Ioan Romeo Roșiianu, Dumitru Sârghie, Dan Șalapa, Milian Oros,
Serghie Bucur, Ana Podaru, Mihaela Rădulescu, George Voica, Raluca
Faraon, Petre Cichirdan etc.

din trupul care doare
locul unde mâinile
sunt legate cu ață subțire
ca o condamnare a unui nebun
poți să fugi dar nu ai curaj
și unde să fugi
trupul tău este prins
iar cei de lângă tine
nu știu ce este durerea ta
ei sunt manechine
pe care Dumnezeu
încă mai exersează
acupunctura vieții

PICĂTURA CHINEZEASCĂ
povestea mea este a voastră
voi alegeți personajul favorit
jocul acesta cu bețișoare
este ca țesătura chinezească
nu pot să mă prefac
cum nu pot să mint
o poveste rămâne dacă doare
dacă se face de râs
sau are final dincolo de oase
amestec bețișoarele
și trag de cel
care nu dărâmă iluziile
iluzii care dispar
când mâinile tremurânde
citesc față ta
nevăzută niciodată
o poveste despre mine
pe o pânză chinezească-complicată
care vrea să trăiască
când bețișoarele cad pe mine
ca picătura chinezească

CÂNTEC DE LEAGĂN
te trezești din viață și vezi
că poartă părinților este ferecată
nimeni nu mai mișcă dincolo de gând
apoi dispar prietenii așa din senin
pare o rătăcire în necunoscut
trec pe lângă tine oameni noi
și te miri ce este cu tine
visezi plângând
ascuns
vorbești cu oglinda uitată
de la facerea lumii
uneori
îngerul apare râzând
Iar tu te rogi pentru
cei care rămân
ai voie să iei cu tine
prima jucărie a copilăriei
fotografia mamei
să nu o uiți în veci
apoi acoperi oglinda și pleci
legănat de mamă
într-un vis
și cântecul de leagăn
”nani nani puiul mamei”

Prezent în antologiile: Scrisul de azi, Așii Cuvântului (50+5 poeți),
Antologiile Societății Culturale „Anton Pann”, Antologia – Poetica:
Cenaclul Poetic Schenk (2018), Antologia de poezie „Cercul Poeților”
(vol. 2) și (vol.3), Vise târzii, Limba noastră Eminească, Antologia
Poetică Vâlceană, Ochi de lumină, Dicționarul de reliefuri literare
(selecție făcută de Marian Moga), Poeți în Arenă, Almanah Sintagme
Literare 2019, Antologia „Vis de Nichita” (Antologiile Apolon), 2020.
Antologia „Wort Vergessen” coordonată de Christian W Schenk (2020).
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SFÂNTA MUCENIȚĂ FILOFTEIA
Pr. dr. Constantin MĂNESCU-HUREZI

T

rei mari mucenițe și fecioare au fost
date la chinuri și la moarte de tații
lor: Sfânta marea muceniță Varvara, a cărei
prăznuire se face la 4 decembrie; Sfânta
marea muceniță Hristina, de la 24 iulie și
Sfânta muceniță Filofteia, pe care o prăznuim
la 7 decembrie și ale cărei sfinte moaște se
află în țară la noi, la mănăstirea Curtea de
Argeș.
Cu pătimirea acestor mari mucenițe și fecioare s-a împlinit
cuvântul Domnului din Evanghelie, care zice: „Veți fi dați și de
părinți și de frați și de rudenii și de prieteni și vă vor ucide pe voi”
(Luca 21, 16). În Evanghelia după Matei, Domnul Hristos spune:
„Și va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu și se vor scula
copiii împotriva părinților și-i vor ucide. Și veți fi urâți de toți din
pricina numelui Meu, dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se
va mântui” (Matei 10, 21-22). Trecuse urmărirea ostașilor romani
persecutori, nu mai existau conflicte între creștini și închinători la
idoli, dar apăruse furia satanică a unui tată plini de patimi, care a
devenit ucigaș al propriului copil.
Această copilă, care a devenit mireasa lui Hristos, s-a născut
pe la anul 1206, în marea cetate a Târnovei, cetate care la acea
epocă era capitala Împărăției românilor și bulgarilor, din sudul
Dunării (astăzi se numește localitatea Veliko Târnovo din Bulgaria),
fiică de părinți creștini, cu meseria de agricultori. Se pare că tatăl
ei era străin de neamul nostru, dar mama sa era de origine valahă
(româncă), fiind o femeie evlavioasă și având sufletul curat,
împodobit cu bunătate și cu statornică credință în Dumnezeu.
Tocmai de aceea mama i-a dat copilei la botez un nume creștin,
Filoteea, adică cinstitoarea sau iubitoarea de Dumnezeu. Ea
își creștea fetița în dragostea cea către Hristos și în păzirea
poruncilor dumnezeiești, pe care le învățase de la Sfânta Biserică,
unde era nelipsită și își petrecea cu drag timpul său liber. Fiind
astfel înclinată spre trăirea virtuților, această evlavioasă femeie
a deprins-o și pe fiica sa, Filoteea, să trăiască în viața sfântă și
smerite rugăciuni și să poarte după buna cuviință, făcând numai
fapte bune și binecuvântate de Dumnezeu. Deși mama ei nu știa
să scrie și să citească, ea o lua pe copilă la sfânta biserică, unde
preotul din sat o învăța pe Filoteea tainele scrisului și ale cititului.
Acesta vedea în mamă și fiică o lumină din lumină.
Mărindu-se, Filoteea învățase multe rugăciuni și știa istorisiri
ale Sfintei Evanghelii, mai ales cele legate de întâlnirea Domnului
Hristos cu copiii. O preocupa în special ajutorul pentru bătrâni
și împărțea bucatele sau hainele pruncilor nevoiași. Mama se
bucura pentru sufletul ei bun, dar o sfătuia ca să mănânce, pentru
a crește, și să se îmbrace ca să nu se îmbolnăvească. Și cu glasul
ei de înger în trup răspundea cu cuvintele din Evanghelie: „pe cei
flămânzi să-i săturăm, pe cei goi să-i îmbrăcăm, pe cei bolnavi să-i
ajutăm, pe cei însetați să-i adăpăm”. Și mama, cu ochii scăldați în
lacrimi și buze tremurânde, își săruta odorul. Nenumărații copii
nevoiași erau la porțile casei Filoteii. Bătrâni neputincioși sau
aruncați pe drumuri de propriii copii sau din cauza patimilor lor
întâmpinau pe pruncă, cerșind. Și ea, ca orice copil ascultător,
își ajuta părinții în gospodărie, dar tatăl nu putea suporta și nu
putea înțelege ca din munca sa să fie mângâiați toți nemernicii.
Din această cauză, atât mama, cât și fiica, erau certate și lovite.
Mai mult, patima beției începuse să înfigă rădăcini adânci în
tatăl indiferent. El era pornit împotriva propriului copil. Filoteea
continua însă să-și hrănească sufletul cu credința faptelor. Vestea
despre bunătatea, înțelepciunea și frumusețea ei se răspândise
pretutindeni. Ce fericiți trebuia să fie acei părinți! Ce lumină
trebuie să existe în acel cămin!
Când Filoteea avea numai 10 ani, o boală necruțătoare a
curmat viața mamei ei. Tatăl, care nu fusese un soț adevărat,
își ia altă femeie. Aceasta era o femeie străină de preocupările
vieții religioase. Fiind mânioasă, pizmașă, zgârcită și clevetitoare,
această mamă vitregă nu putea să înțeleagă trăirea religios-morală
pe care o practica Filoteea. Iar ea, Filoteea, nu mai putea acum
să împlinească după voie milosteniile pe care le deprinsese a le
practica de la mama sa cea adevărată. Când o vedea că miluiește
pe cei săraci, mama ei cea vitregă o bătea și o pâra tatălui ei că
risipește agoniseala casei. Cu toate grelele pedepse ce primea,
fecioara Filoteea nu înceta a face fapte bune, dând celor lipsiți
până și hainele de pe ea, ori împărțind câte ceva din mâncarea
care era rânduită să o ducă tatălui ei la câmp. Din această cauză,

tatăl Filoteei rămânea de multe ori flămând și își certa soția că nu
îi trimite merinde îndeajuns.
Primind însă de la soția sa deplină încredințare că îi trimitea
mâncare destulă și având unele bănuieli, tatăl acestei copile a
hotărât să-și pândească fiica și să vadă el, în mod direct, la cine
împarte Filoteea bucatele trimise lui de soția sa la câmp. Mergând
el deci la munca câmpului, s-a ascuns într-un loc de unde putea să
vadă tot ceea ce se petrecea în calea fetiței când venea să îi aducă
mâncare, și a văzut pe fericita Filoteea cum, înconjurată fiind de
mai mulți săraci în drum spre câmp, ea le împărțea din bucatele
rânduite pentru tatăl ei. Văzând aceasta, tatăl s-a înfuriat cumplit și
alergând la ea a scos securea, pe care o purta la brâu, și a aruncat-o
cu mânie în fiica lui, rănind-o greu la un picior. Fecioara Filoteea,
care avea atunci vârsta de 12 ani, a căzut și peste puțin timp,
înroșind pământul cu nevinovatul ei sânge curs din rana pricinuită
de tatăl său, și-a dat sufletul în mâinile Domnului pe care-L iubise
din toată ființa sa, împlinindu-i poruncile. S-au împlinit astfel cu
Sfânta Filoteea acele cuvinte profetice ale Domnului Iisus Hristos,
care păreau incredibile în momentul în care Fiul lui Dumnezeu le
rostea: cum să dea tată pe fiu și mamă
pe fiică la moarte din pricina credinței în
Adevăratul Dumnezeu?
Copiii au început să țipe alergând
care și-ncotro, câinii urlau de parcă îi
înghițea pământul. În același timp, o lumină strălucitoare a învăluit trupul feciorelnic al Filoteei, strălucind ca soarele...
Nefericitul ei tată, văzând că și-a ucis fiica,
a fost cuprins pe loc de mare spaimă și a
început să țipe ca o fiară, dar în zadar.
A căutat s-o ridice de acolo, crezând că
nu-l vede nimeni, dar glasul sângelui ei
se auzea din pământ, ca oarecând cel
al lui Abel. Din trupul ei plăpând și rănit
ieșea un miros plăcut, dovadă că harul
Sfântului Duh transformase firavul trup
al fetiței în sfinte moaște. Tatăl a vrut
să-l miște, dar n-a fost chip. Abia atunci
el și-a dat seama că a ridicat viața unui
înger...
Văzând această minune, tatăl fetiței
a alergat la preotul din sat, arătându-i
dezlegare și spunându-i că trupul ei nu poate fi mișcat. Părintele,
care-i știa viața și-i cercetase sufletul copilei, știa că este o sfântă și
a anunțat pe mitropolitul cetății Târnovo. Lumea din împrejurimi
dădea năvală la locul crimei, unii să vadă un tată ucigaș, alții să vadă
mucenița, pentru că nu se mai auzise până atunci de așa ceva!
Ierarhii și preoții înălțau rugăciuni și parcă mai mult strălucea fața
sfintei copile. Cu toții se rugau pentru iertarea actului necugetat
săvârșit de tatăl ei. Astfel, aceștia au ridicat sfintele ei moaște și leau așezat în marea biserică din Târnovo, unde au rămas nestricate
și neclintite multă vreme. Așa s-a săvârșit din viață Sfânta Fecioară
Filoteea, la data de 7 decembrie anul 1218, având doar 12 ani.
Moaștele muceniței au rămas la Târnovo și au fost aduse în
Țara Românească numai după anul 1393, când țaratul bulgar de
la Târnovo a fost ocupat de către turci. Se pare că de aici sunt
duse la Vidin, probabil până în anul 1396. Pentru a nu fi profanate,
sunt dăruite domnitorului Mircea cel Bătrân (1386-1418), care
le așează în biserica domnească Sfântul Nicolae de la Curtea de
Argeș, pe atunci catedrală mitropolitană, ctitorie a domnitorului
Basarab I Întemeietorul și a lui Nicolae Alexandru, fiul său. Rămân
acolo până în anul 1893, când, datorită stării de degradare în care
se afla biserica, sunt mutate în Biserica Sfântul Gheorghe, apoi în
Biserica Adormirii Maicii Domnului Olari. În timpul primului război
mondial sunt duse în paraclisul Mănăstirii Antim din București,
apoi revin la Curtea de Argeș și sunt găzduite în marea biserică
ctitorită de Neagoe Vodă Basarab.
De peste 600 de ani, Țara Românească este vegheată de Sfânta
Muceniță Filoteea, serbată cu mare evlavie pe 7 decembrie,
fiind apropiată de sufletele românilor de pretutindeni. Astăzi,
moaștele Sfintei Filoteea se află în Biserica-Paraclis a Mănăstirii
Curtea de Argeș, înconjurate fiind de dragostea și venerația
cuvenite, de credincioșii de peste aceste meleaguri și din întreaga
Biserică Ortodoxă Română. Preoții slujitori și viețuitorii monahi
prezenți acum la Mănăstirea Curtea de Argeș, în frunte cu Înalt
Preasfinția Sa Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului,
fiind în primul rând conștienți de valoarea religios-patriotică

și națională a ctitoriei marelui Neagoe Basarab, pe care o au în
custodie, conservă și păzesc cu toată dăruirea acest tezaur sacru
și primesc la rândul lor binecuvântările pe care Sfânta Filoteea le
revarsă asupra tuturor prin rugăciunile sale.
Racla în care se odihnesc moaștele Sfintei Filoteea a fost
restaurată în anul 2004, la Monetăria Statului. S-a drapat lemnul
cu catifea roșie, s-au aurit piesele din argint, s-a reaurit capacul,
s-au schimbat piciorușele de sprijin, confecționate din aluminiu.
Meșterii de la Monetăria Statului au fost șocați când au găsit
scris pe săculețul care învelea moaștele un blestem. Istoria
consemnează că, speriat de faptul că moaștele sfintei vor fi
împrăștiate, Mitropolitul Cosma a rostit: „Poruncim cuvioșiei tale,
Arhimandrite chir Parthenie, Igumen Argeșului, să le pecetluiești
într-un săculețu de bogasin nou, lăsându-i afară numai mâna cea
dreaptă, pentru sărutarea norodului. Și așa pecetluite să le așezi
în sicriu. Și să știe fieșcare să se ferească a nu cuteza să ciupească
cât de puțin din sfintele moaște, că am pus blestem asupra cui
a cuteza a să atinge, să ia. Într-acesta chip să urmezi! Și să fii
blagoslovit! 1791, mai 10”.
În iconografie, Sfânta Muceniță este
reprezentată ca o adolescentă, purtând ie, ilic și catrință lungă cu dungi
verticale, cu capul descoperit și părul
pe spate strâns la ceafă, ținând în mâini
cruce și ramură de finic, deci în costum
popular și cu însemnele muceniciei.
Devenind ocrotitoarea Țării Românești,
moaștele ei au fost cinstite în întreaga
țară, mulți credincioși venind în pelerinaj la Curtea de Argeș. În situații de
calamitate, mai ales pe timp de secetă,
s-au făcut procesiuni în țară cu moaștele
muceniței. Biserici, precum Dobroteasa
și Sfântul Gheorghe din București, Sfânta Filofteia și Sfânta Vineri din Ploiești,
Adormirea Maicii Domnului din Mizil,
au zugrăvite icoana sau scene din viața ei pământească. Icoane cu chipul
ei împodopesc multe case ale credincioșilor. Mulți părinți dau numele de
Filofteia fiicelor lor, iar multe femei își
iau numele de Filoteea la intrarea în
călugărie. Viața Sfintei Mucenițe Filofteia a fost trecută în Mineiul
pe decembrie și în Viețile Sfinților pe această lună.
Un fapt de însemnătate deosebită în istoria contemporană
a Bisericii Ortodoxe Române a fost prima canonizare solemnă
a unor sfinți ortodocși de neam român și generalizarea cultului
unor sfinți ale căror moaște se găsesc în țara noastră. În acest
scop, încă în ședința sinodală din 28 februarie 1950, pe temeiul
unui referat prezentat de mitropolitul Nicolae Bălan, Sfântul Sinod
a hotărât să întocmească toate lucrările necesare canonizării
solemne a unor sfinți români, rânduielile tipiconale și slujbele
respective, precum și înscrierea lor în calendarul Bisericii noastre.
Cu acest prilej, s-a hotărât și generalizarea cultului Sfintei
Mucenițe Filofteia pe întreg cuprinsul țării noastre. Canonizarea
solemnă s-a făcut în zilele de 10-23 octombrie 1955, cu prilejul
aniversării a 70 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române,
la festivități participând și delegați ai Bisericilor Ortodoxe Surori,
din Constantinopol, Rusia, Bulgaria, Grecia, precum și un număr
impresionant de credincioși.
În tradiția populară, Sfânta Filofteia este considerată
ocrotitoarea copiilor și a tinerilor, și în special a fetelor, pe care
le ajută să se căsătorească și să aibă o viață liniștită. În tradiție,
Sfânta Filofteia este considerată și o soră îndepărtată a Sfântului
Ilie. Astfel, ea mai este numită și „aducătoarea de ploi”. Istoria
consemnează mai multe procesiuni cu moaștele Sfintei pe timp
de secetă, iar tradiția spune că, prin mijlocirea ei în fața lui
Dumnezeu, a plouat și roadele au fost bogate.
Se cuvine ca și noi să cerem mijlocirea sfintei pentru greșelile
noastre, și să-i cântăm troparul așa cum au cântat strămoșii
noștri de șapte secole: „Întru răbdarea ta ți-ai agonisit plata
suferind, în necazuri binevoind, pe săraci miluindu-i și pe flămânzi
săturându-i; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, bună fecioară, să
mântuiască sufletele noastre”. „Prealăudată Fecioară Filoteea,
luminează fetele și inimile credincioșilor cu lumină neînserată
și dăruiește sănătate bolnavilor care aleargă la tine cu credință,
izbindu-ne pe toți din primejdii!”.
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OVIDIU CRISTIAN DINICĂ: „NEVOIA DE A FI BLÂND” SAU FIINȚAREA PRIN POEZIE
Constantin GEANTĂ

L

a Editura Hoffman
în cadrul colecției
„Autori
Contemporani”,
cu sprijinul Consiliului Județean Vâlcea, a apărut volumul de versuri al poetului vâlcean Ovidiu Cristian Dinică, „Nevoia de a
fi blând”. Omul blând este
acela care este omenos, pașnic, prietenos, omul blajin, are un glas care nu
este aspru, care nu este excesiv, care este plăcut.
Iar blândețea se referă la însușirea de a fi blând
sau reprezintă purtarea și vorba omului blând.
Atitudinea de om blând este caracteristică poetului nostru. Un om așezat în rosturile adânci ale
lumii, un om care dă dovadă de bunătate sufletească. Dar blândețea este și o stare metafizică a
omului cuminte așezat în matca originală a ființei, bine ancorat în realitatea artistică a vremii.
În studiul „Avatarurile sburătorului împietrit”, Ilorian Păunoiu sublinia următoarele:
„Poemul lui Ovidiu Cristian Dinică este unul de
respirație scurtă și așa trebuie să rămână pentru
a găsi expresia fulger sau lama de oțel capabilă
să șocheze prin insolit și substanță.”
Lecturile poetului Ovidiu Dinică se întind pe
o zonă vastă de cunoaștere: literatură, muzică,
filosofie, religie, economie și multe alte domenii.
Iar dintre poeții săi preferați se simt similitudini
cu Eugen Jebeleanu (Surâsul Hiroshimei), Geo
Bogza (poemul invectivă), Sylvia Plath (poezia
cu inflexiuni tragico-filosofice), Saint-John Perse
(poemul amplu), Eugenio Montale (cu o poezie
de o profunzime remarcabilă) ș.a.
Ovidiu este omul care trăiește starea poeziei.
Dedicat scrisului, încă din tinerețe, el transformă
realitatea prin cuvânt. În poezie ne transpune
într-un spațiu ideatic în care alte legi guvernează
universul sensibil. Poezia sa este una de o puternică încărcătură ideatică în care vibrează o
sensibilitate extraordinară. Gama să poetică este
foarte variată. Într-o complexă paletă cromatică
se creionează stări diverse pornind de la aspectul
social, estetic, sentimentul filial, dimensiunea axiologică a existenței ș.a. Poeme care ating coarda
subconștientului transmit prin mesajul sublimat
trăirile sale estetice. Universul său poetic este
complex. Astfel abordează teme ale inițierii
adolescentine, ale degradării sociale, dar și ale
dragostei filiale. Volumului de versuri „Nevoia
de a fi blând” se deschide cu ciclul de poeme
„Unsprezece septembrie” care este alcătuit din
12 tablouri. Semnificația numărului 12 este deosebit de complexă și plină de mistere. I se spune numărul puterii divine, ba chiar și taina lui
Dumnezeu, deoarece apare adesea în legătură cu concepte religioase majore în Cartea
Sfântă. Sunt 12 ceasuri într-o zi și 12 luni întrun an, 12 zodii în zodiac și 12 apostoli care au
răspândit învățătura lui Iisus. Se întâmplă atât de
des că marile concepte religioase și filosofice să
fie legate de numărul 12, încât acesta a căpătat
semnificații misterioase profunde.
Atentatele de la 11 septembrie au fost o
serie de atacuri sinucigașe coordonate de AlQaeda împotriva Statelor Unite. În dimineața
acelei zile, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat
patru avioane comerciale de pasageri. Teroriștii
au preluat controlul avioanelor, prăbușind două
dintre ele în Turnurile Gemene ale World Trade
Center din New York, omorând toate persoanele
de la bord și mulți alți oameni care lucrau în
clădiri. Ambele construcții au căzut în decurs
de două ore, distrugând și avariind și alte clădiri
din jur. Teroriștii au doborât un al treilea avion în
clădirea Pentagon din Arlington, Virginia, lângă
Washington, D.C. Al patrulea avion s-a prăbușit
pe o câmpie de lângă Shanksville în zona rurală
a statului Pennsylvania, după ce unii dintre
pasageri și membrii echipajului au încercat să
recâștige controlul avionului, pe care teroriștii
îl îndreptaseră spre Washington, D.C. Nu au
existat supraviețuitori ai zborurilor. În total,
în urma atacurilor au murit 2.993 de oameni,
inclusiv teroriștii Majoritatea covârșitoare ale
celor morți erau civili, inclusiv cetățeni din 90 de
țări. În plus, moartea de cancer pulmonar a cel
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puțin a unei persoane a fost considerată de un
medic legist a fi cauzată de expunerea la praful
ridicat în urma prăbușirii World Trade Center.
Ciclul „Unsprezece septembrie” este inspirat de un eveniment care a marcat istoria umanității și este realizat după tehnica cinematografică. Imaginile se succed, trăirile se accentuează treptat, vibrația poetică se simte de la
primul la ultimul vers. În primul poem „Bem” apare impactul evenimentului. În versuri de lungime inegală, care sugerează un zbucium sufletesc extraordinar, apare „pasărea fără aripi”
care „se așază la masă cu noi” și, „are ciocul
îmbibat în sângele scurs,/ uimitor,/ peste
timpul rănit pe care îl cercetăm/ prin ecranul
cu peşti toxici, alături de halba cu bere sortită/
să aducă aerul bolnav al/ raţiei de viaţă.” Poetul
ne face părtași la o imagine apocaliptică în
care „Liniştita prăbuşire ne inundă venele” iar, „la
New York se moare.” Și... deodată apare imprevizibilul: „Mâine este ziua mea.” Ziua unei
ere noi. În cel de al doilea poem „Turnaţi în
cenuşă” ni se sugerează imaginea ansamblului
„Ciocul păsării se înfige în trupul de sticlă/în zbor
dezarticulat cu aripi risipite. /Bolnav pasărea
sapă în/ cercul înfierbântat al aerului otrăvit,/
se rup cuvintele pământului care
frânge/ cerul rănit în compasul incandescent.” Urmează imagini
care ne amintesc de Divina Comedia, Infernul, al magistralului Dante Aligheri: „Inimi planează şi se
strivesc de betonul încins/ tremură carnea lăsată să curgă/cu
izvor tăcut se împlineşte destinul/ plecării din trup./ Cei ce devin zi rup groaza în silabe/sunt
fiii neajunşi ai tăcerii/ se nasc în
oceanul de ochi/ cu braţe desprinse, turnaţi în cenuşă/ vocile lor
haşurate/ traversează versetul
topirii întru fiinţă.” Impactul cu
mediul din cel de al treilea poem
„Primele ore” este halucinant. Ni
se sugerează prăbușirea materiei
într-o Gaură neagră: „În sângele
învolburat frica bântuie/ în perfuzii. / Văzduhul
înghite suflarea/ se aşterne tăcerea în copaci.”
Suntem martorii unei ierni nucleare: „Ninge
peste apa interzisă/ Umbra vieţii miroase a
duhoare,/ fuga continuă din timpul suferind/
spre colindul de iarnă.” „Vânătorul apocaliptic
sună din goarnă”, iar „căprioare traversează
oraşul,/ într-un decor pustiit”, pe când, rujul
iubirii/ îşi tulbură culoarea.” Dar în acest infern
există o rază de speranță: „Se aud primele
sirene,/ iarba va răsări prin ciment.”
Renașterea prin foc într-un corp de lumină
se sugerează în cel de al patrulea poem „Aripile
noastre”: „Sânul tău gust al piersicii plânge/ în
epava unui vis răstignit/ expus zborului neterminat/ nu-ţi fie frică,/ norii poartă chipul nostru/
vom avea aripi.” Este momentul renașterii „din
tencuială trupurile captive/ se vor desface în
lumină/ uşile deschise/ vor lăsa iarna în toamnă”, este momentul trecerii într-un alt palier al
existenței: „este timpul/să abdicăm/ din visul
care decora altădată cerul în căutarea primăverii.” Aici există speranța unei stări de beatitudine când oamenii devin îngeri: „Nu-ţi alunga zâmbetul/ vreau să-l păstrez/ în fiinţa care
se zămisleşte/ din foc şi cuvinte/ în liniştea aşternută/ vom avea aripi”.
Poemul al cincilea „Gândul fiului” prezintă
despărțirea fiului de mamă: „De astăzi mama va
împleti aşteptarea/ în părul păpuşilor din geam/
cu cârlionţi de mătase din pletele lunii/ pe buze
le va pune ruj din praful de stele/ îşi va dori la
masă fiul/ dar acesta nu va mai avea suficientă
lumină să/ înveţe numărătoarea secundelor
în drumul spre casă.” Urmează versuri care ne
amintesc de Surâsul Hiroshimei al lui Eugen Jebeleanu: „În mod permanent/ ea va locui în salonul
dimineţilor albastre,/ căluţii de mare şi berzele
o vor însoţi./ Din coşul lui cu rufe purtate/ va
scoate cântecul de patefon pe care îl ascultau
împreună,/ apoi meticuloasă îl va înveli în straie/
de duminică.”. Dar „După amiaza va pregăti cina
pentru timpul/ Șchiop”.
În cel de-al șaselea poem, „Telefonul”, recu-

noaștem stilul inconfundabil al autorului în care lirismul se îmbină cu meditația: „La capătul
firului/ sunt secunde pe care timpul le înrămează/ spaima de a nu pierde zâmbetul bogat
al toamnei/ desprinde silabe din carnea cuvintelor”. Pe acest fond apare tragismul existențial
surprins în acel 11 septembrie 2001: „se naşte
strigătul de iarnă al fricii stăpâne din sânge/întunericul iscăleşte vocale pe diapazonul vocii/ clinchetul metalic îmbracă stingher singura chemare/ stinsă în marea de foc a zborului.” Și astfel
emoția lirică sugerează tragismul unor evenimente care se pot repeta, din păcate, oricând.
Poemul al șaptelea ,,Pompierul” prezintă un
tablou apocaliptic în care: „sângele se
preschimbă în durere/ aerul toxic te învăluie
gata/să acopere sirena ce te orbește/ cu sunetul
ei. Atmosfera este apăsătoare de la capăt sunt
rândurile/ arate în toamnă berzele/ își au cuibul
în cuvinte/totul sună atât de straniu/ încât ecoul
se pierde/sub lespezi de apă fierbinte. În final
imaginile devin paroxistice am pieptul încordat
de căutare/ platoșa grea de nerespirat/ strivește
numele tău Doamne.” Poemul al optulea „Arhitecții Morții” impresionează prin versurile care
cad ca niște sentințe implacabile: „cuvintele lor
aspre/ chipuri în zigurate negre/
închid aerul încărcându-l/ cu febrilitatea gesturilor/inutile ce pot
despărți imaginile/ după culoarea neagră/ odihnesc faptele/
acoperind cu beznă chipurile/ de
arhitecţi ai morţii,/ umbrele li
se adună să cânte/ în corul ucigaşilor fără simbrie”. Poemul al
nouălea „Țipete hâde” ne amintește de poemul de un tragism
existențial extraordinar al poetei
Sylvia Plath. Acesta este poemul
țipătului final, al țipătului fiin-ței
care se prăvale în neant: „țipete sfâșie spațiul/pătrund prin
vertebrele aerului/cu neuronii vătuiți/ acoperă vuietul lacrimilor/
arșița topește orice cuvânt/
afișează alfabetul tăcerii/ albastră
moartea/ străbate carlinga inimii/ strigătele în
chemarea/ genunii/ ard neputința respirației.”
Poemul al zecelea „Soțul” are nuanțe ce
ne amintesc de anumite texte ale lui Jean Paul
Sartre: „în încăperea din care-ți scriu/ cuvintele
ard,/ tăcerea este fierbinte,/ aerul mușcă din
mine, / aripi de foc mă bat pe umeri,/ privirile
piloților ce au spart peretele/ asemeni unei
jucării/ mă urmăresc insistent,/ memoria urlă
să-ți duc zâmbetul/ în trupul ivit din frică”.
Poemul al unsprezecelea „Liftul”, ne arată cât
de imatur este omul în fața morții: „între etaje
închis în fierul contorsionat/ liftul îmi este sicriu,/
nu pot să privesc cerul,/ fierul mă strivește,
/ nu-i drept/ nu sunt demn de sacrificiu,/ ce
să înțeleg?/ când cerul nu mai este,/ tălpile se
descompun de durere,/ nu mai am țipăt,/ acum
cu mine moare copilul din suflet/ imatur rămân
în față durerii.” Poemul al doisprezecelea „Praf”
ne prezintă peisajul terifiant de după tragicul
eveniment: „orizontul pângărit sub cupola toamnei/ se acoperă de tăcere,/egoistă este zărea, /din
mormane de moloz/se ridică praful, /pompierii
nu mai sunt/s-au înecat să-și ceară nemurirea, /
strada este învăluită în armonia/dezechilibrului,
/moartea suverană domină așteptarea,”. Poetul
ca un observator fin, ironic și cinic mușcă „din
culoarea gri a armistițiului”. El știe că unde
politica este omiprezentă, omul devine un pion
pe o tablă de șah în care alții bat zarurile.
Impresionant și profund, acest poem este
o parabolă a ceea ce se întâmplă azi, surprinzând
un eveniment, atentatul de la 11 septembrie
2011, care a avut un ecou profund în sufletele celor care abia pășiseră în cel de al XXI-lea
veac al erei creștine și în mileniul al III-lea. Ca întotdeauna, poetul Ovidiu Cristian Dinică creează
o poezie cu implicații multiple care se cere
aprofundată și care te cheamă la o meditație
profundă asupra existenței noastre în Univers.
Volumul cuprinde și alte poezii și aici se impun
câteva considerații. Un prim aspect în poezia lui
Cristian Ovidiu Dinică este lipsa semnelor de ortografie. În acest volum autorul abordează folo-

sirea semnelor ortografice trecând pragul normalității, el părăsește ascunderea în spatele normelor, dând astfel posibilitatea cititorului să urmărească cursivitatea limbajului poetic. De asemenea trebuie observat curajul poetului de a
aborda visul ca o realitate. Alt aspect important
este poezia socială. Poetul folosește un limbaj
sugestiv în care se dezvăluie talentul său excepțional. Temele abordate sunt diverse de
la dragostea de țară, dragostea filială, meditația
asupra existenței sau introspecția asupra trecutului. Astfel pentru Ovidiu Cristian Dinică:
„țara pe care o cunosc/ nu se găsește în mlaștina/ ce o înghite lacom,/ în țara mea visele nu
sunt ținute în lesă,/ ea este leagăn și trudă,/
este ziua pe care ți-o dăruiesc,/ fără să-ți înșel
așteptarea copile,/ în această țară pădurile nu
sunt/ trădate/ pământul nu se părăsește/ nici nu
se vinde,/ munții sunt munți,/ cuvintele devin
strigăt/ deasupra cetăților goale” („Țara mea”).
„Sanctuar” este un poem care constituie una
dintre piesele cele mai sugestive ale volumului.
Pornind de la modelul poemului invectivă a lui
Geo Bogza, Ovidiu Cristian Dinică realizează un
frumos poem al inițierii adolescentului în tainele
sexualității: ,,la baie lumina se aprinde/ de afară/
cuvintele pătrund/ odată cu zgomotul apei/ ce
se zbate în vasul de porțelan,/ lipsa pudorii a
lăsat/ pe pereți urmele micțiunii/ glasul timid
al conceperii/ în stropi organici/ scurși peste
vopseaua/ decojită din care iese/ zeul năclăit de
neputință/ gata să plângă în ridicole acorduri/ cu
revoluția apei în țevi ruginite/ de aici/ tanti Vera
o femeie oacheșă/ părăsită de noroc/...”.
Poemul „Bărăgan” constituie o amplă frescă
socială a vremurilor de altădată, în care întâlnim
o lume veche și totuși mereu actuală: tractoriștii
cu năduf strângeau în palme răsăritul/ asemeni
focului de la mormântul sfânt/ ce nu arde,/ scuipau pe nămolul ce le înghițea roțile,/ își înghițeau țigările arse/... „Scrisoarea”reprezintă un
poem în proză de o factură subtilă: Îmi scrii,
cerul s-a întunecat iar cocorii nu mai zboară, se
îneacă asfințitul în gurile văzduhului, te văd grăbită să treci cu spatele prin viață. nu ești prezentă orei?Sunt eu pentru tine un câine de pripas,
să umblu cu fularul atârnat de gât ca și când un
lanț... Poemul „Cuvintele” reprezintă un veritabil
crez poetic: cuvintele nu sunt singure/ niciodată/
le dă viață poetul,/ să-i socotim fapta/ cu pistolul
la tâmplă,/ cu un deget pe trăgaci,/ ușor să nu
i se descarce/ amurgul în brațe,/ l-am găsi nepregătit/ fără ultima dorință,/ cu volumele încă
nepublicate/ construind cetăți/ în fața necunoscutului,/ să-i găsim metaforele/ scrise pe frun-ze de
toamnă/ rătăcite asemeni filelor unui/ testament
pe apă. Poemul „Tatiana” ni se prezintă ca
o imagine a senzualului unei ființe trecută de prima tinerețe: din fotoliu/i-am privit spatele/sta
în dreptul ușii de la balcon,/ setos corpul îi absoarbe soarele, / - sigur mă vei înțelege i-am spus/
imaginea este pătată de muzica/televizorului,
/trage din țigară, /scrumul îi cade pe mâini, /
- mâine se deschide sezonul ploilor/ am continuat/ fumul îi acoperă ochii măsură a/ morții timpurii… O emoție autentică cuprinde „Tablou cu
tata”: în partea de sus aşezăm inima/ acoperită cu o
umbră de tandreţe/ sub ea ochii luminând în aerul
respirat/ apoi buclele care nu au fost nicio-dată/
în dreptul gurii, gura uşor crispată/ într-un zâmbet
ce alunecă în pieptul tare/ călit de anotimpuri…
Poemul „Mic”, care încheie volumul, dezvăluie ceva din trăirile poetului în momentul creației:
„în spatele aparatului de fotografiat/ iau locul
artistului/ ce privește gata să/ soarbă bruma
de inimă/ îmi afund mâinile/în frunze și tresar
speriat...” Mai întâlnim poeme precum „Pe când
toamna nu murise”, „Bărăgan”, „Dumnezeu nu
locuiește la bloc”, Eminescu”, „Poetul”, „Călător”,
„Fotograf”… Am ales la întâmplare mai multe
din cele 104 poeme ale ciclului. Nu am dorit să
fac o analiză completă a volumului „Nevoia de a
fi blând”, deoarece Ovidiu Cristian Dinică este un
poet vast, profund și un artist al cuvântului cum
puțini sunt în județul nostru. Am încercat numai
să sugerez câteva dintre aspectele acestei cărți
magistrale, pe care cititorul o poate descoperi
numai după o lectură atentă.
În final spun: „Carte frumoasă cinste cui te-a
scris!”

La drum cu Moskwici-ul
(poveste adevarată)

Petre MERCEA
O nouă poveste de la Petre MERCEA pentru Felix Sima

Î

n dimineața zilei de sâmbătă, 7 noiembrie 1987, mă aflam
în delegație la București. Pe vremea aceea se lucra și (în mai
toate) sâmbetele din an. Tipic pentru acea perioadă din an; ziua
era deja mai scurtă decât noaptea și cerul așa de acoperit că a
pleca la drum fără o umbrelă era un act de curaj tineresc.
Pentru marea majoritate a celor născuți în România și care în
ziua de azi sunt mai tineri de 35 – 40 de ani, o zi de 7 noiembrie
a unui an nu le spune mare lucru (în afara cazului că tocmai ziua
aceasta este data nașterii, cununiei sau a altui eveniment personal
mai deosebit). Dar multora din cei născuți în anii 50’, 60’ și 70’ în
România, importanţa zilei de 7 noiembrie a fiecărui an le-a fost
„implantată” în memorie în orele de istorie din școală, unde aflau
cu detalii cum în acea zi, în 1917, bolșevicii și militarii ruși au alungat
țarul din palatal de iarnă din Petrograd și au instalat puterea
sovietelor în Rusia. De aceea, din 1922 și până în 1990, ziua de 7
noiembrie a fost sărbătoarea naționala a Uniunii Sovietice și era
sărbătorită cu deosebită pompă (nu numai în URSS ci și în unele
„tări prietene”). La Moscova, „mai marii” Uniunii Sovietice asistau
de pe tribuna mausoleului din Piața Roșie la o gigantică paradă
militară. Nenumărate coloane de militari (aproape) perfect aliniați
defilau în cadență, urmau tot felul de unități de tancuri și blindate
care făceau să tremure inimile spectatorilor prezenți și geamurile
magazinului GUM de peste drum. Ca eveniment culminat era
defilarea rachetelor intercontinentale lungi cât un bloc de nouă
etaje și în stare sa pulverizeze cu unul din focoasele lor nucleare,
în fracțiuni de secundă, zeci de mii de blocuri de nouă etaje. Din
motive lesne de înțeles, la această paradă din Piața Roșie nu
participau vapoarele și submarinele Armatei Roșii dar avioanele
de vânătoare și bombardierele ei întunecau și zguduiau cerul de
deasupra si spectatorii de dedesupt.

Eu însă nu mă aflam la București ca să vizionez live aceasta
paradă în vreun loc de „public viewing” pe un ecran uriaș cu
milioane de LED-uri colorate fiindcă, pe de-o parte, în 1987, așa
ceva încă nu exista și, pe de altă parte, nici n-aş fi avut timp pentru
o atare „distracţie”.
Eu venisem în Capitală ca să predau, personal, la aprobat și
semnat un număr de proiecte de cercetare
pentru anul următor. Treaba asta am
făcut-o la Măgurele, la centrala noastră,
cu o remarcabilă eficiență, așa că în jur
de ora 17 mă aflam înapoi în centrul
Capitalei, cu scopul asumat să văd dacă nu
găsesc ceva demn de achiziționat și de dus
acasă, în provincie, surpriză. În anii aceia
realizarea unui atare scop nu era ușor de
concretizat, chit că din cu totul alte motive
decât în prezent. Și aşa, tot plimbându-mă
pe Calea Victoriei, ajung și la magazinul
„Romarta Copiilor” – vis-a vis de Palatul
Cercul Militar Național. Se zicea că era, la
vremea aceea, cel mai mare magazin cu jucării și articole pentru
copii din România, aşa că mi-am zis că poate găsesc ceva pentru
Paul, fiul nostru de 2 ani și jumătate. Și într-adevăr la secția de
jucării era expus pe raft un Moskwici albastru cu pedale. Acest
produs de import din Uniunea Sovietica îl cunoșteam de la
Moscova, unde fusesem cu câteva luni mai devreme în delegație
la Institutul de Fizică Generală. Colegii ruşi de la institut, auzind că
aș vrea să cumpăr aşa ceva pentru Paul, mă tot încurajau s-o fac.
Eu le răspundeam că nu îmi imaginez să fiu lăsat să iau în Taromul de București (peste bagajele cu care venisem la Moscova) o
cutioacă de cam 1,5 m lungime și cam 0,8 m lățime și cântărind
bine peste 20 de kg. La asta, colegii ruși îmi răspundeau că ei nu
cred că personalul de la aeroport să fie așa de „fără suflet” ca să
mă împiedice să iau în avion un cadou așa frumos pentru un copil.
La care eu le răspundeam că poate personalul rus acționează
așa cum gândesc ei, dar ce mă fac cu personalul Tarom de la
București? Până la urmă, la Moscova a învins teama mea, așa că
acuma, la 7.11.1987, cam pe la ora 17.30 stăteam la București în
fața obiectului râvnit. Moskwici-ul în cauză nu era tocmai ieftin,

dar pe de-o parte aveam un singur fiu de 2 ani și jumătate și
Crăciunul nu mai era departe și pe de altă parte, ca orice delegat
prevăzător, venisem din provincie cu un carnet de economii CEC la
mine (pe vremea aceea nu existau cărți de credit sau bancare, totul
se plătea în numerar). Așa că am aranjat rapid cu o vânzătoare
foarte amabilă să-mi rezerve pentru un scurt timp obiectul râvnit,
am dat o fugă pâna la CEC-ul cel mai
apropiat, am devalidat aproape complet
suma depusă pe carnetul menționat și am
revenit în timp record la magazine, unde
am plătit mândru, la casă, suma aferentă.
Acuma eram posesorul de drept și fericit
al Moskwici-ului fără însă să bănuiesc că
„problemele simple ale vieţii” de abia
de acuma se vor arată. Aceasta însă am
realizat-o relativ repede, după ce am reușit
sa târăsc cumva cutioaca cu mașinuța până
în faţa magazinului. Problema „simplă” de
rezolvat era: „Cum ajung eu cu namila asta
până la Gara de Nord?”. A lua un mijloc de
transport în comun samăbata pe la ora 18, când oamenii atârnau
pe scările autobuzelor și troleibuzelor, se excludea din capul
locului. Bani de un taxi nu mai aveam în buzunar iar la CEC nu
aveam cum să mai ajung cu cutioaca. Dar nevoia te învață și așa, la
mare strâmtoreală, mi-am adus aminte că aveam la București un
bun prieten care locuia nu departe, avea telefon, avea și o mașină
personală și, cu sigurantă, și benzină ca să circule cu ea (asta din
urmă nu era, subânțeles, să fie procurabilă de către toți cei ce
posedau pe atunci o mașină privată). Știind numărul prietenului
pe de rost, m-am târât cu cutioaca pe strada Edgar Quinet, unde
pe zidul Arhitecturii „Ion Mincu” erau, pe vremea aceea, o serie
de telefoane publice cu monede (telefoanele mobile încă nu erau
inventate atunci). Cu sufletul la gură, am sunat la numărul știut și
să auzi și să nu crezi, după câteva apeluri, prietenul meu răspunde:
„Ce faci, Petrică, unde ești?”. Îi explic eu, pe scurt, unde sunt şi
îl informez de „dimensiunile” problemei mele și-l întreb dacă ma
poate ajuta să transport Moskwici-ul cu pedale de la Arhitectură
până la Gara de Nord.
(Continuare în pag. 16)

Trecut-au ani cu toamne şi îngeri - Ilorian Păunoiu
Zenovia ZAMFIR

I

ubirea este o taină pe
care Bunul Dumnezeu
a strecurat-o în sufletul nostru. Prin şi din iubire ne „desăvârşim”, căci „dacă dragoste nu e, nimic nu e...”, şi
de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar „dragoste nu am, nimic nu sunt.”
(Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel) Aşa l-am cunoscut pe Ilorian, cu mul-tă
iubire de Dumnezeu şi semenii săi, poet al iubirii, un om printre oameni, cu multă dragoste şi
dăruire de sine pentru cei din jur. În ciuda fragilităţii fizice, Ilorian transmitea putere, din puţinul
său reuşea să ajute şi pe alţii, deşi suferind era
mereu zâmbitor, a fost şi va rămâne un exemplu
de voinţă şi reuşită. La începutul anului 2013 am
iniţiat proiectul „Iubirea de aproapele meu”.
Prima poruncă este: „Să iubeşti pe Domnul
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul
tău, cu tot cugetul tău şi din toată puterea ta.”
Iar a doua este la fel ca aceasta: „Să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei XXII, 3740; Marcu XII, 30-31), ne spune Sfânta Evanghelie. Cu rânduiala Bunului Dumnezeu şi sprijinul semenilor noştri în fiecare lună mergem în
centrele de copii şi de bătrâni din Vâlcea. Împreună cu colegii de la Societatea Culturală „Anton
Pann”, colegele de la Liga Femeilor Creştin Ortodoxe, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”, Asociaţia „Zâmbete Colorate”, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea reuşim să aducem o rază de bucurie şi de speranţă
celor din jurul nostru. Un sprijin deosebit am
primit din partea lui Ilorian, atât financiar cât
mai ales spiritual. Am gândit că prezenţa lui în

centrele de copii poate fi un exemplu pentru
cei uitaţi şi abandonaţi de propria familie. A fost
de acord şi împreună am organizat spectacole
în centrele de plasament vâlcene, am cântat,
am recitat poezii, am vorbit despre iubire,
ne-am rugat împreună Bunului Dumnezeu.
Ilorian avea un har aparte, când începea să
vorbească strălucea, răspândea pace şi lumină,
era un orator desăvârşit şi cânta foarte frumos.
„Dăruind vei dobândi negreşit împlinire din
zâmbetul celui care a primit de la tine. Nu dăruiţi
pentru a primi, nu dăruiţi dacă nu simţiţi, nu
dăruiţi dacă doriţi recunoaştere, pentru că ea
nu va veni. Dăruiţi din puţinul vostru un zâmbet,
o clipă de alinare, o secundă ce poate schimba
viaţa unui om”... spunea adesea Ilorian.
Blândeţea şi gingăşia lui se revărsa şi asupra
noastră, în ultimii ani am petrecut multe clipe
împreună la evenimentele culturale unde eram
invitaţi. Era o bucurie să fii în preajma
lui, să-l asculţi, să-l înţelegi, să-ţi
deschizi sufletul împovărat de griji,
de neîmpliniri. Avea o vorbă bună şi
un sfat pentru fiecare. Trăirile sale se
împleteau armonios cu ştiinţa şi credinţa. Poezia sa religioasă este plină
de pilde şi învăţături. Pe cei mai mulţi
boala îi schimonoseşte fizic dar mai
ales psihic. Pe Ilorian suferinţa l-a înnobilat. În decembrie 2013, în preajma zilei sale de naştere împreună cu
domnul Nicolae Dinescu, Nicu Cismaru, Gigi Poşircă, părintele Constantin
Mănescu am mers la el acasă, am vrut să-i fa-cem
o surpriză şi am reuşit. Bucuria lui a fost şi bucuria noastră, am petrecut o clipă frumoasă,
minunată. Pe Ilorian îl sunam atunci când
aveam o supărare dar mai ales când aveam
o împlinire, o realizare. Mi-a fost alături ani

de zile când sufeream pentru că nu reuşeam
să împlinim promisiunea de a construi o
mănăstire în localitatea natală a Patriarhului
Justinian Marina. Ne-am bucurat împreună în
anul 2014 când Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop
Varsanufie a decis înfiinţarea Mănăstirii „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe – Suești”, Memorial
Patriarhul Justinian. Un moment drag sufletului
meu îl reprezintă evenimentul pe care l-am
organizat în luna ianuarie 2015 împreună
cu Liga Femeilor Creştin Ortodoxe Vâlcea la
Arhiepiscopia Râmnicului pentru Ilorian chiar în
preajma zilei Culturii Naţionale.
Ştirea transmisă de Basilica... Medalion
aniversar „Ilorian Păunoiu – Bucuriile suferinţei“
...„Tot în această săptămână, marţi, 13
ianuarie, la Arhiepiscopia Râmnicului, s-a
desfăşurat manifestarea cultural-spirituală Medalionul aniversar „Ilorian Păunoiu – Bucuriile suferinţei“. Evenimentul a avut loc în
Sala „Iosif Episcopul“ din cadrul Aşezământului pastoral-cultural „Sfântul
Ierarh Calinic“, aflat în incinta Arhiepiscopiei Râmnicului. După prezentarea biografică, au urmat alocuţiunile
susţinute de: prof. dr. Ioan Soare,
prof. dr. Ioan St. Lazăr, Aurora Gherghina – subprefect Vâlcea, Delia
Zamfirescu – preşedinte Liga Femeilor Creştine Ortodoxe, Emanoil Bărbuţ – preot Biserica Cetăţuie I,
îndrumător spiritual la Liga Femeilor
Creştine Ortodoxe, Nicu Cismaru –
preşedinte Societatea Culturală „Anton Pann“,
Nicolae State Burluş – preot Parohia Râureni.
În continuare, Paul Stănişor şi Gigi Poşircă –
membri ai Societăţii Culturale „Anton Pann“, din
Vâlcea, şi Larisa Roşianu – elevă la Liceul „Antim
Ivireanul“ din Râmnic au susţinut un recital de

poezie. Activitatea s-a încheiat prin intervenţia
muzicală a corului Seminarului Teologic „Sfântul
Nicolae“, dirijat de preot prof. Ioan Gavrilă...
Moderator Zenovia Zamfir.
Am mers împreună cu Ilorian la Craiova,
Slatina, Câmpulung Muscel, Argeş, Drăgăşani
pentru a promova activitatea sa prodigioasă
dar mai ales pentru a prezenta tinerii scriitori.
Era lipsit de invidie, de gelozie, de mândrie,
era dornic să sprijine, să îndrume pe cei care
se încumetau să scrie, să publice. Atunci când
se simţea copleşit de nedreptatea celor din
jur mă suna, vorbeam minute în şir la telefon,
uneori depăşeam şi ore. La finalul conversaţiilor
realizam că valorile sunt altele, că orgoliile sunt
specifice anumitor oameni, că timpul cerne…
Ilorian avea o dragoste sinceră pentru
colegele de la Liga Femeilor Creştin Ortodoxe
Vâlcea, le aprecia şi ori de câte ori avea ocazia le
ajuta.Adeseori îi simţeam aripile de înger în jurul
şi spre înaltul nostru.La Biblioteca Judeţeană
„Antim Ivireanul” se simţea minunat, venea cu
multă bucurie. Cine suntem? De unde venim?
Cum ne împlinim destinul? Ce este destinul?
Putem să-l influenţăm, să - l schimbăm?
…Da, Ilorian. Tu cum ai răspunde?
Te caut printre gânduri, te caut printre cărţi,
te caut pe „pagina ta”... Și te găsesc printre
amintiri, multe, frumoase, mai vii ca oricând.
„...Vorbire neîntâmplătoare,
Ce-mi legi cuvintele de îngeri,
Va veni seara şi nu doare
Corola lacrimii din plângeri...
Se-aude-n biblicul efod
O existenţă mult mai trează.
Aceste crengi cu galben rod
Trăiesc aceeaşi zi de-amiază.”
(„Toamna cu gutui şi îngeri” de Ilorian Păunoiu)
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La drum cu Moskwici-ul
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Cum se vede lumea literară actuală de un jurnalist cu
experiența ta?
Nu îmi pot imagina o lume fără literatură, fără scris. Cred
că lumea are mare nevoie de literatură, una de calitate, în
care să-și găsească refugiu tot mai mulți oameni care sunt
destul de stresați, în contextul pandemiei care generează
tot felul de crize. Literatura este un puternic instrument care
poate schimba lumea.
Activezi mult în mediul online fiind prezentă pe multe
pagini și grupuri virtuale, cum este lumea privită prin
intermediul internetului?
Internetul îţi oferă una dintre cele mai facile modalităţi de
a găsi persoane care au aceleaşi interese ca şi tine, de a lega
prietenii. Distanțele. care separau oamenii odată, astăzi nu
mai contează. Iar pandemia ne-a arătat mai bine acest aspect.
Este o soluție actuală. Vedem că învățământul este online, conferințele și evenimentele au loc tot online. Internetul, schimbă
mult lumea literaturii și mai ales personalitatea autorului.
Internetul este o lume mai bună, o soluție actuală care
permite dezvoltarea de caractere și atingerea unor performanțe deosebite care apoi să se regăsească în plenitudinea
lor în viața reală?
În cazul meu, da. Munca mea ca jurnalist presupune să
mă folosesc mult de internet. Îmi este un instrument util
în documetarea pentru subiectele alese, pentru scrierea și
promovarea articolelor. Prin intermediul articolelor pe care
le-am scris, am putut să inspir, să contribui la schimbarea
mentalităților, să dăruiesc ceva din mintea și inima mea și să
ajut oamenii. În plus, cum ai specificat și tu, sunt prezentă pe
multe pagini și grupuri de literatură din spațiul virtual, care
îmi permit să interacționez cu poeți, scriitori, oameni de la
care pot învăța și îmi pot șlefui caracterul.
Ești mulțumită de direcția în care se îndreaptă literatura
de astăzi în special poezia, poți enumera nume care promit?
În mare măsura,da… Constat că poezia este într-o dinamică
continuă și și oferă forță și prospețime lumii de azi. Sunt mulți
poeți valoroși care promit și pe care îi citesc cu plăcere. Îi
enumăr pe cei care-mi vin în minte în acest moment, cum
ar fi: Mihaela Aionesei, Nuța Cărciun, Carmen Secere, Gina
Zaharia, Marcel Vișa, Daniela Marchetti… Și tu ești un poet
bun, cu o poezie vie și actuală. Există mulți poeți buni, ale
căror creații nu sunt sufcient de cunoscute și promovate.
Volumul colectiv este expresia unei comunități literare.
Ce părere ai despre comunitatea literara vâlceană?
Este o comunitate literară închegată, cu scriitori, poeți,
oameni de cultură admirabili, care ridică prin eforturile și
dăruirea lor ștacheta nivelului cultural. Aș aminti Cenaclul
„Casa de sub pădure” și revista cu același nume, al cărei
redactor este scriitorul și prof. Nelu Barbu, care aduce în
atenție autorii valoroși ai comunității. Acest cenaclu a fost
condus cândva, de poeții: Dragoș Vrânceanu și Eugenio
Montale, promotori ai unei rafinate poezii moderne
europene, model al relațiilor culturale România-Italia.
Ai aptitudini și în sfera artelor plastice care sunt acestea?
Da. Sunt pasionată de grafică, pictură… Din păcate, timpul
nu-mi permite să mă ocup mai mult de aceste pasiuni. Grafica
și poezia s-au împletit armonios într-unul din volumele
mele, intitulat Radiografia visului. Mai nou, îmi place să cant
karaoke, să ascult muzica. Cred că arta este limbajul cel mai
bun care poate să aducă oamenii împreună și să-i facă mai
buni, mai fericiți.
Ce ar mai trebui să știm despre tine?
Sunt un om simplu, care dorește să lase o urmă de bine
și de frumos în această lume. Sunt o luptătoare, un om
pasionat de cunoaștere, ce iubește să fie empatic cu cei din
jur și să-i asculte, să-i inspire și să-i vadă fericiți. Oamenii pot
să mă cunoască mai mult, citindu-mi creațiile. În versurile
mele propun cititorilor spre decriptare un cod de sentimente
indescifrabile. Aș încheia cu aceste versuri: ,,Cred în iubire,
vis ancestral,/ Bucată de timp real-ireal,/ Clipa (mă) scrie pe
fibra inimii:/ Există și mâine!/ ,,Există poeții/ Pentru a pune
un frumos epitet vieții!”
Mulțumesc frumos și-ți urez mult succes!

Prompt primesc răspunsul. „Petrică, stai acolo unde ești, că vin
să te iau de acolo în 10 – 12 minute, sunt însă foarte grăbit, am sa-ți
explic eu pe drum de ce”. Și, într-adevăr, după cam atâta timp apare,
cu o viteză sportivă, Dacia argintie, cu numărul special de București,
a prietenului meu care oprește lângă mine, coboară din ea și, fără
multa vorbărie, mă ajută să burdușim cutioaca în portbagaj. Legăm
capacul acestuia cu o sfoară (ca să nu cadă afară obiectul râvnit) și
după scurt timp, tot în ritm sportiv, prietenul meu s-o ia pe bulevardul
Magheru către Gara de Nord. Concentrat asupra ciculației, prietenul
meu conduce tăcut și, aproape involuntar, eu încep să-l măsor din
cap până în picioare, așa cum stă la volan. Arăta „ca scos din cuite”,
purtând pantaloni de gală pentru ofițeri și o cămașa albă-albă, ambele
perfect călcate și pantofi negri, lustruiți la perfecție. Peste cămașa
impecabilă poartă însă o jachetă de trening „Adidas” albastră!?
Simțindu-se inspectat, prietenul meu îmi spune: „Cam ciudată
garderoba mea, nu-i așa? Explicația este însă simplă. Când m-ai sunat,
eu tocmai terminam să mă îmbrac în ținută ca să plec la Ambasada
Uniunii Sovietice unde azi, la ora 19.30, începe recepția oficială
pentru aniversarea a 70 de ani de la Marea Revoluție din Noiembrie
1917. Sunt și eu invitat și nu pot întârzia sub niciun motiv, darămite
să lipsesc. Așa că, aflând de problema ta și vrând să te ajut, mi-am dat
jos o parte din ținută, am luat repede haina de trening pe mine și am
venit să te iau de la Arhitectură. Acuma mergem repede la Gara de
Nord, însă eu te las cu cutioaca în față, „la coloane” și plec imediat
înapoi, ca să mai apuc să mă (re)îmbrac complet și să ajung la timp
la Ambasadă.” Auzind acestea, am amuțit, realizând ce s-a întâmplat
din cauza rugăminții mele. Prietenul meu era invitat la recepția de la
Ambasada URSS fiindcă în 1981 el a fost primul cetățean român care
la bordul unei nave cosmice (Soiuz 40) a efectuat un zbor de mai mult
de 7 zile în cosmos. Pentru reușita acestei misiuni i s-au acordat, în
Uniunea Sovietică, cele mai înalte ordine civile. Prin urmare, el nu era
un oarecare invitat la numita recepție, ci unul din „invitații de onoare
speciali” ai evenimentului. Și în pofida timpului puțin ce-l mai avea
pană la începutul recepției, a bine cunoscutei aglomerații în traficul
de sâmbăta seara din central Bucureștiului și a riscului „evenimentelor
neprevizibile”, a avut amabilitatea să-mi vină în ajutor pentru
rezolvarea problemei mele… supradimensionate. În următoarele
minute ale deplasării până „la coloanele” de la Gara de Nord am
rămas tăcut, acolo am ajutat să scoatem, cât de repede, cutioaca din
Dacia argintie, i-am mulțumit prietenului meu care, fără multe alte
vorbe, s-a pus la volan și din nou, în ritm sportiv, a cotit-o înapoi către
centrul orașului. Am aflat telefonic, câteva zile mai târziu, că ajunsese
cu bine și la timp la recepția de la Ambasada URSS-ului. Eu am reușit
să târăsc cutioaca până la tren, să obțin permisiunea „șefului” de
la vagonul meu de dormit să plasez obiectul în compartiment (spre
nemulțumirea colegului de compartiment care abia mai putea să
coboare din patul lui) și la Cluj să transfer Moskwici-ul cu pedale întrun loc ascuns, unde a stat cuminte, în cutioaca lui, pană când l-am
despachetat si parcat, în toată splendoare lui, sub pomul de Crăciun
al anului 1987. Cu greu vă puteți imagina cât s-a bucurat Paul pentru
acest cadou și câte „raliuri” a făcut el și prietenii cu „obiectul” prin
apartamentul nostru și pe trotuarele Clujului, până în primăvară
anului 1992 (când abia mai încăpea în Moskwici). Atunci, noi am
emigrat în Germania, dar printre puținele lucruri pe care le-am salvat
de la „lichidarea bunurilor materiale” impuse de un atare act, a fost și
Moskwici-ul care a fost „repatriat” în șura casei bunicilor care locuiau
într-un mic sat din Munții Apuseni. Dar nici acolo mașinuța nu a stat
să ruginească, fiind „călărită” (de multe ori cu „maximă hotărâre”) de
toți copiii (nu putini la număr) ai vecinilor. Dar, produs sovietic solid,
Moskwici-ul a rezistat până și acestui tratament, ce-i drept după un
timp fără parbriz, cu adânci urme și dâlme în caroserie și o direcție
total dereglată. Norocul mașinuței a fost că zișii copii creșteau și așa,
după câțiva ani, nu numai că nu mai încăpeau în Moskwici, dar și
descopereau noi actitivtăți, mai interesante.
Așa am redescoperit eu, venind în România în urmă cu vreo
7 ani, Moskwici-ul în șura lui Tata Petre - bunicul lui Paul și socrul
meu. Am inspectat imediat obiectul și am văzut că, în pofida „rănilor”
menționate, substanța și componentele care mai existau erau în
acceptabilă stare. Așa că am burdușit mașinuța și tot ce am mai
găsit de la ea în portbagajul mașinii cu care venisem în România și
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am „exportat” obiectul la noi, la Stuttgart (care cred că știți că
prin firma lui Carl Benz este orașul unde s-a născut industia
automobilistică modernă). Numai că eu sunt fizician și nu lucrez
la Daimler-Benz, așa că mi-au trebuit multe săptămâni pană am
reușit, la noi în garaj, sa ciocănesc și îndrept cât-de-cât toate
dâlmele și îndoituriele din caroserie, să chituiesc, să șlefuiesc și să
lăcuiesc din nou Moskwicu-ul. I-am făcut și un nou parbriz dintr-o
placă de plexiglas care a trebuit decupată și pe urmă îndoită la
cald pe un calapod special făcut tot de mine. Am schimbat toate
șuruburile și componentele sovietice ruginite - cu unele noi, din
inoxidabil „made in Germany”. Am înlocuit instalația electrică
veche și complet defectă cu una cu LED-uri. Am reparat și claxonul
din volan și jocul din direcție și de la pedale. Așa că, după câtva
timp, Moskwici-ul arată ca nou (aș zice eu, cu falsă modestie).
Acuma este o combinație dintr-o bază și tehnică sovietică solidă
şi o serie de componente germane de bună calitate. Singura
problemă a fost că aici, la Stuttgart, nu avem incă, în familie sau
în cercul de prieteni, pe cineva care să „călărească” mașinuța.
Așa că, deocamdată, ea stă „parcată” pe un suport special, pe
peretele garajului nostru și asteaptă, cuminte, să vină „generația
nepoților” s-o repună în serviciu. Dar, de fiecare dată când mă
duc în garaj și mă uit la Moskwici-ul cu pedale îmi aduc aminte de
seara de 7.11.1987 și cum m-a ajutat prietenul meu să ajung la
Gara de Nord cu cutioaca mea.
Am avut norocul în viată să am o serie de prieteni care m-au
ajutat cu mult elan și dăruire la nevoie. Dar un gest așa de generos
cum l-a făcut prietenul meu în acea seară (într-un moment așa
de critic pentru el) nu mi s-a mai arătat nici înainte și nici după
7.11.1987. Numai un om cu un suflet cu totul și cu totul deosebit
era în stare de așa ceva. Cu puțin timp în urmă, la 7.11.2017, l-am
sunat pe prietenul meu la București și l-am informat că suntem
la a 30-a aniversare a „raliului” lui de la Arhitectură la Gara de
Nord și că de tot atâția ani, de fiecare dată când aud de ziua de 7
noiembrie, nu mă gândesc nici pe departe la Revoluția bolșevică
din 1917, ci tocmai la acest „raliu”. Mulțumindu-i încă o dată
pentru ajutorul de atunci și asigurându-l ca Moskwici-ul este încă
în bună stare, în garaj la Stuttgart, prietenul meu mi-a răspuns
simplu: „Petrică, țin minte acest eveniment. Ce să-i faci, așa-i
dacă ai prieteni, trebuie să-i ajuți la nevoie!” Frumos spus, nu-i
asa?
P.S. Ați remarcat, cu siguranță, că în conformitate cu „corectitudinea politică” ce se practică în zilele de azi, nu am menționat
în clar, în text, numele prietenului meu, coleg de facultate. Dar
pentru mulți dintre dumneavoastră nu cred că este o problemă
să deduceți din cele povestite de mine despre cine este vorba…
Stuttgart, 2020. București/ Cluj 7 noiembrie 1987
(Articol publicat pe www.culturaarsmundi.ro în 26 11 20)
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