Asociația Ecologică a Oamenilor de Știință și Artă ECOSTAR21

Anul XIII • Nr. 175 • martie 2021 • editat de ECOSTAR 21 prin INTOL PRESS • www.culturaarsmundi.ro

BARTOLOMEU VALERIU ANANIA - 100

Cuprins:
• VALERIU ANANIA ÎN PAGINILE
„INTOL PRESS“
Simona Maria KIS, Simion PETRE...................pag. 1
• REVISTA „ORAȘUL“, DUPĂ 15 ANI!
Constantin ZĂRNESCU...............................pag. 4
• „PAȘI“ PE GRANIȚELE SFÂRTECATE
ALE ROMÂNIEI
Tanța TĂNĂSESCU. ................................pag. 4
• UN MARE ROMÂN, UN OM MARE
ȘI UN MARE ROMAN:
PETRE CICHIRDAN: „ORAȘUL DE CARTON“
Ștefan DUMITRESCU.................................pag. 5
• EMIL ISTOCESCU (1933-2021)
SAU ARTA PEDAGOGIEI
Ilie GORJAN. ..........................................pag. 6
• MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ
A MITROPOLITULUI PETRU MOVILĂ
AL KIEVULUI...
Pr. Dr. Ioan DURĂ.....................................pag. 7
• SIMPOZION „POTLOGI - 441 DE ANI
DE ATESTARE“
Simona Maria KIS, Simion Petru CICK. ............pag. 8
• A MAI CĂZUT ÎNCĂ O „INSTITUȚIE“
Tudor NEDELCEA.....................................pag. 9
• COMUNICAT DE PRESĂ - 03 FEBRUARIE
2021
Biroul de Presă INCDIE ICPE-CA. .................pag. 10
• COMUNICAT DE PRESĂ - 18 MARTIE
2021
Biroul de Presă ICPE-CA...........................pag. 10
• TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR
Lenontina RUS......................................pag. 10
• (H)AI NOROC...
Peter KIS.............................................pag. 10
• ICOANE MIRACULOASE
Arhim. Veniamin MICLE. ...........................pag. 11
• AL. FLORIN ȚENE: „...VIAȚA POETULUI TRAIAN DORZ ÎNTRE REALITATE ȘI
POVESTE“
Petre CICHIRDAN...................................pag. 12
• ALEXANDRU IOAN CUZA ȘI MIHAIL
KOGĂLNICEANU ÎN JURNALISTICA
EMINESCIANĂ
Gheorghe DUMITRAȘCU. .........................pag. 13
• STATELE UNITE ALE AMERICII VOR SĂ-ȘI
RESTABILEASCĂ ROLUL DE LIDER
MONDIAL
Gheorghe PANTELIMON. .........................pag. 14
• PRIN GRĂDINA OLTENIEI DE SUB
MUNTE
Mihai SPORIȘ. ......................................pag. 15
• EUGENIU BARĂU
Tania NICOLESCU...................................pag. 16

VALERIU ANANIA
ÎN PAGINILE  „INTOL PRESS”
Simona Maria KIS
Simion PETRE

a avut suficiente voturi, eu eram cu Sântimbreanu. Macovescu - un
om fără cusur. Era îmbrăcat la costum de tergal, cu barbişon. Zic,
domnule Anania, sunt şi eu din Lădeşti, din Lăpuşata! …- Au, zice, băi,
zice… Eu mergeam cu căruţa la târg, la Roeşti…
P. C. - Întâmplător sau nu, avem pe masă cartea scrisă de Constantin
Deaconu, din Govora, Studii literare…
C. Z. - Am citit-o. Deaconu era un om serios, un intelectual care
venea dinspre liceu. Aşa cum venea Vasile Bărcilă. Toată viaţa, la
Brăila, a scris, excepţional, despre Blaga. Deaconu avea o sobrietate
didactică, repet, era foarte serios. Ca şi cum ar fi fost un om de munte!
Un om dintre aceştia... A fost şcolit cu G. Călinescu, cu Eugen Simion...
P. C. - Cititorii s-ar bucura dacă ai încerca o definiţie a
postmodernismului, chiar aşa cum a dorit C. Deaconu să-l dezvăluie
prin prisma scrierilor lui Mircea Cărtărescu care, iată, îmi pare bine
reprezentat în această carte. În ea, criticul govorean, mai ia în vizorul
său autoritar lucrări, cărţi semnate de V. Anania şi de tine. Şi mai este
ceva, astăzi, şi cine vrea şi cine nu vrea aruncă, pe piaţa criticii literarartistice, această obligatorie prezenţă a postmodernismului…
C. Z. - Foarte interesant! Aş dori întâi să spun că unii intelectuali,
precum Mihai Sporiş, care citesc variat, care pătrund uşor în multele
dimensiuni ale spiritului, li s-a părut că C. Deaconu este cel mai bun
critic din generaţia bătrână din zonă şi chiar din afara judeţului nostru.
Cu studii la Bucureşti, şcoala filologică din Bucureşti, atunci când
se referă la V. Anania, ca eseist, Deaconu vorbeşte mai mult despre
problema religioasă, vorbeşte mai mult de piesa de teatru “Mioriţa”,
interferenţa dintre lumea păgână, zamolxiană, dar şi despre cea
creştină care, foarte frumos, se închide şi interferă, la Anania (lăudat
la acea vreme de Tudor Arghezi pentru problematica aceastei
interferenţe), civilizaţia autohtonă cu cea creştină.
La mine vorbeşte despre legătura mea cu miturile culte… Regina
Iocasta, Oedip rege… din antichitate şi până la suferinţa mea… »

„POVESTEA VORBEI“, NR 1, 2006
(Interviu realizat de Petre Cichirdan
cu scriitorul Constantin Zărnescu. Fragment)
«Prolog
Domnul Anania a venit din America, pleacă iarăşi în America.
Am stat odată cu el de vorbă şi mi-a spus: - De unde eşti? - Sunt din
Şirineasa!- Cunosc, zice, eu sunt de peste deal, veneam să mă scald la
voi în Luncavăţ, că la mine sunt nişte bălţi prin care se scaldă gâştele…
M-a întrebat: - Ce scrii? - Normal, zic, am început să scriu poezie… Toată lumea scrie acum poezie, spune Anania... - Eu încerc să scot
un roman, i-am răspuns! Anania: - Înseamnă că eşti foarte matur
de acum… Romanul se scrie greu! - Da, i-am răspuns, dar o să scriu
toată viaţa la el, şi n-o să-l mai termin…” (C. Poenaru într-o discuţie cu
Bartolomeu Anania)
*
Constantin Zărnescu: - Domnule, George Călinescu a avut geniu
când a spus că criticul literar se formează greu, prin multele lucrări
pe care nu le-a putut face. E drept, cu Valeriu Anania, ardelenii au mai
tăcut! L-au scos colonel… A fost trimis să dea în Trifa (n.n, Valerian
Trifa - USA )
Biserica ortodoxă, din America, condusă de un legionar al timpului, nu
convenea PCR-ului şi se ajunsese aşa de rău, că oameni importanţi, ce
ţineau de partid şi lucrau în America, îşi protejau copiii la Biserica Rusă…
Petre Cichirdan: - Cum l-ai cunoscut pe Valeriu Anania?
C. Z. - Pe Anania l-am cunoscut în 1981. La alegerile de la Uniunea
Scriitorilor. Greu a ieşit D. R. Popescu. S-a făcut balotaj! Titus Popovici
***

O VIZITĂ SCURTĂ LA VALERIU ANANIA, LA CLUJ NAPOCA (24 martie 2009)
În amiaza zilei de 24 03 2009 orele 13:30 un grup de oameni de
cultură vâlceni au fost primiți la Mitropolia Clujului, în cabinetul de
lucru al ÎPS Bartolomeu Anania, mitropolit al Mitropoliei Clujului,
Albei, Crișanei și Maramureșului; grup sosiit în orașul de pe malurile
Someșului ca să-l serbeze, la împlinirea varstei de 60 de ani pe scriitorul
clujean de origine vâlceană Constantin Zărnescu.
Înaltul ierarh clujean, și el vâlcean, Valeriu Anania, născut în 18 mart-

ie 1921 în comuna Glăvile, Vâlcea i-a primit cu multă bucurie pe mesagerii vâlceni, și îl vedem cu doi ani înainte de înălțarea-i la cer, 31 ianuarie 2011, cu verva-i cunoscută discutând cu conaționalii săi. Îi revedem
cunoscuta-i voluptate, dorință de viață, duhul și fiorul de a revedea oameni dragi. Redăm un fragment din acest film efectuat de redacția ziarului nostru, Cultura vâlceană, aflat în 2009 în al treilea an de existență în
viața culturală vâlceană și nu numai… (Continuare în pag. 2)

CULTURA vâlceană a primit premiul Ligii
Scriitorilor Români (LSR) pe anul 2020

PETRE CICHIRDAN - PREMIUL UZPR/2016 PENTRU „REVISTELE CULTURALE ALE RÂMNICULUI” CULTURA Ars Mundi • CULTURA vâlceană
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(Urmare din pag. 1)
Bartolomeu ANANIA: … - M-am îmbolnăvit de pneumonie,
m-au luat cu salvarea, am trecut pe lângă moarte. Atâta era
partea vătămată (arată cu degetele: 2 cm) De câte ori am prilejul
îi mulțumesc șefei clinicii și a Universității…ziua și noaptea am
fost sub supraveghere în această clinică! (Ioan St Lazăr: -Vreau
să vă spun, trebuie să aveți grijă, există un virus foarte puternic
care poate fi contactat și prin apa de băut și spălat!) - Am fost

avertizat că un virus poate intra și prin aerotermă. (I St Lazăr: - Ați
pus în loc de geam, termopane?...Stați cu geamul deschis? Cei cu
termopane, care au problemă cu inima, se sufocă! - Am adăugat
noi în gând: în anul 1998, într-un apartament din Râmnicu Vâlcea,
din nord, cu termopane la uși și frestre nu s-a aprins chibritul sămi aprind o țigară n.red) – Da am termopane și eu, dar ferestrele
nu le deschid că dau în stradă și este un zgomot foarte mare. Nu,
dimineața le deschid, când aerisesc, iar ușa o deschid mereu că
se circulă pe la mine, și ea dă în hol…(Ioan Barbu: - Mie îmi place

foarte mult interiorul Dumneavoastră) … - Așa zicea și Eugenia
Vodă când a venit pe la mine și mi-a luat un interviu. Televiziunea
vrea să soată câteva DVDuri cu mine aici la sediu…(I St Lazăr: - Noi
vă felicităm pentru carte!)- Da, da, au scos-o la 2500 exemplare și
acum vor să o scoată la 10 000…
NOTA: La întâlnire au fost prezenți în jurul Înaltului Ierarh: Ioan
Barbu (cu soția), Ioan St Lazăr, Nicolae State Burluși (cu soția) și
subsemnatul pe post de fotograf.
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„BARTOLOMEU ANANIA SLUJIND POPORULUI ȘI NEAMULUI”
SIMPOZION LA ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI (04 Noiembrie 2018)
Suntem în anul 2021, luna martie, și în arhiva proprie a
departamentului de presă Intol Press am descoperit acest material
înregistrat video pe care ne-am gândit să-l facem public la aceste
manifesrtări organizate cu ocazia sărbătoririi a o sută de ani de
la nașterea Mitropolitului Bartolomeu Anania, Înaltul Ierarh de la
Cluj Napoca, vâlcean de origine, născut în comuna Glăvile în 1921.
Destul de greu de dat timpul înapoi mai ales acum, de doi ani,
când se produce acest atentat la libertățile cetățeanului român
provocat de așa zisa „Pandemie de Covid 19”. Iată, în urmă cu
trei ani în eleganta sală de la Arhiepiscopia Râmnicului, „Episcopul
Iosif” puteam să ne întâlnim și să-l aniversăm pe unul dintre marii
ierarhi ai acestei țări, atunci, în 2018 Valeriu Anania ar fi împlinit
98 de ani. Dar să urmărim filmul:
Ioan St Lazăr: - ...Am cinstea și onoarea să conduc acest
simpozion, „Bartolomeu Anania slujind poporului și neamului” pe
care îl declar deschis. Mulțumesc pentru prezență atât invitaților,
cât și tuturor celor, dumneavoastră, care sunteți în sală și care
sunteți admiratori ai Înaltului Părinte care ne-a părăsit, s-a ridicat
la cer, în 2011. Vă rog să-mi permiteți să vă prezint invitații care se
află în jurul meu și voi începe
cu doamnele: în capul mesei,
în stânga mea se află doamna
Natalia Bogdan care este și
soția părintelui Ioan Bogdan
pe care îl iubim foarte mult.
Lângă doamna Natalia se află
doamna prof. Mihaela Albu,
din Craiova, mulți ani profesor
în SUA și Canada și care a
luat legătura cu mulți oameni
care l-au cunoscut pe Valeriu
Anania. Doamna profesoară
ne va vorbi astăzi despre
George Alexie. În partea mea
dreaptă se află domnișoara
Alexandra Lemnea, redactor
la Editura Casa Cărții de știință
din Cluj, care a editat cărțile
regretatului Alexandru Sasu
despre Înaltul Bartolomeu...
și al cărui director de editură,
MirceaTrifu, este prezent în
această sală, acum, cu noi;
îi mulțumim pentru tot ce
face pentru Înaltul și pentru
Casa Cărții din Cluj. Este
rândul bărbaților, începem
din dreapta, Arhim. Andrei
Coroianu de la Catedrala Episcopală din Deva, foarte apropiat de Înaltul Bartolomeu
Anania și care a scris cartea
„Șapte binecuvântări lăsate
de Bartolomeu Anania”; în
stâmga mea este domnul
Jan Nicolae, conf. univ. dr.
La Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Alba Iulia. Aici,
lângă mine se află Părintele
Consilier Nicolae Moga, de la
Arhiepiscopia Râmnicului pe
care am să-l rog să prezinte
Cuvântul de Întâmpinare al
ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului.
*
Nicolae Moga: - Distins
auditoriu,
„Mitropolitul

Bartolomeu Anania apărător al unității de credință și de neam al
românilor”. În contextul acestui an omagial al Unității de Credință
și de Neam, an comemorativ al făuritorilor de neam, martiri care
au realizat Unirea din 1918 este firesc să ne aplecăm mai mult
asupra personalităților care au contribuit la păstrarea unității de
credință și neam, dintre care se distinge chipul de ierarh misionar
și păstor care și-a pus viața în joc pentru oile sale, al vrednicului de
pomenire Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului,
Bartolomeu Anania.
Viața sa, fără nici o exagerare, este un model al ideii, pentru
fiecare dintre noi, unei scări de iubire spre Împărăția lui Dumnezeu,
o chemare, ca și noi, cei de azi, să propovăduim fără nici un preget
pe Hristos al nostru, pentru că a avut o credință în Dumnezeu
impresionantă, o cultură imensă, o putere de a sluji neamul și
Biserica, chiar cu prețul jertfirii sale. A luptat întreaga viață pentru
adevăr și libertate. S-a purtat admirabil în închisorile comuniste, o
experiență care l-a îmbogățit duhovnicește și intelectual. Așa cum
mărturiseaTeodor Baconschi, citez: „Părintele Anania este prin
excelență un om liber, un om care a refuzat să-și strice înzestrările
pe seama modelelor ideologice a imperativelor previzibile sau
a publicațiilor circumstanțiale. Or fi fiind toate acestea semnele
unui parcurs contradictoriu? Nicidecum. Descifrez în ele vocația
unei coerențe paradoxale careface din demnitate o supremă
valoare și cultivă neatârnarea cu un superlativ al smereniei.” Am
încheiat citatul.
Drumul pe care a mers Bartolomeu Anania pare a fi aidoma
unui drum pe care el însuși îl relatează în memoriile sale, urcând
către Schitul Iezer: „Seninul s-a arătat așa cum venise și negura.
Vântul încă mai stăruia, dar la lumină nu mai avea asprime. Nu
mai aveam mult până la culme și doar după ce am atins-o m-am
gândit la rușinea ce m-ar fi cuprins, dacă m-aș fi întors la ciobani.”
Niciodată nu a dat înapoi de la ceea ce începuse. Nu a știut ce
este compromisul, nici ca arhiereu, nici ca intelectual. Felicităm
organizatorii și conferențiarii participanți la această ediție a
Memorialului Bartolomeu Valeriu Anania, mulțumindu-le pentru
lucrarea lor, de a-l păstra viu în memoria noastră.
*
Ioan St Lazăr: - Mulțumim Arhiepiscopului ÎPS Varsanufie
pentru acest cuvânt atotcuprinzător referitor la personalitatea
extrem de complicată, uneori contradictorie, dar plină de
adevărată credință. Îl vom asculta acum pe părintele Coroianu
participant încă de la prima ediție a Memorialului, când ne-a
vorbit de cartea sa în curs de apariție, „Șapte binecuvântări lăsate
de Bartolomeu Anania”, atunci ne-a prezentat-o pe scurt, acum,
iată, o are tipărită, o carte mică, dar bogată în sensuri! Chiar
aseară, dânsul s-a întors de la Muntele Athos, și, iată, a venit la
noi ca să ne cinstească și să îl cinstească pe Bartolomeu Anania,
evocându-l! Avem rugămintea ca oaspeții noștri să nu depășească
15 minute în prelegerile lor...
*
Andrei Coroianu: - Iubiți și cinstiți părinți nu am venit să
prezint cartea, dar țin să vă spun că am reușit să depășesc niște
greutăți tipografice și să o scot la timp, astfel ca Aurel Sasu să
poate să mi-o prezinte, știind că recent, Aurel Sasu a plecat și el pe
urmele lui Bartolomeu Anania. Da, Aurel Sasu mi-a relevat sensul
conținutului, stilul poetic al textului, care mi-a fost încredințat
chiar de Bartolomeu Anania să îl scriu. …Eu însă altceva vreu să
vă prezint, un articol din care să rezulte, ca un recviem, înaltele
cuvinte rostite de Bartolomeu Anania: „Din rostirile Mitropolitului
Bartolomeu”…Înaltul Bartolomeu a fost un om al cuvântului. Un
om al cuvintelor. Un om al Credinței. Iată, acum, în societatea
noastră nu se mai vorbește de Credință. Se vorbește în schimb,
foarte mult, despre Iubire…Numai că dacă această Iubire nu își
are rădăcinile adânc înfipte în adevărata Iubire a lui Isaac, Iacov și
Moise, atunci, nu am făcut nimic, atunci această iubire nu mai are
rădăcinile în adevărata Credință! Anania vorbea precum profeții,
uneori, parcă îl auzeai pe Dumnezeu!Avea această convingere
întotdeauna lipsită de îndoială, uneori părea că îl ceartă pe

Dumnezeu!...în predicile sale.
Precum Iacov, care se luptase
cu Domnul! Chiar așa, spunea uneori: - Ce faci Doamne, scoală-Te, de ce dormi?
Mergi cu noi la luptă!... cum
Domnul mergea înaintea oastei lui Moise spre cetățile
Canaanului. Vorbea cu Domnul la modul direct. Alteori
glumea cu Dumnezeu…Este
memorabilia intervenția sa
de 7 minute de la Cluj, în
anul 1998, când a rezolvat
problemele clericilor adunați
în capitala Transilvaniei! Peste
3500 de clerici… Pe lângă
Crezul de la Niceea fiecare
avem în noi un Crez personal. „Cred în omenia lui Dumnezeu” spunea Bartolomeu Anania, și „Cred în vigoarea și trăinicia
neamului meu! În menirea sa în Istorie, și în Fericirea finală a
omenirii”…Opera sa se înscrie de-alungul a 7 decenii…
*
Ioan St Lazăr: - A fost un moment de duhovnicie pentru care
îi mulțumim părintelui Andrei Coroianu, care a folosit un cuvânt
foarte important, „Împărtășirea”!...încercăm și noi să fim vrednici
și să ne împărtășim din cuvintele Înaltului Bartolomeu ca să ne
fortificăm, să ne transformăm, să fim din ce în ce mai aproape
în sufletul nostru de cele sfiinte; și pentru că împărtășirea ține
de trăierea euharistică, părintele Jan Nicolae, unul dintre cei mai
importanți teologi români de astăzi, insistă asupra trăirii și iubirii
euharistice. Părintele s-a preocupat în multe ipostaze cu multiple
subiecte de cercetare ale acestei trăiri euharistice personale.
Adică acel mod de împărtășire din trupul și sângele Domnului,
când totul se transformă în Liturghie. Înainte să vă prezentați
lucrarea dați-mi voie să îmi cer iertare că rătăcind hartia cu titlul
lucrării dumneavoastră: „Părintele Bartolomeu omul sintezei între
Cult și Cultură” eu am scris: „Părintele Bartolomeu promotor al
relației dintre Cult și Cultură”, care-i cu totul altceva decât sensul
dat de dumneavoastră.
*
Jan Nicolae: - Domnul profesor Lazăr mi-a aruncat mingea la
fileu…în anii optzeci când eram student la „Chimie Alimentară”,
la Galați și în fiecare zi intram la Anticariat și cumpăram reviste
literare vechi din care m-am cultivat și am învățat. Atunci am aflat
câte ceva și despre Bartolomeu Anania. Dar abia în 1989, în zilele
revoluției, de la care mă întorceam învingător, în Gara de Nord,
am descoperit ziarul „România Liberă” unde era tipărit articolul
„Dumnezeu colindător” semnat de Anania…Apoi ca să mă întorc
la tema Împărtășaniei, imediat după ce a apărut cartea „Cerurile
Oltului”, care m-a impresionat extraordinar, entuziasmat, am
rămas cu acea imagine cu Iisus Hristos, prezentă și la Hurezi, la
Schitul Sfinților Apostoli unde vedeți pe altar o imagine inedită,
Hristos șezând și storcând un strugure în potirul de împărtășanie,
strugure, al șaptelea dintr-o mlădiță de viță de vie care pornește,
are rădăcina, din coapsa Mântuitorului îi trece peste aură și
poposește în mâinile Sale! Acesta este vinul Euharisiei…După
Chimia Alimentară am urmat Facultaea de Teologie de la Sibiu.
În primele zile la Sibiu, într-o vitrină a Fondului Plastic, văd
o icoană pe sticlă asemănătoare celei de la Hurezi dar care se
regăsea și în Cerurile Oltului…Atunci am făcut legătua și mi-am
dat seama că trebuie să existe un text care să justifice imaginea
icoanei…Am cercetat multă vreme să-mi explic textul. După vreo
15 ani de studiu am constatat că imaginea nu este ortodoxă,
este de proveniență latină, apărând la noi pe filieră ucrainiană,
în Țara Românească, în cel mai deosebit manuscris medieval românesc „Slujebnicul lui Ștefan mitropolitul Ungrovlahiei”
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unde există prima miniatură făcută de niște tipografi ucrainieni și am rămas
uimit să văd în 1752 că
scrie: „Adună pe robii săi cu
mare predicare la potir.” În
realitate este vorba de un
pasaj din cartea înțelepciunii… și este foarte interesant că noi suntem un
popor viticol, existând teologi care vorbesc de o patrie euharistică românească… Întradevăr, Damaschin,
episcop de Buzău, apoi la
Râmnic a descoperit pagina: Hristos - vița cea adevărată. O imagine brâncovenească care în sec al
XIX lea ajunge și în Transilvania în iconografia pe sticlă
des întâlnită la mânăstirea
Nicula, ajungând să fie cea
mai iubită imagine din iconografia românească…prezentă chiar și în colin-dele
românești, această imagine
a grâului, pâinii și vinului în
jertfa lui Hristos…„De unde
sânge curge/ Viță de vie
crește/ Strugurii se coce/
Maica Sfântă-I culege/ Vin
roșu din el face/ La Biserică-l duce/ La toată lumea
dăde/…”
*
Ioan St Lazăr: - Părintele Jan Nicolae a atins mai
multe teme importante în
cuvântul său, pe care le-a
tratat în diferite ocazii la
Râmnicu Vâlcea, pornind
de la Iisus euharistic, pe
care noi la Ateneul artistic
de la Catedrala din Ostroveni chiar am prezentat miniatura
românească în simpozioane „G. Popescu Vâlcea”, la catedrala
din Ostroveni; am prezentat mai multe evenimente pe tema
iubirii spirituale și bineînțeles a predicii pline de substanță și de
duhovnicie a Înaltului Bartolomeu. O invit pe doamna profesor
universitar Mihaela Albu să ne prezinte comunicarea dumneaei
despre cei doi prieteni, Bartolomeu Anania și George Alexe…
*
Mihaela Albu: - …O să încerc să vă vorbesc din amintirile pe
care le am despre cei doi prieteni, oameni de mare cultură…
Părintele Jan ne spunea când a citit prima oară numele lui
Bartolomeu Anania. Eu nu pot să spun dacă prima data am
auzit despre numele său la George Alexe…Ba, da, la George
am auzit prima oară acum 20 de ani. În SUA, când trăia George
Alexe, „Gicu”, așa îi spunea Bartolomeu… Mi-a povestit multe
despre prietenia lor. George Alexe, despre care mulți dintre voi
nu ați auzit, a fost teolog și nu ați auzit de el fiindcă a trait în
exil. Și iată, la 30 de ani de la 1989, despre tema exilului știm
foarte puțin. Despre exilul românesc. Aș putea să vorbesc până
mâine, până săptămâna viitoare fiindcă în ultimii 20 de ani m-am
specializat pe această temă. Exilul cultural româneasc. Din acest
exil nu au făcut parte numai scriitorii, jurnaliștii, intelectualii de
orice categorie…Au făcut parte și teologii și preoții. George Alexe
trăia la Detroit puțin izolat de efervescența vieții. A fost primul
professor la catedra Nicolae Iorga din cadrul Universității din New
York, unde și eu am predat 6 ani! Acolo, în 1999, la nicio lună după
ce am ajuns m-a contactat un preot, un preot scriitor, Theodor
Damian. În casa acestuia l-am cunoscut pe George Alexe, și tot
aici, în casa lui Damian l-am cunoscut pe Aurel Sasu. Dumnezeu
să-i odihnească pe amândoi. George Alexe venea la New York
cam de două ori pe an. Drumurile sunt lungi în SUA. Eu nu am
ajuns niciodată la Detroit fiindcă drumul costa foarte mult iar mie
mi-a părut rău că știam că are acasă o comoară …o colecție de
scrisori care începea cu Mircea Eliade și până în zilele noastre…
Avea scrisori nu numai cu lumea exilului, dar și cu cea din țară
din domeniul culturii. El venea la New York la simpozioanele de
teologie pe care le organiza Theodor Damian. Theodor Damian și
George Alexe organizau workshop-uri de mare atracție în cadrul
unui simpozion de cultură medievală…
*

3
Ioan St Lazăr: - … Menționez pentru dumneavoastră că
regretatul Aurel Sasu, deja, a publicat din arhiva Bartolomeu,
acest volum intitulat „O luptă neterminată - dialog epistolar între
George Alexe și Valeriu Anania”, un dialog care se întrerupe la un
moment dat din motive de sănătate al Înaltului. Întâlnirea lor a
fost absolut excepțională încă din tinerețe și până la sfârșitul vieții.
O rog acum pe doamna Natalia Bogdan să ne prezinte lucrarea
dumneaei…
*
Din start trebuie să spunem, semnatarii acestui material,
din redacția Intol Press, că regretăm că condițiile de înregistrare
spre sfârșitul simpozionului nu au fost foarte bune, astfel că
intervențiile celor două participante Natalia Bogdan și Alexandra
Lemnea nu sunt tocmai foarte bune, relatările noastre lăsând
de dorit, fapt pentru care ne cerem scuze, deși eram enorm de
interesați de comunicarea doamnei Bogdan fiind cunoscuți, noi,
de împământeniți ai sinesteziei în arte; așadar continuăm cu cât
a înțeles banda noastră magnetică, cu amplificarea inexistentă în
sala „Iosif”…
Natalia Bogdan: - Există câteva puncte commune interesante
între personalitățile celor doi mari artiști ai neamului românesc:
George Enescu și Valeriu Anania…În viața sa George Enescu
a excelat ca interpret: pian, vioară dirijat; Europa, aproape,
necunoscîndu-i compozițiile simfonice, și după trecerea în
neființă Enescu rămânând în memoria poporului său ca primul și
ultimul mare compozitor. Valeriu Anania în viață a fost cunoscut
ca mare teolog și după moarte a rămas un mare scriitor. Insistăm
pe opera sa, suntem doar la un simpozion despe Bartolomeu
Anania și spunem că ea merge pe linia începută și continuată de:
Dosoftei, Varlam, Ivireanul … Creangă, dar el a intrat în competiția
dramatică pe care a presupus-o teatrul contemporan a lui Horia
Lovinescu, Paul Everac, Mihnea Gheorghiu, Marin Sorescu, D. R.
Popescu și Eugen Ionescu (din spațiul European) însă despărținduse de aceștia...
Alexandra Lemnea: - Voi continua și eu pe linia discursului
domnului profesor Lazăr și vă voi prezenta colaborarea noastră, a
Editurii Casa cărții de știință din Cluj Napoca, cu Aurel Sasu de la
care pur și simplu am învățat că Adevărul nu este niciodată unul
singur mai ales când este vorba despre oameni și întâmplările lor
de suflet…O să vă prezint cărțile de față, Valeriu Anania: „Procesele
verbale de interogator ” (iunie 1958 și mai 1959) apoi de același
autor „Jurnalele 2” (1986 – 1995), precum și Aurel Sasu: „Cum
mor scriitorii români”…
*
Ioan St Lazăr: - Fiecare din oaspeții noșrti au făcut eforturi
deosebite sa vină la acest eveniment. În lucrările care s-au
prezentat, în mare măsură, sunt incluse în volumul antologic
Memorialul „Bartolomeu Anania” în care sunt incluse lucrările
prezentate la edițiile din 2016, 2017 și 2018. Am reușit și de data
aceasta să publicăm și să construim o imagine complementară la
ceea ce se întâmplă în țară referitor la Bartolomeu Anania. Nu cred
că am timp să vă prezint conținutul acestui volum, în întregime,
dar așa pe scurt o să vă spun despre ce este vorba în câteva
capitole... Se începe cu un cuvânt de întâmpinare al preaînaltului
Arhiepiscop al Râmnicului, apoi avem semnături ale mai multor
profesori universitari dintre care și doamna Mihaela Albu, prof.
univ. dr. Mircea Gelu Buta, profesor universitar muzicolog Marin
Velea, prof. univ. Ioan Chirilă - foarte apropiat înaltului, profesorul
universitar Marin Diaconu unul dintre cei mai mari documentariști

APEL

pe care-i are țara la ora actuală, părintele Ioan Morar de la
Gherla, care organizează colocviile de la Mânăstirea Nicula. Este
asociat acestui capitol și un interviu luat academicianului Emilian
Popescu, la Mănăstirea Cozia, în care acesta spune: „Bartolomeu
Anania a fost un inspirat de Dumnezeu”. În alt capitol sunt mai
multe semnături importante: poetul Horia Bădescu cu poezia
„Închisoarea mea - cuvântul”, părintele profesor doctor Theodor
Damian,…Doru Moțoc, profesorul Cubleșan de la Cluj, Constantin
Mănescu, Luiza Barcan … un text mic al lui Stelian Lăzăroiu elev
la Seminarul Sf Nicolae … Părintele Jan Nicolae, Părintele Arhim
Andrei Coroianu … Alt capitol „Ecou editorial” se referă la cărți
ale lui Bartolomeu Anania sau despre el. În acest volum avem
și un remember „Aurel Sasu” pentru că acest important istoric
de la Cluj ne-a părăsit de foarte curând, chiar în ziua sfânului
Antim Ivireanu, cu o mare durere, pentru că nimeni nu va mai
avea râvna, devotațiunea și capacitatea profesională de a lucra
pe manuscrisele unei personalități ca Bartolomeu Anania. Este
menționat un omagiu: „Fundația culturală Sfântul Antim Ivireanu
din Râmnicu Vâlcea împărtășește durerea familiei și a comunității
universitare Clujene pentru pierderea intempestivă, cu o cruntă
suferință, a scriitorului profesor Aurel Sasu. Eminent cercetător
al literaturii române contemporane, din țară și din afară, domnul
Aurel Sasu rămâne în memoria culturală, ca figură emblematică
a cetății culturale transilvănene, iar pentru noi vâlcenii un spirit
profund și onest al concetățeanului nostru, scriitorul teolog ajuns
ierarh, rămas în amintire… În acest ceas cearnit, cănd regretăm și
faptul că ar mai fi putut oferi multe alte lucrări literaturii române,
aducem domnului Aurel Sasu omagiul recunoștinței noastre
perpetuu și rugăm pe Cel de Sus întru care a crezut și a făptuit,
ca după o viață de lupte și înciudate tristeți, să-l primească în
împărăția Sa cu bucuria mântuirii”. Acest text a apărut în revista
clujeană „Renașterea” împreună cu următoarele pe care le-am
inclus, aici, în acest remember și anume „In memoriam” semnat
de doamna Nicoleta Pălimaru și un text absolut minunat semant
de părintele Matei Popovici, foarte apropiat, poate cel mai intim
prieten al domnului Aurel Sasu, un text foarte frumos care vădește
spiritualitatea clujeană. Încheiem acest Remember cu o poezie
„Elegie” a lui Aurel Sasu: „Pierdut este drumul, elegia luminii celei
de o ființă/ Pierdut este drumul, stearpă e urma în ceruri de vis/
Cântă-mi Doamne un cântec de leagăn/ S-adorm în albastrul tău
Paradis./ Uitată e calea, uitată e urma / În ceruri de vis poartă-mă
Doamne în brațele tale/ Peste lumina luminând în abis/ Amintire
e drumul, amintire e urma/ În ceruri de vis Doamne înalță/ Înaltă
ți-e umbra în noapte cu mine închis/ Cărare de îngeri în ceruri
de vis/ Ce bine mi-e Doamne de tacerea aripii tale ucise”. Mai
departe am inclus cronicul memorialului și o agendă cu contribuții
din Vâlcea, mai ales Glăvile, un text foarte interesant a lui Valeriu
Diaconescu, nepotul lui Bartolomeu Anania, un fragment dintrun volum autobiografic. Doamna Maria Catana ne prezintă
documente, doamna Xenovia Trandafir de asemenea. Avem și o
poză de a lui Bartolomeu Anania stând de vorbă și spunând că
multe mai avem de facut pe lume.
Am citit astăzi în revista „Apostrof” de la Cluj un necrolog
pentru Aurel Sasu, dar este vorba numai despre opera lui în
general, nu și despre opera de editor al cărților lui Valeriu Anania.
NOTA: Articolul poate fi citit cu filmul aferent pe www.culturaarsmundi.ro și Video Arhiva
(Foto. Intol Press, 04 11 18)

ARGEȘENI! VÂLCENI! SIBIENI!

AVEM TREI OBIECTIVE COMUNE ÎN ACEST PREZENT
PRIN CARE PUTEM TRANSFORMA VALEA OLTULUI ÎN RAI PE PĂMÂNT:
l CALE FERTATĂ DUBLĂ, ELECTRIFICATĂ, MARFĂ ȘI CĂLĂTORI, ÎNTRE: PITEȘTI- CURTEA DE ARGEȘ-RM. VÂLCEA-SIBIU
l RÂMNICU VÂLCEA-PUNCT NODAL DE MARFĂ PE CALEA FERATĂ
l SĂ FACEM AUTOSTRADĂ SPRE SIBIU ȘI PITEȘTI CU RAMIFICAȚII LA CĂLIMĂNEȘTI, OLĂNEȘTI, GOVORA, OCNELE MARI
l DN 7-CALE REGALĂ ÎNTRE EUROPA DE EST ȘI EUROPA CENTRALĂ ȘI DE VEST
l DECOLMATAREA SAU DESFIINȚAREA LACURILOR DE PE OLT
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Revista „ORAȘUL”, după 15 ani!
Constantin ZĂRNESCU
Înalte Domnule Președinte al Academiei Române, Ioan Aurel Pop,
Stimate Domnule Președinte al Fundației „Carpatica”, Ionel Vitoc,
Onorat auditoriu,

E

u vă vorbesc în calitate de scriitor-editor, pentru faptul
că am participat dinspre partea scrisă, cultura scrisă,
genurile literare, în această combinație colosală „Orașul”,
condusă de arhitectul Ionel Vitoc. Noi am încercat să facem un
fel de îmblânzire a unei concurențe, destul de fioroase, care este
între civilizația culturii scrise, din antichitate până în secolul XX;
și civilizația audio-vizualului. În timpul lui Constantin Brâncuși și
Picasso, s-a numit „civilizație a ochiului”. Începând din 1967, Rene
Huyghe, academician francez-canadian, a numit-o, până acum 10
ani, „civilizația imaginii”. Astăzi, este o concurență, nu întotdeauna
loială, între civilizația cuvântului scris, metaforă, expresie, literă;
și audiovizualul universal. Noi am făcut tot posibilul să păstrăm
valoarea culturii clasice.
Cele 50 de reviste „Orașul” sunt, de fapt, 50 de volume ale
statorniciei Clujului, ale istoriei Clujului, din toate vremurile. Eu
văd în sală oameni, cum este celebrul arhitect Vasile Mitrea,
compozitorul Constantin Râpă, Prof. Mircea Popa, Prof. Vasile
Muscă, Prof. Hodiș... Aș vrea să vă arăt că redacția
este plină de intelectuali, de diverse orientări, de
diverse proveniențe artistice și științifice. Și, în capul
acestei mișcări extraordinare, stă un om energic, care
din tinerețe a participat la cenaclurile bucureștene,
domnul președinte Vitoc. După Revoluția Română,
s-a îndrăgostit de o idee pe care, înainte, nu
putea să o exercite: a devenit publicist. A devenit,
de asemenea, manager de artă plastică, având
un salon foarte popular în Cluj-Napoca, Salonul
„Carpatica”. A adus pictori din Basarabia, din Italia,
din Franța, din Ungaria... O realizare extraordinară a
fost Arhitectura italiană, dintre războaie, domnule
președinte al Academiei Române, Ioan-Aurel
Pop, adusă prin Sorin Zamfirescu, un coleg al
domnului Vitoc, care s-a bucurat de un succes extraordinar, s-a
realizat conceptul că între războaie avea un nume: „fascistă”,
iar după 1950 i s-a spus „arhitectură internațională”, ca să fie
mai îmblânzită epoca interbelică. Este extrem de interesant că
noi iubim audio-vizualul, dar suntem introduși într-o confuzie
uluitoare, din cauza potenței tehnologice, care se desfășoară

acuma în întreaga lume. Toți
sunt autori de selfiuri, toți, în
frunte cu prim-ministrul, la
București și în Parlament, toți
au imaginea în mână, ideea
vizuală, le-ar trebui numai să
știe carte, ca să știe cum să
facă o încadrare.
Vreau să vă dau câteva nume aici, ca să știți că această
echipă redacțională este făcută din artiști și oameni de știință; l-am pomenit pe Constantin Râpă, pe marea jurnalistă
Michaela Bocu, este acolo Teodor Mateescu, istoric al sportului pe Transilvania, este Negoiță Lăptoiu, cel mai important profesor și cronicar de
pictură și sculptură („starostele pictorilor”) de 40 de ani
încoace. Aș vrea să vă mai
spun că toate evenimentele care au avut loc, cele muzicale mai
ales, s-au văzut aici recenzate. TIFF-ul, are aici pe
cel mai mare specialist, scriitorul și cronicarul de
film și de teatru, prozatorul Adrian Țion. Ce să vă
spun altceva, că mi s-a spus să fiu esențial, scurt?!
Aș încheia cu o legendă extraordinară, pe care să o
țineți minte toată viața. Eu vă spun această legendă
ca scriitor de romane.
Când au intrat trupele lui Miklos Horthy în Ardeal,
mama domnului Vitoc era însărcinată, în cinci luni.
Familia a plecat din Vălenii Șomcuței, de la Baia Mare,
cu gândul să se fixeze în Timișoara. Copilul s-a grăbit
și s-a născut în orașul Lugoj. Domnul Ionel Vitoc are
două locuri natale: Vălenii Șomcuței – Baia Mare
și Lugojul – Timișoara. E cetățeanul, prin naștere,
al Maramureșului și al Banatului; este un cetățean
român exemplar, trăind în Cluj, și mai are două iubiri ieșite din
comun: a fost Arhitectul-Șef al orașului Sibiu în timpul celui mai
mare prim-secretar de atunci, Richard Winter; și a fost și la Cluj,
de asemenea, arhitect, cu PUZ-ul, pe mulți ani! Eu i-am cunoscut
pe acești arhitecți, pe care aș vrea să vi-i pomenesc, măcar 4-5,
la vârsta mea de azi, de la domnul Vitoc în jos, către cei tineri:

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.

Compoziție foto P. Cichirdan

Directorul Flavius Piso, care
a fost și șeful soției mele;
Mircea Beuran, Arboreanu,
Buzuleanu, Păunescu, Lazăr
Marian, un număr lung de
mari arhitecți. Unii au emigrat, făcând faimă în Israel
sau în Suedia: Havaș și Katalin Koroki. Vreau să vă spun
că, în acest context i-am cunoscut, pentru că, în 1980,
când am publicat prima ediție a Aforismelor lui Brâncuși, dânșii s-au îndrăgostit
de Constantin Brâncuși, prin
concepțiile sale scrise, nu numai orale, care circulau în
Occident. Această concurență între cultura scrisă și civilizația audio-vizualului trebuie urmărită cu multă atenție, în continuare, în contemporaneitate. Aș vrea să mai amintesc că „Orașul” este cea mai
elegantă (nu spun luxoasă!) revistă din Transilvania... Vă rog să mă
iertați că, între marii medici – și nu vreau să-l uit pe Teofil Lung, pe
Nicolae Hânciu, de asemenea pe Iosif Fieman, regretatul nostru
savant, geolog și speolog, discipol al lui Racoviță...
Ce să vă subliniez altceva?! Suferim de faptul că ne amână
și, uneori, ne mint sponsorii noștri. Nu vreau să par festivist,
dar acesta este singurul număr pe o jumătate de an. Oricât ar
fi de elegantă, oricât ar fi de plăcută, memorabilă, nu e destul
urmărită; multă lume se plânge (Liiceanu, de pildă) că nu se mai
citește; asta e epoca, pe care o trăim. Nu are rost să fiu festivist,
însă vă spun că, fără domnul Ionel Vitoc nu se realiza nimic din tot
ce a făcut Fundația „Carpatica”, revista „Orașul”, �Salonul de artă
plastică și legătura cu scriitorii, muzicienii și cu actorii... Sunt chiar
acuma în fața noastră, aceasta este o sală de repetiții, un teatru
experiment, inițiat de Vitoc.
Vă mulțumesc că m-ați ascultat și sper să putem să tipărim
ORAȘUL, în continuare. Aici suntem, din punct de vedere
sentimental, și câțiva care ne-am născut în vechiul Regat al
României, domnule președinte: doamna doctor Vitoc la Dunăre,
eu la Râmnicu-Vâlcea, Horea Bădescu la Curtea de Argeș, și mai
avem aici pe cine?... Pe Teodor Mateescu de la Craiova, Negoiță
Lăptoiu de la Râmnicu Sărat... Deci, vă mulțumesc!... Ei, a, da, da,
da; și domnul Constantin Râpă, maestre, vă rog să mă scuzați!
Sunteți din Galați!...
Astfel arată situația pe care o trăim și vă mulțumesc că m-ați
ascultat; sper că vom continua tipărirea... Să știți că degeaba are
loc un eveniment cum e TIFF-ul, pe care l-a descris noaptea, în vara trecută, Adrian Țion, dacă el nu este recenzat. Deci, toate lucrurile pe care noi le realizăm în viață trebuie recenzate, trebuie cronicate, receptate. Încă o dată, doresc sănătate și viață lungă domnului Vitoc, și toată povestea mea, cum felul în care s-a născut,
într-o călătorie pe un drum, dovedește că este un aventurier,
înțelept cult al spiritului românesc. Tuturor – La mulți ani!
30 decembrie 2020

„PAȘI” PE GRANIȚELE SFÂRTECATE ALE ROMÂNIEI
(O întoarcere în trecutul care doare și nu poate fi uitat)
Tanța TĂNĂSESCU

Î

ntr-un noiembrie încărcat de ură și
răzbunare, de care în curând ne vor
despărți opt decenii, Nicolae Iorga își dădea
ultima suflare la numai 69 de ani. Dispărea
bardul care ducea pe umerii săi vânjoși durerile
neamului românesc pricinuite de vrăjmașii
țării. Dispărea odată cu el și vocea care trezea
conștiințe și chema la acțiune pentru apărarea
frontierelor amenințate din nou de ruși,
fanatizați de comunism și de mai noii lor aliați
fasciștii din Germania hitleristă.
Încerc sa-mi imaginez cum ar fi reacționat

marele bărbat ca om de stat și istoric cu audiență
universală dacă ar mai fi avut zile să trăiască,
ocolind moartea prematură pricinuită de asasini
legionari. Un torent de foc și revoltă împotriva
criminalilor ruși care pricinuiesc suferințe
enorme populației bucovinene, basarabene
precum și locuitorilor pașnici din Herța s-ar
fi revărsat împotriva lor. Și, Doamne, ce s-ar fi
petrecut dacă Nicolae Iorga în unicitatea vocii
sale de istoric și de om politic ar fi chemat pe
românii de pretutindeni la o intifadă împotriva
cotropitorilor care terorizează, ucid, torturează
și deportează, mânați de o ură animalică, mii
și mii de români. Istoricii de astăzi estimează

că au fost asasinați zeci de mii de oameni
nevinovați, peste 100 000 au fost deportați,
iar aproximativ 200 000 au fost nevoiți să se
refugieze în România. Nu toți cei care fug din
calea hoardelor dezlănțuite ajung în țară. Numai
la 1 aprilie 1941 sunt măcelăriți la Fântâna Albă
(Bucovina) câteva mii de bărbați, femei și copii
(după unele estimări, între 2000 și 4000 de
suflete), care voiau să treacă granița în România
ca urmare a schimbărilor geo-politice ce au loc
după cotropirea nordului Bucovinei, Basarabiei
și ținutului Herța.
(Continuare în pag. 5)
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UN MARE ROMÂN, UN OM MARE ȘI UN MARE ROMAN
PETRE CICHIRDAN: „ORAȘUL DE CARTON”
(Cronică de întâmpinare)
Ștefan DUMITRESCU

Î

mi a duc aminte forate bine cum ne-am
cunoscut. Prietenul meu Emil Catrinoiu,
unul din marii editori de carte și de artă pe
care îi avem în această țară (a tipărit „Pravila
de la Govora”, un Monument de cultură) m-a
așteptat împreună cu domnul Petre Cichirdan
în autogara din Vâlcea. Ne-a făcut cunoștință
și ne-am așezat sub un chioșc la vorbă.  Atunci
am aflat că Petre Cichirdan editează în Vâlcea
patru reviste de cultură pe banii lui, reviste în
care sunt oglindite toate evenimentele culturale
care aveau loc într-o lună. M-am gândit atunci
că numai un om care iubește cultura și e un
om de mare generozitate poate să facă lucrul
acesta! Tipărite ani de zile Revistele dumnealui
devin o Memorie-Peisaj, o Frescă imensă în care
trăiește istoria culturală a uneia din marile vetre
de cultură și de românism, Râmnicul Vâlcea.
Mai târziu, când aveam să ne cunoaștem mai
bine, aveam să trăiesc o  mare surpriză. S-o luăm
mai de departe. Pentru că tot sunt autorul cărților
„Pedagogia și psihologia poporului român”
și ”Explicarea poporului român”... Noi, românii, în istoria noastră, datorită sistemului de
patologii și complexe ale psihologiei poporului
român am avut puțini Mari Bărbați. În  Textele pe
care le pun pe Facebook eu chiar repet lucrul acesta, România nu are bărbați.  Ceea ce pentru un
popor este o nenorocire, o tragedie. Desigur nu
mă refer la sex, ci la tăria de caracter a noastră, la
patriotism, la anvergura culturală, la implicarea
curajoasă în cultura și în istoria țării tale.
Am fost mulți ani de zile prieten cu un mare
om de știință, un maramureșean genial care era
ca personalitate umană o statuie de cremene.
Ioan Crișan, căci despre el este vorba, ar fi putut
să-i aducă României Premiul Nobel pentru Chimie. Era un om de o cultură vastă, om de știință
și scriitor deopotrivă, de o  noblețe sufletească
înaltă, cu un caracter de cremene. Omul aceasta
nu se îndoia după cum bate vântul cum  fac mai
toți românii. Nu exista temă, problemă  în fața
căreia să nu ia atitudine. Nu exista om pe care
să nu-l ajute, nu exista om de valoare pe care să
nu-l aprecieze. De aceea a și fost în viață invidiat,
marginalizat, și a avut probleme cu Securitatea.
Ei bine, românul Petre Cichirdan îmi amintește de prietenul meu Ioan Crișan, Domnul să-l
binecuvânteze în rai de unde ne privește cu
tristețe.
Este foarte adevărat, domnul Petre Cichirdan
face parte din tipologia aceasta a oamenilor

de mare caracter, a oamenilor generoși,  
dedicați  neamului lor. Îl pun alături de Paul Goma
și de Ioan Crișan, mari oameni despre care am
scris, oameni pentru care am o mare admirație.
Când spuneam că este un caracter de piatră mă
refeream la tăria, la generozitatea și la puterea
personalității lui. În același timp personalitatea
lui este dublată de complexitate, de armonie și
de bogăție. Domnul Petre Cichirdan, de profesie
inginer în tehnologie de aviație, hidraulică și
mecanică fină  are cunoștințe  științifice și tehnice
care te uimesc, este  sculptor, este muzician. În
puținele ore petrecute împreună mintea mea
uimindu-se de bogăția de cunoștințe din arta
plastică și din muzică nu putea să-i urmărească
ușurința cu care făcea conexiuni în spațiile
acestor arte, rezultate fiind judecăți estetice
profunde și totodată cuprinzătoare.
Am făcut această prezentare a personalității
domnului Petre Cichirdan pentru că îmi doresc
ca Omul acesta de mare cultură și dăruire să fie
cunoscut de vâlceni și de români. Și în speranța
că asemenea oameni vor răsări mai mulți din
balta stătută a societății românești. Mai ales
acum, în această perioadă grea pentru poporul
român, când noi am avea mare nevoie de
asemenea personalități. Din păcate intelectualii
români sunt, ca să folosesc conceptul romanului
lui Petre Cichirdan, de carton.
Referindu-ne acum la romanul domnului
Petre Cichirdan, „Orașul de carton”, apărut anul
acesta, într-o formă grafică splendidă la Editura
Intol-Press, din Vâlcea, Orașul dintotdeauna al
cărții, vom spune că nici romanul nu putea să
fie altfel.
„Orașul de carton” este un   roman de o
complexitate extraordinară, o mare frescă sinteză alcătuită din sute de puzzle care se adună
într-un univers istoric cultural imens mirosind a
românism vechi și sănătos. Autorul îi spune  
roman epistolar și este roman epistolar, dar și un
roman simfonic și arhitectural. Valoarea și măreția romanului stă deopotrivă în știința și arta
cu care acest mare artist, care își trage sevele
din toate artele, alege bucățile de puzzle și
în îmbinarea lor. Astfel că reușește să construiască  un univers cultural întreg.
Toată această construcție romanescă, barocă,
am spune noi, și simfonică în același timp, este
centrată  pe   un concept esență.  Conceptul Adevăr
despre noi, românii, despre care ar trebui să ne
ferim, pentru că din păcate acest concept ne
subminează substanța românească de mult
timp.   Iată care este acest concept, cheia de

„PAȘI” PE GRANIȚELE SFÂRTECATE
ALE ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 4)
Vechile ca și noile granite sunt astfel martore ale unor tragedii
umane ce nu pot fi șterse cu buretele sau uitate. Ele au devenit
parte inseparabilă a istoriei acelor locuri, cu oamenii și întâmplările
din viața lor și deopotrivă a istoriei naționale. Mărturiile lor
aduse la dreapta judecată a istoriei au inspirit realizarea unor
rememorări recente, originale ca formă, conținut și semnificație.
Cu puțin timp în urmă un inimos grup de cineaști de dincolo de
Prut are ideea să realizeze un film consacrat influențelor exercitate
asupra mentalului basarabean de prea desele modificări teritoriale
și impactul lor asupra frontierelor. Un mental care, după cum afirmă realizatorii filmului, nu se regăsește “atât pe hartă, cât în min-tea
și inima noastră”(Alecu Deleu-producător și regizor, John Donicaimagine, Marin Turea-sunet, Denis Bartenev-imagine și sunet).
“Pași pe graniță”, cum se intitulează filmul, a fost prezentat
în premieră la 26 mai 2019 la Festivalul de film documentar

boltă a romanului și rădăcina
din care crește: «APOCALIPSA
DUPĂ 2000. ORAŞUL DE
CARTON (ROMAN EPISTOLAR)
Cuvinte înainte
*Când într-un oraș zidurile
de cărămidă și de piatră, de
beton armat, se învelesc cu
carton ca izolație, apoi se
zugrăvesc, se poate spune
fără nici o reținere că avem de
a face cu un oraș de carton.
*Comunitatea în care valorile reale, umane, sunt date
deoparte este una de carton...
marea mulțime de locuitori
fiind privată de beneficiile
faptelor acestor valori.
*Într-un oraș de carton,
după anul de grație două
mii, lumea umblă ca beată
de dimineața până seara
fără să aibă treabă sau stă la
Registrul Comerțului pentru a
înregistra o firmuliță care nu
se știe când va prinde bine.
*Denumirea „... de carton”,
este inspirată după o povestioară țaristă răstălmăcită de
tatăl meu, când eram copil,
și care mi-a rămas în minte
spunând-o la rândul meu
copiilor și nepoților: „Împărăția
Animalelor”!... în care împăratul repartiza case, locuințe, animalelor după contribuția la
bunăstarea împărăției. Cea mai
rea locuință era din carton și se
construia sub formă de vaporaș, pe apă, și se
repartiza șobolanilor, șoarecilor, animalelor care
nu plăceau împăratului; în general, care nu plac.»
Ne aducem aminte de conceptul de „Forme
fără fond”, Concept-Idee care nu este  al lui Titu
Maiorescu, ci al lui Eminescu. Este în istoria și
în viața noastră socială și culturală o alterare a
fondului de către formă care te duce cu gândul
la patologiile psihologiei poporului român, care
vin și ele din istorie, și care s-au pietrificat în noi.
Tot ce se întâmplă în istoria noastră de două
secole se datorează irizației acestei lipse de
fond, de temelie. Nu vedeți că în istoria și viața
noastră a românilor nu merge nimic (sublinierea
autorului)?. Am construit o Economie
supradimenisonată în vremea lui Ceaușescu (și

cronograf ce s-a desfășurat la Chișinău. Filmul este primit cu
interes atât de cinefili cât și de cineaști. Este proiectat succesiv
ulterior la Festivalul de film european, la Centrul Cultural Ceh din
București, la Festivalul de film documentar de la Cahul (Republica
Moldova), apoi în cadrul Festivalului Doc Est de la Iași precum și în
Serbia unde este proiectat la solicitarea comunității românești din
Voievodina. Cu excepția ultimei proiecții, toate celelalte au fost
realizate în cursul anului 2019. După acest periplu, documentarul
de lung metraj ajunge la București.
Mărturisesc că nu cunosc ecourile ce le-a stârnit prezentarea
peliculei cu un subiect atât de incitant precum impactul
schimbărilor teritoriale din spațiul basarabean asupra mentalului
populației în incidența identității naționale. Pot să afirm însă că
proiectarea lui și dezbaterea care urmează, ambele desfășurate
în ambientul sălii “Constantin Stroescu” din incinta locației
care găzduiște Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina
(A.C.P.B.B.) în după amiaza zilei de 15 octombrie 2020, m-au
impresionat. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
(U.Z.P.R.) și A.C.P.B.B., în parteneriat cu Institutul “Frații Golescu”
pentru românii din străinătate și Asociația Europeană de Studii
Geopolitice și Geostrategice „Gheorghe I. Brătianu” (A.E.S.G.S.)

foarte bine că am construit-o,
pentru că ea ne dădea tărie
și putere ca neam )  și iată că
s-a ales praful de ea. Tot ce
construim azi dărmăm, noi în
primul rând, noaptea.   Este
vorba de Conceptul de noapte
din noi, asupra căruia ar trebui
să medităm.
Iată de ce romanul  „Orașul
de carteon” al domnului
Cichirdan este un roman mare
și profund, pentru că dincolo
de epistolele minunat alese și
dincolo de bucățile de puzzle
minunat scrise de el,vezi
proiectate pe cerul istorie
noastre Marile Adevăruri.
Dar dacă romanul   are
acest Titlu care te trimite la
substanța, la rădăcina lumii
pe care o construiește, se
numește „Orașul de carton”,
romanul este în realitate un
„Oraș de piatră”. Adică un
romana alcătuit cu știință, cu
instinct bun, bine scris, având
temelia de piatră, substanță
bogată, frumusețe estetică,
făcut ca să dureze, pentru
că el chiar este un Burg de
piatră, medieval și modern
totodată. După lectura cărții
noi afirmăm franc, dacă domnul Petre Cichirdan mai dă
două trei romane ca acesta,
el rămâne acolo sus, lângă
Marin Preda și Eugen Barbu.
Nu putem să încheiem fără să spunem
că romancierul   Petre Cichirdan este și un
portretist de excepție, tot este el familiarizat cu
arta plastică, folosind când tușa groasă, când
culoarea vagă și dulce de acuarelist. Rezultatul
este o încântare romanescă, aș numi-o.
Cum cartea se citește cu plăcere, cum are un
damf de epocă, autorul fiind un excelent creator de atmosferă, noi o recomandăm din toată
inima cititorilor, felicitându-l pe autor. Bucurându-ne în sinea noastră Adânc.
Doamne ajută !
Ștefan Dumitrescu, membru al Uniunii
Scriitorilor din România.
6-8 02. 2021

au realizat o seară cu deosebite rezonanțe patriotice care, din
păcate, a fost estompată de restricțiile impuse de pandemie sub
raportul participanților.
Filmul, ca și dezbaterile s-au dorit să fie un îndemn la neuitarea
vremurilor de restriște ale basarabenilor și bucovinenilor și o
vibrantă invitație adresată organizațiilor civice și media de acțiune
concertată pentru apărarea identității și culturii naționale.
Manifestarea s-a bucurat de prezența doamnei ambasador
Iuliana Gorea Costin, a domnului Doru Dinu Glăvan – președintele
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, domnului Marian
Clenciu – președintele Asociației Culturale Pro Basarabia și
Bucovina, avocatului Victor Gafiuc – prim-vicepreședinte A.C.P.B.B.,
arhitectului Gheorghe Ionașcu – director resort cultural A.C.P.B.B.,
istoricului Constantin Corneanu, presedintele A.E.S.G.S., domnului
Mihai Copețchi - expert pe teme de geopolitică, jurnaliștilor
Tanța Tănăsescu (U.Z.P.R.), Dorian Theodor Clenciu (RBN Press –
romaniabreakinews.ro) și Octavian Sergentu (U.Z.P.R.).
Sperăm ca mesajul documentarului de la Chișinău precum
și îndemnurile participanților la discuțiile ce au loc după proiectarea peliculei să vibreze în conștiința românilor de pretutindeni.
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S-a stins din viață eminentul dascăl Emil Istocescu, cel care mi-a fost profesor de limba și literatura română la Liceul teoretic din Drăgășani.
Iată ce scriam despre acest minunat slujitor al învățământului în anul 2010:

EMIL ISTOCESCU (1933-2021) SAU ARTA PEDAGOGIEI

N

u există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Există
educatori care trăiesc ca nişte lumânări aprinse de la care
iau lumină mii şi mii de alte lumânări. Există educatori care nu
mor niciodată, fiindcă prin cei pe care i-au călăuzit spiritual vor
rămâne chipuri vii la porţile veşniciei spunea Sf Ioan Gură de Aur.
O zicere mirabilă confirmată de practica pedagogică şi prezentă
în conştiinţa fiecăruia dintre noi, măsurată şi măsurabilă, nu în
„tâmpiţi” cum a spus un clasic în viaţă, ci în valori de necontestat
care au dus pe umeri povara acestui neam urgisit şi nedreptăţit
de istorie.
Quem dii oderunt, paedagogum fecerunt (pe cei pe care zeii
i-au urât, i-au făcut pedagogi), spuneau latinii, dovedind astfel
cât de dificilă este profesia de dascăl, trudnicia la care acesta se
supune conştient, în speranţa că lumina înţelepciunii sale va fi
purtătoare de lumină pentru mii şi mii de discipoli şi că, în acest
mod, vor prinde rădăcini frumoasele cuvinte spuse de Victor
Hugo: „Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on
gagne” (în fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l
câştigăm).
Nu ştiu ce l-o fi determinat sau ce temeiuri a avut Bacovia când
a scris versul „Liceu, cimitir al tinereţii mele”, dar ştiu că Liceul
teoretic din Drăgăşani, pe care l-am absolvit în 1969, a fost liceu
al devenirii mele socio-profesionale şi culturale, liceu care a oferit
societăţii româneşti personalităţi de excepţie în diverse domenii
de activitate, edificator, în acest sens, fiind exemplul personalităţii
care a susţinut stabilitatea financiară a statului român în ultimii 22
de ani, adică eminentul elev şi absolvent al liceului nostru Mugur
Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României. Şi exemplele
pot continua.
Toate acestea au o singură explicaţie: existenţa în cadrul
liceului a unui corp profesoral deosebit, a unor dascăli care s-au
dedicat profesiei cu o măiestrie greu de apreciat în cuvinte, a
unor adevăraţi slujitori ai artei pedagogice, chiar dacă această
minunată profesie nu se încadrează în rândul celor şapte arte.
Unul dintre „artiştii” într-ale pedagogiei din cadrul acelui liceu
a fost profesorul de limba şi literatura română Emil Istocescu, un
adevărat „arhitect de caractere”, de a cărui experienţă şi talent
pedagogic am beneficiat din plin, ca elev al liceului despre care
este vorba.
Intrând în clasă la prima oră de limba şi literatura română,
profesorul Istocescu ni s-a adresat astfel: numele meu provine de
la cuvântul din limba slavonă istocinâi, care înseamnă izvor, deci
tradus în română, numele meu este Izvoreanu, şi ora a continuat
cu noi toţi, elevii domniei sale, sorbindu-i cuvintele şi privindu-l
admirativ. Şi aveam şi motive să-l privim astfel, întrucât în faţa
noastră se găsea un bărbat înalt, din categoria tipului atletic, după
o clasificare din psihologie, elegant, atât în vestimentaţie, dar mai
ales în exprimare, cu o privire pătrunzătoare, fermă, însă lipsită
de acea ferocitate specifică oamenilor răi, un glas cu un timbru
sonor, fără accente metalice, şi cu o intensitate a tonului plină de
inflexiuni calde, melodioase, ce te îmbiau la o ascultare sigură şi
eficientă.
După cum se ştie, unul dintre elementele comunicării
nonverbale îl constituie fizionomia, adică acea îmbinare a
elementelor anatomice ale feţei: fruntea, sprâncenele, ochii,
nasul, gura, bărbia şi pomeţii obrajilor. Fizionomia ne transmite
multe despre caracterul, temperamentul, trăsăturile de
personalitate ale omului. În criminologie se vehiculează chiar
teoria lui Lombrozo potrivit căreia criminalii pot fi identificaţi
după fizionomie, teorie uneori confirmată de viaţă, dar de cele
mai multe ori infirmată. Fizionomia profesorului Emil Istocescu,
având o frunte înaltă, bărbia ferm conturată şi uşor proeminentă,
însoţind maxilare puternice, evidenţia că suntem în prezenţa unei
voinţe puternice, a unui om cu un înalt grad de inteligenţă, a unei
persoane la care predomină activitatea cognitivă, raţiunea.
Profesorul nostru cunoştea şi stăpânea la perfecţie tainele
procesului de învăţământ, cu ale sale două mari componente,
predarea şi învăţarea. Ştia să ne transmită cunoştinţele prevăzute
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în programa şcolară, ştia să pretindă însuşirea
acestora cu o exigenţă încadrată în limitele
normalului, ştia să ne impună respectul cuvenit
unui profesor, fără prea mari eforturi în acest
sens, acest respect venind de la sine, întrucât îşi
avea izvorul în competenţa profesorului nostru,
în felul său de a fi, în comportamentul ireproşabil
în faţa noastră, şi nu numai, în măiestria sa
pedagogică uşor de decelat de către noi, cei aflaţi
în băncile clasei.
Deşi aveam în clasă câţiva colegi mai
năbădăioşi, niciodată aceştia n-au îndrăznit ca la
orele d-lui Istocescu să provoace vreun incident,
sau să aibă alt comportament decât cel pe care-l
avea modelul din faţa lor, adică profesorul nostru.
Aceste trăsături şi capabilităţile profesorului
Istocescu influenţau decisiv modul cum se
desfăşurau orele de limba şi literatura română, relaţia profesorelev derulându-se într-un cadru empatic propice învăţăturii,
aproape toate metodele de învăţământ cunoscute în practica
pedagogică întrebuinţându-se într-un climat de emulaţie
spirituală ce nu poate fi uitat niciodată.
Profesorul Emil Istocescu, printr-un stil pedagogic
inconfundabil, a reuşit să-mi dezvolte pasiunea pentru literatură,
să înţeleg rostul studierii temeinice a acesteia, şi, de ce nu, să
deprind tainele întocmirii unei compoziţii literare, fapt ce a avut
ca efect, după mulţi ani, accederea mea în Uniunea Scriitorilor
din România.
După absolvire, ca elev al Şcolii militare de ofiţeri a Ministerului
de Interne din Bucureşti, într-un moment de nostalgie după anii
de liceu, i-am scris d-lui profesor o scrisoare de gratitudine pentru
impresia puternică pe care mi-a produs-o, pentru exercitarea
ireproşabilă a atribuţiilor de dascăl ce i-au revenit, realizând
atunci, pe deplin, că nu întâmplător Seneca cel Tânăr a spus în
antichitate că „non scholae, sed vitae discimus” (nu pentru şcoală,
ci pentru viaţă învăţăm).
Spre surprinderea mea, la scurtă vreme, am primit următorul
răspuns:
Dragă prietene Gorjan,
Rândurile tale mi-au făcut bucurie din mai multe motive şi-ţi
mulţumesc pentru frumosul gest de a-mi scrie.
Convins că sunt sincere şi nesugerate de superiori, ele cuprind
expresia unor sentimente fireşti: recunoştinţă pentru clipele de
trudă pe care, dezinteresat, le-am petrecut cu voi, foştii mei elevi.
Imaginea ta mi-e şi acum vie în memorie şi, acum, te-am
recompus aşa cum erai: corect, conştiincios, disciplinat, cu mult
bun simţ. Mai admiram la tine memoria fidelă care te ajuta să
reţii frumos lecţiile.
Sunt sigur că ea şi voinţa te vor duce spre reuşite mari în viaţă,
fapt care mă bucură. Dacă am reuşit să fiu un „om” pentru voi,
iar mă bucur. Şi eu, deşi sunt la 37 de ani şi am peste 15 ani de
profesorat, îmi mai caut încă modele printre foştii mei profesori,
pe care îi stimez şi de care îmi amintesc cu drag.
Pentru noi, cei care lucrăm cu oamenii, acestea sunt satisfacţiile
cele mai mari, nu cele materiale. Îţi doresc deplin succes în şcoală
şi-ţi transmit de pe aici gânduri bune.
Prof. Emil Istocescu

Drăgăşani-3 aprilie 1970

Citind aceste rânduri, cum să nu-l respecţi pe un asemenea
om, cum să nu-l tratezi cu toată deferenţa de care eşti în stare,
cum să nu-i dai dreptate Sf Ioan Gură de Aur când spunea că un
astfel de educator nu moare niciodată, fiindcă prin cei pe care i-a
călăuzit spiritual, va rămâne chip viu la porţile veşniciei.
Omul excepţional, pe care-l evoc în acest eseu, s-a născut la
22 aprilie 1933 în comuna Costeşti, jud. Vâlcea, unde a şi urmat
şcoala primară. După gimnaziul absolvit la complexul şcolar de
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la Mânăstirea Bistriţa, a urmat cursurile Şcolii
pedagogice de la Râmnicu Vâlcea, şi, ulterior,
şi-a desăvârşit studiile la Facultatea de filologie
din Bucureşti. A funcţionat ca profesor de limba
şi literatura română, cu rezultate de excepţie,
la Liceul teoretic din Drăgăşani (actualmente
Colegiul Naţional Gib I. Mihăescu) între anii
1954 şi 1995. Gradul I în învăţământ l-a obţinut
în 1970 cu o teză despre viaţa şi opera lui Gib I.
Mihăescu.
Pensionarea i-a adus răgazul necesar să
se aplece cu migală şi talent asupra studierii
unor certe valori literare şi artistice din spaţiul
Drăgăşanilor şi nu numai, studiu care s-a
concretizat în elaborarea şi publicarea unor
cărţi de o certă valoare, o reală şi serioasă
contribuţie la îmbogăţirea tezaurului cultural
vâlcean şi al întregului spaţiu oltenesc. Astfel, în 2004 i-a apărut
la Editura Ex Ponto din Constanţa Monografia municipiului
Drăgăşani, în colaborare cu Constantin Şerban şi Teodor Barbu,
o lucrare monumentală ce dă expresie pasiunii autorului pentru
scris şi respectului pentru urbea care i-a facilitat consacrarea
profesională, iar în 2006 a publicat cartea Marin Sorescu-La Lilieci.
Exegeză. Deschidere hermeneutică, în colaborare cu Teodora Albu
la prestigioasa Editură Scrisul Românesc din Craiova, urmată de o
alta în 2009 intitulată Marin Sorescu în scrisori (I), în colaborare
cu George Sorescu, la Editura AutografMJM din Craiova.Aceste
două lucrări se constituie într-un efort vizibil în prezentarea
componentelor de bază ale epopeii soresciene, un îndemn
pentru alte exegeze întregite de faţetele unor hermeneutici de
profil, după cum apreciază George Sorescu.
În acelaşi an apare la Editura Fântâna lui Manole din Râmnicu
Vâlcea cartea Folcloristul Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa în
relaţie cu Vâlcea, o carte de meditaţie, dar şi o carte ca un refugiu
într-o lume a bunei cuviinţe, a respectului de sine şi cel reciproc, a
dragostei pentru cultură şi educaţie, o lume a civilităţii, după cum
frumos se exprimă domnul conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr în prefaţă.
În anul 2010, Emil Istocescu publică la Editura Silviana din Râmnicu
Vâlcea o excepţională lucrare cu titlul sugestiv Gib I. Mihăescuviaţa şi opera, lucrare document despre unul dintre marii noştri
scriitori, trecuţi pe nedrept în uitare, despre care Zaharia Stancu
spunea: Gib Mihăescu a fost un mare modest şi un mare scriitor...
Proza acestui maestru conţine în ea otrava şi mierea nemuririi.
Cărţile lui Gib Mihăescu s-au zămislit sub semnul acelui miracol
care nu va îngădui prafului să se aşeze pe filele lor.
Şi pentru a-şi dovedi spiritul creator ce-l animă la vârsta
maturităţii depline, Emil Istocescu ne oferă în acest an, 2011,
încă o valoroasă lucrare denumită Publicistică literară şi socialculturală, apărută la Editura Tiparg din Piteşti, o carte ce conţine
medalioane aniversare sau comemorative ale unor scriitori şi
ale altor oameni de cultură, recenzii şi cronici literare, interviuri,
impresii de vizitator în instituţii de cultură, reportaje, prefeţe sau
postfeţe la cărţile proprii sau ale cărţilor altor autori, după cum
precizează autorul.
În încheiere aş mai vrea să spun despre profesorul meu că
şi acum, la o vârstă venerabilă, continuă să mă impresioneze
prin perseverenţa şi travaliul neobosit, pe care le dovedeşte în
elaborarea unor lucrări literare valoroase, care evocă şi readuc
în actualitate unele dintre marile valori culturale din Oltenia,
eterna Terra Nova, cum o denumea regretatul şi genialul poet
Adrian Păunescu.
Sper ca aripa timpului să-i ocolească statura şi chipul multă
vreme de-acum înainte, pentru ca spiritul său iscoditor şi neobosit
să ne ofere spre încântare şi alte valori culturale ce vor îmbogăţi
patrimoniul de suflet al spaţiului mirific în care locuim şi trăim.
(Revista „Seniorii” din septembrie 2010)

Ilie GORJAN
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Mărturisirea de credință a mitropolitului Petru Movilă al Kievului   
(28 apr. 1633-22 dec. 1646) și traducerea sa în limba olandeză*
,,Nu se îngăduie pogorământ în cele despre credință” (,,Οὐ συγχωρεῖ συγκατάβασις εἰς τά περί πίστεως”). Sf. Atanasie cel Mare

S

ecolul al XVII-lea avea să cunoască publicarea mai multor
,,Mărturisiri de credință”, dintre care ,,cea mai importantă
este cea pusă sub numele lui Petru Movilă, mitropolitul ortodox
al Kievului”1, scrisă în latină și intitulată ,,Expositio fidei Ecclesiae
Russiae Minoris’’, adică ,,Expunerea credinței bisericii Rusiei Mici”,
a Mitropoliei Kievului. Mărturisire care a fost cercetată în privința
învățăturii sale ortodoxe atât la Sinodul din Kiev din septembrie 1640
cât și la Sinodul2 de la Iași din 15 septembrie-27 octombrie 1642.
Pe durata Sinodului de la Iași, Mărturisirea ortodoxă a
mitropolitului Petru Movilă a fost îndreptată și apoi tradusă din latină
în greacă de învățatul ieromonah Meletie Sirigos (Sirigul) (15861664) și ,,trimisă Sinodului patriarhal din Constantinopol’’3.
Vestitul teolog Meletie Sirigul a fost unul din cei doi delegați
ai Patriarhiei ecumenice la Sinodul de la Iași. Sinodul Patriarhiei
ecumenice, prezidat de patriarhul Partenie I (1 iulie 1639-8 sept.
1644), a decis în martie 1643 ca traducerea greacă a lucrării lui Petru
Movilă să devină Mărturisirea Ortodoxă a Bisericii sobornicești și
apostolicești a Răsăritului (,,Ὀρθόδοξος ὁμολογία τῆς καθολικῆς καί
ἀποστολικῆς ἐκκλησίας τῆς Ἀνατολῆς”). După care, în anii următori,
decizia Patriarhiei ecumenice a fost semnată și de patriarhul Ioanichie
al Alexandriei, Macarie al Antiohiei și Paisie al Ierusalimului.
Părintele profesor academician Mircea Păcurariu, de vrednică
pomenire, scria cu ceva ani în urmă că ,,potrivit unor cercetări mai
noi, Petru Movilă a publicat versiunea latină a Mărturisirii sale încă
din timpul vieții, la Amsterdam, în 1643, sub titlul Confessio fidei
orthodoxae”. Dacă se adeveresc acele ,,cercetări mai noi’’, considerăm că versiunea latină a Mărturisirii lui Petru Movilă a fost publicată la Amsterdam, în 1643, fără îndreptările ce i-au fost aduse la Sinodul de la Iași, din toamna anului 1642, dat fiind timpul necesar tipăririi. Și, prin urmare, textul latin al Mărturisirii nu corespunde cu traducerea îndreptată a acestuia în greacă și publicarea primei ediții grecești în 1667 la Amsterdam. Iată de ce, în această privință, s-ar cuveni
cercetat și verificat atât textul ediției latine din 1643 cât și cel al
primei în limba greacă din 1667, spre a confirma sau a infirma cele
de mai sus. Cert este că în limba greacă, prima ediție a Mărturisirii
mitropolitului Petru Movilă a fost tipărită la Amsterdam în 1667,
datorită lui Panaiotis Nikussios, mare dragoman al Porții otomane,
cu prefața semnată de patriarhul Nectarie al Ierusalimului (9 aprilie
1661-19 ian. 1669).
A doua ediție în limba greacă a Mărturisirii a fost tipărită în 1695
la Leipzig de profesorul Laurentius Normannus din Uppsala, iar a
treia chiar în Țara Românească, în 1699, la Snagov, ,,sub îngrijirea lui
Antim Ivireanul, însoțită, între altele, de o importantă prefață a lui
Dositei5 al Ierusalimului’’6.
Până în 2006, potrivit Părintelui profesor Mircea Păcurariu, erau
cunoscute ,,15 ediții grecești”, apoi ,,peste 20 de ediții slavo-ruse
începând cu cea de la Moscova din 1649”7, precum și traduceri și
editări în diverse limbi europene8. Prima traducere românească a
,,Mărturisirii ortodoxe’’ a mitropolitului Petru Movilă din limba greacă
i se datorează lui Radu Greceanu și a apărut în tipografia Episcopiei
Buzăului la 1691, cu titlul: ,,Pravoslavnica Mărturisire a săborniceștii
și apostoleștii Biserici a Răsăritului, întoarsă dupre grecească den
porunca prea luminatului Domn Constantin Brâncoveanu, de Radu
Logofăt Greceanul”. Cu precizarea că Radu Greceanu ținea să
amintească de ajutorul primit la traducerea ,,mai grelelor cuvinte
și noime” ale ,,Mărturisirii pravoslavnice” din partea stolnicului
Constantin Cantacuzino9. Traducătorii în limba română din greacă ai
,,Mărturisirii de credință’’ a mitropolitului Petru Movilă sunt: Radu
Greceanu (1691); Filaret Scriban (1844); Barbu Constantinescu
(1872); Ghenadie Enăceanu (1895) și Alexandru Elian (1981).
,,Pravoslavnica Mărturisire ...”, adică ,,Mărturisirea Ortodoxă’’ a
mitropolitului Petru Movilă10 a ajuns ,,la peste 20 de ediții românești,
unele traduse din nou, altele numai îndreptate”11.
Cea mai recentă ediție în română a Mărturisirii mitropolitului Petru
Movilă, după versiunea greacă, este aceea a fostului profesor universitar academician Alexandru Elian, Mărturisire de credință a Bisericii
Ortodoxe, București, 1981, 183 p.; reeditată la Chișinău în 1996.
Mărturisirea mitropolitului Petru Movilă a fost tradusă pentru
prima dată în limba română din latină abia în 2001 de către Prof. Univ.
Dr. Traian Diaconescu și publicată în 2012 la Iași, cu binecuvântare Î.
P. S. Mitopolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, în lucrarea ,,Sfântul
Ierarh Petru Movilă, Epistolă către Patriarhul Constantinopolului Chiril
Veria (1638). Mărturisirea Ortodoxă a credinței universale și apostolice a Bisericii Orientale’’. Câțiva ani, mai târziu, același profesor
universitar Traian Diaconescu a revizuit traducerea din latină a
Mărturisirii apărută în 2012 și a publicat-o în 2019 tot la Iași, cu
binecuvântarea aceluiași ierarh, în editura ,,Doxologia” a Mitropoliei
Moldovei și Bucovinei: ,,Mărturisirea ortododoxă a credinței
universale și apostolice a Bisericii Răsăritene. Sfântul Ierarh Petru
Movilă, Mitropolitul Kievului”. Cu precizarea inserată sub titlu de pe
pagina interioară a lucrării: ,,Stabilirea textului latin, studiu, note și
traducere de Prof. Univ. Dr. Traian Diaconescu”. Iar pe verso-ul aceleași
pagini interioare, cu mențiunea: ,,Textul latin a fost reprodus după
ediția La Confession Orthodoxe de Pierre Moghila Métropolite de
Kiev (1633-1646), text latin inédit, publié avec introduction et notes
critiques par Antoine Malvy et Marcel Villier, Paris, Griel Beauchesne,
éditeur, 1927”. De altfel, aceasta a fost prima ediție a textului latin a
Mărturisirii mitropolitului Petru Movilă, apărută abia în 1927 la Paris.
În ,,Cuvânt de binecuvântare” semnat de ,,TEOFAN, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei”, inserat la începutul traducerii Mărturisirii
publicată în 2019, Î. P. S. Sa a ținut să precizeze: ,,Volumul, care

apare acum la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei,
conține, pe lângă traducerea din latină a Mărturisirii ortodoxe, și
singura epistolă, ajunsă până la noi, semnată de Sfântul Ierarh Petru
Movilă.”
Cât privește prima traducere a Mărturisirii mitropolitului Petru
Movilă în limba olandeză, aceasta a văzut lumina tiparului în 1722,
la Haarlem. Traducerea în olandeză a fost săvârșită de Johannes
Antonius Seinerus (1668-1745), care a terminat-o ,,până în 1719 în
Haarderwijk’’12 pe când studia acolo ,,Limbi orientale’’ la Universitate.
Orașul Haardewijk aparținea de ducatul Geldern din Țările de Jos.
Pentru traducerea în olandeză, Johannes Antonius Seinerus a
folosit versiunea greacă a Mărturisirii de credință a mitropolitului
Petru Movilă editată în 1695, la Leipzig, de profesorul Laurentius
Normannus din Uppsala/Suedia.
Potrivit celor scrise de Albert Roessingh în articolul său publicat
în 198813 și republicat în 198914, traducătorul în olandeză, Johannes
Antonius Seinerus, nu s-a mărginit doar la traducere ci a scris și un
cuvânt introductiv și o mărturisire de credință proprie. Mai mult,
Seinerus inserează unele comentarii chiar în traducere, ,,indicate
în paranteze în text”15, precum și ,,un comentariu extins”16 despre
acelea, intitulat ,,Afirmații alcătuite asupra diferitelor puncte (de
vedere) între biserică și aceeași opozanți”17. De altfel, Seinerus
a tradus în olandeză și introducerea lui Normannus de la ediția
greacă a Mărturisirii din 1695. Mai mult, Seinerus nu se limitează
doar la traducerea introducerii lui Normannus ci prezintă și
,,contraargumente”18.
Același Albert Roessingh preciza despre traducere în bibliografia
articolului său că ,,Mărturisirea ortodoxă a lui Johannes Antonius
Seinerus din 1722 este o carte foarte rară, din care se păstrează doar
câteva exemplare. Singurul exemplar cunoscut mie, pe care-l îl recomanda și dr. Keetje Rozemond, se găsește în biblioteca universitară
din Leiden cu nr. 2507 F 49”19. Totodată, tot în cadrul aceleași
bibliografii, Albert Roessingh trimite la lucrarea istoricului Keetje
Rozemond (+ 1987) privitoare la traducerea lui Serenius, astfel: ,,Dr.
Keetje Rozemond: Johannes Antonius Seinerus. Arhiva Neerlandeză
de Istorie bisericească/Revista olandeză de Istorie Bisericească./Seria
XLVII, trim. 4, 1965/66 (,,Johannes Antonius Seinerus Vertaler Van de
Confessio Orthodoxa” de Keetje Rozemond, Nederlans Archief voor
Kerkgeschiedenis/ Dutch Review of Church History).
Autorul traducerii, Johannes Antonius Seinerus, a dedicat-o
țarului Petru cel Mare, dar nu întâmplător, întrucât, pe de o parte, ,,la
începutul secolului al XVIII-lea erau deja șapte ediții ale mărturisirii
ortodoxe a lui Petru Movilă, apărute în Rusia’’, iar ,,cel puțin trei
dintre ele erau tipărite în Moscova și Petersburg, la ordinul țarului.”20.
Pe de altă parte nu trebuie pierdut din vedere că țarul Petru cel Mare
întreprinsese a doua sa vizită în Olanda ,,între 1716 și 1717’’21.
Cât despre autorul traducerii olandeze, Johannes Antonius
Seinerus, acesta ,,s-a născut în 1668 la Köln, ca fiu al dr. în medicină
Hildebrand Seinerus și al Adrianei Manen și este botezat pe 7
august în același an în biserica catolică a parohiei de acolo, Sf. Maria
Ablasz’’22. Apoi, Seinerus s-a înscris ,,la limbi orientale la Universitatea
din Haardewijk a ducatului Geldern’’23 din Țările de Jos.
Trecerea lui Johannes Antonius Seinerus la Ortodoxie ,,trebuie să
se fi produs cu puțin timp înainte, în prima jumătate a anului 1720”24
și este considerat a fi ,,primul ortodox în Țările de Jos’’25. Firește,
mai exact, primul olandez din mileniul al II-lea cunoscut a fi trecut la
Ortodoxie, fiindcă în primul mileniu pe teritoriul actual al Țărilor de
Jos erau creștini ortodocși , iar unii dintre aceia de atunci au și fost
canonizați și trecuți în rândul sfinților Bisericii Ortodoxe universale și
cinstiți ca atare și în prezent26.
În 1720, Johannes Antonius Seinerus se muta la Leiden, iar la ,,21
martie 1721 se înscria ca student, fără plată, la Universitate, la limbi
orientale”27. Apoi se mai cunoaște despre Seinerus că a fost corector
la o tipografie din același oraș. Pentru ca la sfârșitul lunii mai a anului
1745, primul ortodox în Țările de Jos, Johannes Antonius Seinerus,
avea să treacă la Domnul, iar pe 1 iunie a aceluiași an ,,trupul său e
scos din oraș ca fiind de altă credință, și înhumat în Oegstgeest”28.
Adică, în afara orașului Leiden. Iar Oegstgeest este și în prezent
localitate situată lângă Leiden.
Așadar, cert este că în Țările de Jos, la Amsterdam, avea să fie
tipărită prima ediție a Mărturisirii mitropolitului Petru Movilă, atât în
latină în 1643 cât și în greacă în 1667.
După cum tot în Țările de Jos, de data aceasta la Haarlem, în
1722, primul creștin ortodox din acelea, Johannes Antonius Seinerus,
publica prima traducere în olandeză a Mărturisirii mitropolitului Petru
Movilă, după versiunea greacă a ediției din 1695. Traducere rămasă
unica în limba olandeză până în prezent. Oare să fi fost publicată
versiunea latină a Mărturisirii de credință a mitropolitului Petru
Movilă la 1643 în Amsterdam, ,,potrivit unor cercetări mai noi”, cum
scria preotul profesor universitar Mircea Păcurariu, și să n-o fi folosit
Johannes Antonius Seinerus la traducerea acesteia în limba olandeză,
ci să recurgă la versiunea greacă a ediției din 1695 de la Leipzig?
Prin decizia Sinodului Patriarhiei ecumenice din martie 1643, semnată și de patriarhii patriarhiilor apostolice (Alexandria, Antiohia și Ierusalim) în anii imediat următori, Mărturisirea Sfântului Petru Movilă
a devenit Mărturisirea de credință a Bisericii Ortodoxe. Așadar, iată
darul de mare preț oferit întregii Biserici Ortodoxe de ierarhul român
Petru Movilă, cel de os domnesc, fiind fiul lui Simion Movilă, domn în
Țara Românească (1601-1602) și în Moldova (1607-1608).
Preaînvățatul, mult nevoitorul în cele ale vieții duhovnicești
și apărătorul neostoit al dreptei credințe ortodoxe Petru Movilă,

mitropolit al Kievului, a fost canonizat de Biserica Ortodoxă din
Ucraina în decembrie 1996, care a și rânduit să fie prăznuit la 22
decembrie. Iar șase ani mai târziu, mai exact la 13 octombrie 2002, și
Biserica neamului său avea să-l treacă în rândul sfinților29.
Ca un fel de presimțire a canonizării iminente a mitropolitului
Petru Movilă, poetul creștin ortodox Ioan Alexandru îi elogia
nevoințele duhovnicești și sfințenia vieții într-un imn ce i l-a închinat,
intitulat ,,Început de imn pentru Petru Movilă”, publicat în 198830, în
plin regim comunist-ceaușist. Imn republicat de mitropolitul Nestor
al Olteniei în 199731.
Printre altele, Ioan Alexandru îl numea pe mitropolitul Petru
Movilă, ,,acest uriaș smerit ierarh ... topit de votul sărăciei, al
nevoințelor pustnicești ... călugărul moldovean pe urmele nevoințelor
lui Daniil Sihastru ... marele cărturar ... acest înaintemergător al lui
Paisie cel Mare de la Neamțu”32.
La portretul ce i l-a făcut atât de priceput Ioan Alexandru
mitropolitului Kievului Petru Movilă se cuvine să amintim și de
dragostea ierarhului față de neamul său românesc și Biserica sa.
Dovada o constituie faptul că mitropolitul Petru Movilă a trimis de
la Kiev o tiparniță, în dar, domnitorului Matei Basarab. Tiparniță
instalată la Mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung Muscel, în
care aveau să fie tipărite trei cărți în slavonă (Molitvelnic, 1635;
Antologhion, 1643; Psaltire, 1650) și una în limba română ,,Învățături
preste toate zilele”33.

Pr. Dr. Ioan Dură

Martie 2021, Bruxelles
*) Traducerile din neerlandeză în română aparțin autorului, revăzute
de dna Georgiana Languri, căreia îi mulțumim și pe această cale.

1) Alexandru Elian, Bizanțul, Biserica și cultura românească. Studii
și articole de istorie. Editura Trinitas, Iași, 2003, p. 201. 2) În realitate,
Sinodul de la Iași a fost o întrunire în care s-a cercetat învățătura
ortodoxă a Mărturisirii mitropolitului Petru Movilă de către doi delegați
ai Patriarhiei ecumenice, trei trimiși de Kiev, ierarhii Moldovei de atunci
și câțiva egumeni ai acesteia. (Vezi Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria
Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, ediția a 3-a, Editura Trinitas, Iași, 2006,
p. 35). Deși Părintele Prof. Dr. Vasile Muntean scria foarte recent că: ,,La
așa zisul sinod ieșean din 1642 (de fapt, o ,reuniune de excepție, cum a
arătat Al. Elian) nu a participat și exponenți ai Ecclesiei locale’’ (Pr. Prof.
Dr. V. Muntean, Comentarii istorice, teologice și lingvistice, Editura Astra
Museum, Sibiu, 2019, p. 152). Cu toate acestea, întrucât în istoriografia
românească a rămas denumirea de ,,Sinodul de la Iași’’ tot pe aceasta a
folosit-o și autorul acestui articol. Totuși, potrivit lui Skovgaard, medicul
danez al domnitorului Vasile Lupu, acela semnala în raportul său redactat
în limba latină și trimis lui Schmidt, ,,rezident austriac, la 6 noiembrie
1642’’ și ,,participarea domnitorului și a prelaților români’’ la Sinodul
de la Iași din 1642. (Traian Diaconescu, Petru Movilă, ctitor cultural
și mitropolit providențial. Introducere la ,,Mărturisirea ortodoxă...’’,
Iași, 2019, p. 19; precum și p. 25, nota 14, unde Prof. univ. dr. Traian
Diaconescu face trimitere la: E. Lozovan, Un médecin danois en Moldavie:
Hans Andersen Skovgaard (1600-1656), în ,,Romanica’’, La Plata, 4, 1971,
p. 81-84). Evident că viitoare cercetări vor confirma sau nu participarea
ierarhilor Moldovei la Sinodul de la Iași din 1642. Cu privire la Sinodul
de la Iași și mitropolitul Petru Movilă, a se vedea, pe larg, în volumul
,,Sinodul de la Iași și Sfântul Petru Movilă, 1642-2002’’, Editura Trinitas,
Iași, 2002. 3) Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 36. 4) Ibidem. 5)
Despre Patriarhul Dositei al Ierusalimului, a se vedea, Ioan Dură, Dositei al
Ierusalimului și legăturile acestuia cu Țările Române și Biserica acestora.
(,,Ὁ Δοσίθεος Ἱεροσολύμων καί ἡ προσφορά αὐτοῦ εἰς τάς Ρουμανικάς
Χώρας καί τήν Ἐκκλησίαν αὐτῶν’’). Teză de Doctorat la Universitatea din
Atena. Atena, 1977, 292 pagini. 6) Alexandru Elian, op. cit., p. 201. 7) Pr.
Prof. dr. Mircea Păcurariu, op. cit, p. 37. 8) Ibidem. 9) Alexandu Elian, op.
cit., p. 201. 10) Bibliografie despre mitropolitul Petru Movilă, a se vedea
la Pr. Prof. dr. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 39-41. 11) Pr. Prof. dr. Mircea
Păcurariu, op. cit., p. 37. 12) Albert Roessingh, EEN STUK GESCHIEDENIS.
Johannes Antonius Seinerus, eerste ortodox in de Lage Landen (16681745), (,,UN CRÂMPEI DE ISTORIE. Johannes Antonius Seinerus, primul
ortodox în Țările de Jos (1668-1745)’’), în ,,Vereniging van Orthodoxen ,H.
Nikolaas van Myra’. Jaarboek 1989’’ (,,Asociația Ortodocșilor ,Sf. Nicolae
din Mira’. Almanah 1989’’), p. 104. 13) Publicat în ,,Buletinul informativ
al Bisericii Ortodoxe Ruse’’. ,,Sf. Nicolae din Mira’’, nr. 3, din Amsterdam.
14) Republicat în ,Vereniging...’’. ,,Asociația...’’. Almanah 1989, folosit de
autorul acestui articol. 15) Albert Roessingh, art. cit., p. 103. 16) Ibidem.
17) Ibid. 18) Ibid. 19) Ibid., p. 107. 20) Ibid., p. 103-104. 21) Ibid., p.
105. 22) Ibid., p. 104. 23) Ibid. 24) Ibid., p. 106. 25) Ibid., p. 103. 26)
O icoană cu 37 de sfinți ortodocși ai primului mileniu de pe teritoriul
actual al Țărilor de Jos posedă Parohia ortodoxă română Sf. Grigorie
Teologul din Schiedam/Rotterdam, ctitoria autorului acestui articol, din
10 februarie 2013. Icoana este unica, până în prezent, cu cel mai mare
număr de sfinți amintiți pictați. (A se vedea, rubrica ,,Icoană cu 37 sfinți
ortodocși ai primului mileniu de pe teritoriul actual al Regatului Țărilor
de Jos’’ pe site-ul parohiei: www.biserica.nl). 27) Albert Roessingh, art.
cit., p. 106. 28) Ibidem. 29) De câțiva ani, deja, o icoană pictată pe lemn a
Sfântului mitropolit Petru Movilă posedă și Parohia ortodoxă română ,,Sf.
Grigorie Teologul’’ din Schiedam/Rotterdam, prima și mama celorlalte
opt parohii românești existente în Țările de Jos, ctitorită și păstorită de
Părintele Ioan Dură, din ianuarie 1981 și până în prezent (2021). 30)
În revista ,,Mitropolia Ardealului’’, An. XXXIII, nr. 1, p. 32. 31) Nestor,
Mitropolitul Olteniei, Viața îmbunătățită, nevoințele duhovnicești și
ortodoxia neîndoielnică ale sfîntului Petru Movilă al Kievului și a toată
Ucraina, în revista ,,Luminătorul’’, Chișinău. Nr. 3 (30), 1997, mai-iunie, p.
17. 32) Ibidem. 33) A se vedea, Pr. Dr. Ioan Dură, Considerații privitoare
la ,,Învățături preste toate zilele (1642), în ,,Mitropolia Olteniei’’, Anul
XXXIX, 1987, nr. 1, p. 95-105; Idem, Istorie bisericească: studii și articole,
Editura Magic Print, 2019, p. 153-170.
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CENACLUL LITERAR „GEORGE COANDĂ”

SIMPOZION „POTLOGI-441 DE ANI DE ATESTARE”
13 februarie 2021, zi importantă pentru Potlogi, zi în care s-a
desfășurat simpozionul „Potlogi- 441 de ani de atestare”, comună
din județul Dâmbovița, în care se află Palatul Brâncovenesc,
un excepțional monument de arhitectură românească,
brâncovenească, un site istoric de mare valoare, în care de
câțiva ani buni funcționează un cenaclu literar și de comunicări
științifice în domeniul Istoriei, care a primit titlul valorosului
poet și istoric George Coandă; acesta, profesor universitar
doctor la ctitoria proprie, Universitatea Valahia din Târgoviște,
fiind și președinte onorific al cenaclului; președinte executive
este doamna profesoară Valentina Vasile, monument de dăruire
pentru cultura (și nu numai) Brâncoveanului și comunei Potlogi.
Domnul George Coandă este și Președintele Juriului de Onoare,
Disciplină și Arbitraj al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România
și ne-am bucurat când am aflat, căci noi, cei de la Intol Press
Râmnicu Vâlcea, în număr de 31 membri UZPR constituiți întrun department de presă culturală, conform statut, nu suntem
recunoscuți, aprobați, ca departament, de patru ani, de către
conducerea UZPR…
La simpozion au participat, credem, în jur de patruzeci de
personalități (număr restricționat de pandemie), spunem noi,
marcante în cultura românească, dovedindu-se priza deosebită
la creatorii de orice fel, și cercetătorii istorici, pe care acest
Cenaclu o are, probabil, dacă nu și sigur, instalat cu autoritate
în cultura românească contemporană cu un Festival international
de Poezie, „Brâncoveniana”! Dar cum să nu dea roade un
asemenea Cenaclu, dacă de organizarea și conducerea lui se
ocupă personalități precum Geotge Coandă, Valentina Vasile,
Marian Ilie, toți, recunoscuți pentru acribia cu care tratează istoria
României, a Brâncoveanilor, a Potlogilor, căuia noi cei de la Vâlcea,
repede, i-am spus capitală culturală (!) a Munteniei și Olteniei și
nu numai…Alături de cei trei, la Simpozionul de la Potlogi i-am
mai remarcat (greu de distins din cauza măștii) în sală pe primarul
Potlogilor, Nicolae Catrina, pe fostul presedinte CJ Dâmbovita,
Adrian Țuțuianu, care în cuvânul lor au apreciat valoarea turistică
a Palatului de la Potlogi, dar au spus că mai este mult de făcut
în incinta așezării; i-am recunoscut pe Doina Ghițescu (care avea
să susțină și un frumos recital de poezie) și pe Petre Ignatenco
(președintele Noului PCR), pe Andreea Maria Soare care împreună
cu Mădălina Tășică au expus o serie de tablouri pictate (unul
dintre tablouri fiind dăruit domnului Adrian Țuțuianu); pe poetul
și medicul doctor Corneliu Zeană (originar din Râmnicu Vâlcea,
în casa căruia, după 1944 a funcționat celebrul Liceu de Fete
din Râmnicu Vâlcea) și, desigur, familia Goci, minunata scriitoare
Gabriela Banu (care l-a tradus pe Cohelio și autoarea romanului
„Sinestezii”) și Aureliu Goci (criticul și istoricul literar, care la
acest simpozion a prezentat condițiile de înscriere la Concursul
Internațional de poezie „Radu Cârneci” organizat de Editura
Betta (chiar am reușit să facem un schimb de cărți cu celebra
familie, noi, dăruindu-Ie romanul „Orașul de carton”, iar doamna
Gabriela Banu oferindu-ne „Magistrul și discipolii” de Aureliu Goci
(putem spune acum după ce am citit-o, o carte nemaipomenit
de frumoasă - valoroasă despre Nae Ionescu și discipolii săi) pe
care Editura Hoffman i-a publicat-o în anul 2020…Am văzut-o
și ascultat-o pe Paula Romanescu, talentata poetă (și mamă a
graficienei Adina Romanescu, care în urmă cu vreo zece ani ne
făcea portretul la o întrunire a „Rotondei Valahe”) și, care, acum,
ne-a recitat o poezie foarte frumoasă dovedindu-și cunoscuta
sensibilitate; Lucian Gruia, Silvan G. Escu… Nu chiar ultimul, că
de fapt domnia sa și-a prezentat recitalul acompaniat de propria
ghitară în două etape, a fost Traian Chiricuță, un talentat poet
contemporan, cantautor, care, de această data, și-a prezentat
minunata creație (aplaudată din inimă și imperativul Bravo!) „La
Dor Mărunt”, un cântec compus pentru locuitorii comunei Dor

Adrian Țuțuianu, fost
presedinte CJ DB

Andreea Maria Soare

Mărunt, din Călărași, unde artistul a făcut o vizită prin anul 2009
și unde a fost impresionat că toți copiii școlari știau rugăciunea
„Tatăl nostru” pe de rost, dar și o poezie de Mihai Eminescu!...
*
Valentina Vasile: - …Este o minune că ne-am întâlnit chiar
și în aceste vremuri năprasnice dar localitatea Potlogi are niște
oameni cu totul deosebiți, niște autorități asemenea, care-și
iubesc comunitatea! Și, desigur, nimic nu ar fi fost posibil fără
prezența la Potlogi a unor familii de-a lungul timpului care să
întemeieze aici un loc destinat eternității…Așa cum spune și
dl prof. univ. George Coandă, Potlogi, un loc necesar pentru
istoria Țării Românești, și de popas, de analiză și odihnă, pe
„Drumul Brâncoveanului între cele două capitale: Târgoviște și
București.” Dar să vorbim despre Potlogi, semnificații lingvistice
și istorice ale cuvântului…05 februarie 1580 este data de atestare
documentară prin hrisovul domnesc al lui Mihnea Voievod…Dar
există și documente, doar cu partea moșnenilor, din perioada
1530 - 1532 când Vlad Înecatul „dăduse Potlogiul și sălașurile
de țigani alături de alte sate, mânăstirii Potocul (Butoiul).” Sursa
din 1580 menționează „stăpânirea jupânului Dragomir, fostul
mare vornic împreună cu soția și fiul său asupra satelor Fălcoi,
Căptarești, Românești, Obielești, Ciocoveni, Potlogi, Privaliștea,
Belivani, Bucoveani, Cârstivești, Curești, cât și sălașurile de țigani,
după cum scrie Bâlea Logofătul.”… (Valentina Vasile, „Potlogi,
semnificații lingvistice și istorice”.)
Laurențiu Ștefan Szemkovics: - Vă voi prezenta în continuare
câteva documente din Arhivele Naționale, reproduse de
subsemnatul, câteva componente ale heraldicii medievale și
blazonul lui Constantin Brâncoveanu. Acesta din urmă, pe care vi-l
prezint este stema prin care Brâncoveanu a fost numit principe
al Austriei. Se știe că el a primit titluri înalte în Transilvania, și în
Regatul Ungariei. Interesant în descrierea ecestei steme este că pe
lângă culorile monarhice austriece: auriul și roșul pe fond azuriu
trebuie să remarcăm vulturul bicefal, însemnul puterii imperiului
Roman de Răsărit-imperiul Bizantin - preluat și de Sfântul Imperiu
Romano German care până în secolul XIX a avut capitala la Viena…
«Această stemă „conferită de îmăratul Leopold I boierului
Constantin Brâncoveanu, viitor domn al Țării Românești, împreună cu titlul de conte al Ungariei
(Laxenburg, 12 mai 1688, reproducere după
Amédée conte de Foras, Notice historique & généalogique sur les princes Bassaraba de Brancovan, Geneve, 1889, pl I …Pentru ca mai târziu,
devenit domn al Țării Românești, să-l dobândească și pe cel, transmisibil în primogenitură, de principe al Sf. Imperiu (1695)” („Heraldica Familiei
Brâncoveanu sec. XVII - XX” de Radu Tiron) »
George Coandă: - „Drumul Brâncoveanului
între cele două capitale ale Țării Românești:
Târgoviște și București”…Pe acest drum s-a
construit acest Palat voievodal, de la Potlogi,
pentru meditația și odihna călătorului domnesc,
care circula între cele două capitale (succesive
- alternativ n.red.) ale Țării Românești, dar
de cele mai multe ori mergea mai departe,
dincolo de Carpați, în Transilvania cu care avea
legături de stat…Ați auzit ce v-a spus domnul Szemkovics…Palat
voevodal, dacă vreți, care este un simbol al sufletului românesc
și, nu întâmplător, în lucrarea mea, Târgoviște apare primul,
fiindcă Târgoviște a fost capitala reală a Țării Românești timp de
300 de ani! În timp ce Bucureștiul, odată apare în această calitate
în timpul lui Mihnea al III-lea care la indicația turcilor o mută de
la Târgoviște la București în 1659 (accesul lor la Târgoviște fiind
plin de pericole) și, a doua oară, după moartea lui Brâncoveanu,

Laurențiu Șt. Szemkovics

Corneliu Zeană

Traian Chiricuță

în 1714. Observ în sală niște oameni minunați care fac parte din
„gașca” mea (desigur privind conceptul istoric): doamna Ghițescu
- o doamnă mare, extraordinară, precum și pe doamna Gabriela
Banu și pe acest domn, mare critic literar și istoric, Aureliu Goci.
De asemenea trebuie să-l numesc aici și pe acest domn, mare
avocat, președinte al CJ, Adrian Țuțuianu, care în timpul său a
depus eforturi colosale să fie reabilitat acest palat, dar și în anii
1975-77, când s-a luptat din răsputeri să apere această mare operă
de artă brâncovenească. Da domnule președinte, noi românii
avem acest defect: să ne pierdem memoria istorică! Situația mă
sperie chiar acum de ceea ce se întâmplă în Târgoviștea noastră,
în centrul vechi...lăsăm monumente vechi să se prăpădească,
precum și case vechi din secolul XIX, pentru a face loc acestor
monștri moderni! Nu este rău, dar sunt destule locuri și pentru
ei!...În altă ordine de idei, de ce am ales spiritul lui Brâncoveanu,
în dizertația mea!?...stimați domni, pentru că în acest moment
ne confrutntăm cu războiul acesta împotriva umanității, războiul
globalizării, desigur, cineva, încercând cu tot dinadinsul să
distrugă memoria istorică a popoarelor, iar în ce privește poporul
român, o facem cu mâna noastră! Spun unii, istorici - chiar, că
istoria noastră e o făcătură...ce contribuții, vezi Doamne, putem
noi, românii, aduce în concertul universal!?
Recent într-un dicționar al unei distinse doamne profesoare,
pariziene (tradusă și în limba română în Almanahul Episcopiei),
nu există numele nici unui domnitor român, nici măcar al lui
Dracula!! În această lucrare România apare cu
granițele în Imperiul Otoman de parcă România
ar fi fost pașalâc turcesc. Nu este întâmplător
acest lucru, de parcă cineva ar avea ceva de
împărțit în această parte de lume!...Tocmai
de aceea spiritul lui Brâncoveanu trebuie să-l
reînviem, să-l retrăim! ...Pare că suntem un
popor călător pe drumurile deschise chiar
de noi. Dar aceste drumuri sunt drumurile
unității noastre naționale. Drumurile din spațiul
Danubian Carpatic Pontic... Cum vedea Ovidiu
acest pământ cu spatele la mare și când scruta
orizontul peste Dunăre, până la Carpații de
curbură...Întreg spațiul acesta despre care noi
vorbim de multă vreme, că este vital pentru
poporul nostru...Întorcându-mă la drumurile
noastre, drumul dintre Târgoviște și București,
pe acest drum s-a scris istorie și nu una oarecare
(apropo, ce istorie s-a scris de către romani
- credem, împreună cu daci - pe drumurile Daciei, proiectate și
construite de aceștia ei și presărate cu castre! Ce documente
pentru mileniul III! n.red.).
Brâncoveanu Basarab, și aici îl felicit pe domnul Szemkovics
că în lucrarea dumnealui îl numește pe Brâncoveanu, și Basarab!,
prin faptele lui între 1688 și 1714 însemnate pe drumul dintre
Târgovilște și București a scris multă istorie...Este vorba despre
matricea noastră spirituală sau stilistică cum ar spune Lucian

Aureliu Goci

Ilie Marian

George Coandă
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Blaga, Matricea Brâncovenească - cum o numim noi.
...Trebuie să mai spunem că sunt multe discuții și pro și
contra asupra politicii externe a lui Brâncoveanu, dar să nu
uităm că România lui Brâncoveanu se găsea într-o situație
cu totul specifică fiind între cele trei mai imperii aflate la un
apogeu, unul mai puternic decât altul...
Spre sfârșitul dizertației domnului George Coandă,
domnia sa, nu a uitat să de-a exemplul lui Brâncoveanu
în fața execuției fiului cel mic care își arătease teama față
de călău: „să nu ne pierdem credința fiul meu”!...da, chiar
și în fața celui mai mare rău, căci viața omului nu durează
decât o clipă...A mai spus George Coandă că Constantin
Brâncoveanu a fost la capătul de drum a celor 45 de
voievozi români pe parcursul celor 300 de ani de existență,
până la el.
Aureliu Goci: - …7 ani am fost profesor la Liceul din
Snagov și nu mă laud dar cunosc toate mediile de cultură și
de religie din jurul Bucureștiului. Desigur nu pot să nu spun
că în acea perioadă m-a preocupat mitul lui Dracula, eroul
romanului „Dracula” de Bram Stocker, care, trebuie să știm,
a făcut furori în lume și a rezolvat și o problemă turistică
avantajoasă pentru țara noastră. Am, însă, acum, și eu,
un anume rol la această minunată adunare, acela de a-mi
îndeplini o obligație care îmi vine din partea Editurii Betta,
revistei „Arena literară”, o revistă de literatură foarte bună
care adună în jurul ei scriitori de valoare, cum pe mulți, îi
văd și în această sală, o înnobilează prin scrierile domniile lor; anume să vă transmit
o informație prețioasă, aceea că va avea loc un concurs de poezie ce se desfășoară
în numele poetului Radu Cârneci, cu materiale trimise până la data de 25 martie
2921. Înainte de a da citire comunicatului vreau să vă spun că sunt impresionat că
văd atâția oameni în aceste vremuri cu totul neprielnice, atâția oameni de cultură
care au depășit barierele vremii, suntem totuși în pandemie, dar și în 13 februarie, și
care au găsit forță și curaj, și dorință, de a participa la această reuniune. Este drept,
nu în fiecare zi ai această ocazie să fi prezent la o reuniune de cenaclu, simpozion,
ținut la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi! Astfel de reuniuni fac foarte bine mediului
literar contemporan, românesc…Iată, mai scriem și noi niște versuri, o proză literară,
un studi de istorie…Mai vedem și noi ce fac alții, mai facem și noi un schimb de cărți,
mai vedem ce scriu ceilalți, toate, desigur, și ce este mai important, plecând din
suflete curate! Acum, ce să mai lungim vorba, să vă trabsmit mesajul: CONCURSUL
NAȚIONAL DE POEZIE „RADU CÂRNECI” - COMUNICAT ... (citește)
*
….
TRAIAN CHIRICUȚĂ
(cantautor)
La Dor Mărunt când pruncul se botează
Când Tatăl Fiul Preot vin și spun
LA DOR MĂRUNT
Iubirea lor pe creștet îi urează
Să fii ca Eminescu de român.
(Se dedică copiilor din comuna Dor Mărunt
jud. Călărași, care, mai toți, elevi, cunosc o
La Dor Mărunt precum cândva-n Flămânzi
poezie de Mihai Eminescu și spun pe de
Românii tăinuiesc o socoteală
rost „Tatăl nostru”)
Pe Eminescu n-ai cum să-l ascunzi
Ei pentru Eminescu fac răscoală.
La Dor Mărunt se simte bine țara
Se împlinesc copii la Dor Mărunt
Refren
Poeții pun cu sufletele vara
….
Să umble după aur în cuvânt.
La Dor Mărunt se întâlnesc românii
Ca la un Ipotești de Bărăgan
La Dor Mărunt își bucură străbunii
Cu inima lui mare un țăran.
Refren
Fără lege și iubire
Fără ordine și rost
Va rămâne-o amintire
Din poporul care-am fost.
Fără lege și iubire
Fără ordine și rost
Va rămâne-o amintire
Din poporul care am fost
…
La Dor Mărunt sub cerul său dintâi
Trecutul țării vine să rămână
Cu Eminescu dorm sub căpătâi
Și casele și apa din fântână.
La Dor Mărunt câmpia știe rostul
La toate câte sunt și câte-au fost
La Dor Mărunt pe lângă „Tatăl nostru”
Se spune Eminescu pe de rost.
Refren

La Dor Mărunt a scris mai ieri o carte
Biserica în grai medieval
Și l-a rugat de-acolo de departe
Să ni-l trimit-acasă pe Mareșal
Pe Țepeș, pe Mihai întregitorul.
Pe Decebal, Mușatin din Brâncoveni
Când va veni acasă visătorul
Să-l apere o țară de oșteni.
Refren
....
În încheierea lucrărilor simpozionului,
discuțiile, impresiile și opiniile au continuat
în tradiția locului la Hanul Brebenel Manager Uti Gheorghe...
NOTA: A se vedea în Video Arhiva www.
culturaarsmundi.ro imagini și sunet de la
fața locului cu titlurile: « GEORGE COANDA SIMPOZION „POTLOGI-441” » și « POTLOGI 441. TRAIAN CHIRICUȚĂ: „LA DOR MĂRUNT”
», inclusiv acest articol …

Simona Maria KIS
Simon Petru CICK

A mai căzut încă o „instituție“

NICOLAE DABIJA
Tudor NEDELCEA

A

mai căzut încă o instituție, un stâlp al românismului din Basarabia. Nicolae Dabija ne-a părăsit spre a se alătura
prietenilor săi, deveniți din muritori geniali în nemuritori: Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Adrian Păunescu,
Fănuș Neagu, Grigore Vieru etc. Îmi permit să relatez un caz cel puțin paranormal: în noaptea de ianuarie 2009 a
fatidicului accident de mașină al lui Grigore Vieru, am avut un vis îngrozitor: eu eram pe un mal, Grigore pe celălalt
mal al unui râu ciudat (amestec de apă învolburată și sânge). Am sărit în râu spre a merge spre Grigore, a sărit și el
spre a mă împinge înapoi. M-am trezit urlând. Am dat drumul la televizor, la Antena 1, întâmplător; i-am auzit vocea
inconfundabilă a lui Adrian Păunescu (care deja regizase un duplex București-Chișinău) și a lui Nicolae Dabija, care
cerea funeralii naționale. Visul s-a petrecut chiar în momentele în care Grigore Vieru intrase în coma care i-a adus
sfârșitul. Trei nume inseparabile, Grigore Vieru și Nicolae Dabija reluându-și cetățenia română pe adresa lui Adrian
Păunescu, de pe strada Dionisie Lupu, nr. 84.
Nicolae Dabija face parte din celebra generație similară a anilor ‚60 (Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Marin
Sorescu, Adrian Păunescu, Constanța Buzea, Ana Blandiana etc.) din Țară, și Grigore Vieru, M. Cimpoi, Anatol Codru, D.
Matcovscki, Leonida Lari etc. din Basarabia. Prin publicarea volumului său de versuri, Ochiul al treilea (Chișinău, 1975),
colegii săi au numit-o și generația „Ochiul al treilea”. Mihai Cimpoi îl consideră, cu argumente, „lider de generație,
animator al Renașterii basarabene” („O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia”).
Fiul Cristinei (n. Dabija) și al lui Trofim Ciobanu, Nicolae Dabija s-a născut la 15 iulie 1948, în localitatea basarabeană
Bișcolari (azi Codreni-Cimislia), unde urmează școala primară (1954-1958), apoi liceul la Săhăidac și Cimișlia (19581966). Studiile universitare le începe la Facultatea de Ziaristică a Universității de Stat din Moldova, dar este exmatriculat
în 1969, pentru „activități naționaliste”. În 1970 se reînscrie la Facultatea de Filologie a aceleeași universități, pe care
o absolvă în 1972, aganjându-se la redacția tineret a televiziunii din Chișinău, apoi devine redactor la revistele „Nistru”
(1975-1984), „Orizontul” („Columna”, 1984-1986). În mai 1986, în plină perioadă gorbaciovistă, este ales de Congresul
al VII-lea al Uniunii Scriitorilor din Moldova redactor șef al săptămânalului de cultură „Literatura și arta”, pe care îl
transformă într-o autentică tribună de lupta pentru mișcarea de eliberare națională, „publicația literară cu cel mai
mare tiraj din Europa”(cum menționează „Le Figaro”, 30 martie 1990), adică 260.000 de exemplare. Revista și Nicolae
Dabija sunt criticați de guvernul sovietic pentru „greșeli, grave”.
În iunie 1988 face parte din grupul de inițiativa care crează Frontul Popular din Moldova; este ales deputat al poporului
din URSS (1989-1991), apoi este deputat în Parlamentul R. Moldova, președinte al societății nonguvernamentale
„Limba noastră cea română” ( la 13, martie, 1990), președinte al Asociației Oamenilor de Știință, Cultură și Artă din R.
Moldova (1991), corespondent al Congresului Intelectualității (1993), vicepreședinte al Ligii Culturale pentru Unitatea
Românilor de Pretutindeni (1995), președinte al Forului Democrat al Românilor din R. Moldova (2005), în conducerea
Forumului european al revistelor literare (2008), fondator al Festivalului Internațional de Poezie „Grigore Vieru”
(2010), președinte al Mișcării „Sfatul Țării-2” etc., etc.
Eseist, critic literar, poet, prozator, publicist, om
politic, cu o activitate literară impresionantă, Nicolae Dabija este onorat cu distincții importante: membru de onoare din străinătate al Academiei Române
(21 iulie 2003), membru corespondent al Academiei
de Științe a R. Moldova (12 dec. 2012), cavaler al
ordinului Republicii (1995), Ordinul Steaua României
în grad de comandor (1 dec. 2001), Ordinul de onoare al R. Moldova (2009), membru al Academiei Internaționale „M. Eminescu” (Craiova, 2013), ordinul „Meritul cultural” (București, 2015), Medalia Libertății a
Guvernului SUA etc. I se decernează numeroase premii: „Gib I, Mihăescu” (Craiova, 1997), „Nichita Stănescu” (1992), Uniunii Scriitorilor din R. Moldova (2002),
„Opera Omnia” (2008), Academiei de Științe a R. Moldova (2010), Premiul național al R. Moldova (2011) etc. Este cetățean de onoare al localităților Craiova, Ipotești, Dumbrăveni, Botoșani. Participă și este onorat cu premii, distincții și
editarea de cărți la marile festivaluri din lume: Vatican, SUA, Canada, Italia, Bulgaria, Brazilia, Spania, Franța, Macedonia,
Mongolia, Cuba, Germania, Muntenegru, Belgia Ungaria, Austria, China (împreună cu Ion Deaconescu) etc.
Romanul său, Temă pentru acasă, pe care l-am recomandat pentru Premiul Nobel pentru Literatură, a cunoscut
o faimă mondială, fiind tradus în multe limbi, transpus în scenariu de film și intrat în propunerile pentru prestigiosul
premiul mondial, ceea ce ar fi o onoare pentru literatura română. Scriam atunci la apariția romanului în 2009: „Prin
acest strălucit debut ca romancier, Nicolae Dabija dovedește a fi un scriitor total și un model uman. Traducerea acestei
cărți în limbi de circulație internațională, l-ar aduce, după opinia noastră, în apropierea unui bine meritat premiu
Nobel, ceea ce ar fi o mândrie națională și o dovadă că literatura română nu vine cu firimituri la masa marilor literaturi
ale lumii”. Replica n-a întârziat să apară. Pe 14 mai 2013 mi-a parvenit pe internet un text calomniator „Adevăruri
sau diversiune”, privind pe autorul romanului (nu cunoaște realitatea gulagului, că acolo cresc alți pomi decât cei
menționați în roman, că Dabija ar deține un palat și ar fi fost un „adulator al lui Lenin” (deși fusese exmatriculat), că a
avut colaborări tovărășești etc., etc. Treburi românești!
Merită menționat un fapt aproape unic: premiile obținute, onorariile pentru aparițiile sale editoriale au fost donate
pentru rezidirea Mănăstirii Zloți, ctitorită de rudele sale și al cărei stareț a fost chiar unchiul său, Serafim Dabija, mănăstire dărâmată de bolșevici. Pe lângă acestea, Nicolae Dabija a donat sfintei mănăstiri, în 2008, colecția sa de icoane
(18 piese din sec. XVII-XIX), donații ce-l așează pe scriitorul patriot între donatorii de seamă al neamului românesc.
*
I-am văzut, mai întâi, chipul, într-un montaj fotografic (alături de Gr. Vieru, Leonida Lari, M. Cimpoi, D. Matcovski,
I. Druță etc.) într-un birou al revistei „Luceafărul” din perioada ei de glorie, Nicolae Dan Fruntelată – Mihai Ungheanu.
Apoi, l-am citit în revista „Glasul”, prima publicație basarabeană postbelică cu grafie latină, grație Mariei Macovei,
căsătorită Briedes în Letonia. În persoană, l-am văzut la o aniversare „Eminescu” din Aleea Clasicilor din Chișinău,
organizată de M. Cimpoi. L-am vizitat și acasă, un apartament încărcat de cărți și icoane, dar străjuit de o ușă metalică
(ca toți unioniștii basarabeni). Ne-am întâlnit la toate Congresele Spiritualității românești (conduse de Adrian
Păunescu), organizate de Liga Culturală, condusă strategic de Victor Crăciun, la Festivalul Internațional „M. Eminescu”
de la Dumbrăveni (Suceava), organizat magistral de primarul Ioan Pavăl și de secretarul Mihai Chiriac, la simpozioanele
științifice organizate de Academia Română sau la Congresul Mondial al Eminescologilor, organizat de M. Cimpoi și
Centrul Academic Internațional „M. Eminescu” la Chișinău etc. La Craiova a fost oaspetele mitropolitului Nestor
Vornicescu (1929-2000, trăind, ca și Nicolae Dabija, aceeași vârstă: 73 de ani), apoi al meu, ca redactor al Editurii Scrisul
Românesc și al Fundației omonime. În colecția „Români uitați” a editurii și în subcolecția „Harta noastră care sângeră”,
i-am publicat lui N. Dabija articolele de fond din „Literatura și arta”, care au aceeași forță mobilizatoare, precum
studiile și articolele lui Eminescu: Libertatea are chipul lui Dumnezeu (1997), Icoană spartă, Basarabia (1998), Harta
noastră care sângeră (1999), La este de vest (2001), Vai de capul nostru! (2001), Însemnări de pe front. Scrisori din
Basarabia (2002), Râul în căutarea mării (2003), Basarabia - țară de la răspântii (2004), Bezna vine de la răsărit (2005),
Paznic pe înălțimi (2007), Destărați (2008), Mesaje pentru supraviețuitori (2009), volume scrise, cum menționa Eugen
Simion, cu „onestitate și forță morală”, Nicolae Dabija „care pune talentul în slujba națiunii române are imaginație și
prin chiar propria lui existență, are credibilitate morală”. (Continuare în pag. 10)
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I

echipe ale Centrului „Alexandru Proca” din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare
pentru Inginerie Electrică ICPE-CA s-au calificat să participe la 3 competiții internaționale
de proiecte de cercetare. Astfel, la cea mai mare competiție de proiecte din SUA, Intel ISEF, s-au
calificat să participe 5 echipe ale Centrului, cu urmatoarele proiecte: Biometria degetelor cu aplicatii
in psihiatrie (Costache Iulia - Colegiul National Spiru Haret), Formularea
unei teme bionice de cercetare privind microactuatia biologica cu aplicatii
in MEMS (Bucur Portase, Robin Cristian, Sovei Andreea Magdalena - Colegiul
National Mihai Viteazul), Studiul teoretic si experimental al nanotuburilor de
carbon. Aplicatii (Mihai Alexandru - Colegiul National de Informatica Tudor
Vianu), Aspecte privind actuatâția electrochimică (Chivulescu Adrian Alexandru,
Savin Eva Maria - Colegiul Național Mihai Viteazul), Un studiu bionic asupra
piciorului de insectă cu aplicații in MEMS (Druțu Danciu, Eric Gabriel, Mitrea
Mihai - Liceul Internațional de Informatică).
La competitia GYSTB 2021, din China, va intra în competiție o echipă
a Centrului „Alexandru Proca” cu proiectul Electroosmoza - modelare și
identificarea unor aplicații (Ionescu Natalia - Colegiul National Mihai Viteazul).
La competitia Koreea Science & Engineering Fair, din Koreea de Sud, va
concura o echipă a Centrului „Alexandru Proca” cu proiectul Dezvoltarea și
cercetarea unui sistem de actuație dielectric elastomeric pentru aripi cu geometrie variabilă (Ursu
Ștefan - Colegiul Nicolae Titulescu Brașov). Reușita Centrului este cu atat mai mare cu cat toate cele 5
echipe care vor reprezenta România la Intel ISEF aparțin Centrului „Alexandru Proca”. Le urăm succes!

nstitutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru
Inginerie Electrică ICPE-CA a obținut recent din
partea Institutului Unificat pentru Cercetari Nucleare
(IUCN) - Dubna, Rusia, premiul I pentru lucrarea „Sistem
de magnet supraconductor de temperatura ridicata (HTS),
pentru difractometrul cu neutroni DN-12 de la instalația
IBR-2, cu camera de înaltă presiune ce functioneaza în
câmp magnetic de până la 5 T și temperatura de 4,5 - 300
K”. Lucrarea a fost realizată de ICPE-CA în cadrul proiectului
„Dezvoltarea unor tehnologii noi in scopul realizării bobinelor HTS prin optimizarea parametrilor
funcționali ai unui generator de câmp magnetic uniform și de intensitate mare” ce s-a desfasurat
în perioada 2018-2019.
Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Laboratorul Frank de fizica neutronilor din IUCNDubna.
Aspectele inovative ale electromagnetului supraconductor de temperature înaltă sunt legate
de utilizarea supraconductorilor HTS și a răcirii criogenice (4.5 K) conductive cu criorăcitoare,
ceea ce aduce beneficii atât în domeniul aplicațiilor din fizica nucleară (diverse sisteme de
masură pentru temperaturi joase și câmpuri magnetice intense), cât și în industrie sau medicină,
în procesele care necesită câmpuri magnetice intense (imagistica medicală).
Acest premiu reflectă, încă o dată, caracterul aplicativ de nivel inalt al cercetărilor desfașurate
de ICPE-CA în domeniul ingineriei electrice, în beneficiul instituțiilor publice și private.

  BIROUL DE PRESA INCDIE ICPE-CA

BIROUL DE PRESA ICPE-CA

NICOLAE DABIJA  
(Urmare din pag. 9)
Seria a fost întreruptă, nemaifiind subvenționată, pentru că le
distribuiam...gratuit.
Nicolae Dabija a fost prezent la Craiova la sărbătorirea a
75 de ani de la înființarea Editurii Scrisul românesc (în acest
timp, apartamentul său din Chișinău a fost vandalizat!), la
toate edițiile festivalurilor Marin Sorescu, Adrian Păunescu,
Festivalului Mondial de Poezie „M. Eminescu” (inițiat și condus
de Ion Deaconescu), la Ziua Basarabiei și Bucovina, a fost onorat
și onorând Craiova ca cetățean de onoare, alături de Gr. Vieru,
M. Cimpoi, Victor Crăciun, Vasile Tărâțeanu (anterior fuseseră
onorați cu acest titlu grupul Ilașcu, aflat în pușcărie, condamnați
la moarte și, ulterior, Eugen Doga).

*
Când și-a dat prea timpuriu obștescul sfârșit, la 18 ianuarie
2009, un alt stâlp al rezistenței românismului în Basarabia, Grigore Vieru (o dispariție nedreaptă și dureroasă, la care asasinii
morali, calomniatorii de profesie și-au avut un rol esențial),
Nicolae Dabija i-a denunțat pe „killerii de presă ai lui Vieru”,
avertizându-i în stilul său caracteristic: „Adversarii l-au ucis de mai
multe ori, dar el n-a murit niciodată. Pentru că a știut să învie
de fiecare dată prin Cuvânt. Vieru a plecat ca să rămână. Cât
Poezia lui ne însoțește, el va fi cu noi, pentru noi, în noi”. Cuvinte
profunde încărcate de înțeleciune, de sinceritate pentru marele
său prieten.
Cuvinte profetice care i se potrivesc din plin și lui Nicolae
Dabija. De altfel, Nicolae Dabija a „beneficiat” el însuși de killerii
politici prosovietici: în 1991, un comandou armat a venit la
Chișinău de la Moscova spre a-l lichida, împreună cu Gr. Vieru,

Leonida Lari, M. Cimpoi; în Parlamentul R. Moldova i s-a pus pe
scaunul său de parlamentar o pastilă radioactivă spre a-l paraliza;
de pe zidul unei mănăstiri din Basarabia a căzut, având totuși
norocul de a-i amortiza căderea crengile unui copac (în acele clipe
în cădere, i s-a fixat în subconștient întregul film al romanului
Temă pentru acasă).
În fine, perfidul Covid i-a adus... sfârșitul. El se alătură marilor
basarabeni patrioți care au murit în condiții cel puțin ciudate:
Ion Gheorghiță, N. Costin, D. Matcovski, Gh. Ghimpu, Doina și
Ion Aldea Teodorovici, Leonida Lari, Ion Ungureanu ș.a. Stâlpii
românismului basarabean au rămas doar pe umerii lui Mihai
Cimpoi, Eugen Doga, Valeriu Matei, Vasile Grozav, I. Hadârcă, Al.
Burlacu, D. Apetri...
Dumnezeu să-l odihnească, să-l aibă în dreapta sa, iar pe noi
să ne ocrotească și să ne „românizeze”, vorba Alexandrei Șerban
Păunescu, nepoata strălucitului poet.

TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR

TEHNOLOGIA VIITORULUI ȘI VIAȚA
Leontina RUS

E

ste prima idee care îmi vine în gând, Tehnologia microscopică
ne va schimba viața, cred, în bine, căci de când se investighează
microcosmosul, se transmite informația și spațiul stocării și prelucrării
ei a devenit incredibil de mic, de rapid-datorită acestui spațiu redus, în
spitale, până la această pandemie, se auzea mai multă muzică de Vivaldi,
decât gemete pe culoarele lor. De ce oare? Fiindcă ceea ce numeam noi
în deceniul șapte al secolului XX cercetare nedestructivă cu ultrasunete
sau conturare - prelucrare - vizualizare cu comandă numerică, astăzi
întâlnim în primul rând în medicină, sănătate, la mai tot pasul, activitatea
de investigare și operare prin intermediul acestor tehnologii, care au
părăsit de mult spațiul industrial, al producției, și au cucerit complet
spațiul medical, spațiul spitalului…Cât de curând, vom vorbi nu despre
inginerii doctori (dr. ing. - în cercetare), ci chiar de inginerii medici sau
invers, medicii ingineri…Desigur calitatea de inginer ți-o dă activitatea
de proiectare și, precum auziți la tot pasul, astăzi, vorbim de inginerie
financiară, de proiecte în orice domeniu…Dar să nu ne îndepărtăm de
subiect. Cu ultrasunete în anii optzeci (1970 și…) dădeam găuri în oțelul
vidia de precizie micrometrică, controlam nedestructiv în zonele invizibile
ale pieselor prelucrate prin turnare sau așchiere, chiar deformate
plastic, pentru ca acum să nu existe medic care să nu aibă un aparat cu
ultrasunete și care să nu-ți ofere o poză cu țesutul cercetat prin ecografie.
Nu există medic care să nu-ți sfarme pietrele din rinichi cu ultrasunete…
Simțiți comparația între folosirea industrială și cea medicală, de acum?
Normal, sigur că o simțiți, căci nu există om care să nu fi făcut o ecografie
la măruntaiele din corp, inclusiv la controlul de inimă! Noi conchidem, așa:
Tehnologia actuală și a viitorului în drumul ei spre spațiul sub-micronic are
efecte incredibile în sănătatea omului...Și bisturiul din oțel va dispărea,
dar nu uităm că siderurgia își va continua epopeea pornită în urmă cu
trei mii de ani, dacă nu și mai bine. …Cu ultrasunete, cu rază vie - laserprin intermediul comenzilor numerice poți „sculpta” în organismal uman,
desigur, animal, fără ca pacientul să simtă vreo durere, poți duce război

cu virușii și complicii lor! Așa că nu ne-a surprins prietenul care ne-a trimis
acest material pe internet în legătură cu anihilarea virusului „Covid 19” cu
ajutorul ultrasunetelor….
«Ultrasunetele pot distruge celulele coronavirusului forțând învelișul
lor să se rupă și să implodeze, sugerează un nou studiu. Cercetătorii de
la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au efectuat o analiză
matematică bazată pe proprietățile fizice ale celulelor generice de
coronavirus. Se pare că ultrasunetele medicale pot distruge învelișul celulei
și proteinele spike, provocând spargere acestuia și implozia. (…) Echipa
de la MIT solicită cercetări suplimentare privind viabilitatea ca tratament
pentru COVID-19, relatează dailymail.co.uk.
Simulările pe computer au creat un model de coronavirus general,
familia de virusuri în care se regăsesc COVID-ul, gripa și HIV-ul. Cercetătorii
au descoperit că învelișul coronavirusului se rupe și implodează în mai puțin
de o milisecundă. Însă doar în condiția în care este expus la ultrasunete
între 25 și 100 MHz. La 100 MHz, simularea a dezvăluit faptul că învelișul
virusului implodează. Acest lucru este cauzat de faptul că rezonează cu
frecvența naturală de vibrație a membranei. Acesta este un fenomen care
apare atunci când o frecvență de undă specifică se aliniază cu proprietățile
inerente ale unui material, amplificând continuu vibrațiile.
Este același mecanism care permite cântăreților de operă să spargă
pahare de vin. De asemenea, o problemă pentru constructorii de poduri.
Dacă frecvența vântului sau a pașilor se aliniază cu proprietățile naturale
ale podului, acesta se clatină incontrolabil.
„Aceste frecvențe și intensități se încadrează în intervalul de siguranță
care este utilizat pentru imagistica medicală”, spune Tomasz Wierzbicki,
profesor de mecanică aplicată la MIT și autor principal al studiului.
Oamenii de știință spun că rezultatele studiului ar trebui interpretate
cu precauție. Cu toate acestea, varianta ca infecțiile cu un coronavirus,
inclusiv SARS-CoV-2, să poată fi tratate prin ultrasunete ar putea fi astfel
una posibilă. (…) » (Ecografia, noul tratament împotriva COVID-19? Un
nou studiu arată cum învelișul virusului este distrus de ultrasunete, Cătălin
Prejbeanu, captură pe YouTube, 18. 03. 21)

(H)AI NOROC…

Câinele ăla, bătăuș,
dacă ar ști că problemele nu se rezolvă
prin bătaie,
ar fi mai deștept.

Peter KIS
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ICOANE MIRACULOASE
Prodromiţa - Catedrala Arhiepiscopală
Arhim. Veniamin MICLE

D

espre Icoanele miraculoase sau Făcătoare de minuni,
monahul Sava Ploeşteanul din Schitul athonit Prodromu,
într-o cuvântare de laudă în cinstea Icoanei „Prodromiţa”, afirmă:
„Ştim că între milostivirile mari şi fără de număr, care neîncetat
se revarsă de la Părintele îndurărilor asupra prea iubitei Sale
fiice, sfânta şi drept măritoarea Biserică, este şi bogatul dar al
preaslăvirii sfintelor icoane pe pământ. Că, prin minunata Sa
putere dumnezeiască, se săvârşesc minuni prin ele. Dumnezeu
preaslăveşte, prin sfintele icoane, pe cei ce Îl preamăresc prin
credinţă vie şi prin viaţă plăcută Lui”. La 14 august 2015, cu
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Varsanufie, a fost adusă o copie
a Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului Prodromiţa, de
la Schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, şi aşezată
spre închinare în Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea,
construită pe temelia unor biserici mai vechi.
Prima biserică a fost construită spre sfârşitul secolului al XIVlea, de Voievodul Dan I (1383–1386), fratele lui Mircea cel Bătrân.
A doua a fost zidită pe locul celei dintâi între anii 1576–1586,
de Episcopul Mihail al II-lea, iar ulterior a fost refăcută de Voievodul Matei Basarab (1632–1634), fiind arsă şi dărâmată de turci,
în timpul războiului pe care l-au avut cu austriecii (1736–1737).
A treia biserică a fost ctitorită de Episcopul Climent, între anii
1737–1745, dar a căzut pradă unui mare incendiu, care a cuprins
oraşul Râmnic în Duminica Învierii din anul 1847.
Biserica actuală este ctitoria Sfântului Calinic de la Cernica,
Episcopul Râmnicului între anii 1850–1856, fiind proiectată şi
construită de ucenicii marelui Ierarh, care au zidit şi bisericile
Sfintelor Mânăstiri Cernica, Pasărea şi Frăsinei, care sunt foarte
asemănătoare între ele. Biserica are forma clasică, trilobată,
împărţită în: altar, naos, pronaos şi pridvor închis, având trei
turle dintre care una centrală mare şi două frontale mai mici şi
este construită din ziduri masive în formă de cruce, cu sânuri
largi, altar mare, bolţi semicalotate, ferestre late, mari şi înalte.
Este pardosită cu ciment mozaicat şi acoperită cu tablă. Are cinci
ferestre mari, împodobite cu vitralii: în Sfântul Altar: Sfântul Ierarh
Nicolae; în naos: Naşterea Domnului şi Învierea; în pronaos: Sfinţii
Ierarhi Grigore Teologul şi Sofronie Patriarhul Ierusalimului.
Catapeteasma este lucrată din lemn de tei masiv, sculptată
cu deosebită măiestrie, folosindu-se pentru executarea bogăţiei
florale ghirlande şi buchete din lemn aurit. Pictura a fost restaurată
în anul 1968 de pictorul Traian Trestioreanu (1919–1972).
Într-un baldachin sculptat artistic în lemn, amplasat în pronaos,
se află din vechime spre închinare, capul Sfântului Mare Mucenic
Mercurie şi o parte însemnată din Moaştele Sfinţilor Mucenici Carp
şi Teodor Stratilat. În ultimul an, acestora li s-au adăugat o parte
din Moaştele Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina, din ale Sfântului
Ierarh Luca al Crimeii şi din ale Sfântului Sfinţit Mucenic Haralambie.
În anul 2014, a venit în fruntea Eparhiei Râmnicului Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Varsanufie. După instalare, atât Catedrala,
cât şi întregul ansamblu arhiepiscopal a intrat într-un amplu proces
de restaurare; exteriorul bisericii a fost curăţat, vopsit şi spoit din
nou, iar interiorul a fost îmbogăţit prin aducerea de noi icoane,
Sfinte Moaşte şi obiecte liturgice. Printre ele, un loc de cinste
ocupă Icoana Prodromiţa, a cărei istorie va fi redată pe scurt, după
Cuvântarea Monahului Sava Ploeşteanul, care relatează următoarele: În anul 1863, părinţii ieroschimonahi Nifon şi Nectarie,
fondatorii Schitului românesc Prodromul din Muntele Athos
(Grecia), venind în Ţara Românească pentru trebuinţele Schitului,
aveau la inimă dorinţa şi evlavia pentru o sfântă icoană mai
însemnată şi de minuni făcătoare a Maicii lui Dumnezeu, care să
fie spre mângâierea celor ce se află în acest sfânt locaş, după cum
au aproape toate mănăstirile Sfântului Munte.
Deci, aflându-se părinţii Nifon şi Nectarie în oraşul Iaşi, capitala
de atunci a Moldovei, au început a căuta acolo un zugrav mai
iscusit şi cu viaţă plăcută lui Dumnezeu, care să le picteze o icoană
a Maicii lui Dumnezeu. Şi, din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, au
găsit un pictor bătrân, cu numele Iordache Nicolau, care s-a învoit
să le facă sfânta icoană, după modelul pe care i l-au dat părinţii.
Ei i-au impus însă şi datoria să lucreze cu post, adică începând de
dimineaţa până când i se va face foame, neluând nimic în gură;
iar după ce va mânca să nu mai lucreze la sfânta icoană, şi aşa să
urmeze lucrul până la săvârşirea ei.
Numitul zugrav a primit învoiala aceasta cu toată bucuria şi
evlavia, zicând doară că nu mai poate lucra acum ca mai înainte,
că a îmbătrânit şi îi tremură mâinile; iar părinţii Nifon şi Nectarie
l-au încurajat, zicându-i să se străduiască şi să aibă credinţă, că
îl va ajuta Maica lui Dumnezeu. Şi aşa, bunul bătrân zugrav a

început lucrul cu multă evlavie, şi lucra bine şi cu bună sporire
fondul icoanei şi veşmintele Maicii Domnului şi a Fiului ei Iisus
Hristos, iar feţele le-a lăsat la urmă, după rânduială. Deci, după ce
a terminat de pictat veşmintele, a început a lucra la chipul Maicii
Domnului şi al Domnului nostru Iisus Hristos. Dând mâna întâi
şi a doua, a mai rămas puţin ca să le desăvârşească. A doua zi,
de dimineaţă, pictorul s-a sculat şi a început a lucra iarăşi la feţe,
ostenindu-se cu mare stăruinţă aproape întreaga zi, cu nădejdea
că va reuşi să corecteze şi să le termine. Însă lucrul ieşea cu totul
dimpotrivă: nu numai că nu a reuşit să le îndrepte, ci le-a stricat
cu totul, încât chipurile au rămas strâmbe, urâte şi nepotrivite.
Văzând acestea, binecuvântatul bătrân zugrav s-a întristat
şi s-a mâhnit foarte tare, nepricepând ce va fi cu acest lucru al
său. Atunci a încetat a mai lucra, zicând: păcat de osteneala şi
postul ce am suferit atâtea zile, lucrând în zadar la această Icoană;
Dumnezeu să mă ierte, nu ştiu ce să mai zic: că, de astă noapte,
cu toată ştiinţa şi priceperea mea mă chinuiesc şi nu pot să le
corectez; dimpotrivă, acum chiar cu totul le-am stricat, ca şi cum
mi-aş fi uitat meşteşugul.
Din întâmplare, în ziua aceea au venit la dânsul părinţii Nifon
şi Nectarie, ca să vadă cum merge zugrăvirea sfintei Icoane,
şi când au văzut-o şi ei în starea aceea, s-au mâhnit foarte tare
şi s-au socotit nevrednici să facă acest dar Schitului lor, zicând:
Nu voieşte Maica Domnului să ne împlinească dorinţa şi evlavia
noastră. Dar ei au lăsat lucrul la buna voinţă a Maicii lui Dumnezeu
şi, mângâind cât au putut pe tristul zugrav, i-au zis să încerce să
o termine cât îi va fi putinţa, fiindcă ei tot o vor lua indiferent
cum va fi, şi plata ostenelilor lui o vor achita deplin, după cum
le-a fost învoiala. În aceea vreme, s-a întâmplat de era împreună
cu părinţii şi părintele ieromonah grec Grigorie Esfigmenitul, în
sinodia părintelui arhiereu Nil Pentapoleas, care, văzând Icoana
într-acest fel, a zis părinţilor Nifon şi Nectarie: Păcat de cheltuielile
ce faceţi sfinţiile voastre, şi vă rog să nu duceţi o astfel de Icoană
în Sfântul Munte, că acolo sunt mulţi pictori foarte buni, care
pot cu adevărat să facă o icoană cum se cuvine, după dorinţa
sfinţiilor voastre. Părinţii i-au răspuns că probabil o vor dărui la
o biserică mai săracă din ţară. După aceasta, părinţii au plecat,
mergând la metocul lor, iar bătrânul zugrav a acoperit Icoana cu o
pânză curată şi, încuind cu cheia uşa camerei unde picta, a rămas
foarte mâhnit, ne-mâncând nimic ziua aceea, ci numai se ruga şi
se închina, până s-a obosit, apoi s-a culcat să se odihnească. A
doua zi, sculându-se mai de dimineaţă, şi luând cheia a deschis
uşa camerei unde lucra şi a început a pregăti cele necesare pentru
zugrăvit, având multă dorinţă şi evlavie ca să se apuce de lucru; şi,
făcând câteva metanii, se închina şi se ruga Maicii lui Dumnezeu
ca să-i lumineze mintea şi să-l ajute.
Şi mergând la Icoană ca să înceapă lucrul, a ridicat pânza de pe
faţa Icoanei, şi atunci, o, minune a Maicii lui Dumnezeu!, a văzut cu
adevărat că sfintele feţe sunt cu dumnezeiască minune îndreptate,
încuviinţate şi desăvârşite de la sine, fiind pline de dumnezeiesc
har şi dar. Această preaslăvită minune văzându-o bătrânul zugrav,
împreună cu ucenicii săi, se minunau şi preamăreau pe Maica lui
Dumnezeu, că ea singură cu minune dumnezeiască şi-a preamărit
sfânta sa faţă şi a Fiului său, pe care minune, pentru mai bună
adeverire, cu înscris şi punerea peceţii şi a semnăturii lui, a dat
părinţilor Nifon şi Nectarie, mărturie care s-a pus să se păstreze în
arhiva acestui Schit.
Cuprinsul acestei mărturii este acesta: „Eu, Iordache Nicolau,
zugrav din oraşul Iaşi, am zugrăvit această sfântă Icoană a Maicii
lui Dumnezeu, cu însăşi mâna mea, la care a urmat o minune
preamărită, în chipul următor: După ce am terminat veşmintele,
după meşteşugul zugrăvelii mele, m-am apucat să lucrez feţele
Maicii Domnului şi a Domnului nostru Iisus Hristos; după ce
am dat mâna întâia şi a doua, de noapte apucându-mă ca să
o zugrăvesc desăvârşit, privind eu la chipuri cu totul au ieşit
dimpotrivă, pentru care forte mult m-am mâhnit, socotind că miam uitat meşteşugul; şi aşa fiind, seara m-am culcat întristat, nemâncând nimic în ziua aceea, socotind ca, a doua zi, sculându-mă
să mă apuc mai cu dinadinsul.
După ce m-am sculat a doua zi, mai întâi a făcut trei metanii
Maicii lui Dumnezeu, rugându-mă ca să-mi lumineze mintea, să
pot isprăvi sânta ei Icoană. Şi, când m-am dus să mă apuc de
lucru, o! preaslăvite minuni ale Maicii lui Dumnezeu! S-au arătat
chipurile refăcute desăvârşit, precum se vede, iar eu, văzând
această minune, n-am mai adaos a pune pensula, fără numai
am dat lustrul cuviincios; deci, cu sfială am făcut aceasta ca să
dau lustrul la o asemenea minune. Aceasta este povestea acestei
sfinte Icoane”. Minunea aceasta s-a întâmplat în noaptea spre 28
iunie şi, din pricina prăznuirii Sfinţilor Apostoli, s-a mutat slujba

Icoanei în ziua de 12 iulie.
Părinţii Nifon şi Nectarie, fiind la metocul Schitului din oraşul
Iaşi, îngrijoraţi şi întristaţi, neştiind nimic despre această minune,
văd că vine unul dintre ucenicii zugravului foarte repede şi obosit,
spunând în gura mare: „Să trimiteţi curând să ia sfânta Icoană,
fiindcă în noaptea aceasta singură s-a zugrăvit şi acum poporul nu
mai încape privind această minune”.
Părinţilor nu le-a venit să creadă cele grăite de ucenic şi au
trimis pe părintele Dosoftei schimonahul, care avea ascultarea de
metocar la Iaşi; şi ajungând părintele Dosoftei la casa zugravului,
nu putea intra să vadă sfânta Icoană, de îmbulzeala poporului.
Apoi, învelind sfânta Icoană cu o pânză curată, a dus-o la metoc,
urmat fiind de popor. Şi venind în metoc, au închis porţile şi nu
au mai lăsat pe nimeni să intre, până se vor sfătui părinţii ce este
de făcut. Părinţii au făcut grabnic cunoscut Sfintei Mitropolii,
despre această minune. Şi, venind însuşi preacinstitul mitropolit
Calinic Miclescu, însoţit de tot clerul său, au văzut sfânta Icoană
şi, crezând, i s-au închinat cu toată evlavia, şi minunându-se au
zis: „Cu adevărat mare dar ne-a dăruit Maica lui Dumnezeu prin
această minunată şi prea-slăvită Icoană a sa!”.
Apoi, binecuvântând prin sfinţirea apei, a intrat poporul la
metoc spre închinare la sfânta Icoană, şi cerând a le citi paraclise
şi a face agheasmă cu care, stropindu-se, a început darul Maicii
lui Dumnezeu a lucra, prin această sfântă Icoană şi a face minuni
multe, pe care părinţii de la metoc nu le-au însemnat, fiind obosiţi
de îmbulzeala poporului, care cerea neîncetat a li se citi paraclise
şi agheasme, încât nu puteau să ţină socoteală de cine cu ce se
foloseşte, şi mai ales erau ameninţaţi de orăşeni că vor opri acolo
Icoana, zicând că este a lor, fiindcă în Iaşi s-a făcut minunea cu
zugrăvirea dumnezeieştilor ei feţe.
Înţelegând acestea părinţii Nifon şi Nectarie, şi văzând că se
înmulţeşte neîncetat poporul, au ridicat grabnic sfânta Icoană şi
au plecat spre Sfântul Munte.
Plecând din Iaşi, au mers cu sfânta Icoană în oraşul Huşi.
Dar şi aici, mult s-au mirat cum a simţit poporul, fiindcă au sosit
seara târziu la Episcopie, şi a doua zi, când s-a luminat, îndată
s-a umplut Episcopia de popor. Însă părinţii au plecat imediat,
temându-se ca nu cumva să-i urmărească de la Mitropolie, că
acum se înştiinţase şi Vodă Cuza, şi zicea: „Să se oprească sfânta
Icoană, că minunea s-a făcut în ţară”. De la Huşi, părinţii au mers
în oraşul Bârlad, ducând sfânta Icoană la casa doamnei Ecaterina
Şuţu, care cu multă dragoste şi cucernicie a primit venirea sfintei
Icoane. Aflând protoiereul din Bârlad, a poftit pe părinţi să aducă
sfânta Icoană în Catedrala oraşului, ca tot poporul de acolo să se
închine. Şi, începând a se închina mulţimea din acel oraş, iarăşi a
săvârşit sfânta Icoană mulţime de minuni.
Din Bârlad, părinţii au mers cu sfânta Icoană la Galaţi, şi au
aşezat-o în biserica Sfinţilor Împăraţi.
După plecare sfintei Icoane din Iaşi, în urmă s-a săvârşit o
prea slăvită minune şi de mare mirare în acel ţinut. Într-un han la
drumul mare, era un evreu cu soţia şi copiii săi; evreul, ducânduse după negoţul său, a lăsat în han pe soţie, copii şi o slugă a sa.
S-a întâmplat însă de a murit unde se dusese, iar un alt prieten al
său, de asemenea evreu, îngropându-l a luat marfa şi banii rămaşi,
apoi le-a dus soţiei mortului, spunându-i de întâmplarea morţii
bărbatului ei. După ce s-a dus evreul străin, vrăjmaşul a pus în
mintea slugii ca să omoare pe evreică, apoi să fugă de acolo; deci,
pândind-o noaptea, când era numai cu copiii, a intrat la dânsa,
pe când dormea, şi a început să o ameninţe că o va omorî de nu-i
va da banii. Iar ea, văzând primejdia şi, după toate rugăminţile
nefolosind nimic, a scos tot ce a avut şi i-a dat, numai ca să-şi
scape viaţa. Şi, luând sluga banii şi lucrurile date, a intrat în altă
grijă, socotind că evreica va spune la oricine va veni la han, iar
până la urmă va fi vădit. Deci, ca să fie fără grijă, s-a gândit să
o spânzure; şi, gătind spânzurătoarea, evreica, plângând, se ruga
să o lase cu viaţă, dar el îşi continua planul său. În acest timp,
evreica şi-a adus aminte de zugrăvirea cu minune dumnezeiască
a sfintei Icoane, pentru că se răspândise vestea pretutindeni; şi la
acea mare primejdie, evreica a început cu lacrimi a se ruga ca o
creştină, zicând: „Maica Domnului, dacă cu adevărat chipul tău s-a
zugrăvit prin dumnezeiască minune, precum am auzit, izbăveştemă de această primejdie, şi atunci voi crede şi mă voi boteza eu
şi toată casa mea.
Acestea şi alte mai multe zicând evreica, plângând cu lacrimi,
sluga s-a apropiat de ea să o atârne în laţ; dar, gândind că este
prea sus şi nu o va putea ridica, a pus un scaun sub el, şi laţul la
gât, să vadă dacă este potrivit; şi nu se ştie cum a călcat, că a sărit
scaunul de sub picioarele lui şi a rămas el însuşi spânzurat.
(Continuare în pag. 14)
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AL. FLORIN ȚENE: „…VIAȚA POETULUI TRAIAN DORZ
ÎNTRE REALITATE ȘI POVESTE ”
Petre CICHIRDAN

L

a Editura „Casa Cărții de Știință”, Cluj Napoca, 2021, a
apărut această carte de 360 de pagini, iată, deosebit de
caldă (proaspătă) ca apariție, și, uneori, atât de rece în conținut
(se simte când o deschizi și începi să citești, criminala răcoare
a spațiilor de siluire a deținuților politici, adevărați sfinți!).
O carte semnată de Al. Florin Țene, autor, care, de-a lungul
timpului a tipărit volum după volum, unul mai interesant decât
celălalt, demonstrându-și talentul de scriitor, romancier, dublat
de un mare enciclopedist. Cărțile domniei sale sunt cu atât mai
interesante cu cât autorul le îmbogățește cu date istorice și din
domenii conexe, și, care satisfac cititorii cu o cultură avansată,
dar, nu numai… Acestea sunt accesibile și celorlalți cititori, mai
puțin avizați, dar care au permanent o reală sete de cunoaștere…
«Al. Florin Țene, scriitor remarcabil, foarte cunoscut și apreciat
în viața literară românească, născut la Drăgășani, județul Vâlcea, în
anul 1942, ne-a încântat în 2010 cu volumul său intitulat Cărticica
de dat în leagăn gândul. Scriam, chiar atunci, că „cine o citeşte se
îmbogăţeşte, devine mai cultivat, acesta fiind chiar rostul unei cărți;
în câteva pagini, una, două, format mic, în câteva fraze, Al. Florin
Ţene ne pune în contact cu cele mai importante figuri ale culturii
universale și ale culturii române, pe aceasta din urmă fixând-o în
rândul marilor culturi ale lumii...”. La fel spunem și acum despre
acest volum închinat lui Radu Gyr, „Întoarcerea din cruciadă. Viața
poetului Radu Gyr între realitate și poveste”, mai mult, Al. Florin
Țene ne zugrăvește o Românie interbelică, impecabil, punând cum
era și firesc, accent pe Mișcarea Legionară în care au activat unii
dintre fiii acestei țări, dintre cei mai destoinici; mari oameni de
cultură, în primul rând! » (Povestea vorbii 21, nr 3, 2020) O serie
de biografii între „realitate și poveste” care, deja, au cucerit piața
literară românescă și care fac deliciul românilor din diaspora, care
și-au părăsit patria din cauza regimului totalitarist...lucru atât de
firesc astăzi.
Iată, am ajuns astfel la personajul Traian Dorz, eroul romanului
pe care ni l-am propus ca dezbatere, cel care a fost alături
de mentorul și creatorul acestei mișcări religioase, „Oastea
Domnului”, Iosif Trifa, preot în Sibiu, pentru ca după 1946, când
este scoasă din legalitate, el, Traian Dorz, să-i preia conducerea
și să o mențină vie, ca mișcare ortodoxă, în primul rând, pănă în
1990, când intră din nou în legalitate.
«Oastea Domnului este o mișcare din cadrul Bisericii Ortodoxe
Române, care a luat ființă în anul 1923, la inițiativa preotului
ardelean Iosif Trifa. După definiția pe care i-a dat-o părintele Iosif
Trifa, Oastea Domnului este „Aflarea și vestirea lui Iisus Hristos cel
răstignit”. După 1948 mișcarea a fost declarată ilegală de regimul
comunist. În această perioadă, „Oastea Domnului”, condusă în
anii grei ai stalinismului de Traian Dorz, care a totalizat 17 ani de
pușcărie pentru acest motiv1, a făcut parte din „biserica tăcerii”,
ansamblu informal de credincioși creștini din diferite confesiuni,
care refuzau să se supună autorităților comuniste, fiind, din acest
motiv, socotiți ca „tipărind și răspândind literatură interzisă”,
„uneltind împotriva orînduirii sociale” și „dușmani ai poporului”2.
În 1990 „Oastea Domnului” a fost reabilitată de statul român
și de Sinodul Bisericii Ortodoxe, care a ridicat caterisirea lui Iosif
Trifa. În zilele noastre, Oastea Domnului are sediul administrativ la
Sibiu, unde dispune de editură, librărie și tipografie proprie. Aici se
tipărește, cu binecuvîntarea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române,
săptămânalul „Iisus Biruitorul”si ziarul „Oastea Domnului” având
ca supliment revista pentru tineri „Timotheos”. » (Wikipedia 18
02 21)
Citind cartea, cunoștințele cititorilor despre această grupare
religioasă, laică, se vor îmbunătății, Al Florin Țene, reușind să o
zugrăvească cu ajutorul cuvântului în toate aspectele ei, urmărind
cu lux de amănunte atât istoria, cât și poetica autorului (conținutul
versurilor dorziene redate succesiv și voluminos în fiecare capitol).
La fel ca în romanul precedent, „Întoarcerea din cruciadă…” Ionuț
Țene, care a scris prefața la volum, aducându-l pe Radu Gyr în
contemporaneitate, „Radu Gyr-poetul secolului XX”; același om
de cultură clujean, critic literar, ni-l traduce literar pe Traian Dorz
în prefața romanului de față: „Traian Dorz sau poezia noastră cea
de toate zilele”: « În presa literară din perioada comunistă nu a
apărut absolut nici o poezie a „acestui ” Traian Dorz, despre care
spunea Nichita Stănescu că îi este prieten. (…) Să ne bucurăm de
poeziile sale și să citim și la alții. Traian Dorz a înțeles că poezia
este trăirea dusă până la capăt a simțirii frumoase în adevăr. »
Să mai amintim în această lungă introducere că redactor
de carte este Marius Mureșean, iar coperta a fost realizată de
Gabriel Hutera…un tom foarte bine realizat tipografic.

După ce parcurgem o parte, citim, tragem o primă concluzie:
acest roman este în același timp meritat (de cititori) și meritoriu
(pentru autor), urmărind viața eroului Traian Dorz între 1914,
când se naște, și 1989, când moare.
Urmărește viața poetului prin prisma evenimentelor sociale
și politice, dar și pe cele de familie, în mod cronologic, dar și
creația acestuia, literară, scrisă și tipărită, adiacentă acestor
evenimente…De la distanță, se vede că romanul închinat eroului
postbelic, deținut politic, Traian Dorz, este scris de un maestru
al narațiunii și dialogului, lectorul pasionat, urmărindu-i cu
atenție și interesantele versuri care i se pun în
față ca exemplificare, și, care, așa cum spunea
și prefațatorul, cu alte cuvinte, adună în ele
esențele unei adevărate creații lirice, poetice
„care l-au înălțat spre cerul unei poezii mai
bune, mai frumoase, aș spune chiar geniale.”…
„Treci, Doamne, peste toate lumină și balsam,/
Ștergând amara urmă a feței și-amintirii,/ Pentreaga mea ființă de-a pururea să n-am/ Decât
întipărirea iertării și-a iubirii!”
Am notat la pagina 27, Capitolul I, o
însemnare pe care am scris-o la lectură,
determinat de text dar și îndemnat de o poezie
a lui Eugenio Montale care-și descrie tristețea la
vederea lacrimilor copilului vinovat de comiterea
vreunui neajus, desigur, judecat de alții… „Nulla
paga il pianto del bambino/ a cui fugge il pallone
tra le case.” („Felicita’ raggiunta, si cammina”):
păcatul neștiut, inocent, al copilului, de a fi al
părinților și, care refuză de multe ori, chiar, paternitatea. Să vedem
textul: „Mai întotdeauna, băiatul aștepta cu groază întâlnirea cu
Constantin și chiar cu mama. Nu știa niciodată cu ce a greșit, dar,
întotdeauna era certat, înjurat și bătut de către amândoi părinții.
După o astfel de ceartă, Traian nu avea voie nici să plângă, chiar
dacă era lovit cu nuiaua sau biciul peste picioarele goale.”
„În această școală a învățat până în clasa a șaptea” pag. 31,
Capitolul II, observăm: propoziția… care exprimă o anume liniște
a omului sigur pe el, de ce nu, ardelean. Scurt și profund. Și care
șterge cât de cât imaginea unei copilării grele, dar cu o școală
bazată pe credință, în care «nu de puține ori dascălul le spunea
la școală, ce spusese Seneca în antichitate: „Adevărata fericire
presupune să te bucuri de clipa prezentă fără să fii nerăbdător cu
privire la viitor și fără să fii afectat de speranță sau frică.” » …iată,
latura filosofică! Mai tragem de-aici o concluzie: citind o carte,
nu trebuie numai să trăim o experiență, ci, și să învățăm ceva!
…Iată o triadă a lumii apuse, plină de adevăr, și care astăzi este
negată, dar o citim în însemnările lui Traian Dorz, când acesta era
copil (noi i-am descoperit conținutul abia la bătrânețe confruntați
cu mizeria ce se întâmplă astăzi): Biserica, Fabrica și Familia Strada, desigur în cazul lui Traian Dorz înlocuim Fabrica cu Munca
pământului pentru sine sau pentru alții. „Era perioada când Traian
citea cu nesaț Biblia și își nota unele versete pe un caiet cu coperți
verzi. În sufletul său se întipărise trei frumuseți: •Rugăciunea de
evlavie și de credință pe care o înălța în fiecare zi dimineața spre
Cer, la masă și la cină. • Bucuria și cântarea muncii • Dragostea și
înțelegerea frumoasă dintre vecini, prietenia” (pag. 37)… Și tăria
care îl pregătește, rezistența, pentru viitorul sovietic: „Atât de la
bunic, dar și de la tată, Traian a învățat să nu se plângă de nimic.”
La 15 ani Traian Dorz primește în față realitatea, are loc
întâlnirea cu Iosif Trifa, și, prin acesta, cu Mântuitorul: „După
Liturghie, preotul Istrate, aflat în fața altarului, l-a felicitat
pe absolventul Traian Dorz, premiindu-l pentru frumoasele
răspunsuri la religie la examenul de absolvire, cu cartea „Corabia
lui Noe”, scrisă de părintele Iosif Trifa din Sibiu” (pag. 39).
Iisus, Domnul, este în noi, în fiecare, mai mult decât în altă
parte. Domnul din noi are puteri la fel de mari precum Cel de
deasupra, Unic, putând face și bine și rău! Depinde de cât de
curat ne este creierul, mintea: „Odată, privindu-se în apă, a avut o
vedenie: Un băiat culcat într-un pat alb. Sunt eu, précis sunt eu!
Dar ce caută Iisus al meu la capătul patului? Își spunea el.” (pag.
40) …„Întotdeauna l-am avut pe Hristos în mine, dar nu știam că-l
am” (pag. 41).
Întotdeauna, școala, învățătura și coronița la sfârșit de an
presupunea în prealabil, cel puțin la școala noastră din anii ′60,
model Spiru Haret: tortul, găina sau curcanul… „Uite și acum în
clasă, văd cum profesorul se face că nu-l vede pe colegul Marin
care copiază la extemporal. Păi …știu de ce. Duminica trecută
înainte de slujba de la biserică i-a adus un curcan viu.” (pag.70)
Iată alte pagini pe care trebuie să le citească orice patron de ziar,

orice conducător de oraș în care se tipăresc ziare: „Să fie bucuria
mai mare trimite acasă soției și părinților volumul de versuri
și 450 de lei, din cei 500 de lei, sumă reprezentând Premiul
pentru carte. Erau, practic, primii lui bani primiți de la Redacția
publicațiilor Oastea Domnului din Sibiu” (pag.81)…Așa am vrut
și noi să facem, să dăm bani elevilor și studenților care publică
articole legate de cultură în ziarele noastre! Dar ți-ai găsit!...cu
cine să se aplice Legea 186/ 2003… Cerusem bani la Primărie și
la C.J. din 2014 până astăzi, și, doar promisiuni! mai mult sau mai
puțin prietenoase.
Ca întotdeauna Al Florin Țene nu-și dezminte
talentul și știința în descrierea lucrărilor de artă,
mai ales a monumentelor, oferind date pe care
nici un album foto, de reclamă, monografie de
lux, nu le prezintă, autorii, critici sau renumiți
istorici, arătându-și crasa incompetență! În
transmiterea informației... La pagina 89, Al.
Florin Țene ne prezintă monumentul din centrul
Clujului, operă colosală, statuia ecvestră a lui
Mateiaș Corvinul și a căpitanilor săi, care a
fost realizată de Janos Fadrusz în 1902, după
ce macheta fusese realizată în 1894 și a fost
premiată în 1900 la Expoziția Universală de
la Paris!!! …informații, și mai mult decât atât,
aflate din minunata carte a celebrului scriitor
clujean născut la Drăgășanii de Vâlcea! Bravo
maestre, așa să te ții, arta, marea cultură, nu are
naționalitate!
În viață, permanent ne poticnim de ceva,
așa e viața, acolo unde avem prieteni, avem și dușmani. Da, chiar
și așa, de acolo de unde te aștepți mai puțin, de acolo îți vine
necazul. Personal, unde am lucrat, ca un făcut, dacă directorul
îmi era prieten, inginerul șef mi-a fost dușman, și invers. Așa
și Traian Dorz, de unde se aștepta mai puțin, de la apărătorii
lui Iisus, Mitropolia Sibiului, de acolo l-au lovit toate intrigile
Mitropolitului, care îi purta sâmbetele mai ales lui Iosif Trifa,
creatorul Oastei Domnului, și care pentru Traian era un sfânt!
„Intrigile Mitropolitului nu se opriseră. (…) Procesul măsluit de
oamenii Mitropolitului îl catadicsise pe Preotul Iosif” (pag.98).
Întregul roman scris de Al Florin Țene este o povestire măreață
însoțită de trăiri care dau viață unui roman biografic între „poveste
și realitate”, la 25 de ani, Traian Dorz fixându-și linia vieții, aceasta
convergând total către Oastea Domnului, și, înduioșător, în
fiecare clipă de trezire din munca sa, poetul dând fuga să-și vadă
familia, s-o revadă pe „draga lui Maria”. Pentru protecția acestei
familii comportamentul poetului era destul de reținut, dar de la
această linie definitivă, el, neabdicând niciodată. Iată, aproape
o tentă romantică, aproape o tentă habotnică pentru credința
în Mântuitor. Însăși raportul dintre bine și rău schimbându-se,
între boală și sănătate, când acest raport este în defavoarea
personajului… „Și bolile sunt necesare uneori…” (pag.115) îi
spune fratele Marini, când Traian îl înștiințează că a fost reformat
și nu mai trebuie să meargă în armată! Așa se întâmplă și cu
Traian Dorz, datorită poeticii sale, credinței, prietenilor din Oastea
Domnului, nu este trimis în linia întâi. Parcă am spune că viața
urmează geniul, soarta - cum se mai spune - această viață urmând
a se supune planului prestabilit în gena fiecăruia, datului! O carte
ardelenească în care nimeni nu vrea să meargă la război!... Patria
fiindu-le familia și strada cu Dumnezeu în inimă. Atâția și atâția
ardeleni au fost luați prizonieri de Armata Roșie, în 1944, și duși
să muncească în minele din Dombas!
Notele de la subsol sunt uneori cutremurătoare, sunt citite
cu pasiune, dovedindu-se că cititorul român are o imensă foame
de aflare a adevărului!…de 30 de ani, cei mai mulți, încercând, mai
rău decât în timpul comunismului, să-l ascundă! La paginile 117,
118 și 119 suntem încântați de aceste informații pe care noi leam completat cu cele culese din arhivele vâlcene! La Ocnele Mari
din județul Vâlcea a fost încartiruit guvernul polonez în 1939. O
parte în Ungaria, o parte în România. În al Doilea Război Mondial,
Polonia a pierdut o cincime din populație…informații care ridică
la rang de erou însuși poporul polonez aspru pedepsit de istorie,
și nemeritat!
Pe manșeta unei pagini din carte găsim notat: Al Florin Țene,
scriitorul care produce bijuterii literare (ne-am referit la cele trei
cărți pe care, în timp, le-am prezentat), scriitor care ne-a onorat
cu raportul pozitiv, deosebit de apropiat, față de domnia sa. Da,
un scriitor care produce bijuterii! De-a dreptul, nemaivăzute!
Râmnicu Vâlcea, 10 februarie 2021
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ALEXANDRU IOAN CUZA ŞI MIHAIL KOGĂLNICEANU
ÎN JURNALISTICA EMINESCIANĂ
(Sinteză)

Gheorghe DUMITRAȘCU

Î

n publicaţiile eminesciene interesul pentru generaţia
revoluţiei de la 1848 s-a manifestat deschis şi temeinic
argumentat, fie printr-o critică obiectivă însoţită de aprecieri
frumoase pentru unii reprezentanţi ai acestei generaţii, în mod
special pentru Al. I. Cuza şi M. Kogălniceanu, făuritorii marilor
reforme ale statului român modern din anii 1859-1866, fie
printr-o critică virulentă la adresa liberalilor-conservatori aflaţi la
putere în perioada 1876-1888.
Spaţiul cel mai mare şi mai important îl ocupă paginile
dedicate lui Al. I. Cuza şi corespunde etapei unei maxime
străduinţe a clasei politice, care a luat puterea în România după
înlăturarea domnitorului, la 11 februarie 1866, de a compromite
numele acestuia şi de a-i contesta opera sa reformatoare care a
marcat prima etapă de modernizare a României. A urmat
efectiv o perioadă de 4-5 decenii, dar şi în anii următori,
când clasa politică din România, mai ales cercurile
conducătoare, au încercat să scoată din conştiinţa politică
românească amintirea domnitorului Al. I. Cuza, deşi
imaginea acestuia continua să trăiască, ca o legendă vie,
în conştiinţa populară, a ţăranilor împroprietăriţi la 1864,
precum şi a urmaşilor acestora.
Eminescu avea nouă ani când Unirea celor două
Principate a trecut dintr-un frumos vis în domeniul
realităţii (1859), iar când Cuza Vodă a fost detronat
(1866), marele poet împlinea şaisprezece ani. Ceva
mai târziu, când poetul avea douăzeci de ani, împreună cu doi
prieteni, studenţi şi ei, îl va cunoaşte personal şi-i va prezenta un
călduros şi sincer omagiu în vizita făcută de Anul Nou, la Döbling în
apropiere de Viena, la 1 ianuarie 1870, când Cuza suporta cu greu
durerosul exil departe de ţara sa. Impresionat de personalitatea
„nefericitului” Domn, Eminescu n-a vorbit nu numai o dată despre
Cuza, apreciind cu francheţea-i cunoscută, locul şi rolul acestuia
în istoria noastră. Alegerea şi domnia lui Al. I. Cuza au fost socotite
drept „revoluţie socială” şi „guvern de emancipare politică şi
socială”(1). Eminescu aprecia că „toate atributele unei neatârnări
reale s-au câştigat de către Vodă Cuza”. Atenţia marelui publicist
s-a îndreptat, mai întâi, asupra câtorva aspecte importante ale
domniei sale: reformele sale, secularizarea averilor mănăstireşti
dar mai ales reforma agrară, lovitura de stat şi cauzele sale, politica
externă şi exilarea domnitorului. Însemnătatea reformelor este
văzută prin prisma interesului său faţă de ţărănime, considerată
de poet „clasa pozitivă a societăţii”. Se va referi la reforma
agrară din 1864 în multe articole ale sale, scoţând în evidenţă
principiul sănătos care a stat la baza ei, dar relevându-i şi urmările
nesatisfăcătoare. Aprecieri pozitive are poetul privind reforma
secularizării mănăstireşti, respingând pretenţiile ierarhilor greci,
admirând hotărârea şi demnitatea cu care domnitorul acţiona în
privinţa impunerii acestei reforme. A condamnat obstinaţia cu
care ierarhii greci luptau pentru anularea reformei. Observaţii
pertinente le face Eminescu şi asupra loviturii de stat din 2/14 mai
1864, înfăptuită de domnitor cu sprijinul lui M. Kogălniceanu, care
a permis realizarea reformei agrare. Privitor la acest act istoric,
apărând memoria lui Cuza în „Timpul” din 27 februarie 1882,
Eminescu scria că nimeni, cu atât mai puţin fruntaşii liberali, n-ar
fi avut capacitatea de a rezolva măcar una dintre problemele
importante pe care le-a rezolvat domnitorul Cuza. „Le-a rezolvat,
e drept – scrie poetul – ca Alexandru nodul gordian, dar a curăţit
atmosfera de toate sofismele de temporizare şi n-a cumpărat nicio
reformă din lăuntru cu concesiuni din afară”, dovedind „un spirit
franc şi în mare grad capabil de adevăr... cu o inimă curajoasă”(2).
Publicistica eminesciană cuprinde ample referiri la înlăturarea
domnitorului în noaptea de 11/12 februarie 1866, printr-un
complot considerat de el „criminal”, la care şi-au adus contribuţia,
efectiv, o serie de ofiţeri a căror atitudine trădătoare a asigurat
succesul conjuraţiei (monstruoasa coaliţie). „Astăzi patrusprezece
ani era o mişcare în Bucureşti şi în ţară. O conspiraţie se urzise în
contra lui Vodă Cuza, care n-ar fi izbutit nicicând dacă o seamă de
naturi criminale, care spre ruşinea ţării şi a obştii, făceau parte
din puterea armată, n-ar fi ridicat cu laşitate mâna lor nelegiuită
contra Domnului Ţării. Mişcarea care purta în fruntea-i stigmatul
trădării de Domn, a unuia dintre domnii cei mai patrioţi din câţi au
fost vreodată în ţările Dunării române, cată să aibă în caracterul
ei întreg sămânţa unor rele şi mai mari”(3). Pentru Eminescu,
carierele făcute în vremea lui Carol I de ofiţerii trădători de la 1866

constituie un simbol al unei involuţii istorice. El condamnă, fără
nicio ezitare, drept o flagrantă nedreptate istorică, modalitatea
înlăturării lui Cuza, iar o asemenea poziţie, plină de curaj şi
responsabilitate civică, a iritat cercurile oficiale în clasa politică
din acea epocă.
Oridecâteori se opreşte asupra acestui moment trist sau
vorbeşte despre cei care au participat la detronarea Domnitorului
român, pamfletarul foloseşte termenii cei mai duri. Spunea, în
replica dată unui discurs al lui Vasile Boerescu, că „actul de la
11 februarie 1866 cu participarea gărzii palatului la răsturnarea
Domnului e o infamie şi o laşitate. Vor trece veacuri şi nu va exista
român căruia să nu-i crape obrazul de ruşine de câte ori va răsfoi
istoria neamului său la pagina 11 februarie şi stigmatizarea acelei
negre felonii va răsări pururea în memoria generaţiilor, precum în
orice an răsare iarba lângă mormântul vândutului Domn”.(4)

Tot în legătură cu ascensiunea trădătorilor lui Cuza în
timpul domniei lui Carol I, poetul aruncă săgeţi critice la adresa
monarhului şi face aprecieri elogioase domnitorului Al. I. Cuza.
El considera că instalarea noului regim politic marca deschiderea
largă a porţilor pentru demagogia politică şi politicianism
deşănţat, pentru corupţie şi afaceri murdare şi, mai ales, pentru
o politică de desconsiderare a intereselor ţărănimii şi de plasare a
autorităţilor administrative în slujba celor puternici”.(5)
Eminescu nu se erija în apărător al Domnitorului Unirii nici
între judecătorii săi, nu urmărea să-i ascundă greşelile care,
socoteşte el, au fost. Dar, era îndreptăţit să afirme: „am fi orbi şi
răi români dacă am tăgădui meritele lui. Am înţelege să-i arunce
mănuşa oameni nepărtinitori, am înţelege să i-o arunce viitorul.
Trecutul n-are acest drept, căci nu e unul din contemporanii săi
care să fie vrednic de una ca aceasta”. (5)
Eminescu a subliniat nu odată, că cei şapte ani de mari
frământări ai domniei lui Cuza au însemnat o cotitură hotărâtoare
în istoria românilor cu toate greutăţile începutului de drum şi
potrivniciei celor ce nu vedeau deloc cu ochi buni progresul ţării
româneşti şi, mai ales, ceea ce avea să se înfăptuiască pentru cei
mulţi şi asupriţi.
Marele poet şi gânditor politic a avut capacitatea excepţională
de a pătrunde sensul profund al realităţilor istorice, a descoperit şi
a pus în lumină adevărul despre Al. I. Cuza, în condiţiile în care, la
nivelul elitelor politice ale timpului, acest adevăr se voia reprimat,
înnăbuşit de minciună şi calomnie.
Tot lui Eminescu îi aparţin unele dintre cele mai categorice
aprecieri asupra personalităţii marelui om de stat, istoricul şi
omul de cultură care a fost Mihail Kogălniceanu. Este ştiut că, în
„Timpul”(ianuarie 1878), oficiosul partidului conservator, marele
poet a început seria articolelor sale incendiare, condamnând
partidul de guvernământ şi pe fruntaşii liberali, pentru politica
lor inconsecventă, când Rusia, folosindu-şi forţa de mare putere,
relua sudul Basarabiei. Cum Mihail Kogălniceanu, ca ministru de
externe în guvernul liberal, a avut un rol important în desfăşurarea
evenimentelor din 1877-1878, este paradoxal, în raport cu
campania antiliberală a poetului, să constatăm că Eminescu a
apreciat şi admirat în persoana lui Mihail Kogălniceanu ca fiind
un reprezentant de frunte al unei pleiade de oameni de cultură
şi patrioţi, alături de V. Alecsandri, Costache Negri, Costache
Negruzzi ş.a. Eminescu remarcă meritele generaţiei Kogălniceanu
în plan cultural şi literar, dar şi în plan politic, subliniind într-un
număr apreciabil de articole rolul important al lui Kogălniceanu
în evenimentele de la 1848, 1857 şi 1859 şi în timpul domniei
lui Al. I. Cuza. Rolul acestei generaţii, la edificarea statului român
modern, poetului i se pare că se află cu mult deasupra rolului
generaţiei următoare, a tinerilor din zilele sale. „Cât de puţini
tineri se disting - scria el – şi chiar astăzi un Kogălniceanu sau
Epureanu se deosebesc aproape de tot tineretul nou, cât cerul de

pământ, în vorbă, în spirit, în toată atitudinea”.(7).
O altă ipostază a lui M. Kogălniceanu – aceea de om de stat,
om politic şi diplomat – este surprinsă de Eminescu când, prin
acţiunea fermă adoptată în calitate de ministru de externe, am
obţinut recunoaşterea de către Poartă a „indivizibilităţii statului
român (august 1876). Mai târziu, el comentează favorabil
dispoziţiile lui Kogălniceanu trimise agenţilor diplomatici din
străinătate vizând Convenţia cu Rusia. România, scrie poetul cu
acest prilej, „face nu politică de simpatii, ci numai de raţiune [...].
Nimeni nu va putea pretinde ca România să se jertfească pentru
Europa când aceasta ar binevoi a sta cu mâinile în sân şi nimeni nu
o va putea ţine de rău dacă va alege cândva calea ce i se va părea
conformă cu interesele ei”.(8)
În timp ce la adresa lui I.C. Brătianu şi C.A. Rosetti curg acuzaţii
grave în chestiunea anexării Basarabiei de către Rusia (1878),
Kogălniceanu este gratificat de poet cu aprecieri din cele mai
măgulitoare, cum scrie, de pildă, la 30 noiembrie 1879, că
acesta este „singurul om cu o înţelegere extraordinară din
cabinetul trecut”, în timp ce, în acelaşi articol C.A. Rosetti
este numit „bătrânul cap al demagogiei române”.(9)
Este necesar să amintim că, totuşi, nu lipsesc şi unele
critici la adresa lui Kogălniceanu, vizând interese materiale
sau inconsecvenţa în ordinea luptei politice, însă rămâne
constantă opţiunea pentru aprecierea personalităţii sale,
a capacităţilor intelectuale şi spiritului său patriotic. El
este, cum se exprima poetul, orice i s-ar reproşa „ilustrul
om politic”, el rămâne orice s-ar zice, „singurul om politic
cu o inteligenţă superioară în cabinetul de nulităţi al domnului
Brătianu”.(10)
Aprecieri asemănătoare întâlnim şi în complicata problemă a
Dunării, unde poetul relevă hotărârea cu care Mihail Kogălniceanu
respinge presiunile Austro-Ungariei vizând asigurarea supremaţiei
şi controlului său asupra Dunării, iar la 2 februarie 1882, poetul
nota: „Oricâte imputări ar avea cineva de făcut omului de stat
de la 2 Mai, un lucru nu ni-l poate contesta nimenea: claritatea
de vederi, judecată cuprinzătoare, sigură şi fără şovăire, o mare
inteligenţă unită cu talentul de a se manifesta cu toată vioiciunea
în scris şi prin viu grai”.(11) Într-unul din manuscrisele sale cu
data de 11 februarie 1883, în aceeaşi chestiune, poetul va nota:
„Kogălniceanu, bolnav şi bătrân, reîntinereşte în culmea vieţii
sale pentru a apăra Dunărea, mişcătoarea pavăză de argint a
neatârnării noastre vechi, a cărei pierdere totdeauna robie a
însemnat”.(12)
Din textele enunţate rezultă că M. Kogălniceanu, ilustrul
liberal moderat, este plasat de Eminescu pe o altă poziţie decât
foştii colegi de guvern, cărora le rezerva o publicistică cu unele
învinuiri nedrepte, chiar dacă pornesc de la un miez de adevăr,
mai ales când este vorba de aprecierea unor atitudini şi fapte
politice vizând aspiraţiile de independenţă şi de demnitate a
statului român. După cum remarcă şi cei mai valoroşi exegeţi
ai operei poetului nepereche, aceste opinii se înscriu în sfera
unor convingeri profunde care sunt ale poetului însuşi, iar nu
ale unui gazetar în slujba unui partid politic. El depăşea limitele
unui conservatorism şi ale unei atitudini publice, care ar fi fost
pe placul liderilor conservatori, adesea displăcând sau iritând pe
fruntaşii acestui partid. Ca de obicei, scrisul său se ridica deasupra
disputelor partizane şi rostea adevăruri esenţiale. Referitor la
acest aspect, ni se pare concludentă aprecierea lui N. Iorga: „a-l
vedea pe Eminescu ca un simplu sîmbriaş în slujba partidului
conservator”, arată ilustrul istoric, „e o mare injurie, fiindcă omul
a crezut în fiecare rând pe care l-a scris şi n-a avut în viaţă decât
norocul pe care l-a avut pentru că s-a îndărătnicit să nu scrie
decât ce corespundea cu conştiinţa lui cea mai lămurită, cea mai
incapabilă de a fi schimbată”.(13)
Note:
1. Mihai Eminescu, Opere, vol. XIII, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1985, p. 19. 2. Ibidem. Vezi, Nicolae Isar, În
viziunea lui Eminescu, domniile lui Al. I. Cuza şi Carol I, în „Opinia
naţională”, nr. 537, 13 iunie 2011. 3. Vasile Râpeanu, Alexandru
Ioan Cuza aşa cum l-a văzut Mihai Eminescu, în „Opinia naţională”,
nr. 463, 19 ianuarie 2009, p. 1 şi 8. 4. Mihai Eminescu, op. cit.,
p. 64. 5. Nicolae Isar, op. cit. 6. Vasile Râpeanu, op. cit., p. 8. 7.
Mihai Eminescu, vol. X, ed. cit.,p. 79. 8. Ibidem, vol. IX, p. 375.
9. Ibidem, p. 152. 10. Ibidem, p. 177. 11. Ibidem, vol. XIII, p. 44.
12. Ibidem, p. 256. 13. Nicolae Iorga, Eminescu, Editura Junimea,
Iasi,1981,pag. 311
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STATELE UNITE ALE AMERICII VOR SĂ-ŞI RESTABILEASCĂ
ROLUL DE LIDER MONDIAL
Gheorghe PANTELIMON

P

e 3 noiembrie 2020, în Statele Unite ale Americii au avut
loc alegeri prezidenţiale, care au o importanţă deosebită
la scară planetară, fiind vorba despre prima putere economică
şi militară la răscrucea dintre secolele 20 şi 21. În scrutinul
prezidenţial s-au confruntat preşedintele în exerciţiu, Donald
Trump, candidat al Partidului Republican şi fostul vicepreşedinte
al SUA în administraţia Barack Obama, Joe Biden, din partea
Partidului Democrat. Au fost cele mai tensionate alegeri din istoria
ţării. Sistemul electoral american, care datează din 1780, a fost
complicat şi mai mult în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus
care a contribuit la mărirea semnificativă a numărului de voturi
prin corespondenţă şi anticipate, care şi-au pus amprenta pe
scrutin. În ciuda pandemiei, prezenţa la vot a fost fără precedent;
ambele partide şi-au extins enorm baza electorală, ca urmare, cei
doi candidaţi au avut cele mai multe voturi din istoria recentă a
alegerilor prezidenţiale din SUA: Joe Biden – 80 de milioane, iar
Donald Trump – 75 de milioane. Totodată a fost cea mai scumpă
campanie electorală din istoria alegerilor americane, depăşind
toate recordurile.
În confruntările electorale televizate între cei doi candidaţi
nivelul discuţiilor a coborât, au avut loc multe atacuri la persoană,
jigniri, hărţuiri, întreruperi, mai ales la prima întâlnire. Pandemia
de COVID-19 a fost unul din subiectele care au dominat dezbaterea
politică. După alegeri, între cei doi competitori s-a declanşat
o bătălie aprigă pentru putere, care s-a mutat în justiţie şi în
stradă. În mod cu totul surprinzător au fost acuzaţii de fraudare
a votului venite mai ales din partea republicanilor, care ni se par
anacronice, când este vorba de cea mai mare şi mai consolidată
democraţie din lume. Donald Trump a depus aproximativ 50 de
plângeri pentru contestarea rezultatului votului, care au fost
respinse în justiţie. Totodată s-au desfăşurat proteste ample care
au degenerat în violenţe, existând riscul să arunce ţara în haos.
Pe 14 decembrie 2020 s-a reunit Colegiul Electoral şi a
aprobat victoria democratului Joe Biden, care a obţinut 306 voturi
ale electorilor federali, în timp ce contracandidatul său, Donald
Trump, 232 voturi. Pe 6 ianuarie 2021, Camera Reprezentanţilor
şi Senatul au certificat voturile din Colegiul Electoral, au validat
rezultatul alegerilor şi au declarat victoria democratului Joe Biden.
În încercarea de a împiedica recunoaşterea de către Congres a
reuşitei lui Joe Biden, în aceeaşi zi, câteva mii de simpatizanţi ai lui
Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul, un templu al democraţiei
americane şi au vandalizat clădirea. În 6 ianuarie a.c., ziua neagră
de la Capitoliu, cinci oameni au murit şi 18 au fost răniţi grav, în
ciocnirile îngrozitoare. Aceste violenţe au siderat omenirea şi au
zdruncinat SUA, iar lumea occidentală a fost şocată că asemenea
evenimente s-au petrecut în inima democraţiei americane. După
aceste violenţe şi distrugeri Donald Trump şi-a recunoscut pentru
prima oară înfrângerea, iar Camera Reprezentanţilor a votat
punerea sa sub acuzare pentru incitare la insurecţie.
Pe 20 ianuarie 2021 a fost Ziua Inaugurării, o zi de importanţă
istorică. Secret Service a lansat o acţiune de securitate fără
precedent în istoria SUA. Ca urmare a acestor măsuri draconice,
în timpul ceremoniei de învestire a celui de-al 46-lea preşedinte
al SUA, Joe Biden, nu s-au mai repetat violenţele din 6 ianuarie
2021. Solemnitatea s-a desfăşurat în aer liber, iar noul preşedinte
a depus jurământul pe treptele Capitoliului, cu mâna pe o Biblie
de familie, veche de 127 de ani. A fost o învestire atipică din toate
punctele de vedere, într-un cadru restrâns, la care au asistat circa
1000 de persoane, în absenţa lui Donald Trump, primul preşedinte
care nu a participat la învestitura succesorului său, ceea ce nu s-a
mai întâmplat în ultimii 152 de ani. Kamala Harris a devenit prima

ICOANE MIRACULOASE
(Urmare din pag. 11)
Iar evreica, văzând această minune, a crezut cu toată casa ei,
şi s-a botezat după cum făgăduise.
La plecarea din Galaţi a părinţilor Nifon şi Nectarie cu sfânta
Icoană, fiind aproape de pornire, s-a făcut faţa sfintei Icoane ca
„ghermeşitul” <în turcă: stofă de mătase scumpă, orientală n. n.>,
adică valuri de-a curmezişul obrazului ca transpirat, apoi, intrând
în vaporul austriac „Loid”, se mirau toţi câţi se aflau în vapor, de
acest chip minunat al sfintei Icoane, nu numai călătorii creştini
ortodocşi, ci şi matrozii austrieci, cinstindu-l şi închinându-i-se.
Ajungând părinţii cu sfânta Icoană la Sfântul Munte, la

femeie de culoare care deţine funcţia de vicepreşedinte al SUA şi
rămâne un politician-cheie pe termen lung.
Primul discurs al preşedintelui Joe Biden a fost mobilizator,
sintetizând semnificaţia evenimentului şi principalele direcţii ale
politicii interne şi externe americane în etapa viitoare. Concis,
obiectivele sale sunt: unitate, reconstrucţie, reconciliere şi
speranţă.
Joe Biden are o moştenire grea. A preluat conducerea
SUA într-o perioadă de criză şi se va confrunta cu numeroase
provocări, cea mai mare fiind polarizarea intensă a societăţii
americane care este fracturată, divizată, cum nu a mai fost
niciodată, ceea ce reclamă o activitate intensă de refacere afectivă
a coeziunii sociale, de aceea temele discursurilor sale sunt reunite
sub ideea „Americii Unite”. Fără unitate nu există pace, progres,
naţiune a spus preşedintele. Pe lângă reconstrucţia ţării un
obiectiv foarte important este reconstruirea imaginii SUA în lume,
domeniu în care se cere elaborată o strategie pentru stoparea şi
eliminarea declinului de superputere mondială. Conform viziunii
preşedintelui Joe Biden, SUA trebuie să-şi restabilească rolul
de lider la nivel global. Acesta a afirmat că „America s-a întors
pregătită să conducă lumea, să-şi reia locul de conducător pe plan
mondial, în loc să se retragă”. Noul lider de la Casa Albă va pune
accent pe promovarea multilateralismului.
Printre problemele urgente de rezolvat se înscrie pandemia
de COVID-19, care a scăpat de sub control, fiind în creştere. De
la începutul acesteia până la sfârşitul lunii decembrie 2020 în
SUA s-au înregistrat 342.000 de decese, murind de coronavirus
mai mulţi americani decât în cel de-Al Doilea Război Mondial.
Economia ţării este dezechilibrată şi se confruntă ce cea mai
mare criză, după cea mai mare depresie economică din 1930,
de la începutul pandemiei fiind pierdute 10 milioane de locuri
de muncă. De asemenea nedreptăţile rasiale şi sociale necesită
măsuri urgente, fiindcă pandemia a adâncit prăpastia dintre
bogaţi şi săraci.
În plan extern, trebuie normalizate relaţiile cu NATO şi UE şi
reconfigurată politica faţă de Federaţia Rusă şi China, în prezent
legăturile fiind tensionate. Se ştie că în numele teoriei superizolaţioniste, Donald Trump a întrerupt unele conexiuni ale
administraţiei americane cu lumea.
În prima zi la Casa Albă, preşedintele Joe Biden a semnat 17
decrete prezidenţiale, iar cele mai multe au inversat unele decizii
luate de administraţia Trump. Astfel, SUA au revenit în Acordul
Climatic de la Paris, din anul 2015 şi în Organizaţia Mondială a
Sănătăţii. Printre măsuri se mai înscrie un plan masiv de relansare
economică post-COVID-19, în valoare de 1,9 trilioane de dolari,
prelungirea ajutoarelor suplimentare de şomaj pentru 18
milioane de americani, majorarea salariului minim la 15 dolari
pe oră, creşterea numărului de doze pentru vaccinarea împotriva
COVID-19, etc. Deşi în timpul campaniei electorale Joe Biden a
pledat pentru relaţii strânse cu Uniunea Europeană sunt şi opinii
conform cărora multitudinea problemelor din ţară va determina
ca iniţiativele de politică externă, relaţia transatlantică, Europa,
arsanaua Schitului Prodromu, au trimis veste sus la Schit, ca să
se pogoare preoţii îmbrăcaţi cu sfintele veşminte, cu tămâieri şi
cântări, spre întâmpinarea sfintei Icoane. Şi aşa, dusă fiind sfânta
Icoană, cu mare pompă, în sunetul clopotelor, a fost aşezată
în sfânta biserică, unde se vede de toţi şi i se face până astăzi
prăznuire obştească”.
Îndată ce Sfânta Icoană a fost aşezată în biserica Schitului,
s-au produs o serie de minuni, precum: vindecarea monahului
Inochentie care era „topit de boală”; tămăduirea fratelui Serghie
de muţenie şi surzenie; izbăvirea unui meşter care lucra la Schit,
de un duh necurat.
Martori oculari mărturisesc că: „La privegherile cele de toată
noaptea, la praznice împărăteşti şi, mai ales, la prăznuirea din
12 iulie, atât îi este faţa de veselă şi de voioasă ca de trandafir,

să rămână în partea finală a priorităţilor administraţiei sale. În
context trebuie luate în calcul ieşirea Marii Britanii din Uniunea
Europeană cât şi faptul că în luna septembrie 2021 mandatul
cancelarului Angela Merkel se va încheia, iar germanii se vor
prezenta la urne pentru a alege un nou parlament federal. Venind
în întâmpinarea unor măsuri de armonizare a relaţiilor, Uniunea
Europeană propune o coordonare în politica externă printr-un
document al Consiliului intitulat „O nouă agendă pentru UE şi
SUA, pentru o schimbare globală”. De asemenea, în luna martie
2021, va avea loc Summitul NATO de la Bruxelles, la care va
participa şi Joe Biden şi sunt aşteptări că relaţiile SUA cu aliaţii se
vor normaliza.
Economia mondială va fi supusă unor noi frământări şi s-ar
putea să se înregistreze o recesiune mai gravă decât cea de după
criza din 2008. În această direcţie sunt aşteptate noi măsuri care
vor fi adoptate la Summitul G20, al celor mai mari 20 de economii
din lume, care se va desfăşura în luna noiembrie 2021, în Italia.
Specialiştii apreciază că în politica SUA faţă de ţara noastră nu
ne putem aştepta la schimbări majore, dar ce se va întâmpla în viitor în SUA va avea efecte asupra lumii întregi, implicit asupra României. Alegerile din SUA vor conta foarte mult pentru ţara noastră în
plan politic, economic, administrativ şi al politicii externe.
Relaţiile ţării noastre cu SUA vor avea continuitate, fiindcă
din anul 2011, România îi este partener strategic. Există şi opinii
conform cărora relaţiile bilaterale ar fi fost încurajate mai mult de
Donald Trump, ştiind că pe 20 august 2019, preşedintele Klaus
Iohannis a fost primit la Casa Albă şi a avut convorbiri cu fostul lider
american Donald Trump. Dar şi Joe Biden este un bun cunoscător
al României, familiarizat cu ţara noastră. A ţinut legătura, în mod
activ, cu preşedinţii Traian Băsescu şi Klaus Iohannis, în vremea
când era vicepreşedinte în administraţia Barack Obama şi a fost
primit la Palatul Cotroceni în 2009 şi 2014. De asemenea a avut o
poziţie de sprijin referitoare la vizele pentru cetăţenii români care
vor să călătorească în SUA şi a apreciat că ţine de autorităţile
române să convingă în acest scop republicanii din Congresul
american.
Analiştii sunt de părere că noul preşedinte american va
adopta o poziţie moderată şi va continua unele proiecte ale
administraţiei Trump pentru România. Este posibil să rămână în
vigoare planul major care prevede construirea unei autostrăzi
şi a unei căi ferate care să lege porturile Constanţa de la Marea
Neagră şi Gdansk, de la Marea Baltică, din Polonia. De asemenea
americanii vor investi pentru construirea reactoarelor 3 şi 4 ale
Centralei Nucleare de la Cernavodă, iar ţara noastră va cumpăra
tehnologie nucleară americană. Joe Biden nu va retrage soldaţii
americani din Germania, care urmau să fie relocaţi în România,
pentru consolidarea flancului estic al NATO, dar vom beneficia, în
continuare, de sprijin pentru apărarea ţării şi întărirea securităţii
în zona Mării Negre.
Desigur că, în contextul internaţional actual, când şi anul 2021
rămâne sub semnul pandemiei de COVID-19 care a schimbat
îm mod radical viaţa locuitorilor planetei noastre, mandatul
preşedintelui Joe Biden nu va fi unul liniştit. Unii specialişti
consideră că acesta va fi marcat de acte de violenţă, tulburări
sociale pe plan intern şi atacuri cibernetice din exterior. Pe lângă
acestea preşedintele se confruntă cu o decizie rară în istoria
americană: ce atitudine trebuie să ia faţă de fostul preşedinte
Donald Trump acuzat de corupţie, dispreţ faţă de Constituţie,
gestionarea defectuoasă a guvernului federal. Îi dorim domnului
preşedinte Joe Biden, personalitate marcantă, cu o bogată
experienţă politică, o activitate fructuoasă şi reafirmăm că
românii au privit întotdeauna cu speranţă, respect şi încredere
spre poporul american.
încât privitorilor nu li se pare că văd chip, ci parcă ar privi chiar
pe adevărata Maica a lui Dumnezeu. Şi stă în strană, în mijlocul
bisericii, cu podoabe încuviinţată, atrăgând ochii tuturor şi
nesăţioase priviri având”.
Toţi, câţi se adună la această sfântă prăznuire a Maicii lui
Dumnezeu, cântă înaintea sfinte Icoane: „Prea Sfântă Stăpână
de Dumnezeu Născătoare, pururi Fecioara Marie, sprijinitoarea şi
apărătoarea noastră, cerem a ta nebiruită apărare; Împărăteasa
cerului şi a pământului, ceea ce ai cu dreptate numele de
Prodromiţă, adică Înainte-mergătoare, întăreşte-ne întru lucrarea
faptelor bune şi ne du întru Împărăţia cerească; povăţuieşte-ne pe
noi şi pe toţi dreptcredincioşii creştini, spre a vedea şi veşnic a ne
îndulci de slava Fiului tău şi Dumnezeului nostru, că binecuvântată
şi preaslăvită eşti în vecii vecilor. Amin”.
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REMEMBER... ZILE FRUMOASE!

Prin grădina  Olteniei de sub munte

V

eneam dinspre Târgu Jiu, într-o zi ce fusese foarte
generoasă pentru dorinţa noastră de-a cunoaşte pe
mulţi dintre iubitorii lui Brâncuşi, pentru care dis de dimineaţă
am plecat cu Gh. Cărbunescu din Râmnicu Vâlcea, cu destinaţia
Peştişani. O zi densă în evenimente la Peştişani, Hobiţa, Târgu
Jiu. Lume multă venită din ţara cea mare, în care astăzi Oltenia de
sub munte era gazdă bună, se va fi pus pe taifasuri şi pomenire
pentru Constantin Brâncuşi. Ca toate lucrurile frumoase ziua se
topise iute, iute… Aşa gonea în înserarea Gorjului şi neostoitul
meu companion, neostoit de viteză, se-nţelege! Seara coborâse
bine pe strada tânărului oraş Baia de Fier, când vom fi
poposit la porţile familiilor Greiere, junior şi senior, la nepoţii
şi vărul lui Cărbunescu, anunţaţi că îi vom colinda preţ de-o
noapte. O seară de ţinut minte, cu povestea ei dusă lunecos
în cumpăna celeilalte zile. Nea Ionică Greere, vărul, un om
plin de viaţă, umor şi îndoială socratică m-a cucerit imediat.
Un ştiutor de multe, hâtru, cu spirit liber şi cu o părere fermă
despre lucrurile… păscute de demult. Adevărul său este
mândrie gorjeană autentică, spirit al înaltului care urcă cu
uliţa, devenită stradă, chiar pe munţii din spatele casei. Plin
de nobilitate, acest om netemător de creste şi nestrivit de
numele unor oameni, ridicaţi din locurile lui de baştină, fie
el chiar… fugitul de-acasă: Brâncuşi. Copiii, gazdele noastre,
fiul şi nora - din Bengeştii, care amintesc de un mare neam
boieresc înrudit cu Basarabii, după spusa lui Haşdeu…
neapărat gorjeni!- au o fată la liceul ,,Ecaterina Teodoroiu”
din Târgu Jiu, în clasa a XII-a, viitoare candidată la … Farmacie.
Adevăraţi gospodari, juniorii vădesc un simţ al frumosului
în întregul său. Ordine, curăţenie, armonia lucrurilor aşezate în
utilitatea modernă, fără ostentaţie, dezinvoltură de stăpâni peste
truda mâinilor lor şi fireasca aşezare în gândul lor despre frumos,
au creat bucuria întâmpinării şi starea noastră de bine.
Deşi ziua păruse plină ochi, au mai încăput multe în povestea
ei. Ionică, cu o memorie nesecată a evenimentelor zgândărită de
Gică, şi el un hâtru, pe măsura vărului, amândoi cu harul povestirii
(chiar ieşind din tactul orologiului!), mi-au pus în palmă felul de-a
fi al olteanului de sub streaşina munţilor, pe unde vor fi fost cândva
strămoşii lor, ungurenii originari. Ionică se ştie cu fluierul, iar Gică
are un viers remarcabil pentru romanţa născută din poezie. Ce
îngemănare în respiraţia adâncă a duhului locului…, gândeam în
sinea-mi şi cum ştie locul să-şi ridice glasurile potrivite! Ionică
curăţase via din curte şi căzuse de pe scară. Se afla la a treia
cascadorie de acest fel şi era bântuit de gândul vreunui blestem.
Îi făcuse provocarea vărul său să pună mâna pe fluier. Era prea
târziu şi apoi nu mai încăpeau vorbele ce-şi aşteptau de mult
slobozenia. Ziua de 16 Martie se pupase deja cu cea de 17 (Anno
Domini 2012!), şi hotarul se cerea, cât de cât, respectat. Ne
retragem la culcare mult după miezul nopţii cu promisiunea să
închidem taifasul şi tainele altă dată, poate chiar în zori.
Camera de la etaj, cu vedere spre răsărit, mă îmbie la somnul
căruia îi cad prizonier instantaneu. Mă frec la ochi pe la primele ore
ale dimineţii. Lumina sporea în intensitate. De la parter răzbăteau
vocalizele somnului. Gică se visa motor cu ardere internă şi interpreta o romanţă în doi timpi, de parcă ar fi fost… trabant. Descifram
în adâncimea cimpoiului tihna mulţumită a unchiului cu aşa nepoţi şi confortul construit cu trudă şi pricepere de aceştia să sfideze iarna care era în toi pe crestele învecinate ale Parângului. Nu
departe, pe valea Galbenului, Peştera Amazoanelor - pe numele
lor latin muieri, unele aprige şi devotate familiei (cum rar mai găseşti în bătătura cea largă a lumii!)- vorbeşte de o mitologie şi o
istorie ce parcă ieri s-au despărţit de realitatea cotidiană. Femeia,
stăpâna casei, gâtul bărbatului, cum se va fi cuminecat în ordinea
gentilică a Gorjului, din substratul dacic şi apoi de-a pururi moşnenesc, se vădea şi-n nora lui Ionică, impecabila noastră gazdă şi
gospodină. Cândva stăpânii porţilor cu Puterea căftăneau domnitorii şi îi numeau…gospodari. Femeile amazoane, mai nou monahiile obştilor feminine, dar şi gospodina fiecărei gospodării, sunt
prin toate îndeletnicirile lor, stăpânele caselor. Rostul omului, adică
al bărbatului, este în lupta sa cu lumea de dincolo de gardul, prea
strâmt pentru un cocoş de munte. Bărbaţii Gorjului, şi ai întregului
spaţiu cu oameni liberi, respiră aerul rarefiat al înălţimilor. Ei
vânează, adulmecând urmele de sub cer. Adună trofeele : blănuri,
coarne, colţi, etc., probe ale puterii de-a stăpâni, dincolo de
gardul casei. Eroul este doar cel viteaz de la fruntariile orizontului
apărat straşnic. Interiorul este apărat de leoaică (leoaică tânără
iubirea… ne atenţionează poetul!), adică de stăpâna inimii din
fortăreaţa comună cu casă şi orizont de cuprindere. Cuibul puilor
este al mamei, iar cerul zborului lor este al … omului, cerc larg ca
ograda, ca ţara, pregătit tuturor şi apărat eroic.

Mi-am recuperat întârziat ziua de ieri. Primele raze răzbăteau
prin aerul proaspăt al dimineţii, perpendicular pe inima inundată
de zvonul crescând al Olteniei de sub munte.
Dinspre acolo, de la hotarul cel viu al Oltului, cu numele lui
vechi altar de taină, se va fi înstăpânit numele moşiei, iar dreptul
asupra ei va fi numit pe moşnenii de sub munte, ca pe un soi
de oameni liberi, întotdeauna liberi. Aici, nu departe de gura
peşterilor, case, cuiburi apărate de amazoanele-muieri, la porţile
de intrare în cetăţile munţilor şi în respiraţia unei primăveri dinspre
colinele şi doliile sudice, începea o nouă zi, una de neuitat.

Mă scobor din Olimpul somnului. Respiraţia zgomotoasă a lui
Gică îmi spune că este tot în visul lui, deşi dimineaţa îşi înteţise
zvonul. Gazda noastră, stăpâna acestei case frumoase, era demult
în bucătărie. Pregătea intrarea tuturor în noua zi. Legăm un dialog,
dincolo de protocolul formal. Eu static, contemplativ, tânăra
gospodină, trebăluind continuu. Gică se trezeşte şi el şi ni se
alătură. Vine şi vărul Ionică. Ne spune că a dormit mai bine decât
în alte nopţi. Vorbim mult, cu ochii la ceas, mai ales eu, pentru că
verii trăiesc foarte afectiv clipa. Ceasul biologic îşi impune mersul.
Se simt bine unul lângă celălalt. Au poveşti de viaţă comune şi
chiar taine pe care nu le împărtăşesc cu alţii. Gică îşi aminteşte
de vânarea gâştei cu gonacii lui… feminini. Ionică, păţania de
sub Mohoru, când nu au numărat corect muniţia adversarului
(pădurarii din Voineasa !) şi şi-au pierdut truda vânatului. S-a făcut
ceasul 9.00, apoi 9.30 şi Gică nu dă nici un semn de plecare spre
Mănăstirea Polovragi, în fapt scopul înnoptării la gazdele noastre.
Încerc să-i sugerez, uitându-mă des la ceas, apoi îi spun că nu
trebuie să întârziem. Este sigur că şi ceilalţi gorjeni funcţionează
după acelaşi ceas şi m-am convins că avea dreptate. Îi amintesc
că mai are o vorbă de taină cu văru… Până se termină taifasul de
suflet al verilor admir grădina, mestecenii din spatete caselor şi
munţii din preajmă. Se arată o zi însorită. Cred că vine cu adevărat
primăvara. Un ghiocel mă confirmă. Cunosc şi pe-al doilea nepot
al lui Gică. Făcea ordine cu via şi cu pomii din ogradă (cumnata îi
va fi spus că vişinii nu se îngrijesc prin… tăiere !). El este căsătorit
cu o polovrăgeancă. Sunt cu toţii tineri frumoşi, gospodari harnici
şi cu rafinamentul celor moderne, după cum mi-am dat seama
din scurta noastră conversaţie. În sfârşit, vrem să ne urnim, dar
cheile nu se ţin de Gică cum, uneori, telefoanele. Ne despărţim
de gazdele noastre generoase, cu speranţa revederii să depănăm
poveştile încă nespuse.

Plecăm ! Telefonul se zbate în buzunar. Petre Cichirdan, aflat în
Râmnic se interesează de evenimentul de la Mănăstirea Polovragi.
Îl redirecţionăm către Ştefan Stăiculescu aflat în poarta mănăstirii,
în plin loby pentru viitorul rector al Universităţii Constantin
Brâncuşi, din Târgu Jiu. Cu Ştefan este şi Ion Mocioi. Aflăm
imediat, cum că Cichirdan, cel aflat în Râmnic, doar vorbisem cu
câteva clipe înainte cu el !, va sosi imediat. Măi, să fie ! Sosim însă

noi, în circa cinci minute. Tot la poarta mănăstirii, prietenii noştrii
primeau colivă de la nişte femei grăbite spre corvezile cerute
de casele lor în fiecare dimineaţă, mai ales că se făcuse târzior…
Generoase, în spiritul românesc al pomenirii, dădeau colivă şi
la pachet, la cerere… şi au fost solicitări. Am pătruns în curtea
interioară a mănăstirii, împrejmuită ca o cetate, ceea ce şi fusese
pe vremea ctitorului Danciu Pârăianu. Facem fotografii cu biserica
aflată în restaurarea picturii din interior. Pridvorul cu Athosul,
înlocuind tradiţionala judecată de apoi, ne vorbeşte de unicitatea
unui loc cu munte sfânt şi cu porţi ale raiului, aici la slobozirea
Olteţului din chei, unde se va fi mutat chiar nedeia de sub cer,
să le fie oamenilor târg anual. Slujirea parastasului se face în
bisericuţa… de rezervă. Am adăugat pomenirii lui Constantin
Brâncuşi şi pe I.P.S Bartolomeu Anania, tocmai plecat…
dincolo, cu câteva săptămâni în urmă. Ne-am amintit şi de
trecerea lui pe la Polovragi cu… flacăra rugului aprins, pentru
care tânărul călugăr se va fi pribegit pe scara cea lungă şi tot
mai înaltă a vieţii sale, să ajungă Înaltul Clujului, Vadului şi
Feleacului, după o petrecere ca o epopee. Petrecerea sa, mare
trecere, o împletire de eroism şi martiraj, revelaţie divină şi
inspiraţie poetică. O slujire decentă, într-o intimitate naturală
căreia i-am fost martori gorjenii şi vâlcenii, sosiţi în primul val,
alături de obştea mănăstirii va fi fost comuniunea noastră
din faţa altarului. Rostim câteva cuvinte pentru omagierea
duhului acestor mari oameni dăruiţi lumii, de Oltenia de sub
munte. Sunt puţine vorbele noastre, dar sincere. Le vom spori
numărul la agapa de după, unde vor fi ajuns şi… oficialii, în
sensul reprezentativităţii lor publice. M-am aflat între Călinoiu,
vâlceanul din Bălceştii Olteţului, ajuns marele şef al Gorjului şi
Maica Stareţă, gospodarul suprem al mănăstirii, chiar în faţa mea
se afla preotul care oficiase slujba. Le-am mărturisit că sunt acolo
pentru a-mi onora misia asumată în Cercul de la Râmnic: România
Grădina Maicii Domnului şi de pregătirea unei cărţi, omagiu
pentru Constantin Brâncuşi, ce se va lansa, probabil, în vară.
Aflăm despre implicarea Gorjului în organizarea celui de-al XIII-lea
Congres de Dacologie, chiar în vară. Prin preajmă se discută despre
colaborarea Gorjului cu Vâlcea, în probleme cultural-spirituale.
Cichirdan, sosit între timp, cu juniorul Bogdan dăruiesc din rodul
lor proaspăt, revistele de cultură editate. Pavelescu, din Horezu,
patronul Normandiei îşi arată disponibilitatea în susţinerea unor
lucruri care-i stau la îndemână. Ion Mocioi ne spune o istorie
despre Tudor Vladimirescu, pornind de la o inscripţie păstrată
pe zidul bisericii. Agapa se prelungeşte fericit spre înfiriparea
unei comuniuni speciale între oltenii megieşi de sub muntele de
dincoace de Olt. Încheiem, aşa cum am început, cu o rugăciune
comună care se încheie cu… Amin ! Adică tot ce s-a spus acolo,
mai ales legat despre privirea în faţă, aşa să fie !
Facem o fotografie de grup, ne despărţim cu promisiunea
revenirii anuale pentru parastas, dar şi altele, ocazionale.
Rămânem împreună, cei ce-am pornit la drum ieri dimineaţă. Gică
îmi spune de îngustimea cheilor Olteţului, de crucea de deasupra
peretelui din dreapta, de multe altele. Mergem să le vedem ? Eu,
văzând ghiocelul din grădina din Baia de Fier, mi-am adus aminte
de covorul de ghiocei şi brânduşe descoperit cu mulţi ani în urmă,
mai sus de cheile acestea, cu adevărat foarte strâmte. N-am pregetat. Între petele de zăpadă, şi chiar prin zăpadă, ghioceii anunţau
primăvara şi s-au oferit să ne fie deconturi pentru… muierile
noastre înţelegătoare, lăsate acasă, acolo unde, spuneam mai sus,
sunt stăpâne incontestabile. Ne întoarcem către Râmnic prin
Racoviţa şi apoi Rugetul lui Damian Ureche, un poet mare al
locului, prea puţin cunoscut, ca să-l vedem pe alt Ionică, prieten
cu Gică, fratele poetului de pe valea Cernei, afluentă a Olteţului.
Ionică Ureche nu este acasă. Îl găsim, recunoscându-i bicicleta
în Slătioara. Stăm de vorbă. Facem planuri şi o fotografie în faţa
Biblioteci „Damian Ureche”. Voiam să marcăm un fapt semnificant.
În Slătioara, foarte cunoscutului Dinu Săraru, biblioteca publică are
numele poetului din Rugetu. Pentru cine nu i-a citit poezia pare
inexplicabil. Poetul a scris şi … proză. Ionică mi-a dăruit „Nunta
utopică” unde l-am descoperit pe poet, un luptător împotiva celor
ce îngrădeau libertatea de expresie şi mi-am amintit că nu au fost
mulţi aceştia pentru că majoritatea se aliniase şi cânta frenetic
odele... Ne-am dat întâlnire în vară să mai povestim despre poet
şi să le spunem şi altora. Drumul către casă, cu expertul meu întrale vitezelor, iute ca o ploaie de vară la volan, tihnit şi mai mult
marşarier când trăieşte adânc clipa, a fost ca vântul, să nu se
risipească atâtea lucruri frumoase adunate în două zile minunate.
17 Martie, 2012/
reporter de ocazie, Mihai Sporiş
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Eugeniu Barău
(15.04.1946 – 26.04.2020)
„Artistul ar trebui să fie un mărturisitor al timpului său”
Tania NICOLESCU

A

șa s-a exprimat și acestea au fost cuvintele ce mi-au rămas
în minte după întâlnirea pe care am avut-o cu pictorul
Eugeniu Barău, la scurt timp după ce pe simezele galeriei de artă a
filialei UAP-ului din Tulcea, remarcând una dintre picturile sale(de
fapt, singura pictură semnată de el, dintre cele expuse atunci)
l-am rugat să accepte un interviu. Îmi amintesc și acum, de parcă
ar fi fost ieri, de acea după-amiază de primăvară a anului 2014.
Abia ce intrasem în galeria de artă, când, aproape imediat, de
pe perete din fața mea, m-a izbit ca un adevărat hohot homeric
de râs, acea imagine viu colorată a tabloului intitulat „Parastasul
nostalgicilor”.
Era un copac uriaș, între ramurile căruia, legănându-se precum
acrobații în funii, cu agilități de maimuță, artiștii – își executau
numărul – în timp ce-n fața ochilor li se legăna ispititor „stimulentul”
sticluțelor – și delectau suflarea prezentă la comemorare, cu
bătăi zgomotoase în tobe, suflând cu putere(-n) tromboane sau
în clarinete și atingând duios clapele acordeoanelor sau corzile
viorilor într-o cântare-omagiu, închinată celor care ”înainte”,
„dăduseră” poporului, așa cum părea să le reamintească și
personajul cocoțat pe soclu. Cu o căciulă împodobită cu steluța
în cinci colțuri și cu cravata sa roșie, personajul, împrăștia
cu gesturi largi – încă neșterse din memoria multora - peste
mulțimea adunată, sute de bancnote, poate mai degrabă un alt
fel de conféti, întrucât nici nu prea mai aveau valoare. Iar jos,
poporul așezat și preocupat de pantagruelicele ospețe(utilizate
deseori ca o soluție de coeziune fie ea și temporară), alături de
îndrumătorii și diriguitorii săi; preotul, polițistul. Cufundați cu
toții în plăcerile clipei, mâncare, băutură, distracție, sunt adunați
într-o mulțime zgomotoasă în care, fiecare participant este captiv
în ea, rămânând totodată, captiv în sine. Toți laolaltă, dar fiecare,
doar cu sine. O aglutinare, însă nu o contopire. O adevărată
singurătate în mijlocul mulțimii dezlănțuite. Este doar una dintre
temele pe care le-am putut observa mai târziu, și în alte tablouri
ale maestrului.
Ghinionul a făcut ca o defecțiune a reportofonului meu, de care
mi-am dat seama mult prea târziu, să facă imposibilă înregistrarea
discuției pe care am avut-o cu artistul, după ce am putut vedea și
alte tablouri care alcătuiau o expoziție privată, găzduită pe atunci în
holul hotelului Select. Sub penelul artistului tulcean, în imagini viiun curcubeu carnavalesc de culori- era surprinsă cu un ochi lucid și
critic dimensiunea tribală a societății, în care omul se atomizează
pierzându-și în același timp individualitatea sa distinctă(pentru
a păstra „mirosul tribal” ce-l ferește de excludere) și devine
parte a unui spectacol dar și practician al unor tradiții, văduvite
însă de dimensiunea lor spirituală. „Vorbele mele sunt scrise cu
pensula”, a declarat Eugeniu Barău atunci când(în 2019) a primit
titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Tulcea. Iar pensula
sa – dacă ești atent la „cuvintele” sale - „vorbește” recurgând la
numeroase detalii și simboluri, pe care doar atunci când reușești
să le descifrezi, începi să le înțelegi mesajul. Căci pictorul tulcean,
nu pictează doar ceea ce vede, ci, aceea ce, unui ochi atent i se
relevă prin înțelegere. Pentru că, așa cum spunea Petru Creția: „O
bună parte din sufletul nostru stă ascuns sub formele văzute. Iar
multe dintre câte sunt văzute se văd cu o privire mai adâncă decât
ochii și mai veche decât clipa”1. Iar ceea ce remarcă pictorul, este
faptul societatea este dominată de tarele sale morale: lăcomie,
desfrâu, venalitate, oportunism, ipocrizie, orgoliu... o lungă listă
de răi sfetnici ai omului, care-l îndepărtează de umanitarism și
îl apropie mai degrabă de o hoardă lacomă, imprevizibilă, gata
să se năpustească precum un val, ce poate strivicu ușurință
fragilul edificiu al civilizației. Astfel că, pictând o cunoscută zonă
comercială a orașului, artistul reușește să redea spectacolul
grotesc al unui adevărat naufragiu moral al societății, de multă
vreme cantonată în instinctualitate și idolatrie(a lui Mamon),
înghesuindu-se spasmodic pentru a se anestezia cu încă și încă o
doză din marfa dorită, o imagine ce-i poate aminti privitorului de
Sodoma și Gomora.

NOTĂ

Eugeniu Barău, Sărutul-Săptămâna-Patimilor
Și asemenea picturilor lui Hieronimus Bosh, picturile lui
Eugeniu Barău ne amintesc de faptul că răul poate sta la pândă
în fiecare individ și-l poate doborî cu ușurință - la fel cum
putregaiului poate doborî orice stejar, oricât ar fi el de falnic
- metamorfozându-l într-o creatură greu de privit și de înțeles.
Căci privindu-i picturile, înțelegi că nu „ pâinea cerului”, cea
promisă de Isus ar părea să-i intereseze mai mult pe oameni,
ci mai degrabă, sub deviza lui „hic et nunc”, ei se grăbesc
să se contopească în freamătul mulțimii dornice de oricare
dintre facilele plăceri pământene, cu toate că știu cât sunt de
trecătoare. De aceea, nu-i de mirare că pe acest tărâm, până
și mesagerii cerului cei aducători de „lumină”, rămân înlănțuiți,
spre a nu deranja cumva cu strălucirea acesteia(ce face vizibile
valorile reale), ordinea hotărâtă „de lumina tezelor” dumnezeilor
pământeni și ai executanților acestora.(Judecătorii). Fascinat
și totodată parcă îngrozit de evenimentele la care este martor,
pe plan spiritual pictorul pare să fie în acord cu atitudinea lui
Eminescu față de spectacolul dezolant al unei vieți prost înțelese,
așa cum o descrie acesta: Viitorul şi trecutul/ Sunt a filei două
feţe,/Vede-n capăt începutul/ Cine ştie să le-nveţe;/Tot ce-a fost
ori o să fie/ În prezent le-avem pe toate,/ Dar de-a lor zădărnicie/
Te întreabă şi socoate... / Alte măşti, aceeaşi piesă,/Alte guri,
aceeaşi gamă,/ Amăgit atât de-adese/ Nu spera şi nu ai teamă2.
În fața spectacolului dezolant al vieții care se desfășoară în
fața ochilor săi, pictorul nu alege calea emigrației interioare în
care: „Trăiești și nu remarci ce e în jur, e ca un peisaj văzut de la
fereastră”3, ci, fără a se teme de a ieși din tiparul uniformizării
devenită politică de stat - care precum „cartea unică sclerozează
traseele minții, transformă o societate într-o adunătură de
imbecili”4, artistul se implică și alege să devină una dintre puținele
voci ce-n vremurile grele, își spun deschis părerea și protestează,
utilizând de mijloacele sale – limbajul artistic.
Interesant este și modul în care sunt descriși acești „catalizatori”
ai dezumanizării societății. Semnele exterioare(sclipirea ochiul
galben), par să-i indice ca fiind mercenari în slujba lui Mamon,
dar ceea ce te înfiorează privindu-i, este în primul rând lipsa
unei expresii, a unui chip, acesta fiind sugerat mai degrabă de
o mască ceea ce sugerează absența unui suflet de om, absența
unor sentimente, ei zugrăvind așadar acele „suflete moarte”,
creaturile ce acționează mecanic, precum automatele în care
trebuie doar introduci suma potrivită, pentru a fi capabile de a
face orice; a spiona, a colporta, a manipula, chiar și a ucide, orice,
totul, numai pentru a-și putea păstra cu orice preț, propriile
privilegii. Iată cum își reprezintă un astfel de personaj odios(cu
care, se pare că a avut deseori de-a face): Cu urechi parabolice -

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

Revistă apărută cu sprijinul edililor
vâlceni care iubesc cultura scrisă și al
Arhiepiscopiei Râmnicului.
PDF și Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu,
21 martie 2021

pe recepție - cu gură de baracudă(adânc mușcătoare), împlătoșat
în tinicheaua sa(omul de tinichea), împăunându-se, își poartă
mândru medalia oferită pentru... împrăștierea semințelor răului
prin lume. Nici păpușarii acestei lumi, cu gulere albe, dar cu
manșetele însângerate, nu sunt uitați.
Totuși, sensibilitatea artistului, n-a putut rămâne indiferentă la
frumusețea acestui loc în care trăiesc numeroase etnii, acordând
atenție traiului și tradițiilor acestora, evenimentelor care leau marcat existența, prin aceasta picturile sale fiind asemănate
cu cele ale lui Pieter Bruegel cel bătrân. Poate tocmai această
frumusețe a fost „apa vie” care i-a salvat sufletul de rănile produse
prin ostracizarea sa de către o societate pornită pe autodistrugere,
dezicere de propriile sale valori și prin degradare morală .
Poate că o cale de ieșire din această mlaștină a răului - pare să
ne spună pictorul – ar fi aceea ca fii omului – cel creat după chipul
și asemănarea Domnului- să-și amintească de faptul că ar fi datori
să-și poarte fără de murmur crucea, salvându-se prin muncă.
Pentru ideea că munca este o consecință a căderii în păcat, este
departe de adevăr, munca precedând căderea în păcat și făcând
parte din planul creației, iar capacitatea omului de a munci fiind o
expresie a chipului şi a asemănării omului cu Dumnezeu. „Domnul
Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o
lucreze şi s-o păzească.”5 Așadar, datoria omului de a munci nu
este o urmare neplăcută a căderii în păcat, ci își are originea în
pilda Creatorului şi în actul creaţiei. Prin muncă – un adevărat
înger păzitor al omului – acesta își respectă rostul, devenind astfel
un co-creator al frumuseții și al valorilor pământene.
Cu toate că pentru o lungă perioadă, pictorul a fost marginalizat
și chiar ignorat de autorități pentru că: „Nu de elite avea nevoie
comunismul real, ci de mediocritatea și de cenușiul unei arte kitsch,
inteligibile chiar și pentru masa cea mai mărginită intelectual și
estetic, artă menită să poarte mesaje de îndoctrinare politică”.6,
el nu s-a dezis de crezul său, continuând să-și exprime în limbajul
culorilor și al simbolurilor individualitatea și să-și apere idealurile
în care credea. Devenind membru al Uniunii Artiştilor Plastici
din România – Filiala Tulcea din 1979, a participat la expozițiile
de grup ale filialei începând cu 1990. În prezent, tablourile sale
inedite, au ajuns să facă parte din numeroase colecții personale
de peste hotare.
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