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

J

urnalul cărților esențiale, Editura Hoffman, a editat și tipărit în anul
pandemic 2020 această carte scrisă de Aureliu Goci, o carte întradevăr esențială, atât de necesară tânărului, cât și mai bătrânului cititor.
O carte despre o perioadă proscrisă oficial, perioadă neagră, din istoria
României, atât de neagră și rău famată, încât timp de șaptezeci de ani, dar
ce e mai rușinos - și acum, românii nu au avut voie să vorbească despre
legionari, pozitiv să vorbească despre Mișcarea Legionară, despre mințile
luminate care s-au aflat în contextul ei și care au dus la înălțarea culturală
a acestei țări. Despre două lucruri nu au avut voie românii să vorbească
și să scrie în perioada postbelică: despre Mareșalul Antonescu și cuiburile
de legionari existente pe pământul României. În țara asta s-a făcut grea
pușcărie, cu tortură, pentru cei care au fost alături de mareșal și de elita
culturii românești, mai toată, simpatizând cu foștii legionari. Da, desigur,
toată lumea are nevoie să știe, măcar la general, ce a însemnat pentru România o personalitate ca a lui Nae Ionescu (vezi coperta realizată de Mircia
Dumitrescu) – mentorul și discipolii săi: Emil Cioran,
Mircea Eliade, Constantin Noica, Nicolae Steinhardt,
Mircea Vulcănescu și Petre Țuțea – ultimul geniu, cum
îi spune Aureliu Goci...Stimate cititor, nu ți se face pielea de găină, când citești aceste nume, aproape ultime
și magistrale pentru cultura română?...pentru cât au
avut de pătimit ele?...Felicitări doamnă Gabriela Banu
pentru redactarea cărții, iar dumneavoastră domnule Aureliu Goci trebuie să știți că punându-i laolaltă
pe acești semizei și publicând cartea ați făcut cel mai
mare bine acestui nenorocit popor român, care, foarte
mulți spun astăzi, că își merită soarta! Da, ați făcut un
mare bine acestui popor, căci oricât de nenorocit ar fi,
creștinește este să-i alinți cât de cât sufletul...
Nu poți trăi bine în această țară, în nicio țară, fără
să cunoști istoria sec XX, perioada interbelică, căci încă
sunt mulți care au apucat-o pe cea postbelică, și să
continui să nu o cunoști pe cea de acum, pe viu...Acum
la început de mileniu III. Această carte este un început
în cunoașterea proprie, nealterată, a poporului în care
noi ne-am născut. Asta am notat pe prima pagină goală a cărții. Și pe a
doua, tot goală, am scris: În opera postmodernă și de trecere înspre mileniul III toată lumea spune poezii, cântă, desenează abstract încă din pruncie, și nimeni nu muncește... O lume pe care noi, prin anii șaptezeci - până
în 1970, ne-o imaginam așa cum ni se spunea de către profesorii foarte
serioși și credibili, de către părinți și bunici, că va fi în comunism, o lume pe
care ne-o închipuiam ca fiind o imensă grădină, cu bănci, pe care bătrânii
stăteau grupuri, grupuri și spuneau povești! Era chiar raiul, însuși, din nou
coborât pe pământ. Nu știu de ce în imaginea cu acea grădină imensă,
vedeam în permanență mișunând printre bănci oameni în halate albe cu
stetoscoape atărnând după gât. Îmi spuneam, atunci, că meseria de medic
(la vremea aceea le ziceam doctori!) va fi nelipsită și în rai. De observat,
că, din imaginile proiectate atunci în minte, astăzi, începând încă din anul
2000 lipsesc bătrânii, locul lor fiind luat de tineri!... O generație, iată, pierdută, precum cea din Primul Război Mondial de care autorul vor-bește
în „Argument”: «Generația Primului Război Mondial este considerată
o generație pierdută... „generație dezorientată” (Gertrude Stein). » Să remarcăm faptul că „gruparea din jurul Magistrului (Nae Ionescu n.n) a fost
esențialmente anti-comunistă și doar marginal anti-semită”. Ceea ce explică mai bine afirmația, că Nae Ionescu „susține credința și românismul, este
antisemit, dar îl protejează pe Mihail Sebastian, evreul.” Tipic românesc,
evreii iubind, în orice timp, România. Nae Ionescu și-a influențat covârșitor
tânăra generație, tot de la el „venind ideea de absurd a existenței pe care
o va prelua și dezvolta Eugen Ionescu, după anii ′50, la Paris.”
Interesant și normal ni se pare prezența elementului comunist în scanarea narativă despre eminentul subiect (Nae Ionescu) care le vorbește
studenților de „viitoarea lume nouă” așa cum și comuniștii, la noi, planificau, dar mai ales cei de acum, care urăsc (?!) pe față comunismul, dar

apelează la viitor în locul „lumii noi”. Totul se discută la viitor ceea ce
demonstrează lipsa de argument și de obiectivitate. Cum adică să dai o
lege (legea pensiilor) și ea să se aplice peste trei-patru ani!...amăgeala
fiind argumentul de bază al oricărui guvernant post 2000... „Nae Ionescu
a folosit catedra ca tribună și amvon, fascinând tineretul studios al anilor ′30...” iată de când există termenul de comunism ortodox pe care noi
(preotul Leon Dură și subsemnatul ) îl proliferam acum cinsprezece ani în
discuțiile noastre la TV Vâlcea 1... Nae Ionescu o „personalitate centripetă” foarte iubit de studenții săi, producând asupra lor o deosebită atracție.
Atracția fiind calitatea de bază a învățătorului, profesorului, maestrului,
pedagogului, calitate a lui Nae Ionescu pe care „numai Heliade Rădulescu, Titu Maiorescu, Ovid Densușianu sau Alexandru Macedonsk au mai
avut-o.” Referitor la destinul nemeritat pe care l-au avut cei „exilați, ca
Noica la Păltiniș, sau urmăriți continuu de Securitate, ca Petre Țuțea...”
ne exprimăm părerea că Securitatea stalinistă postbelică, până în 1960
urmărea mai ales gândurile ascunse, în timp ce Securitatea ceușistă nu a urmărit gândul, ci mai mult propaganda naivă (pe lângă multe altele) căci oficială, nu
era posibilă, anti-sistem sau gen Petre Țuțea, sau cea
promovată de craioveanul Vasile Gavrilescu, care prin
exercițiul lor profesional erau în contact permanent
cu lumea...Oricum aceștia au supraviețuit, mai mult,
au devenit eroi , după 1989, când arhivele securității
le-au restituit opera scrisă sau nescrisă (din spusele
altora)... Mai citim la pagina 24, fără să scoatem din
context, dar subliniind ironia, că „Nae Ionescu a militat pentru instaurarea unui partid unic, dar în nici un
caz comunist-boșevic:” (atragem atenția cititorului că
Iustinian Marina- preotul de la Râmnicu Vâlcea care l-a
ascuns pe Dej, după evadarea de la Tg Jiu - Patriarhul
României după 1948, era în 1935 șeful județenei Partidului Țărănist și pe ascuns colabora cu partidul bolșevic
de la Moscova). Am notat la această pagină că partid
unic în afara celui comunist (declarat al maselor) nu
poate exista, fiindcă acesta este singurul care are în filosofia sa învățătura creștină fără a pronunța numele lui Dumnezeu! Vezi
Programul PCR al lui Nicolae Ceaușescu – cartea roșie și, la altă scară, pictura „Mica carte roșie” a chinezului Zhang Xiaogang (2003)...Toată lumea
știe, astăzi, că forța partidului unic, al poporului, cu Dumnezeu în frunte
ar fi de nestăvilit (numai dacă ne gândim la un Samson-iubitul Dalilei și am
putea să ne prefigurăm un viitor)...
O idee care cucerește și prinde iar aripi, astăzi, când au proliferat valorile culturale comuniste-marii noștri înaintași-este atenția (orientarea)
către lumea prezentă, contemporană, pe care Aureliu Goci o revendică
pentru Nae Ionescu care „preia stilul acestuia (al lui Titu Maiorescu n.n)
care consta în desființarea și descurajarea grupurilor și ideilor vechi, și,
în paralel, de promovare a spiritualității românești în excelența sa sociopolitică, juridic-filosofică și cultural-religioasă.” Și noi astăzi, nu înțelegem
de ce România de acum se pierde în promovarea tot mai accentuată, ca
într-un Bolero de Ravel, a unei singure valori din sec. XIX!...și numai în
cultură! Nu cumva dușmanii românilor vor să ștergă din memoria acestui popor tocamai acest interbelic, critcându-l tot mai des, precum foștii
comuniștii, pe Regele Carol al II lea? Mă rog, personal, noi îi iubim pe toți
regii României care au fost!...la fel îi iubim, și pe țarii vechi ai Rusiei, îi respectăm și pe cei noi începând, cu Lenin și cu Stalin...
Magistrale idei se transmit cititorului prin această carte, Aureliu Goci,
sintetizând la maxim din opera marelui om care emană în jur, cu un astru,
lumină în noapte; idei care mai mult ca oricând sunt valabile astăzi și ne
fac să trăim cu alt curaj în lumea noastră formată din „animale bolnave”
ca dintr-o Grădină Zoo continuu televizată... « Marele Mentor nici nu
credea în „școli”, „direcții” și „viziuni” pentru că, rezolutiv, susținea: cultura nu se transmite, ci se naște. (...) Astfel el intră într-o polemică istorică,
reactualizată în epocă sub formă antitetică, în care se dezbate dacă fru-
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mosul, creația, spiritualitatea, metafizica sunt artă sau știință, iar
răspunsul Magistrului este clar, răspicat: este o știință a realității
ultime. » Noi am notat: cât nu se poate trăi dintr-o meserie înseamnă că ea nu există. Omul trebuie să trăiască în realitatea sa și
nu în alta, deci modelele nu sunt întotdeauna valabile decât cele
ale timpului tău. Așa credeam și noi, când eu eram ucenic la marele sculptor Constantin Lucaci, în Pangrati, care se spăla cu săpun
Fa și făcea duș cu același șampon, în 1970!...când venea la el în
vizită Ioana Măgură, prezentatoarea de la TVR, iar Poe își pierdea
vremea hoinărind prin București și, fără să-l știe nimeni, scria de
mână revista Balenele, ediție de capitală, în care mă publica pe
mine, pe George Țărnea, pe Felix Sima și pe George Achim, frecventând și cenaclul urmașului lui Perpessicius...Cum și Brâncuși a
privit sculptura cu ochii și mintea, nu la Picasso și la Schӧmberg
(care distrugeau pictura și muzica, în 1907), ci la Stravinsky și Baletele Ruse ale lui Diaghilev, dându-i (sculpturii) dimensiunea filosofică și formula simbolică, coborând până în lumea antică! și
protejându-i forma, plinul, și eliminând golul!
Desigur, bănuiți, după capitolul închinat lui Nae Ionescu din

minunata, superba, și mai mult decât necesara carte a lui Aureliu Goci umează prezentarea discipolilor, cele câteva genii care
aveau să cucerească lumea cu adevărat modernă (nici unul nu a
fost modernist) a secolului XX, Cioran, Eliade, Noica, Steinhardt,
Vulcănescu și Țuțea. Sigur, trebuie să citiți cartea ca să vă simțiți
bine în aceste vremuri pe care, spre exemplu, un Petre Țuțea le-ar
fi numit într-un fel mai alfel, dacă ar fi trăit!...„Mă simt asemeni
unui vultur trist, care înălțat la zenit urinează asupra veacului douăzeci cu un dispreț creștin.” Nu vă mai spun decât atât, capitolele închinate de Aureliu Goci lui Petre Țuțea și Mircea Vulcănescu
, după cel închinat lui Nae Ionescu - desigur, sunt două bijuterii
literare de sinteză a prezentării personalităților a două elite ale
interbelicului româneasc, care ajută cititorul român de oriunde
să înțeleagă fenomenalul potențial de cultură al poporului român
și, care potențial, riscă să se deterioreze continuu. De asemenea,
un astfel de potențial, desigur, chiar numai româneasc, a făcut
ca odată cu trecerea timpului postbelic, nivelul cultural vest și
central european să scadă continuu, în timp ce nivelul cultural est,
și sud est european să crească, la fel, continuu, ajungându-se la

O istorioară despre cartierul
Ferentari
Claudia VOICULESCU

P

ăstrez în arhiva transmisă de părinții mei Despina și Marin Istrate un act de vânzare/
cumpărare autentificat cu numărul 13274 de Administrația Financiară sectorul III
Albastru, la 19 baugust 1937, plătindu-se pentru aceasta suma de 2100 lei și prezentându-se
certificatul 2268/1937. În act scrie: „Subsemnatul (s.n. Indescifrabil prenumele) Braunștein,
în calitate de procurator al soției mele Henriette Braunștein , în baza procurei autentificate de
Tribunalul Ilfov Notariat la nr. 11334/1922 declar că am vândut soților Vasile Pușcaș și Paraschiva
Vasile Pușcaș, o parcelă de teren în suprafață de 307,65 m.p. situată în str. Manus A.F. Nr.
Comuna sub. Urbană Șerban Vodă, Cartierul Prelungirea Ferentari, municipiul București...
Parcela de teren ce-am vândut face parte din terenul în suprafață de 2485 m.p. situat în str.
Manu A.F. nr... Comuna sub-urbană Șerban Vodă – Cartierul Prelungirea Ferentari, Municipiul
București și care în totalitatea lui a făcut parte din fosta moșie Vatra Mănăstirii Văcărești (s.n.).“
Acest act, în care se scrie negru pe alb că parcela mai sus menționată făcea parte din moșia mănăstirii Văcăreșți,
m-a făcut să caut amănunte istorice.
Mănăstirea Văcărești a fost construită în S-E Capitalei pe dealul Văcărești în stil brâncovenesc de către domnitorul
fanariot Nicolae Mavrocordat, ajuns pe tronul Țării Românești. A fost gândită a fi locaș de rugăciune dar și de reședință
domnească. Construirea a durat între 1716-1722. Biserica mănăstirii a fost sfințită la 1724 cu hramul Sfânta Troiță.
Ctitorul ei, Nicolae Mavrocordat moare de ciumă în 1730, fiind înmormântat în incinta bisericii. Luminatul domnitor
înființase aici o școală în limba gracă, o tiparniță și o bibliotecă de proporții, una din cele mai importante din Europa
acelui timp. Fiul său, Constantin Mavrocordat, successor la tronul Țării Românești, construiește aici, în 1736, un
paraclis. Istoria mănăstirii este lungă și interesantă. Dar noi ne vom opri la anul 1863 când, la secularizarea averilor
mănăstirești, proprietățile bisericilor și mănăstirilor închinate din țară au fost trecute în proprietatea statului. ¼ din
suprafața arabilă a țării aparținuse până acum bisericii. Resursele provenite deveniseră surse de îmbogățire pentru
patriarhiile și mănăstirile cărora mănăstirile românești erau închinate. Călugării străini fuseseră liberi de incidența
de incidența legilor românești, neplătind dări către stat (acestea fiind, de fapt, un sfert din veniturile realizate).
Moșiile recuperate au devenit astfel, Domeniile Statului. O bună parte din ele au fost divizate în loturi și atribuite
țăranilor împroprietăriți în reforma agrară care a urmat (1864). Legea secularizării, votată la 29 decembrie 1863,
stipula: „Toate averile mănăstirești închinate și neînchinate precum și alte legate publice sau alte daruri făcute de
diferiți testatori șți donatori din Principatele Unite la Sfântul Mormânt , Muntele Athos, Sinai precum și la mitropolii,
episcopii și la metoacele lor de aici din țară și la alte mănăstiri și biserici din orașe sau la așezăminte de binefacere
și de utilitate publică, se reclamă domeniuri ale Statului Român, iar veniturile acestor așezăminte vor fi cuprinse în
bugetul general al statului.“
Acum despre cartierul Ferentari aflat în extremitatea estică a sectorului V a Municipiului București. Această
periferie avea o destinație exclusiv agricolă (podgorii și livezi) așa cum era când fusese moșia mănăstirii Văcărești.
Prin 1871 zona ocupată acum de cartier era de terenuri agricole. Casele, puține la număr, se găseau spre Calea
Craiovei. Calea Ferentarilor începea de la intersecția cu Calea Craiovei unde se afla Bariera Craiovei. După Războiul
de Independență, Calea Craiovei (fostă Calicilor) ia numele de Calea Rahovei. Din foarte puținele hărți care, de fapt,
nu ofereau informații din afara limitelor administrative ale orașului, aflăm că apar străzi cum ar fi Strada Veseliei
sau Strada Bachus (care sunt și azi cu aceleași nume). Cartierul Ferentari făcea partedin comuna suburbană Șerban
Vodă, înființată la 1 aprilie 1914. În 1929 s-a realizat prima zonare a capitalei în sectoare. Din 1930 se observă pe
hartă rețeaua de străzi care se regăsește și azi. Până în 1948, cartierul Ferentari, cum este și în acrul citat mai sus, a
făcut parte din sectorul III Albastru cât și din comuna Șerban Vodă. În 1950 capitala a fost reorganizatăîn 8 raioane,
cartierul Ferentari fiind inclus în Raionul V.I. Lenin, până în 1968 când raioanele au fost numite sectoare, Calea
Ferentari făcând parte astfel din sectorul 5 (cum a rămas până în ziua de azi). În 1979, numărul de 8 sectoare a fost
redus la 6.
Este de presupus că numele de Ferentari vine de la: Ferentarius = soldat din infanteria ușoară a legiunilor romane.
Soldați ai lui Mihai Viteazul ce ar fi avut câmpul de exerciții militare în aceastăî zonă...Soldații olteni ai lui Al. I. Cuza
Cartierul acesta era populat de mici meseriași: croitori, cizmari, tinichigii, blănari, cărăuși, căldărari, lăutari,
piptănari, florari etc. Aici au trăit foarte multe familii de evrei, ei înșiși practicând mici meșteșuguri. Dovadă a viețuirii
lor aici este cimitirul mozaic care dă în Șoseaua Giurgiului. Tot aici au locuit și locuiesc și azi mulți țigani.
Casa înălțată pe locul cumpărat de familia Vasile Pușcaș de la familia de evrei Braunștein a fost cumpărată în
1966 de părinții mei Despina și Marin Istrate în anul 1966. Ea este în picioare și astăzi ridicată în perimetrul locului
de 307,65 m.p.
Iulie 2020, București
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sfârșitul secolului XX ca în această parte de lume, a noastră și a altora din răsărit, să constituie noul spațiu vital, al Europei. Culmea
este că în acest spațiu, al nostru și cel din răsărit, încă, religia și
semnul vulturului cu două capete este tot la zenit în timp ce dincolo, acum fără să existe un zid, religia se află pe topoganul căderii
ireversibile... Și mai adăugăm, fiindcă Mircea Eliade este român,
că alături de religie se află și existența ludică a mitului!...încheind
cu vorbele sale, care, desigur, trezesc semne de întrebare asupra
existenței noastre comună, europene: „Eu cred în viitorul culturii
românești mai mult decât în viitorul culturii europene.” Desigur,
replica lui Aureliu Goci vine imediat și, nouă, nu ni se pare foarte
dură, ci înțeleaptă văzând ceea ce se întâmplă cu noi în acest început de mileniu III: „De unde se vede că o meditație ascensivă nu
este întotdeauna și pozitivă, dar totdeauna frumusețea este înrudită cu rațiunea, și nu numai pentru că o spune bătrânul Platon, ci
și pentru că o simțim noi înșine, când frumusețea nu are sprijinul
rațiunii, sau invers.”
15 martie 2021

Petre Cichirdan

CLAUDIA VOICULESCU
Parodii

Bătrâni

(După Octavian Goga)
De ce m-aţi dus de lângă voi?
Mai bine stam acasă,
Eu boii dragi ca să-i înjug
Pe ţarina brumoasă.
Atunci eu nu mai rătăceam
În roţi cu-atâtea beţe
Şi nu orbecăiam pe drum
Pe căi tot mai răzleţe.
M-aş fi-nsurat când isprăveam
S-umblu ca un somnambul
Şi să tot caut patrioţi
Fără gând la Istambul...
Câţi ai avea azi dumneata
Nepoţi ce-ar vrea brioşu’
I-ai vrea să fie mai fireşti
Când gustă caltaboşu’.
……………………………
Aşa vă treceţi bieţi bătrâni
Şi n-auziţi cantata
Şi-ncovoiaţi de-atât istov
Mă socotiţi errata...

Fecioara în alb – XVII
(După Şt. Petică)

Sună pe dealuri doina bătrână
În noapte-nsinguraţi - luna şi eu -,
Tot lunecând, ne ţinem de mână,
Şi tot visăm, purtaţi de Dumnezeu...
Vântul prin frunze palide trece
Cineva parcă plânge pe-afară
În rouă lacrimi prind să se-nnece
Şi cad într-una, cad de-aseară...
Zile şi nopţi topesc peste mine
Cântecul vrăjit demult adormit ;
Tristeţile curg printre tulpine
Iar eu cad în ele tot mai robit...

Apune soarele pe dealuri
(După Şt. Petică)

Apune soarele pe dealuri
Si razele în sine-şi strânge
Se-aruncă undeva, în valuri,
Şi cineva de frică plânge...
Şi trece ca o adiere
O cugetare ne-mpăcată
Si-aş vrea să trec de bariere

Ca o lumină irizată
Şi poposită pe o crină
Ca o albină cu povară
Tu să mă ţeşi pe etamină
În ceasul jerfelor de seară...
De te-o lovi în cap extaza
Sau, dimpotrivă, vreo lingoare
Să nu te-nvârţi ca o sfârlează
Tot aşteptând vreo-mbrăţişare ;
Nu te-mbăta cu apă rece
La gestul meu pur diplomatic
Curata-ţi frunte nu se-aplece
Sunt doar un domn prea singuratic
Iubind doar noaptea argintoasă
Pe când iubirea o să piară
În clipa repede geroasă
În ceasul jertfelor de seară...
Iar dacă roua clară cade
Şi peste inima ta caldă
Tu nu visa la noi Elade
Şi nici la piatra de smaraldă
Şi nu privi nici sfidătoare
Nu-ţi dau din dragoste arvună :
Întreagă e sub reflectoare
Şi-n veci de veci n-o să apună
Dar vrui sub chipuri tăinuite
S-ascund iubirea mea avară
De graniţele amăgite
În ceasul jertfelor de seară...

Noapte

(După G. Bacovia)
Se-ntind bulevarde-n noaptea de vară,
Se-aprinde-o lumină divină –
Dar mă înşel, e din uzină
Şi e lumină-utilitară.
Pe cer de safir, comori de avari
De sus veghează trist Hyperion
Peste oraş, doar Cupidon
Aprinde nuri incendiari.

Plumb

(După G. Bacovia)
Dormeau adânc sicriele de plumb
Visam o lume-n galbene scântei.
Şi toată lumea mă lua în bumb
Că nu visam sub înfloriţii tei
Dormea întors amorul meu de plumb
Dormeam şi eu alăturea ne-ntors
Demult plecase înspre zări Columb
Ce Parce rele visul mi l-au tors?

George Topîrceanu, poetul rapsodiilor de primăvară
- 135 de ani de la naștere
„Şi-am stat la un unchi, pe Romană,/ Ţiu minte... dar unde n-am stat?/ La domnul Manuc, o persoană/ Cu nasul puţin coroiat;/ La doamna Mary, pe Regală/ (O, cum mă ruga să nu plec!/ Mi-a
scris chiar o carte poştală);/ Pe strada Unirii la Şbeck;/ Pe Grant, lângă birtul lui Sbierea;/ Pe Witing, pe Tei la Confort,/ M-a dus pretutindeni puterea/ Aceluiaşi tainic resort. C-aşa mi-e viaţa – o
goană,/ Şi astfel durerile trec.../ Rămâi sănătoasă, cucoană,/ Că-mi iau geamantanul şi plec!” (George Topîrceanu, „Balada chiriașului grăbit”)

Tanța TĂNĂSESCU

N

u departe de Câmpulung Muscel,
în comuna Valea Mare Pravăț, satul
Nămăești, vis-a-vis de schitul de piatră
ce domină de pe deal priveliștea, se află
Casa memorială „George Topârceanu” pe
care am vizitat-o la inceput de martie anul
acesta. Aici, poetul, epigramistul, scriitorul
și jurnalistul George Topârceanu a locuit
pentru o bună parte a vieții.
Casa, donată autorităților din Câmpulung de soția sa, Victoria
Topîrceanu, în anul 1958, a fost recondiționată și amenajată
ca muzeu, adăpostind peste 2000 de exponate ce au aparținut
poetului și familiei sale (fotografii, scrisori către familie, documente
originale sau facsimile, trusă de birou, stilou, publicații, tocul puștii
de vânătoare, aparatul de fotografiat, macheta unui aeroplan, o
pălărie agățată în cuier, bastonul, geamantanul amintit în „Balada
chiriașului grăbit”, diploma de bacalaureat, carte de vizită etc).
În curtea casei, printre pomi, se ridică statuia de bronz a
poetului, creație a sculptorului Marius Butunoiu (1973), pe soclul
căreia sunt așternute ultimele versuri din Balada morții.
George Topîrceanu, fiu al cojocarului Ion Topîrceanu şi al
Paraschivei, ţesătoare de covoare la azilul „Doamna Elena”,
amândoi originari din părţile Sibiului, s-a născut în urmă cu 135 de
ani, la 20 martie 1886, în București. Primele două clase primare
le urmează în București (1892-1894), iar ultimele trei le continuă
în comuna Șuici din Argeș (1895-1898). În continuare, studiază la
Liceul Matei Basarab din București și la Liceul Sf. Sava. În 1905,
părinții săi, Ion și Paraschiva, se mută la Nămăești.
Pe când era elev în ultimul an la Liceul Sf. Sava, în 1906,
debutează cu schița În peșteră, pe care o creează la Nămăești. Se
înscrie la Facultatea de Drept, dar nu o termină. În perioada 19091910 publică poezii în revistele Viața Românească și Viața socială.
Se mută la Iași, în 1911, ca subsecretar de redacție la revista Viața
Românească, având ca redactor șef pe Garabet Ibrăileanu. Apoi
este corector, efectuează traduceri și realizează critică literară.
Cei mai de seamă prieteni la Iași sunt Mihail Sadoveanu,
Garabet Ibrăileanu, Demostene Botez, Păstorel și Ionel
Teodoreanu, Constantin Stere, Otilia Cazimir. Participă, în 1913,

la campania din Bulgaria, în al doilea război balcanic. Se înscrie
la Facultatea de Filosofie din Iași în 1915, facultate pe care o
întrerupe fiind trimis pe front (1916-1918).
În 1919, împreună cu Mihail Sadoveanu, publică revista Însemnări literare, iar în următorul an, alături de Garabet Ibrăileanu,
devine prim redactor la Viața Românească. Tot în 1920 publică
volumul de versuri Balade vesele și triste. Peste 6 ani primește
premiul național pentru poezie. În 1928 îi apare volumul Migdale
amare iar în perioada 1930-1936, în colaborare cu Mihail Sadoveanu și Constantin Stere, publică trei Manuale de cetire pentru clasa a II-a, a III-a și a IV-a primară. Anul 1931
este cel în care îi apare volumul de proză Scrisori fără
adresă. Este apoi director al Teatrului Național din
Iași între anii 1932-1934. Devine membru corespondent al Academiei Române, Secția Literară, în 1936,
la propunerea lui Mihail Sadoveanu. În același an
publică volumul Pirin-Planina, amintiri din campania și prizonieratul din Bulgaria. Face parte din conducerea revistei Însemnări literare, care continuă
mai apoi sub denumirea Însemnări ieșene.
Lui Topîrceanu i-au plăcut științele exacte,
fiind foarte bun prieten cu marele fizician Ștefan
Procopiu. Împreună au inventat un minicalculator,
care făcea cele 2 operații de bază. G. Topârceanu
a descoperit cinematograful în relief, dar nu a
avut bani să îl breveteze; a făcut o machetă a unui
aeroplan, a construit un bumerang. Avea talent la
pictură și desen, interpreta piese muzicale la mandolină și fluier.
A iubit mult gâzele și florile și de aceea multe din poeziile sale
reflectă mirifica lume a acestora. Unele texte sunt puse pe note
muzicale și interpretate de cântăreți îndrăgiți, precum Rapsodii
de primăvară: „Sus, prin crângul adormit,/ A trecut în taină mare,/
De cu noapte, risipit/ Șiruri de mărgăritare/ Din panere de argint,/
Stol bălai/ De ingeraș/ Cu alai/ De toporași./ Primavară, cui le
dai?/ Primavară, cui le lași?”.
În 1937, bolnav de cancer, pleacă la Viena pentru tratament,
însoțit de Otilia Cazimir. Se stinge la Iași în casa lui Demostene
Botez, la 7 mai 1937. Își doarme somnul de veci la Cimitirul
Eternitatea din Iași.
Otilia Cazimir este pseudonimul literar al poetei Alexandra

Gavrilescu (12 februarie 1894 – 8 iunie 1967), ales de scriitorul Mihail
Sadoveanu şi de criticul literar Garabet Ibrăileanu. Cunoscută și
apreciată autoare de versuri pentru copii, Otilia Cazimir a publicat
aproape 60 de volume de poezii, primind numeroase premii și
-distincții printre care și Premiul Academiei Române (1927). Destinul Otiliei Cazimir şi cel a lui George Topîrceanu sunt unite literar
şi sentimental. Deşi George Topîrceanu se căsătoreşte în anul
1912 cu învăţătoarea Victoria Iuga din Nămăești, cu care a avut
un fiu unic, Gheorghe, căsnicia se va destrăma, iar între acesta şi
Otilia Cazimir a fost o poveste de dragoste discretă, care stârneşte
interesul ca orice legătură între personaje publice.
Ca jurnalist, George Topârceanu are o contribuție importantă la Viața Românească, revistă ce
apare în martie 1906, cu profil literar și științific.
Revista este tipărită inițial la Iași iar din 1930,
la București. La conducerea revistei s-au aflat
Constantin Stere, Paul Bujor, Dr. Ion Cantacuzino,
Garabet Ibrăileanu, Mihai Ralea, George Călinescu.
În paginile revistei s-au dezbătut problemele
sociale, culturale și naționale ale epocii.
Este fondator al revistei Însemnări literare, care
apare în 1919, împreună cu Mihail Sadoveanu și
Tudor Arghezi. Redacția revistei s-a aflat la Iași
în casa lui Demostene Botez, care în prezent
adăpostește Casa memorială George Topîrceanu
din Iași. Revista apare mai puțin de un an (2
februarie 1919 — 21 decembrie 1919). Reapare
apoi sub denumirea Însemnări ieșene la 1 ianuarie 1936.
George Topîrceanu a avut o popularitate remarcabilă în timpul
vieții sale, care s-a menținut și după trecerea sa în neființă. După
afirmațiile criticului literar Pompiliu Constantinescu, a fost: „cel mai
popular poet contemporan“. Creația sa a fost și este apreciată de generații întregi. Se poate spune despre opera lui George Topîrceanu
că își menține tinerețea și farmecul odată cu trecerea timpului.
Am plecat din Nămăești cu amintiri de neșters, lăsând în urmă
„geamantanul chiriașului grăbit”, gândind că: „După-atâta frig și
ceață/ Iar s-arată soarele./ De-acum nu ne mai îngheață/ Nasul
și picioarele” (George Topîrceanu, Primăvară, vol Migdale amare,
1928).
9 martie 2021

Dialoguri…posibile

Cu Nichita Stănescu, potrivind „necuvintele”
Teodor FIRESCU

E

ra noapte târziu. întreaga fire adormise, sau aşa părea, fiindcă
plutea o linişte adâncă, de
nimeni şi nimic tulburată,
chemând visul, fără şoapte,
fără vorbe, ci numai cu
dorinţi.
Era ceasul de taină când
„ochiul-nchis afară, înlăuntru se deşteaptă”.
Atunci am deschis o poartă mare, ferecată
cu lacăte şi zăvoare, în spatele căreia era Poetul
Necuvintelor înconjurat de singurătate. în acea
clipă m-a cutremurat frica rostirii primului
cuvânt. Poetul m-a înţeles şi mi-a spus:
-Hai să începem! Să-i dăm bătaie că pe urmă
trece îngerul din mine.
-?!
-în viaţă nu m-am speriat decât de viaţa prea
iute şi prea violentă. Cu precădere m-a speriat
ruptura. Poate că aş putea să par naiv admiţând
faptul că gândirea mea seamănă cu relieful

ţării mele. Carpaţii sunt rupţi de o platformă
continentală la întorsura Buzăului tocmai ca
viaţa care este o ruptură de ceva, în faţa cuiva,
spre altceva. Mă întorc şi zic: aicea, pe acest
tărâm, visul ca şi stânca, are fracturi sublime, iar
curbura Carpaţilor mi-apare uneori, ca şi în cazul
gândirii lui Eminescu, rotulă la genunchiul unui
zeu de-a pururea în alergare.
-Să vorbim - am intervenit eu - despre aceste
substantive proprii care nu ţi s-au şters din
memorie Neuitatule Nichita!
-Eminescu, cel puţin în cazul
meu, a fost o revelaţie a primei
maturităţi, el nefiind accesibil,
aşa cum se pare la prima vedere,
decât printr-un strat superficial.
Au fost perioade în care i-am simţit
aproape prezenţa fizică. Eminescu
este un geniu mult mai cordial decât
aşa cum ni-l înfăţişează fotografiile
antume şi efigiile lui postume.
Uneori îi simţi versul viu ţâşnind
din forma clasică în univers, amărăciunea,
tristeţea şi cel mai des inteligenţa lui, luciditatea

lui fără seamăn. Lirismul adevărat e o stare a
sentimentului inteligent. Eminescu este propria
sa operă, iar faptul că a existat ca om aproape că
e ceva în plus.
-Se poate da o definiţie a poeziei? Se poate
fixa în cuvinte starea de poezie? Cine este el,
Poetul?
-A fi poet nu înseamnă a avea talent, ci a
avea dor. Cine are dor, cu cât dorul lui este mai
mistuitor, cu atât sensul cuvintelor ce-l exprimă
îşi modifică ghirlanda în jurul neînţelesului
absolut. A avea suflet înseamnă a
fi poet. Poezia nu va pieri niciodată
atâta timp cât vor fi oameni Oamenii
cu suflet viu au nevoie de suflet
scris, sufletul tulbure are nevoie
de sufletul limpede, întocmai cum
focul şi gheaţa stau îmbrăţişa te
de-a pururi.
-Ce individualitate are poezia
română contemporană în contextul
universal? Am în vedere, în mod
deosebit, poezia modernă, al cărei limbaj l-ai
sublimat, ca nimeni altul, conferindu-i paşaport

de liberă trecere peste fruntariile ţării.
-Poezia noastră mai are de parcurs câteva
etape, este în plină dezvoltare dar şi atât cât
este, nu numai că nu ne face de ruşine, dar aşa
cum spunea în „Times „ un critic englez „uneori
poezia abstractă - aşa o numea el -a românilor,
face să roşească până şi pe cei mai buni şi dotaţi
poeţi englezi determinându-i să li se pară lor
înşile anemici”. Asta e o frază care sigur că ne-a
bucurat pe toţi căci ea cuprinde un adevăr... Noi
prin poezia abstractă înţelegem mai degrabă o
metodă de lucru decât o abstractizare, adică o
transformare a cantitativului în calitate. Poezia
rămâne totuşi pură calitate.
-Ce presupune conceptul de libertate, în
general, şi cel de libertate a creaţiei, în special?
-Ideea de libertate, dacă nu este înţeleasă
profund, ci într-un mod speculativ, marginal şi
necreator, poate fi iute confundat cu ideea de
debandadă sau cu o revendicare fără acoperire.
Ca să ai copac trebuie mai întâi să-l sădeşti.
Libertatea nu se poate asigura decât într-un
cadru creativ.
(Continuare în pag. 10)
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Ion Soare a apus!
Mihai SPORIȘ
(Urmare din numărul trecut)

Î

n 2001 am fondat, fiind Președintele
Comisiei de Cultură a Consiliului Județean, pe lângă Biblioteca Județeană, cercul
informal: România-Grădină a Maicii Domnului, tocmai pentru a evita vreun patronaj
instituțional și de-a nu fi subordonați cuiva
(un cerc de oameni liberi, fără condiționări
politice, dar slujitori ai neamului și a chipului frumos al țării
- vezi buletinele anuale din perioada 2001-2019!). Acest cerc,
prin analizele anuale, ne-a dat o imagine privind funcționarea
asociaților și instituțiilor în câmpul cultural, și ne permite acum o
rememorare a procesului acesta, ca un fapt al unei tranziții.
Credința în valorile identitare și... teama de risipire, prin
integrarea necondiționată la mediul larg european, reflex al unui
naționalism exagerat și intens promovat l-a pus la treabă pe omul
familiarizat cu documentele. O adevărată avalanșă de lucrări
cu caracter monografic a scos din ascundere istoria recuperată
a multor localități, ba chiar și a unor personalități/notorietăți
publice, parte din ele încă viețuind printre noi, dar în mare nevoie
de-a lumina și trecerea prin deșertul, tocmai depășit! Eroii și
lucrările lor sunt cunoscute. Între lucrările foarte valoroase, cu
adevărat valori adăugate, (precum Studiile Vâlcene, lucrările
dedicate Haretismului, monografiile realizate profesionist
(Câineni, Costești, Mălaia, Titești...de ex.)) au fost și multe de
mântuială, făcute expeditiv, cu largul concurs al „specialiștilor” ,
dar slujind acest curent identitar pus ca niște picioare înainte... să
mai domolească, prea iubirea de străini (adică procesul integrării
ca soluție de modernizare și recuperare a unor decalaje istorice
față de lumea democratică!). Să amintim că prin 2000 , Ion Soare
realizează la Editura CONPHYS lucrarea monografică „Primăria
Municipiului Râmnicu Vâlcea” în care autorul (I.S), mulțumind
colaboratorilor, avansează provocator ideea Enciclopediei:
„Sperăm, însă, ca bunele intenții și în același timp, utilitatea cărții,
să fie garanții ale curiozității lectorilor care vor veni, desigur, cu
sugestii și completări interesante pentru o viitoare ediție a lucrării.
Atenție, însă, la amănunte! Ca volum, activitatea primăriei în
timpul curgerii istoriei este imensă și ea ar necesita nu o carte,
ci o întreagă enciclopedie!” . (op. cit. p.5-6) Zis și făcut! Nu doar
pentru Primărie, ci chiar pentru Județul Vâlcea, nu într-un volum,
ci în trei, cu contribuția multor colaboratori. Nu semnalăm aici,
realizarea aceasta muncită și marele efort financiar, ci faptul că
planul exista apriori în intenția lui Ion Soare! Apoi, să spunem
că acela, care scrie o istorie, tălmăcind el însuși faptele la care
a participat, poate să ascundă câte ceva, pe aici, pe acolo, prin
punctele esențiale! M-am opus proiectului, l-am criticat public,
semnalând neajunsurile abordării, prelucrarea materialului și
coordonarea, fără acreditare. Niciodată ideea realizării unei
cronici valide, nu poate fi contestată, dar nu poți accepta ca
cenzorul de ieri, și dintotdeauna, să-ți spună adevărurile tăinuite,
ca de exemplu, bunăoară, despre... „bandiții de partizani”, despre
canal, despre pușcăriile politice, când chiar tu făceai reeducarea
celor cu devieri doctrinare, prin penitenciare?! Cum să reabilitezi,
obiectiv, urmăriții de securitatea sistemului...? căreia, pentru
soldă, îi respectai regulamentele, inclusiv pentru gestiunea
documentelor de pe la Arhive? I-am și spus prietenului Ion Soare,
de ce nu am dat curs intrării în Sistemul de securitate (instrument
necesar oricărui Stat!) când specialist la Lotru fiind, fusesem
asiduu curtat, pentru dosarul meu curat cu origini sănătoase!
Fratele mai mare, diplomat de carieră și angajat al SIE, mi-a spus
franc : vezi-ți de meserie cu credință că cei care intră în Sistem
ies din el, numai cu picioarele înainte! De aici s-au născut marile
rezerve privind coordonarea unor proiecte de către prietenul Ion
Soare!
De ce mă preocupau aceste lucruri și m-am pus în gardă, în
legătură cu relația specială, față de Ion Soare? Angajamentul
meu în puterea locală, a Consiliului Județean, mă obligase să
descifrez, din interior, mecanismul funcționării acestuia și chiar
mecanica socială pusă în mișcare de decizia publică. Observasem
repede, față de mediul profesional (în care, între decizie și punere
în operă, se creaseră automatismele timpului real, ale faptului
imediat/ când apăsai comutatorul se aprindea lumina, pornea
turbina, motorul etc.), că sistemele puterii bazate pe structuri
greoaie erau cronofage, lente până la exasperare. Mă formasem
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într-un spirit pro-activ, plin de inițiative și cu așteptări prea
optimiste, care se vor dovedi utopice, într-un mediu cu lentoarea
unei birocrații greoaie, adânc înrădăcinate. Trebuia făcut ceva!
Masa inerțială a unor oameni grei (la figurat, desigur!), provoca
lentoarea și întârzia sincronizarea, dorită a fi la ritmul vremii.
Mizam pe schimbarea de jos în sus. Acesta a fost temeiul re/
punerii asociaților menționate în peisaj și efortul personal, al
editării Spiritului Civic. Mulți intelectuali, cu zestrea mentală
moștenită și cu state vechi în cultura de porunceală a realismului
socialist, supra-ierarhizat (vezi nivelurile, mereu invocate de Ion
Soare: central, regional, local/cu periferia... localismului creator,
subsidiar, secundar și importanța Centrului, cu Uniunile lui...
angajate cu rost oficial, cândva!), au venit să slujească cu entuziasm
ideea de schimbare, dar nu își puteau învinge propria inerție și
nu se puteau decontamina prea repede. Au rămas prizonieri,
legați ombilical de faptele proprii, de credința și adevărul lor
personal, ba chiar funcțional, de organismele încă remanente
în societate. Târziu mă voi fi lămurit asupra acestui proces social
firesc, studiind pe Dumitru Drăghicescu (și aici trebuie să remarc
și contribuția deosebită în recuperarea marelui savant vâlcean,
pentru cultura română, a lui Ion Soare, George Anca, Virgil
Constantinescu-Galiceni și a Fundației „Dumitru Drăghicescu”,
fondată de Dan Nițu !), care descifrase mecanismul, dar ocultat
fiind peste 50 de ani, nu aveam cum să-l cunosc... în
aprecierea unei stări de lucruri.(vezi. „Noua Cetate
a lui Dumnezeu/ vol.I-Calea”, Paidea, București,
2015). Este ușor de constatat faptul, apelând la vreo
statistică, privind realizările editoriale (cu îndoielnică
utilitate publică!) din bani publici, ale celor cu
relații/ conexiuni vechi cu Sistemul, comparativ
cu... neica-nimeni, fără expunere publică. Nutrirea
aceasta, pro-domo, nu doar că a mărit notorietatea
publică a unor persoane, cu state vechi pe scena
publică, dar a produs marea confuzie între prea
expunerea Notorietății și Elită, una autentică și
imperios necesară schimbării, paradigmei: dinspre
porunca propagandei cu nostalgia realismului, către
eliberarea doctrinară și preluarea reconstrucției
democratice. M-am distanțat de curentul conservator (vorbesc
în nume personal, deși eram mai mulți, pentru a-mi asuma
în nume propriu această... epistolă!), din ce în ce mai compact,, pentru că m-aș fi dezis de ceea ce întreprinsesem și
angajasem public, oficial. Resurecția invocată deturnase sensurile acțiunilor noastre și o anume „elită”, cultivată insistent
din buget - care se transformase, din liber-cugetătoare, în închinătoare fățarnică la Dumnezeu!-, preluase, cu majoritatea ei,
controlul... butoanelor, având exercițiul aciuării pe la puterile
înscăunate. Butada cu câinii care latră pe lângă măcelărie s-ar
potrivi, forțând o alegorie, pentru cei care sugeau, contra servicii
de imagine, electorale, bugetele unor instituții... îndatorate. Să
amintim câteva dintre schimbările de sens... în lupta nevăzută a
taberelor.
Noua societate culturală, înființată în 1999, pentru salvarea
brandului... Anton Pann/Societatea Culturală „Anton Pann” (nouă:
juridic, și prin obiectul de activitate, nu cum susțin nostalgicii, că
ar continua pe cea „literară”, fondată înainte de 1989, prin decizie
de Partid!) și-a creat organul de presă culturală „Povestea Vorbei”
pe care am încredințat-o unui „făcător de reviste”, ca redactor
șef : Ion Soare și unui director, cu nume reprezentativ, Doru
Moțoc, iar eu, pentru că îmi asumasem președenția asociației
(1999-2000), eram secretarul redacției. Desemnarea în 2000,
ca președinte al Comisiei de Cultură a Consiliului Județean, m-a
obligat să demisionez din conducerea asociației și să mă suspend
din conducerea redacției revistei – tocmai pentru o distanțare,
impusă de nevoia unei echidistanțe față de ong-urile din spațiul
public. Arhivele care păstrează primele numere ale revistei sunt
un martor al evoluției asociației și mesajului organului ei de presă.
Câteva persoane, în frunte cu Ion Soare au luat controlul total al
revistei, sufocând-o cu mesajele personale, în principal, și ocultând
activitatea asociației. Am schimbat, într-o adunare generală a
asociației, conducerea revistei și atunci, instantaneu, Ion Soare a
părăsit, atât revista, cât și Societatea Culturală. Când și Societatea
Culturală, populată cu veleitari, plevușcă cu Notorietate, a fost
smintită de puciul pseudo-doctorului-academician... olimpic,
revista a fost salvată, în afara Societății, ca „Povestea Vorbei
21” și își duce mesajul prin Intol Press, fără sincope și într-o
consecvență a obiectivului, pentru care fusese înființată. (arhiva

„Cultura Ars Mundi” ne este mărturie!) . Plecarea de la Revistă,
a lui Ion Soare, a însemnat imediat înființarea alteia: „Forum V”,
care ar fi trebuit să ilustreze activitatea Forumului. După câțiva
ani, cu probleme financiare pentru editare, (Forumul Cultural își
asumase și Studiile vâlcene, alături de alte lucrări aniversare, ba
se angajase și la imensul efort al Enciclopediei ... județului, demult
visată de Ion Soare!) și această revistă, după o vreme, va ajunge
la Intol Press. Ce s-a întâmplat cu Forumul Cultural, Societatea
Culturală, revistele, în ultimii 10 ani, ilustrează puterea manifestă
a lui Ion Soare. Între instituțiile și ong-urile aservite, dependente
de suportul bugetar, nu puteai respira liber. Chiar cercul informal,
creat pentru manifestare neîngrădită, a trebuit să-și mute locul
de întâlnire – deși biblioteca județeană era un spațiu public,
realizat cu mari eforturi, tocmai să slujească societatea. Pentru o
cronică a vremii, buletinele anuale ale acestuia... sunt disponibile
în arhiva Intol Press! Semnalăm, în urmărirea acestui proces de
transformare a câmpului cultural, în principal, apariția acum 13 ani
a Asociației „Seniorii” (care valorifică, echilibrat și cu participare
afectivă, incomparabilă ca emulație față de Forumul Cultural,
vasta experiență a unui corp profesoral, ca o adevărată Elită, ce
își respectă blazonul. Revista „Seniorii” respiră larga participare
și ținuta înaltă a unor oameni responsabili de misiunea lor în
societate. Remarc, în trecere eticheta pe care mi-am căpătat-o
fiind gică contra în dezbaterile aprinse ale consiliului
de Conducere al Forumului, după îndepărtarea
din conducerea de vârf (fusesem, în calitate de
fondator, Vicepreședinte!): „coadă de topor” pentru
că le spuneam în față ceea ce credeam și devoalam,
ceea ce se făcea fără știința consiliului de conducere.
Nu i-am înțeles niciodată pe forumiștii, prietenii
mei, cum nici pe daciștii, care mă vor fi declarat
și ei „persona non grata”, că lămurit fiind asupra
unor interpretări ale istoriei, nu le împărtășeam
„adevărurile istorice”.
Cu Ion Soare, în afara ciocnirilor publice și
discuțiilor aprinse din consiliul Forumului, polemica,
după cum spuneam, ne era cordială și respectul
întreg. Un dialog la vreo întâlnire neprogramată se
înfiripa cam așa: „Ce faci Domnule... „european?” „Mulțumesc,
bine, Domnule Profesor! Trebăluiesc prin „grădina Maicii” să-și
țină Europa firea creștină!” Îl tachinam cu ideea creștină, el fiind
un liber cugetător declarat, care nu se afișa ostentativ, precum
noii convertiți dintre cei vechi, pe la icoane și nu făcea caz de
cele sfinte! „Dar Dvs. Ce descoperiri ați mai făcut? Ne tragem
din daci? Ori din romani?” Îmi răspunde surâzător, intrând în
jocul provocat: „Din Dacia suntem! O spun hărțile și perpetuarea
numelui acesta..., dar vorbim o limbă care se trage din latină și
care s-a mai îmbogățit cu preluările necesare din limbile celor care
au mai trecut pe aici, inclusiv cele slave .Atenție! Sunt și filolog și
slavist!” „Dar credeți că vă întrebam în necunoștință de cauză?
Tocmai acum când prin oraș circulă idei noi, aduse de un filolog
vâlcean, revenit, tocmai de prin America?” plusam mai departe,
incitând specialistul în materie...
Ion Soare, se strunea pe sine cu greu. Era un lider înnăscut, cu
conștiința valorii sale. Nu se lăsa ușor condus (mă dumirise Cornel
Tamaș!) și își adapta ușor conduita pentru a obține ceea ce dorea.
Încercarea, de-a-și impune punctul de vedere, îmi devenise
evidentă repede. Plecarea de la revistă și de la Anton Pann miam explicat-o. Am părăsit Consiliul Forumului, când am observat
că Ion Soare, devenise sfătuitor pe la Primărie și se insinuase
conducător din umbră al Forumului, iar acesta fusese aservit,(
dincolo de angajamentul de-a rămâne organizație apolitică),
în schimbul unor interese editoriale ,presante și fără decont
transparent. Președintele în exercițiu, om onorabil, dar prea
împăciuitor, a văzut în demersurile Vicepreședintelui Ion Soare
o rezolvare a problemelor (pe care tot el, IS le crease!). Înainte
de-a fi fost instituit formal Președinte al Forumului Cultural,
cetățeanul de onoare, pentru serviciile aduse orașului, va fi fost
ales președinte! Om cu apetit de lider, cu capacitate de muncă și
adaptat noii tehnologii de comunicare, cu o vastă operă în spate
(asupra căreia posteritatea va da judecată!) a plecat când tocmai
în vârf fiind putea să strălucească altfel, dincolo de tunelul unei
tranziții ciudate!
Eu, IOANE, călăuzit cândva de tine, te-am iubit cu luminile și
umbrele tale și te țin minte ca pe singurul SOARE, la care am putut
privi în miezul zilei! Adio, Prietene !
14 noiembrie, 2020

TRAUMELE COPILĂRIEI
(Mărturisire de jurnal)

Luciana Cosmina VLAD

T

rauma nu ştie să facă diferenţe, ea
vine şi loveşte aşa cum o bâtă de
baseball loveşte un vas de Murano. Il face
ţăndări, fără a şti valoarea obiectului. Poate
că asistând la o asemenea anomalie, pe care
ar comite-o cineva, aş încerca să pun piesele
la loc, dar vasul nu va mai fi niciodată ca nou.
Va fi poate frumos, va fi diferit, dar niciodată
acelaşi. Aşa mă văd, cu milă, pe mine, sufleţel
de copil lovit de experienţe prea greu de dus.
Şi mă întreb: cum să suporte un suflet plăpând, când iubirea unui
părinte nu este acolo, unde ar trebui să fie? Adică, acea iubire de
care copilul are nevoie ca de aer, ca să trăiască?
Ce se întâmplă când intervine abandonul, când intervine
absenţa părintelui? Pentru alţi copii, nu ştiu cum este, dar eu, nu
am putut să nu sufăr enorm… Vrând, chipurile, să îmi ofere un trai
mai bun şi plecând departe, cred şi astăzi, că tatăl meu a comis
o mare eroare.
Da, un părinte plecat, îl lipseşte pe copil de iubire, apropiere,
comunicare. Copilul rămâne toată viaţa într-o poveste tristă: „In
căutarea iubirii pierdute”. Asta sunt eu, vorbindu-ţi ţie caietule
drag, care mă însoţeşti mereu, de când « am plecat în lume ».
Scrisoare tatei
S-a răcit locul tău în viaţa mea, tată. A rămas gol. Nimic. Un
nimic pe care am aşteptat toată viaţa să îl umpli. Nu ai venit
niciodată aşa cum te-am aşteptat, aşa cum te-am visat, aşa cum
promiteai că o să vii, în puţinele scrisori pe care le primea mama
de la tine, semnate scurt cu numele tău şi nicio adresă.
Când am mai crescut, aş fi vrut să ştiu unde eşti. Să pun
degetul pe hartă şi să zic: “Acolo e tata”. Aş fi vrut să ştiu cum să
simt prezenţa ta.
Oare cum e să ai şi mamă şi tată? M-am intrebat mereu...Dar
fraţi? Oare cum era, în casele luminate, unde copiii, cu care mă
jucam, se întorceau seara acasa câte doi: fraţi, surori, şi se jucau şi
râdeau? Eu mă întorceam acasă singură, şi mă puneam să citesc,
ca să nu mă doară sufletul...
„Dacă ai fi avut şi tu tată sau fraţi, ar fi fost altfel”, zicea bunica.
Oare cum ar fi fost, dacă m-ai fi dus tu la şcoală în prima zi ? Sau
la gradiniţă…? Oare cum ar fi fost dacă ai fi fost alături de noi
mereu? Am fi fost fericiţi ? Oare o să pot vreodată să îţi spun că
te iubesc? M-am întrebat deseori, chiar dacă toată copilaria mea,
am fost suparată că nu vii şi am fost convinsă că nu îţi lipseşte
iubirea mea. Te voi putea vreodată iubi şi ierta cu adevărat?
Mă frământă multe întrebări, după cum vezi. Toate sunt legate
de mine, copilul cu care aş fi vrut să te joci şi să-l bucuri. Dar,mai
important e să ştiu : de ce ai părăsit-o pe mama? Spuneai într-o
scrisoare ca nu te poţi întoarce la nişte porţi închise. Da, porţile
inimii tale... Pentru că porţile acelea s-au închis în urma ta, iar tu,
nu mai ştii bate la ele! Te simţi îndepărtat şi nu ştii cum să înnozi şi
să încălzeşti o relaţie slăbită de timp şi evenimente.
Dar eu? Eu am bătut toată viaţa la „porţile inimilor închise,”
căutând ce ştiam că îmi lipseşte. Sufletul meu căuta frenetic în
alţii caldă iubire şi găsea doar cioburi, ca dintr-o oglindă spartă.
Nu pe mine mă căutam în ei, tată. Ci pe tine te căutam în orice
bărbat ce apărea ocazional în calea mea. Bineînţeles că nimeni nu
înţelegea, că eu tânjeam să umplu golul interior, prin orice mic
gest frumos ce mi se oferea - un zâmbet, un sprijin, o îndrumare.
„La 18 ani o să te caut… O sa primeşti de la mine o geantă de
bani, să-ţi faci un viitor.” scriai într-o scrisoare veche. Şi până la 18
ani? La 14 ani te-am întâlnit, pentru prima oară, pe un peron de gară. Veneai să ne cunoaştem, să ne recunoaştem. Ne-ai strâns în braţe pe mine şi pe mama şi ne-ai numit familia ta. Familie? Eu am avut-o
pe jumătate, incompletă. Aşa simţeam atunci, aşa simt şi acum.
Pe umerii tăi porţi vina, deşi ai plecat cu bună intenţie. Vroiai
să iei lumea în piept. Să te dovedeşti viteaz, capabil, deştept,
dibaci. Da, ştiai ce laşi în urmă, dar atracţia era mare, irezistibilă.
Iar lupta cu noul, cu necunoscutul, cu condiţiile grele de viaţă teau sustras de la orice îndatorire paternă. Este inutil să spun că m-ai
condamnat la neiubire, pentru că tu însuţi nu erai instruit în acest
sens- nici să te iubeşti, nici să dăruieşti, nici să primeşti, nici să te faci
iubit. Cum te vei vindeca de această traumă a sufletului tău? Cum mă
voi vindeca eu? Iubirea, fericirea, bucuria nu şi-au găsit loc între noi...
Ai preferat să taci, iar eu auzeam de la bunici:
„Nu i-a păsat de tine. Nici măcar nu te-a căutat.” Aşa e. Nici
măcar nu m-ai căutat.
Erai şi tu, în sinea ta, doar un copil rănit tot de plecarea unui
tată. Dar eu nu ştiam atunci, nimic, despre rănile tale ! Le aveam
pe ale mele...

Când, după 15 ani, ai venit acasă şi ai încercat să îţi găseşti
loc printre noi în gerul unor Sărbători de Iarnă, ai descoperit că
nu eşti bine venit. Înstrăinarea era puternică şi nimeni nu avea
priceperea să reintroducă afecţiunea, dragostea ce ne-ar fi unit.
În aer plutea acuza unei despărţiri de lungă durată. Deci, ai
plecat din nou...
Ai plecat, şi relaţia s-a stricat definitiv. De fapt, s-a întors la
ceea ce era: dizarmonie, neînţelegere, răceală, de ambele părţi.
Ani de zile au trecut de atunci şi deşi mi-ai zis: „Ţine minte
ziua asta, n-o să mai vorbim de acum!”, eu am uitat-o. A existat
o dată , când te-am auzit la telefon, iar eu, cea neacceptată,
am încercat să îţi ofer compasiune, îngăduinţă, duioşie. Dar
era prea puţin. Nici tu, nici eu nu ştiam să croim un drum nou
al comunicării. Dar, am încercat ! Nu ne-a ieşit, e drept. Totuşi
înverşunarea mea slăbise. Nu te mai acuzam, deşi erai fiinţa care
îmi refuzase dragostea. Aflasem deja, cum bunicul te-a părăsit,
când erai de-o şchiopă, alegând o altă femeie, deşi promisese
să oficializeze relaţia cu mama ta. Şi tu ai trăit o dramă. Cum
de ai repetat-o ? De obicei, copiii astfel abandonaţi, îşi iau
angajamentul să nu mai comită o asemenea eroare... Îmi pare rău
că bunica, rămasă singură după plecarea ta în lume, s-a prăpădit
de supărare, şi nu am cunoscut-o... Te-a crescut pe tine, nu s-a
căsătorit niciodată, după decepţia suferită. Ştiu că au ajutat-o,
cât de cât, sora şi fratele mai mic, dar aveau şi ei familiile lor.
De mine, să ştii, s-au interesat puţin, erau mulţumiţi când mama
le mai trimetea câte o scrisoare că suntem bine amândouă.
Aşa că, rana ta şi rana mea este la fel - abandonul.
Tată, eu sunt copilul care a târât după el « vina » asta a ta, cum
târăşte un soldat un picior rănit, la întoarcerea din război. Sau,
cum târăşte o pasăre o aripă frântă, care o impiedică să zboare în
înaltul cerului spre care priveşte cu nesaţ.
S-a răcit locul tău în viaţa mea, tată. Am căutat să fac loc
altora în inima mea, dar şi ei aveau rănile lor: respingere,
trădare, umilinţă, nedreptate. Nici ei nu aveau iubire de dăruit,
şi ei purtau traumele lor. Fiecare dorea să fie mângâiat şi înţeles
în nevoia lui de dragoste. Şi mergeam mai departe spre altul şi
altul care să fi învăţat ce e iubirea de tată şi să –mi fi predat şi
mie această lecţie. Mama nu a putut să îmi dea mai mult. Ea nu
a putut suplini ceea ce un bărbat trebuie să ofere. Dar, Ea purta
durerea trădării tale cu demnitate. Nu se plângea niciodată de
tine sau de greutăţile vieţii. Se sfătuia în taină cu tanti Sofica, sora
ei, când avea vreo problemă şi viaţa noastră decurgea normal.
Eu învăţam bine la şcoală, ea îşi făcea munca ei, tot bine…S-a
recăsătorit târziu, când eu eram la facultate, în alt oraş. Dar, deşi
om paşnic şi aşezat, acest « tată » nu putea să umple anii pustii
ai copilăriei mele. Bunicii erau mereu prinşi cu munca. Nu aveau
inimă să mă îmbrăţişeze şi să mă alinte pe mine. Ei vedeau în mine
« omul neserios şi iresponsabil care a plecat să facă bani şi a lăsat
o femeie cu un copil de un an, să se descurce cum or putea. »
Am aflat că o vreme ai trimis şi bani şi scrisori, apoi numai bani
pentru mine, „cea mică”, şi apoi, nimic.
Astfel am crescut eu, însetată de o vorbă bună din partea
tatălui meu şi flămândă de îmbrăţişarea lui. Ori de câte ori
vedeam un tătic drăgăstos cu copilul lui, îmi dădeau lacrimile.
Am luptat cu mine să mă vindec. Dar şi acum mă simt ca un vas
de Murano lipit, refăcut din bucăţele, şubred. Fiica ta, Aurora.
Draga mea prietenă de suflet, Delia
Am căutat peste tot vindecarea de rana abandonului pe care
o port de la tatăl meu. Am făcut apel: la oameni cunoscuţi, la
lectura unor cărţi, la psihologi. Dar nu m-am gândit să caut la
mine în suflet. La mine în inimă, nu am ştiut să mă uit.
„Inima ta e praf, mi-a zis o psihoterapeută. Ai multă negreală
în zona chakrei inimii.” „Nu mă mir” m-am gândit. Am ieşit din
cabinet cu ochii în lacrimi; mi-am pus repede ochelarii de soare
şi mi-am amintit de toate luptele duse. Mi-am simţit inima un
bolovan de piatră. Normal. Am tânjit mai mult spre iubirea care
îmi lipsea, în loc să mă fi bucurat de bunătatea şi delicateţea
mamei şi de alte câteva persoane dragi nouă. De ce mă agăţ cu
atâta înverşunare de el? De ce îmi lipseşte ceea ce nu am avut,
în loc să preţuiesc ceea ce am primit ? Cu cine port o bătălie ?
Cred că, cu eul meu neîmpăcat. Lui trebuie să îi explic că iubirea
nu este exterioară, vizibilă, palpabilă, ci aceea interioară care
vine de undeva din infinit şi te cuprinde, te copleşeşte, te inundă
cu căldura ei inepuizabilă, încât ai permanent şi de dăruit şi de
îmbogăţit fiinţa ta minunată. Da, aceasta este calea recalibrării
sinelui meu. Nu-i aşa, scumpă prietenă? Te sărut cu drag, Aurora
Draga mea, Delia
Să lupţi pentru iubire… ce absurd!, îmi zic eu, acum… Ea
există din belşug dacă ştii să o percepi şi să o primeşti. E absurd

să fii în lipsă, în aşteptare şi în regrete. Îmi amintesc cum mama,
observându-mă întristată, mă ademenea cu bunătate:
„Spune-mi, unde e problema. Hai să stăm de vorbă amândouă.
Tu eşti inteligentă şi înţelegi.” Apoi mă lua pe genunchi şi îmi
oferea ce vorbe blânde avea ea la îndemână, ca să înţeleg că
binele e de partea mea. Şi ca prin minune, mă linişteam !
Imi amintesc ca toata viaţa am încercat să fiu la fel de atentă
dacă sunt bine tratată şi dacă eu mă comport bine. Aş fi vrut să
întâlnesc numai oameni buni, calzi, generoşi. Mi-era frică când
eram criticată sau respinsă. Mama nu mă certa nici când meritam,
aşa că nu suportam să mă admonesteze cineva la şcoală. Vroiam
iubire de la toţi, iertare şi îngăduinţă. Cum nu pot nişte adulţi,
să arate unui copil amabilitate ? Ce este aşa greu! Şi rămâneam
mereu cu tot felul de întrebări pe buze… Le spuneam bineînţeles
mamei şi ea mă îndemna să nu îmi bat capul cu lucruri rele sau
nelalocul lor. Ea susţinea: „Doamne, copilă, tu nu eşti făcută să fii
nedumerită şi înfricoşată, ci să te ridici pentru ceva măreţ. Citeşte
şi cartea asta, şi pe asta, o să găseşti şi curaj şi deşteptăciune, ca
să dovedeşti răul…”
Iată cum, scumpă prietenă, prin lectura cărţilor am simţit arzând în mine darul meu, puterea mea adormită şi când nu m-am mai
împotrivit vieţii, am găsit de la sine calea de urmat. Ea, Viaţa, ştie
ce avem noi de înfăptuit şi calităţile pe care le vom pune la treabă!
Deci: Bon courage! cum zice francezul. Te îmbrăţişez, Aurora.
Scumpă prietenă,
Nu voi da la schimb, te asigur, câteva vorbe bine-ticluite pe
aurul ce străluceşte în mine. Trebuie să cumpănesc bine fiecare
decizie. Mai bine să mă plac eu pe mine, decât să fac impresie
bună unor oameni slabi din fire.
Mai bine voi diseca problema pe puncte tari şi puncte slabe,
încât să desprind esenţialul. Sau voi pune o seamă de întrebări şi
voi da răspunsuri. Sau voi discerne avantaje-dezavantaje. Orice
cale voi alege ştiu că nu mă voi rătăci. Grădina inimii mele va fi
mereu frumoasă. Am udat-o cu lacrimile mele, am plantat-o cu
multe flori, am smuls buruienile. Câţiva spini acolo, nu contează !
„Cu palmele mele,” cu ambiţia mea, voi realiza individualitatea
mea, imaginea mea de sine, pozitivă. Nu mă feresc de eforturi,
aleg uneltele potrivite, desţelenesc, ud, plantez, plivesc, îngrijesc,
mângâi, fiecare bucată de „pământ” din mine, care trebuie să
dea „rod bogat” de fapte bune. Ce zici ?
Te îmbrăţişez şi îţi mulţumesc pentru
versurile tale
încântătoare, cu care m-am delectat, Aurora.
Dragă Delia
Intrebarea este: „Suntem controlaţi de emoţiile noastre sau
noi le controlam pe ele?” Daniel Goleman vorbeşte în cartea
sa „Inteligenţa emoţională” despre faptul că punem accent, în
societate, în mod greşit pe IQ, ca standard de definire a excelenţei
în viaţă. Emoţiile ne domină, numai dacă nu am rezolvat rănile
copilăriei; dacă le-am vindecat, acceptând şi iertând, noi suntem
actorii care joacă rolul principal pe scena vieţii noastre !
Totuşi, emoţiile au putere magică, spui tu. Într-adevăr, ce neam face fără emoţii ? Am mai fi oameni sensibili? Sistemul nostru
emoţional ne dă semnale: dacă suferim sau suntem fericiţi, dacă
admirăm un tablou frumos sau ne sperie un râu învolburat. Eu
am avut prilejul să citesc multe cărţi şi am simţit emoţii intense.
La şcoală, profesoara de limba română era mereu uimită că
majoritatea elevilor nu puteau desprinde din text ce emoţii
se degajă, sau ce sentimente aveau personajele, şi nicicum ce
simţăminte au ei înşişi. Se bucura când eu reuşeam să mă apropii
de răspunsul corect.
Nu am putea avea o viaţă împlinită, fericită dacă nu am
înţelege emoţiile frumoase resimţite şi trăite. De aceea sunt aşa
mulţi oameni care se luptă să obţină lucruri materiale, crezând
că pot simţi mari emoţii de satisfacţie. În realitate, sunt aşa
trecătoare aceste trăiri, încât caută alte „nebunii” care să le dea
un sentiment plăcut…
Eu mă consider favorizată de soartă : pe de o parte am avut
emoţii pozitive prin mamă, şcoală, bunici, prietene, lecturi, dar
am cunoscut şi emoţiile negative pe care la maturitate le-am
vindecat. Întregul este făcut din bine şi mai puţin bine, din alb
şi negru, din râs şi lacrimi. Nu există doar o nuanţă, ci diverse
şi după ce descoperi care este rolul tău în lume şi sensul vieţii
tale, nimic nu te mai poate clinti sau debusola. De aceea, îţi
mulţumesc că ai ştiut să fii alături de mine ca o soră de suflet. Şi
tu şi eu, sunt convinsă, ne vom dedica profesiei şi familiei şi vom
şti să dăm copiilor noştri acea tărie interioară pe care ne-o dă
încrederea în binele cel mai înalt pe care suntem datori şi capabili,
să îl construim, ca trăitori pe pământ. Cu drag, Aurora.
3 martie 2021
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MIHAELA AIONESEI: „CRED ÎN DUMNEZEU ȘI ÎN SFÂNTA NOASTRĂ
MAICĂ - LIMBA ROMÂNĂ”
(INTERVIU)

Ovidiu DINICĂ

M

ihaela Aionesei s-a născut în 06.12.
1971 în orașul Pașcani. S-a stabilit
în 1982 în Târgu Secuiesc. Este absolventă a
Colegiului Tehnic de Telecomunicații Nicolae
Vasile Karpendin Bacău. Este prezentă în 30
de antologii și are publicate 13 volume din
care două sunt de publicistică. A obținut mai
multe(18) premii literare. Apare în 49 reviste
din țară și de peste hotare, fiind membră în două uniuni de creație, USR ȘI UZPR. Se implică în numeroase acțiuni civice în care a
susținut cu credință stindardul patriotismului. Cu ocazia acceptării
autoarei în USR, ea a declarat: „Nu eu, ci Limba Română pe care
mă străduiesc de ani de zile să o țin prin poezie la loc de cinste
într-o zonă în care ea abia mai este auzită a intrat astăzi în USR”.
*
OVIDIU DINICĂ: - De ce Târgu Secuiesc? Cum s-a obișnuit o
familie de moldoveni în acest oraș din ținutul secuiesc?
MIHAELA AIONESEI: - Încep prin a vă mulțumi pentru interesul
pe care-l arătați românilor din această zonă sensibilă, prin invitația
la acest dialog, și a vă felicita pentru inițiativă, domnule Dinică.
Trebuie să fac o rectificare, însă. Așa zisul „ținut secuiesc” nu
există, aici este România! Este o iluzie promovată de cei care nici
după 100 de ani împliniți anul trecut de la semnarea Tratatului
de la Trianon, nu sunt împăcați cu un fapt istoric recunoscut de
marile puteri ale vremii. Am constatat că această sintagmă a fost
preluată și de televiziuni și în presa națională, iar pentru românii
din județele Covasna, Harghita și Mureș, care fac eforturi pentru
a-și păstra identitatea națională, este nu doar un fapt extrem
de dureros, ci și o jignire. Este ca și cum s-ar fi delimitat de noi
și ar fi acceptat deja că aceste județe din inima țării, nu mai
aparțin României! Se inoculează astfel ideea că el chiar există,
spre satisfacția celor care de ani de zile luptă pentru autonomia
acestui ținut românesc. De ce să-i spui altfel pământului pentru
care străbunii au plătit cu sacrificiul suprem ca el să se numească
România? Este strigător la cer! Ni se răscolesc Eroii în morminte!
Nici ca idee nu putem accepta așa ceva! Acest pământ a fost,
este și va fi românesc! Este datoria noastră de a păstra cu orice
preț moștenirea care ni s-a lăsat! Acum că am lămurit această
sintagmă pe care mi-aș dori mult să n-o mai aud/văd promovată
în spațiul public, să continuăm dialogul.
„De ce Târgu Secuiesc?” Uneori soarta îți decide viitorul! Nu
am ales să vin în acest oraș! Eram copil. Au ales părinții pentru
mine și mult rău mi-au făcut, pentru că sufletește niciodată nu
m-am împăcat cu dezrădăcinarea din locurile unde am copilărit.
Destinul nu mi-a oferit în primii ani de viață prea multă stabilitate.
M-am născut în Pașcani, vreo trei ani am stat în Piatra Neamț.
Înainte de mutarea în județul Covasna, locuiam într-un sat din
Buzău, Potoceni - satul copilăriei mele. Am avut sentimentul că
am fost jefuită de tot ce-a fost mai frumos până atunci. M-am
adaptat din mers pentru că nu am avut încotro, dar mereu m-am
simțit incompletă. Chiar și când, mulți ani mai târziu, soarta a
făcut să-l întâlnesc pe soțul meu, oltean născut în Caracal, și el
ajuns în Târgu Secuiesc, tot printr-o conjunctură a vieții, când
avea doar patru ani. Am crescut ca aparținând locurilor pentru
că era singura soluție și nu aveam un alt „acasă”. Pe vremuri
părinții erau repartizați cu locurile de muncă în diverse localități
din țară, așa se face că amândoi am ajuns în acest oraș. Nu exclud
posibilitatea ca într-o zi să ne luăm lumea în cap și să plecăm spre
locuri mai blânde, mai prietenoase, locuri în care Limba Română
să fie acasă. Ne împuținăm ca români și este din ce în ce mai greu
să suporți povara „străinătății” în propria țară.
OVIDIU DINICĂ: - Ce dificultăți trebuie să depășească un
creator implicat în realitățile zonei?
MIHAELA AIONESEI: - Dorul! Dorul de Limba Românească
pe care nimeni și nimic nu-l poate înlocui! S-o auzi vorbind când
mergi pe stradă, la magazin, la piață, oriunde… Să auzi poveștile
oamenilor, problemele cu care se confruntă zilnic. Astfel ești cumva
la zi cu „starea nației”. Este un dor pe care îl înțeleg doar cei care
trăiesc în zone unde numeric sunt minoritari. Comunicarea este
iar o problemă. Cea simplă și banală. De la un „Bună ziua” până
la întrebarea „Ce faceți, sunteți bine?”. Cred că mai mult de 60%
din populație, fie ei tineri sau bătrâni, nu pot comunica în limba
română. Apoi sunt activitățile culturale care (îmi) lipsesc. Când ai
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în comunitate o elită intelectuală cu care să te întâlnești, să faci un
schimb de idei, evoluezi. Așa de unul singur, e foarte greu. Nu uiți
limba, pentru că e ca și cum ți-ai uita mama, în schimb este dificil
să o îmbogățești prin necomunicare. Dar poate și această povară
a „singurătății” mi-a fost dată să împlinesc ce mi-a fost scris: să fiu
primul scriitor român din orașul Târgu Secuiesc intrat în Uniunea
Scriitorilor din România.
OVIDIU DINICĂ: - Într-una din poeziile tale și anume la o „Cina
de taină” mărturisești: „Mi se spune tot mai des că nu văd cu ochi
buni lumea că prea adun tristeți și tămâiez dureri cu lacrima”;
sunt lacrimile celor 170 de familii de români care mai locuiesc în
zonă sau sunt propriile lacrimi ale poetului?
MIHAELA AIONESEI: - Nu știu exact să spun dacă sunt doar ale
mele sau lacrimile și durerile sunt amestecate și cu ale celorlalte
familii de români. Când trăiești într-o comunitate bântuită de
tristeți, care se vede și se simte pe la sărbători, preiei din caracteristicile ei fără să vrei. Rar văd câte un român cu adevărat fericit
în aceste locuri. Bucuria lor este sfioasă și atunci când alți
români din alte județe le trec pragul. Pentru că au învățat în toți
acești ani să-și modereze toate pornirile. Evenimentele crude din 1990 când mai mulți români
au avut de suferit, atentatul cu bomba ce urma
să fie plasată la parada Zilei Naționale din
decembrie 2015, ne-au făcut să fim mai rezervați,
mai sceptici. Așa aș caracteriza comunitatea
românească de aici. Bucuria de a trăi și-o exprimă
la ei în casă, departe de priviri viclene. La biserică,
singurul loc unde am posibilitatea să văd o mare
parte din românii trăitori în acest oraș, îi simt
împovărați de griji, căutând să se întărească prin
credință, și găsind în biserică un sprijin. O mare
parte trăiesc din venituri modeste, alinarea lor
fiind biserica - singura instituție care i-a ținut uniți pe românii din
Ardeal de-a lungul istoriei.
OVIDIU DINICĂ: - Scrii o poezie care denotă eleganță în
exprimare, care reflectă expresia maturității. Poezia ta cuprinde
simetrii de invidiat. Cum te influențează experimentele liricii
postmoderniste?
MIHAELA AIONESEI: - Vă mulțumesc pentru apreciere,
domnule Dinică. Este măgulitor să știu că gândiți așa despre
poezia mea. Cred că ceea ce observați d-voastră este mai curând
expresia maturității emoționale, a perfecționismului spre care
tind. Al perfecționismului la care mă raportez eu atunci când încerc
să-mi pun în echilibru mintea cu sufletul, desigur. Fiecare autor
are o viziune proprie despre perfecțiune, poezie etc. N-aș zice
că mă influențează un curent literar sau altul. Caut să mă exprim
în forma care mă reprezintă pe mine, indiferent de tendințe. Mă
interesează ce și cum se scrie, citesc revistele literare, urmăresc
noile apariții editoriale, dar nu țin să fiu ca cineva. Cred mult că și
spațiul geografic în care trăim ne influențează modul de a gândi,
de a scrie. La fel de mult, viața personală și felul cum percepem
și ne raportăm la lumea înconjurătoare. „Expresia maturității” de
care vorbiți, cred că apare în timp, după ani de experiență, ori eu
abia am intrat în al zecelea an de poezie, dacă este să ne luăm
după debutul editorial din 2011. Peste încă zece poate voi avea
un răspuns exact. Să fim sănătoși până atunci!
OVIDIU DINICĂ: - De la apariția volumului „Cerșetori de stele”,
2011, editat la Art Book Bacău, până la discursul de acceptare
în USR susținut de Horia Gârbea, au trecut nouă ani. Cum ai
caracteriza această perioadă? Care este crezul poeziei tale?
MIHAELA AIONESEI: - Lung și greu a fost drumul și până la
editarea primului volum într-un decembrie 2011. Au durat câțiva
ani în care am activat pe diferite site-uri literare și într-un cenaclu
online până am editat cartea de debut în poezie - „Cerșetori de
stele”. Și atunci pentru că împlineam o vârstă rotundă și mi-am
dorit un dar inedit, nu neapărat pentru că aș fi crezut în steaua
mea. Așa a început parcursul meu literar. După apariția cărții, nu
m-am mai mulțumit să fiu publicată doar pe site-urile online. Am
început să-mi fac curaj să trimit grupaje de poezii la concursuri.
Premiile obținute mi-au dat un impuls, pentru că au urmat
imediat și publicările în reviste literare care apăreau în format
tipărit, participarea la întâlniri literare, antologii. Îmi doream mult
să evoluez, să „rup” rândurile, așa că am cerut sfaturi unor poeți
a căror poezie o apreciam mult. Nu m-am mai mulțumit nici cu
asta, deși cei mai mulți m-au încurajat, fapt pentru care le rămân

profund recunoscătoare. Simțeam că sunt la o răscruce. Așa că
după apariția celui de-al șaptelea volum, i-am trimis un grupaj
de poeme domnului Horia Gârbea și i-am cerut o părere. Nu m-a
criticat, nici nu m-a apreciat, ci mi-a făcut câteva recomandări de
lectură, cu blândețea și îngăduința profesorului care stimulează
potențialul. A fost un moment decisiv pentru parcursul meu
literar. Îi voi fi mereu recunoscătoare pentru sprijinul domniei
sale acordat necondiționat atunci când mi-a fost mai greu, când
am avut cel mai mult nevoie de susținere. Este unul dintre puținii
oameni care-și fac timp și pentru ceilalți, care răspunde la emailuri la orice oră din zi sau din noapte, care-și oferă tot suportul
acolo unde simte că este talent. Mă bucur că am descoperit în
dumnealui, întâi un prieten-mentor și apoi un șef de filială, (filiala
poezie București), așa cum este cu toți cei care apelează cu
încredere la sfaturile dumnealui. Cât despre crezul poetic... Cred
în Dumnezeu și în Sfânta noastră Maică - Limba Română - fără de
care nimic n-aș fi. Sunt singurele refugii prin care noi, românii de
aici, ne putem salva identitatea. Scriu ca și cum m-aș ruga. Scriu
ca și cum m-aș dona pentru și în limba mea, așa cum scriam întrun poem: „nu, nu m-am jucat de-a poezia/ doar
m-am donat în fiecare zi câte puțin/ în codul
morse.”
OVIDIU DINICĂ: - Cel mai cunoscut poet
român din Spania, Mihai Gane, declara că tirajele
volumelor sale au cunoscut un succes remarcabil
de care nu ar fi beneficiat în România? Sunt
improprii condițiile actuale din România pentru
afirmarea tinerei poezii?
MIHAELA AIONESEI: - Am citit și eu despre
succesul său remarcabil. Fiecare poet cu destinul,
cu steaua lui. În România mă îndoiesc că ar fi ajuns
la performanța de a vinde peste 70.000 cărți, așa
cum am citit în presă. Cred că nu doar talentul, ci și marketingul
profesionist duce la succesul unui autor. Depinde cât de mult
este dispusă editura să investească în promovare, în primul rând.
Asigurând succes autorului, și-l asigură și pe al ei, iar în timp își
scoate investiția. Ori la noi în România, se știe, un autor scoate
bani din buzunar cu vârf și îndesat pentru a fi publicat la o editură
de elită, iar asta nu-i asigură întotdeauna succesul, iar tirajele, în
comparație, sunt insignifiante. Nu doar condițiile sunt improprii,
ci și dezinteresul pentru cultură. Iar ceea ce s-a întâmplat cu unele
reviste literare în perioada de pandemie, denotă clar acest fapt
reprobabil. Cred totuși că succesul de azi, indiferent la ce nivel
este, nu-ți asigură eternitatea.
OVIDIU DINICĂ: - În 2020 ai reușit accederea în UZPR. Cum
privește un gazetar experimentat ca tine realitatea în contextul
integrării în Uniunea Europeană și dificultățile prin care trece
România?
MIHAELA AIONESEI: - „Gazetar experimentat” este mult spus.
Am scris participând la acțiuni, implicându-mă trup și suflet, nu
făcând analize politice ori economice. Avem destui specialiști
pentru astfel de subiecte „grele”, nu știu dacă sunt eu în măsură
să-mi dau cu părerea. Pentru integrarea în Uniunea Europeană,
România a avut un drum lung și anevoios de parcurs încă de la
primele demersuri care s-au făcut din anul 1993, când s-a semnat
Acordul European, până în 2007, când a devenit stat membru al
Uniunii Europene. 14 ani au trebuit să treacă până visul multora
a devenit realitate. Numai că, după alți aproape 14 ani (2003 2021) de când este stat membru în UE, pe șoselele României nu
curge lapte și miere, metaforic vorbind, ci încă dăm din groapă în
groapă. Încă mai avem școli cu WC în curte, fără condiții igienice
corespunzătoare, localități fără canalizare, gaze, etc., spitale fără
dotări, lipsa dispensarelor la sate, adică un minim necesar garantat
pentru o țară care se vrea în rândul elitelor. Dar avem în schimb,
cu bani grei, unele stadioane pe care intră oile slobode la păscut,
cămine culturale ori săli de sport unde își dau întâlnire liliecii, avem
orașe unde se schimbă borduri cu mii de euro, palmieri plantați
nu mai știu pe unde, și cine știe câte achiziții de zeci de mii de
euro dosite prin depozite, bani care ar fi trebuit investiți cu mai
multă chibzuință. O țară fără educație este ca un tren care merge
pe o cale ferată dezafectată. Nu spun că nu s-au făcut și lucruri
extraordinar de bune cu fondurile europene, și că da, România
a evoluat, dar prioritar nu a fost niciodată să-i fie puțin mai bine
și omului de rând. Faptul că a crescut rata analfabetismului și a
abandonului școlar, este iarăși o dureroasă realitate, pentru care

din păcate, nu s-a găsit o modalitate de finanțare pentru a
stimula învățământul românesc, așa cum știm că fac vecinii
noștri cu românii de etnie maghiară de la noi din țară. Adică
tu stat român, n-ar trebui ca prioritar să-ți fie să investești
în viitorul tău, înainte de orice? Adică în tineret, în copii? Te
îndatorezi împrumutând până la nu știu a câta generație, dar
te-ai întrebat din ce vei plăti dacă cei pe care nu-i școlarizezi
azi, mâine vor fi cei cărora tot tu le vei da un ajutor social? Ne
entuziasmăm când vedem o bucățică de autostradă, dar avem
copii care merg trecând prin mocirlă ori parcurgând kilometri
pe jos până la școală. Clădiri istorice din patrimoniu național simbol al românismului, în paragină. Și astea sunt doar câteva
exemple. Pandemia ne-a arătat cea mai crudă realitate a țării
în care trăim: suntem veșnic nepregătiți și aproape corijenți
în toate domeniile! În această perioadă în care s-a instaurat
mai întâi starea de urgență, apoi cea de alertă, mi se pare că
s-a cam pierdut controlul asupra a orice ține de România. Cu
îngrijorare privesc spre viitorul copilului meu și al generației
lui. Mai departe nici nu am curaj să mă gândesc. Nu cunosc în
ce stadiu s-a ajuns cu adevărat, dar îndatorarea țării pe termen
lung nu aduce nimic bun, cu siguranță. Și este păcat! Țărișoara
asta, deși jecmănită de străini și neiubitori de țară, care au
vândut ori au înstrăinat aproape tot ce-i românesc, are încă
multe resurse neexploatate să se mențină pe picioarele ei fără
să fim nevoiți să fim slugi la alții. Încă mai am puterea să cred
în minuni. Să cred că o forță divină ne va salva de pe marginea
prăpastiei.
OVIDIU DINICĂ: - Între poet și gazetar apar divergențe?
MIHAELA AIONESEI: - Probabil un gazetar profesionist ar
spune un mare Da! Pentru mine, care am scris articole de
presă din pasiune, cu același suflet cu care am scris poezia,
scoțând mereu partea luminoasă a lucrurilor în evidență, nu
există nicio divergență, decât aceea că trebuie să ne împărțim
timpul, iar cel de gazetar mi-a furat mult timp în detrimentul
poeziei. În acest sens vreau pe viitor să aplic o corecție și să
acord timp mai mult poeziei. Deși au mers paralel mai bine de
șapte ani, cred totuși, că pentru calitate, trebuie să te dedici cu
adevărat doar unei pasiuni.
OVIDIU DINICĂ: - Găsești că sunt discrepanțe între
generații, dar între minorități și năzuințele naționale?
MIHAELA AIONESEI: - Suntem atât de dezbinați ca societate,
încât nu-i de mirare că există tot felul de discrepanțe. Tânăra
generație nu face excepție. Vina ne aparține nouă, celor care
nu am știut să le dăm modele de conduită și i-am adus mereu
în prim plan pe cei certați cu legea. Sintagma „lasă că merge și
așa” fără a-i responsabiliza, fără a-i face să înțeleagă că în afară
de drepturi au și obligații, libertatea dusă la extreme, fără
teama că vor putea răspunde penal într-o zi, neîncrederea și
alte bube canceroase ale societății noastre, au dus la anumite
derapaje între generații care nu mai pot fi controlate. Cât
despre minorități, cred cu tărie că năzuințele țăranului român
sunt aceleași cu năzuințele țăranului de orice etnie ar fi el;
acelea de a avea sănătate, vreme și vremuri bune, spre a-și
munci pământul, și a-și spori avutul fără să aștepte ceva de
la guvernați, atâta timp cât nici de o parte, nici de alta nu
vor fi „elemente neprietenoase” care să agite spiritele și să
reaprindă flăcările istoriei. Cu politicienii, indiferent de care
parte a baricadei sunt, ne-am cam lămurit. Nu ne rămâne
decât să alegem noi calea înțelepciunii și a credinței.
OVIDIU DINICĂ: - Patriotismul este cel care te motivează și
te îndrumă în acțiunile civice. Există cumva delimitare între a fi
patriot și a fi naționalist?
MIHAELA AIONESEI: - A fi patriot este un dat! Înseamnă
să-ți iubești țara, istoria, neamul, limba, portul, locul natal,
eroii, doina. Să tremuri pentru frunza căzută, să te topești
de drag chiar și de firul de iarbă călcat în copite de o mioară.
Este înscris în ADN-ul celui născut să fie așa. Acest sentiment
îți dă impulsul să faci lucruri, să iei atitudine, să sprijini acolo
unde este nevoie. Implicarea mea în acțiunile civice a venit
ca un răspuns firesc la cerere. Este datoria mea de creștin, de
român. Nu-i nimic ieșit din comun. Depinde mult și de natura
omului, de disponibilitatea lui de a fi în slujba aproapelui.
Naționalismul care nu dezvoltă un cult al superiorității față
de altă etnie sau nație, fără derapaje care să provoace ură și
disconfort interetnic, are și el partea lui bună, mai ales în acest
context politic, deloc favorabil Ardealului. Cineva trebuie să se
împotrivească abuzurilor, să ia atitudine împotriva trădărilor,
să apere și să salveze ce se mai poate, și nu văd pe nimeni
atât de dispus să se sacrifice luptând pentru un ideal, pentru
valorile străbune și binele țării, precum sunt naționaliștii.
Având în vedere că tot mai mulți „străini” iau decizii pentru
țară, cele două noțiuni au ajuns să se contopească. Uniți,
încrezători și fără orgolii, într-o zi vor deveni o forță de care se
va ține cont.

OVIDIU DINICĂ: - De curând, în luna decembrie, a apărut
volumul „La Pas prin Patria Mamă”. Ce cuprinde această carte,
este ea o declarație de dragoste care te reprezintă?
MIHAELA AIONESEI: - De fapt, cartea a apărut mult mai
repede. Pe 25 septembrie a fost prezentată într-un cadrul
academic la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice
„Românii din Sud-Estul Transilvaniei. Istorie. Cultură.
Civilizație”, Universitatea de Vară Izvoru Mureşului/ Harghita.
Invitația la această sesiune a fost și impulsul de care am
avut nevoie pentru a mă apuca de lucru. Pentru participare
era nevoie de o lucrare privind „Românii din Sud-Estul
Transilvaniei”, iar o carte care să reflecte viața socio-culturală,
mi s-a părut mult mai potrivită decât o lucrare de câteva
pagini. Editarea celor 300 de volume a fost mai anevoioasă
în această perioadă, întârziată și de volumul mare de lucru al
tipografiei, dar și de faptul că am făcut câteva modificări la
copertă și în interiorul cărții. În decembrie au apărut câteva
cronici, de aceea a fost promovată mai mult pe Facebook și în
presa scrisă. Mi-am permis ca de Sfântul Nicolae să o trimit în
dar unor scriitori, jurnaliști, care mi-au făcut onoarea de a-și
exprima părerea despre conținutul ei. Adică, 100 de articole,
în marea lor majoritate, apărute în cotidianul „Mesagerul de
Covasna” cu care colaborez din 2013. Multe dintre ele reflectă
viața culturală ori frământări prin care a trecut societatea
românească din județul Covasna și implicarea românilor
în diferite acțiuni de susținere a identității românești și mai
ales a Sfintei noastre Maici - Limba Română, vitregită de prea
mulți pe aceste meleaguri. Acțiuni la care am fost prezentă.
Așa cum am fost prezentă și în comunitățile românești din
Republica Moldova ori Ucraina, unde am avut câteva activități
frumoase prin intermediul ASTRA - Asociaţiunea Transilvană
pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român,
Despărțământul „Mihail Kogălniceanu” din Iași. Da, se poate
spune că este declarația mea de dragoste, declarația mea de
identitate. Poate fi considerată și un manifest blând împotriva
nepăsării autorităților, împotriva abuzurilor care au avut loc
de-a lungul timpului asupra limbii române, marginalizată în
favoarea altei limbi pe care am fost obligată la un moment dat
în copilărie să o învăț ca limbă străină la școală, în condițiile în
care elevii de la secțiile maghiare învață limba română ca pe
o limbă străină, nicidecum așa cum ar trebui, ca limbă oficială
de stat. Cartea este un manifest în apărarea Limbii Române,
tocmai prin promovarea a tot ce este românesc într-un ținut
pe care alții îl vor altfel.
OVIDIU DINICĂ: - Ce alte acțiuni urmează să realizezi în
noul An? Cine te sprijină în organizarea lor?
MIHAELA AIONESEI: - Un citat celebru al lui Woody Allen
spune: „Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă spune-I
despre planurile tale de viitor!” Au fost idealuri pentru care
am luptat și s-a ales praful de ele, și situații pentru care n-am
făcut mai nimic și s-au împlinit pentru că așa a fost scris.
Bunul Dumnezeu le rânduiește pe toate. Am această credință
după ce m-am întors în țară, cu două săptămâni înainte de
declararea stării de urgență, dintr-un pelerinaj la locurile
Sfinte din Israel. În cele două ore cât a durat până am reușit
să intru la Mormântul Sfânt, pentru că la rând așteptau mii
de oameni veniți din toate colțurile lumii, m-am rugat să mi
se arate Calea. Și, Slavă Domnului, a fost la fel de clară ca și
cum aș fi privit în oglindă. Așa cum nu mi-am propus nimic în
anul 2020, (nici măcar pelerinajul), nici pentru 2021 nu am
vreo acțiune planificată. Acțiunile mele au venit ca un răspuns
la cerere. Sunt omul care nu poate sta deoparte dacă mi se
cere ajutorul. Omul care astfel își încarcă bateriile, se simte util
societății plină de nevoi din care face parte. Fac ceea ce vine
din impuls, cu credința că fac bine ceea ce fac.
Oamenilor generoși din țară, care de ani de zile sunt alături
de comunitatea românească din județul Covasna, trebuie să le
mulțumesc pentru toate câte împreună am făcut în anul 2020.
Pentru că ei sunt cei care m-au sprijinit atunci când le-am
cerut ajutorul și m-au onorat cu încrederea lor. Încredere care
îți dă sentimentul că ești omul potrivit la locul potrivit. Mare
este puterea Domnului. Atât de mare, încât dacă am realiza, cu
siguranță am înnebuni. Anul 2020 m-a învățat că temerile sunt
doar niște limite pe care adesea ni le punem pentru a ne proteja
de eventuale eșecuri. Când reușim să le trecem, descoperim în
noi un om pe care-l țineam la colț pe coji de nucă. Deși la nivel
planetar a fost un an foarte greu, pentru mine, din punct de vedere spiritual, a fost anul în care am simțit că am urcat o treaptă,
urmând o Cale pe care am îmbrățișat-o de bună voie și pe
care voi rămâne spre a mă desăvârși spiritual punându-mă în
slujba aproapelui. 2020 a fost anul în care am înțeles Calea
adevăratei Credințe. Anul în care nu am recunoscut pe nimeni
mai presus decât Mântuitorul Iisus. Și așa va fi până la apus.
OVIDIU DINICĂ: - Îți Mulțumesc și-ți doresc mult succes!

MARIUS CĂRBUNESCU:
„AȘTEPTAREA”
Mihai CĂLUGĂRIȚOIU 				

A

utorul s-a străduit și a reușit să-l trateze
pe eroul său nu ca pe un simplu număr
de identificare într-un penitenciar dintr-o țară
străină. Dimpotrivă, s-a strecurat în intimitatea
lui și l-a înfățișat așa cum ar merita oricine dintre
semenii noștri. Din păcate, suntem numărul n, din
lista de votare, numărul n, din organigrama unei
corporații, numărul n… dintr-o statistică oarecare.
Un tânăr din Timișoara, rămas orfan și crescut
prin casele de copii, sărac și încântat de „mirajul
unui câștig uriaș și-a unei vieți pline de huzur”, după ce face cunoștință
cu beneficiile ierbii, ajunge crăuș de cânepă, în Albania.
Când situația traficanților din Albania se strică, Laurențiu Pal, eroul
nostru, reușește să treacă în Grecia. Este condamnat pentru trecere
fauduloasă a frontierei de stat, datorită colaborării în destructurarea
rețelei albaneze, la nouă luni de închisoare. După liberare, ajunge în Turcia
și se angajază la o „firmă” ce se ocupa cu import-exportul componentelor
de calculatoare, în și din Malayesia. Cutiile în care sunt transportate
componentele ori carcasele acestora sunt folosite, în principal, pentru
transportul de droguri. Din când în când, câte un reprezentant al „firmei”
însoțea transportul, pentru a garanta calitatea și cantitatea produsului
ori pentru reglarea unor neconcordanțe anterioare. La una din aceste
deplasări, este trimis drept comisionar tânărul Laurențiu. La sosirea pe
aeroportul din Kuala Lumpur, la un control de rutină, i se descoperă
în bagaje, ascunsă în căptușeala dublă a geamantanelor, o cantitate
de droguri. Este arestat și condamnat la moarte, conform legislației
malaysiene. În așteptarea punerii în executare a pedepsei, este cazat la
penitenciarul Simpang Renggam, cu numărul 348.
Dacă până acum, în scrierile anterioare, era „un povestitor de
superioară calitate”, cum îl caraterizează Ioan Barbu, în Cuvânt înainte, la
volumul Fugarul, apreciat de Eugen Stancu drept primă lucrare notabilă,
„un prozator vivant” cu o „scriitură alertă”, cum îl califică Ion Predescu,
în Cuvânt înainte la romanul Amanta sistemului, la care adăugăm
autoaprecierea autorului ca „rătăcirile mele literare” (vezi B-Max), în
romanul Așteptarea se împlinește năzuința lui Eugen Stancu, „speranța
unei cărți viitoare, care să confirme valoarea debutului”.
„În firea lucrurilor stă ca un scriitor, zice Marius Cărbunescu, să
aprindă imaginația cititorului, povestind despre alte categorii socioprofesionale”. Și acest lucru a făcut. A povestit despre muncitori, activiști
de partid (a fost o vreme când aceasta era o ocupație!), securiști, gardieni,
psihologi, avocați, părinți, frați ori colegi (fie ei chiar și de celulă).
Aruncat în lumea decumpănirii, condamnatul își poate alege forma
de punere în aplicare a sentiței, între „scaunul electric sau injecția
letală” ori „gulerul înălțător confecționat din fuior de cânepă indiană,
împletită mărunt și înnodată trainic”. Ajuns la concluzia că „trebuie să
se termine odată”, „sentința cea mai grea și nedreaptă, ar fi prelungirea
vieții. Așteptarea deveni o povară greu de dus”. Paradoxal, și ironic în
același timp, dacă până acum „Drumul greșit pe care am apucat n-a fost
o alegere. A fost singurul.”, acum i se oferă trei variante și, ca un profet
se destăinue și ne plânge de milă: „Suferințele mele se vor termina în
curând, lăsând necazul acestei lumi pe umerii celorlalți. Să vă văd atunci
cum dați din colț în colț!”
Ierarhia oficială a închisorii este secondată de cea neoficială. „Cele
mai ale dracu cazne și le provoacă deținuții între ei, nu personalul care deservește pușcăria.” Autorul folosește prilejul și descrie cele trei trepte ale
ierarhiei: „Guru”, „gherțoii recidiviști” și „cei mulți” și, totodată, se întreabă:
„Credeți cumva că suboamenii nu își stabilesc și ei structurile ierarhice?”
În aceste condiții, când „ghiuleaua metafizică” îi „atârnă de picioare”,
„pedeapsa capitală, care nici măcar nu se știe când va fi pusă în aplicare”,
condamnatul găsește suficiente resurse încât să uite, mai bine zis să
ignore, dacă este posibil, și se refugiază în lectură: „Am citit zeci de cărți
la mititica. Dacă nu le-ași fi primit, cred că ma-și fi urcat pe pereți.” Prin
această prizmă, este prezentată „evoluția… ca om și ca personaj”, într„un film, cu și despre mine.”
Scris la persona întâi, singular, autorul transferă eroului său o serie
de calități ori neajunsuri, trăiri și concepții, chiar întâmplări din viața
personală, pentru că „trecutul meu tumultuos, se destăinue eroul, n-a
fost numai al meu, ci al unei întregi generații din acea țară îndepărtată
numită România.”
Pentru a-l cunoaște pe erou trebuie să urmărim destăinuirile sale față
de psiholog și avocat care, în concepția condamnatului la moarte, sunt
niște condamnați ai sistemului social în care își duc existența, pentru un
cămin liniștit, o familie și o poziție socială, se supun sistemului, crezând
că sunt liberi. (Continuare în pag. 16)
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CA MÂȚELE PE ZIDUL BISERICII RĂDUCANU
Motto: „Nu știu alții cum sunt dar eu, când mi-aduc aminte...”
Verișoarei mele Mariana-Dorina
Ligia Zaprațan Nicolescu
...Îți mai aduci aminte, Mariana, cum am
mers noi două pe zidul bisericii? Ne văzuse
vecina noastră, ne-a mustrat de jos, de pe
stradă, în gura mare. Jos se strănsese ciotcă
lumea care se uita la noi. După ce ne-am dat
jos de pe zid, am pândit-o pe madam Mihoci
cum s-a dus la Policlinică să ne pârască
mamei mele. Am intrat și noi două după
ea. Am urcat amândouă tiptil-tiptil cele trei
trepte, și ne-am furișat în holișor. În dreapta
era cabinetul doctorului. Nu era acolo. În față era cabinetul de
consultații unde era mama asistentă. Noi ne-am ascuns după
ușa cabinetului doctorului și-am ascultat ce-i spunea, ținându-ne
strâns de mână, mirându-ne de ce povestea de parcă nu vorbea
de noi.
-Doamnă Zaprațan, vă rog să mă credeți, mi s-a făcut rău
când le-am văzut pe amândouă umblând ca mâțele sus pe zidul
bisericii!! A dumitale era prima. Nici nu se putea altfel, doar e
capu-dracilor la toate prostiile. La vreun metru vară-sa, Mariana,
fata doamnei Pristavu. Se strânseseră oamenii pe stradă, se uita
lumea la ele ca la urs. Doamna Lenuța, vai-vai, zidul are șase-șapte
metri înălțime, puteau să cadă...să moară...De ce nu sunteți mai
aspră cu ele?
În timp ce relata mamei aventurile noastre, vecina, madam
Mihoci, arbora și agita din ce în ce mai cu sârg steagul persoanei
superioare prin comparație. La ele în casă legea o făcea
domnul Mihoci. Fetele ei, (niște închipuite, una grasă-grasă și
bolnăvicioasă, Gina, cealaltă slabă-slabă, cea mai mare, Luci) erau
cam de-o seamă cu noi, urâte da cumincioare. Vezi-Doamne, erau
sfinte. Nu se juca nimenea cu ele că erau rele. Numai că ele aveau
tată mereu. Noi nu prea. Noi, eu și vară-mea, niște fete scăpate
din mână, (zicea madam Mihoci), fără tați prezenți în educația
zilnică, eram gata să ne băgăm în orice moment în belele. Cred că
pe vremea „zidului” n-aveam mai mult de șase-șapte ani. Nu-mi
aduc aminte de vreo acțiune mai serioasă și mai atentă a tatălui
meu în „cumințirea” mea. Tatăl meu erau mai mereu bolnav...Nu
știu cum era nenea Nicu, atunci.
...A fost o vreme când la pozne eram nedespărțite. În timpul
anului școlar, nu. Ne întâlneam atunci doar la școală. Mai ții minte,
clasa I-a la doamna Savin (clasa noastră era prima pe partea stângă)? Tu începuseși anul din septembrie. Eu, mai mică, am ajuns abia
în iarnă, după ce am împlinit vârsta. Mă țineam după tine mereu
fiindcă erai singura persoană cunoscută, eram mereu speriată chiar
dacă atunci în clasă nu erau decât fete (clasele întâia și a doua.
Școala nr.1 era de fete. Școala acum nu mai este, au demolat-o).
Despărțirile de tine le suportam mai greu, fiindcă n-aveam de
ales. Era școala și mai era și distanța apreciabilă dintre casele
noastre, câțiva kilometri...da vara...ehei, vara... câțiva ani buni am
fost aproape nedespărțite la joacă. Veneam mereu la tine în parc.
Eu n-aveam în „curtea mare” copii de seama mea ca să mă joc.
Cu Luci și Gina nu se putea. Erau de fițe. În curte mai locuia familia
din spate, familia Gheorghiță. Aveau o fată mai mare mult. Deja
umbla cu băieții. O pândea mă-sa pe după poartă să vază cu cine
vine; aveau însă și un băiat, Mitică zis Titi. Când am intrat noi pe
poarta mare, când ne-am mutat de pe Căpitan Bușilă, prima ființă,
pe care am văzut-o, de fapt primele, au fost Titi călare pe o purcică.
Pe cealaltă laterală a casei, stătea Măndița Pătru. Nu avea
bărbat, avea in schimb o fată de-o seamă cu cea ai lui Gheorghiță,
amândouă aveau alte treburi; mai aveau un băiat, cam ușurel
cu duhul, pe Ion. Ion era cu un an sau doi mai mare ca mine.
Era însă interesant fiindcă la el venea Tutucă, băiatul doctorului
Pascal și mai venea băiatul lui Iaru, vecinul din casa imediat
următoare. Când se punea de-un fotbal veneau și frații Bălănescu
din casa de peste gard și tot de acolo, dar dintr-o căsuță mică,
venea Iordan și nu mai știu cum. Toată ziua băteam țurca în curtea
mare în picioarele goale, mergeam la râu la scăldat „la Telegraf”,
ne urcam în dudul cu dude albe, mari și dulci când erau coapte
sau ne urcam în „observator” când ne jucam de-a râzboiul. Cred
că realizezi consecința acestei „educații”. Deși angajaseră o „fată
în casă”, pe Maria biata de ea, (că se purta să ai servitoare pe
vremea aceea ) eu n-o ascultam iar de astâmpărat doar varga
mamei mă mai putea astâmpăra. Ajunsesem spaima tuturor, nu
că făceam ceva deosebit de alți copii dar ei erau băieți, iar eu fată
și „era capul dracilor, doamna Zaprațan! Nu s-a mai pomenit așa
ceva! Ar trebui s-o mai struniți că nu se știe ce se va alege de capul
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ei...” Cred că eu te-am stricat și pe tine, că de alt fel la voi cea care
era pe postul de „ratat la cumințenie”, era sora ta, Rodica.
...Îți mai aduci aminte de zidul bisericii? Cred că ne-am cățărat
pe la colțul gardului de beton de la Maternitate pe care te puteai
urca fiindcă avea zăbrele. Gardul acesta se sprijinea de zidul bisericii. Numai pe acolo ne-am fi putut urca, dar ce-a fost în mintea
noastră de ne-am urcat și-am mers pe zid, nu-mi aduc aminte.
Ce mi-aduc totuși aminte este sentimentul de frică amestecat
cu bravadă care ne-a împins să mergem în patru labe la șapte
metri înălțime pe un zid lat de vreo șaizeci de centimetri grosime,
aproape o sută de metri până la capătul lui. Și iar, mi-aduc aminte
că ne încurajam una pe alta să mergem mai departe, realizând
spăimos atunci (pe la vreo șapte ani) una din directivele crude
ale vieții: „ Se poate doar înainte. Înapoi, stânga și dreapta nu se
mai poate”. Pe unde am coborât nu-mi aduc aminte, cred că pe
la stânci la Răducanu, fiindcă zidul până acolo era întreg. Ce-mi
aduc aminte însă, bine de tot, este bătaia pe care am luat-o acasă
după aventură.
...Dar când am căzut în copcă cu sania amândouă sub podul spre
Slănic mai știi? Înainte de pod era o ulicioară care cobora la apă,
probabil pentru căruțe. Pe dreapta, pe botul de înălțime sprijinit
de zidul de piatră în crăpăturile căruia creșteau plăntuțe de care ne
minunam ( cum pot crește fără pământ?) era casa colegii noastre
Paula Chirilă. Mi-aduc aminte că o dramă se abătuse asupra
familiei sale după ce tatăl ei ratase o tentativă de sinucidere.
Era destul de frig, chiar ger, din moment ce ne-a dat prin cap
să mergem sub pod să ne dăm cu sania pe gheața care se formase
deasupra apei Slănicului. Pe drumul care cobora în pantă nu era
derdeluș bun, dar el se continua chiar bine pe deasupra apei, pe
gheață. Cred că te-am pus în față „la condus”, iar eu „făceam
vânt”, împingând din spate. Când prindea viteză mă aruncam pe
sanie în spatele tău. De două ori nu am ajuns până pe gheață,
n-aveam elan de-ajuns. A treia oară am cărat săniuța până sus
lângă șosea și ne-am făcut vânt de-acolo. Atunci am ajuns! Am
ajuns pe gheața care s-a rupt sub noi.
Doamne, cât era de nevinovată și de simplă copilăria atunci! Norocul nostru a fost că apa nu era mai mare de vreo două palme..Îți
mai aduci aminte, Mariana? Stăteam amândouă în apa care ne ajungea dincolo de glezne și râdeam ca proastele, „râzându-ne” ce chestie am pățit! Ne-am dus la Paula acasă. Mama ei ne-a uscat cât a
putut, apoi am plecat acasă, cred că amândouă la tine că era mai
aproape. Nu cred însă că am scăpat fără bătălie. Cel puțin eu, nu.
...Altă dată, altă aventură cu săniuța am avut-o pe strada care
era în fața casei tale, stradă care urca binișor în pantă. De câteva
ori a fost cum a fost, că nu am pornit la vale decât din dreptul
pârleazului sau podețului ce traversa șanțul drumului, (drumuleț
continuându-se cu poteca ce ducea în ParculMare pe dincolo de
gardul școlii).
Nu ne-a fost de-ajuns, ne-am urcat până în vârful dealului, am
prins viteză mare. Tu conduceai ținându-te cu mânuțele de sanie
și-o dirijai stânga-dreapta cu picioarele întinse înainte pe lângă
tălpile săniuței, apăsând pe zăpadă cu călcâiele ghetuțelor, eu
strigam cât puteam „Parda!”(ce era aia nu știam, nu știu nici acum,
cred că vine de la „pârtie”, dar așa strigau toți), sania se zgâlțâia
sărind peste hopurile drumului, nouă ne clănțăneau dinții în gură
de zgâlțâieli, râdeam. Probabil că prinsesem viteză prea mare că
n-am mai ajuns până jos, la capătul drumului ci, habar n-am (așa
s-o fi scriind?) cum, într-un nămete de la marginea drumului, din
care ne-am descurcat râzând în hohote: asta-i mâna ta, asta a
mea! Ăsta-i piciorul tău, ăstalalt al meu! Era acolo un ghem de
zăpadă cu săniuță, mânuțe și piciorușe. Aveam zăpadă după gât,
pe ochi, în gură...cred că și în chiloței...Doamne, ce fericită a fost
ziua aceea...De altfel, cred că în ziua aia n-am mâncat bătaie că nu
m-a pârât nimeni acasă...
Că tot veni vorba de drumul acela, ți-aduci aminte, într-o zi
venise bunicul tău la voi. Bunicul din partea lui nenea Nicu, tatăl
tău. Adusese ceva, nu știu ce, stătea cu voi pentru că nu era acasă
tanti Maricica, nu-mi amintesc bine. Ce-mi aduc însă foarte, foarte
bine aminte, este faptul că pe masă în camera din partea dreaptă
( cum intrai de pe hol) rămăsese o sticlă de țuică în care ne-am
înfipt hotărâte amândouă. Vitejește luam o gură eu, una tu...E
drept că nu ne plăcea, făceam strâmbături ca toți dracii până o
înghițeam da i-am dat înainte...Cât, nu mai știu. Mi-aduc aminte
că pe drum urca și râdea cu noi ( de noi?) colega noastră, creața
Corneluța Butnaru. Noi, două pupeze luasem două scaune și ne
așezasem pe prispa casei dinspre drum râzând și zgâindu-ne la
lumea care trecea. Iar, nu -mi aduc aminte cum s-a terminat ziua

aia...de fapt, nici n-aveam cum...
...Sub panta care mărginea curtea școlii din Gura-Slănicului,
cam în dreptul lanului de porumb pe care-l plantau „didactic” în
fiecare an elevii, era un nuc sau doi. Cred că veniserăm în vizită
la voi. Cert este că era o zi de Paște. Mama mă îmbrăcase ca pe
un îngeraș, avea întotdeauna pasiunea asta. Aveam o rochiță cu
volănașe și codițe cu fundițe mari, prinse lângă urechi. Nu știu
dacă la voi veniserăm toți patru dar cred că da. Prea eram frumos
îmbrăcată și prea erau Paștele și oricum, nu? așa se făcea atunci,
se mergea cu familia în vizită la rude, la masa de Paști. Nu știu
de ce în amintirile mele nu apar nici Lala nici Rodica, sora ta.
Amintirile mele încep din momentul în care am scăpat afară noi
singure, amândouă. Direct sub nuc am ajuns. Nu-mi aduc aminte
tu cu ce te-ai „ocupat”. Eu descoperisem datul „duruș”pe noroi.
De fapt, cred că descoperisem, singură, acvaplanarea. Sub nuc
era mereu o baltă, mai mică sau mai mare. Când ploua era mare.
Tocmai plouase. Cum, nu știu, dar descoperisem posibilitățile de
alunecare pe pelicula subțire de noroi argilos care se forma acolo.
Trăgeam una din crengile de jos ale nucului până în partea cealaltă
a bălții, mă agățam de ea și în virtutea nevoii crengii de a se
îndrepta, alunecam într-un jet de noroi zemos care zbura subțire
în stânga și în dreapta mea, până în capătul celălalt al bălții. Tu
cu ce te-ai ocupat în timpul ăsta, nu știu. Eu eram fericită. Mă
absorbise total acvaplanarea. Și acum trăiesc starea de fericire ce
mă cuprindea când mă trăgea creanga, când alunecam mai mult
pe călcâie spre cealaltă margine a bălții, când de sub tălpițele
mele sărea pânza de noroi evantai în toate părțile, peste mine,
peste apă, peste tot...Cum ne-au găsit și cine, nu-mi amintesc.
Creanga mea a cedat până la urmă și s-a rupt, lăsându-mă la
propriu și la figurat, baltă. În baltă.
De-atâta frecat încoace și încolo, apa de ploaie din baltă și lutul
de sub ea se amestecaseră și se transformaseră într-o suspensie
lipicioasă ca o smântână subțire. M-am adunat de jos din noroiul
ăla ( m-ai ajutat să ies), că tot alunecam și atât, findcă restul,
vorba poetului englez, nu a fost decât tăcere. Întotdeauna îmi
luam porția de bătaie în liniște, scăpam doar când obosea mama.
A doua zi, ca să nu se facă de râs, îmi aducea scutire de sport să
nu se vadă vânătăile. Și acum mă întreb cum m-o fi dus „mândra
doamnă Zaprațan” până acasă așa, cu rochița cu volane și fundițe,
plină de noroi din păr până în tălpi...de Paște...
...Îți mai amintești când veneau țiganii corturari cu căruțele cu
șatra? Își întindeau corturile în lunca Trotușului, pe partea dreaptă
a drumului care ducea în parc aprope de poarta intrării dar la
fereală, printre lăstărișul de sălcii. Apărea întotdeauna tabăra cam
pe vremea primăverii.
Curozitatea de a-i vedea era mai mare decăt frica de ei (dacă
nu ești cuminte te dau la țigani!). Apăreau o dată, maxim de două
ori pe an. Pe vremea aceea venirea țiganilor migratori, la fel cu
venirea păsărilor călătoare, era un adevărat fenomen pe care
nu-l ratam. Erau o prezență insolită, tentantă cu atât mai mult
cu cât era interzisă motivat periculoasă. Supravegherea lor furișă
devenise un scop. Mi-a rămas în minte faza cu țiganca aia bătrână
care, la colțul nostru al bisericii Râducanu, după ce-a văzut că nu e
nimeni, și-a ridicat simplu, natural, fustele, și-a desfăcut picioarele
și-a urinat ca un animal. Dacă până atunci mai aveam dubii despre
faptul că nu sunt ca noi, de atunci am fost convinsă.
Erau experiențe uluitoare așa că de câte ori veneau, ca să-i
vedem de-aproape noi două musai „mergeam să culegem
toporași.”
Lunca Trotușului era plină de toporași dar noi, noi ne căutam
de lucru să strângem viorelele astea exact pe lângă șatră. Muream
de frică. Eu. Nu știu tu. Nu te-am întrebat niciodată. Tremuram ca
varga dar înaintam curajoase făcându-ne a nu-i băga de seamă,
dar cu coada ochiului devoram imaginile cu țiganii. Își puneau
căruțele cu coviltir în cerc. Aveau pirostrii și ceaune, făceau focuri
și acolo și înăuntru câte-odată. Țigăncile aveau cozi multe cu bani
împletiți, basmale roșii și multe fuste. Ei aveau totdeauna pălării
cu margini mari, musteți mari pe care le răsuceau între degete
și fumau cu pipa. Vorbeau altă limbă, nu ca a noastră, ci mai
bolovănoasă și cumva răstită. Câte-odată, câte o țigancă începea
să cânte. O auzeai doar dacă erai mai aproape, altfel sunetul apei
Trotușului acoperea cântecul. Cred că și ei ne observaseră pentru
că mai în glumă, mai în serios, după vreo jumătatede oră de
expectativă reciprocă, unul dintre țigani o pornea ață către tufișul
unde ne pitulaserăm noi. Erau de-ajuns doar câțiva pași că noi o și
luam la goană, uitând uneori de toporași.
(Continuare în pag. 16)

Un fel de postfață

(Din volumul lui Dumitru Zamfira - „Povestiri din spatele oglinzii”, Ed. „PROȘCOALA”, Râmnicu Vâlcea, 2021)
Marian PĂTRAȘCU

Î

n sfârșit, „a crăpat piatra”! De ce încep
tocmai cu acest dicton popular?...
În urmă cu mai mulți ani, când actorul
Cristian Alexandrescu a început să citească
din proza lui Mitică Zamfira, la reuniunile lunare ale Cenaclului Literar-Artistic „Petale”, al
Asociației Naționale Independente a Persoanelor cu Dizabilități Vâlcea, mi-am dat seama imediat că prietenul meu este nu doar un
remarcabil artist plastic, ci și un povestitor talentat. De atunci încolo
am tot stat pe… capul lui, îndemnându-l să scrie proză, anume să
șlefuiască ceea ce scrisese până atunci și să scrie noi povestiri…
Inistența mea, probabil uneori deranjantă pentru el a dat,
în sfârșit, roade și avem în față o carte de povestiri valoroasă
sub toate aspectele, după părerea subsemnatului. (Desigur,
scriu aceste rânduri imediat după ce am terminat corectura și
machetarea, fără să știu și cum va arăta volumul fizic, în final, dar
cunoscând modul în care lucrează domnul ing. Dumitru Ciobanu,
de la Editura PROȘCOALA, unde va fi tipărit, și cu care am avut
plăcerea de a colabora la publicarea celei mai recente cărți a mea
– Un viol experimental, sunt sigur că fi impecabil).
Care ar fi argumentele pentru care Mitică Zamfira ne prezintă
în acest volum o proză originală, valoroasă din punct de vedere
literar, și nu numai... Cred însă că ar fi mai bine să încep cu…
cauzele, sau – pentru a fi mai puțin dur, motivele – pentru care
autorul a putut să realizeze o astfel de performanță.
După părerea subsemnatului, două ar fi acestea, și anume:
(1) imensa dragoste a autorului pentru locurile natale, inclusiv
pentru locuitorii lor, chiar dacă pe unii îi critică, dar întotdeauna
cu bun temei; și (2) educația și gradul său ridicat de cultură, în
general, literară și plastică, în special.
Orice ființă omenească poartă pentru totdeauna cu sine
„amprenta” locurilor natale. Astfel, în momentul nașterii sale,
pământul, pe care zeci, sute, poate chiar mii de ani în urmă, au
călcat părinții, bunii și străbunii săi, îi transmite acea vibrație
specifică locului și momentului în care ea a văzut lumina zilei…
Apoi, în copilărie, dar și în adolescență, omul este influențat
în structurarea sa psiho-socială și evoluția sa culturală, în
primul rând de cei din familie, apoi de dascălii avuți în anii de
școală primară și gimnazială, chiar de vecini, prieteni de familie,
consăteni – în general. Este imposibil pentru orice om normal din
punct de vedere psihic, să nu-și iubească locurile natale. Dacă se
întâmplă ca cineva să fie indifferent la acest simțământ, darămite
să-l urască, trebuie văzut care sunt cauzele care l-au adus aici.
Desigur, de câte ori n-am auzit, în special de la părinții noștri
îndemnul: „Învață, învață, măi copile, ca să nu trăiești și tu cum
am trăit noi pe coclaurile astea!”? Noi înșine, copii „de țară”
fiind, de câte ori nu ne-am dorit să creștem odată mari ca
să scăpăm de corvoada și limitarea libertății noastre pe care
ne-am fi dorit-o totală, la care vrând-nevrând eram supuși de
către părinți, dascăli, societate – în general? Atunci însă nu
realizam cel puțin melancolia după locurile natale care, inevitabil, urma să ne năpădească la maturitate, atunci când destinul ne face pe cei mai mulți dintre noi să trăim departe de ele…
Pentru Mitică Zamfira locurile natale și „acasă” înseamnă
satul Nenciulești, pârâul Șasa, dealurile și drumurile
dimprejur, biserica și cimitirul, casele dispărute cu trecetrea
timpului, chiar cârciuma satului din vremea copilăriei lui;
pentru el „acasă” mai înseamnă părinții, rudele și consătenii
de atunci și care astăzi nu mai sunt…
Despre toți și toate, Mitică Zamfira vorbește cu infinită
nostalgie, chiar cu patimă, în cartea de față…
Ceea ce contează în primii ani ai unui om este în primul rând
educația primită în familie și, în al doilea rând, educația primită
în școală. În familie, una destul de numeroasă, Mitică Zamfira a
avut parte de o bună educație, părinții și bunicii lui fiind oameni
harnici, știutori și iubitori de carte, ba, mama lui decindea dintr-un
neam boieresc, cel al Nenciuleștilor. În școala elementară și liceu
a fost benefic influențat înspre dragostea de artă plastic, literatură
și istorie de către niște dascăli pricepuți, precum: Valeria (Vica)
Mățăoanu, Constantin Cerăceanu, Dumitru Moțoc, Doru Moțoc,
Luminița Mănescu și Florin Apostol.
În scurta sa biografie de pe coperta IV, spun că un accident nefericit din timpul stagiului militar, soldat cu o fractură de coloană vertebrală și, consecutiv, cu limitarea drastică a capacității sale de
mișcare, în ciuda exemplarei îngrijiri din partea familiei, l-au făcut pe
Mitică Zamfira să se refugieze în creația plastică și lectura solidă…
Mai întâi el s-a remarcat prin picturile și sculpturile realizate.

De altfel, talentul în domeniu i-a fost remarcat chiar în timpul
stagiului militar, când nu oricine beneficia de permisiunea de
a participa la activități culturale, care aveau loc în afara unității
militare. Apoi, „tonele” de cărți citite sau chiar studiate cu acribie
unele dintre ele, trebuiau valorificate în vreun fel sau altul, iar
Mitică Zamfira nu s-a dat înapoi nici de la această „chemare”.
Deși limitat din punct de vedere fizic, el a realizat
după decembrie 1989, lucruri extraordinare, pe
care mulți semeni perfect sănătoși fizic nu sunt
nicicând în stare să le realizeze.
Astfel, în 1990 a înființat un ONG, denumit
initial Asociația Națională Independentă a Handicapaților din România, iar în termenii actuali –
Asociația Națională Independentă a Persoanelor
cu Dizabilități Vâlcea (de parcă, pentru cei ca
noi, ar avea vreo importanță, dar a trebuit să ne
adaptăm și noi… ipocriziei românești, mai ales
eu, recunosc, în calitate de secretar!).
La scurtă vreme și exclusiv din inițiativa sa,
în cadrul acestei asociații, a înființat Cenaclul
Literar-Artistic „Petale”. Dintr-un sediu initial,
dobândit cu greu de la autorități, într-o garonieră
de la parterul unui bloc din apropiere de fostul
Liceu de Chimie din Râmnicu Vâlcea, în doar
câțiva ani și tot exclusiv prin eforturi proprii, Mitică Zamfira a reușit
să convingă autoritățile ca două treimi din fosta centrală termică
din Strada Primăverii 6A, devenite disponibile prin modernizare,
să fie amenajate special ca sediu pentru asociație. Treptat, acest
sediu a fost modernizat și el cu ajutorul unor sponsori, devenind
ceea ce este de mai mulți ani: un spațiu cu parter și etaj, foarte
frumos și primitor; astfel, la parter se află o galerie de artă, unde
asociația își dsfășoară activitățile culturale, și o sală de peste patru
ori mai mare amenajată pentru fizio-terapie și fitness, fiind dotată
în acest scop cu toată aparatura necesară, iar la etaj este o cameră
mai mică, ce poate servi drept cabinet de consultații medicale
(și care, câțiva ani, a și servit pentru acordarea de consultații
neurologice și psihologice); firește, nu lipsesc toaletele, în număr
de două, dintre care una dotată și cu duș.
Cenaclul „Petale” a funcționat cu ritmicitate până în anul 2001,
apoi activitatea sa a încetat până în 2008, când eu am preluat funcția de secretar executiv al societății iar cenaclul a funcționat ocazional până în 2012, perioadă în care au fost organizate aniversări și
comemorări ale unor mari scriitori din literatura universală (Shakespeare, Esenin, Dostoievski, Omar Kayam, Albert Camus ș. a.).
Din 2012, activitatea cenaclului s-a reluat cu periodicitate
fixă, însemnând reuniuni în fiecare ultimă zi de miercuri din
lună, cu invitații lansate în prealabil prin E-mail și FB. În scurtă
vreme, la propunerea mea, s-a instituit o modalitate originală

de desfășurare a reuniunilor lunare ale cenaclului, în sensul că,
în prima parte, Mitică Zamfira prezintă biografia unui „scriitor
al lunii” sau a unei „personalități a lunii”, stabilită din vreme de
comun acord, criteriul de alegere fiind ca fie ziua de naștere,
fie ziua de deces ale personalității respective să se afle în cursul
acelei luni. După aceea, cei care doresc dintre cei prezenți sunt
invitați să-și spună părerea despre personalitatea respectivă.
De obicei, prezent fiind destul de des ca invitat special, actorul
Cristian Alexandrescu citește din opera personalității respective,
având dreptul să-și facă propria selecție.
În partea a doua a reuniunilor, creatorii de literatură prezenți
citesc din scrierile proprii. Uneori, la solictarea unora dintre ei,
lectura o face tot Cristian Alexandrescu.
Mai există și o a treia parte a reuninii, cea denumită de Mitică
Zamfira „partea dulce”, adică, după cum puteți bănui, partea de…
protocol, asigurată tot de el, ajutat fiind uneori cu produse proprii
de către amicul nostru Cristian Ancuța.
În această perioadă, până ce bunul Dumnezeu s-a îndurat
și l-a luat la El (16 septembrie 2016), cenaclul avut șansa de a

beneficia de participarea la reuniunile lunare, a regretatului poet,
eseist creștin-ortodox și publicist Ilorian Păunoiu, care a devenit
în scurt timp „criticul de seviciu” al cenaclului. Precizez, pentru
cine nu știe, că acest om nu-și putea mișca decât degetele de la
mâini și capul dar, printr-o voință extraordinară și, evident, prin
lecturi masive, a devenit cunoscut și apreciat cel puțin pe plan
national, precum și un merituos membru al USR
(spun „merituos”, fiindcă el a meritat din plin
această onoare, nu și-a dobândit-o ca alții prin
mită și sfori trase; și evident – ca la noi, la români,
căci această „practică” a devenit ceva obișnuit în
orice domeniu de activitate).
În câțiva ani, am epuizat de analizat toate
marile nume literare din țară și, Mitică Zamfira a
început să propună nume de personalități cumva
din linia a doua și a treia valorică, surprizândumă adeseori cu nume pe care atunci le auzeam
pentru prima dată, cee ace însemna că el le
cunoștea opera. Partea remarcabilă a acestui
mod de desfășurare a reuniunilor este aceea că
obligă să se documenteze pe cei care doresc să ia
cuvântul în cadrul primei părți.
Precizez faptul că Mitică Zamfira prezintă în
mod liber biografia amănunțită a „scriitorului
lunii”, având o memorie „de elefant”, cantitativă, la fel ca Ilorian
Păunoiu, căruia îi citeam ore întregi din opera de căpătâi a lui
George Călinescu – „Istoria Literaturii Române” – iar el putea
reține absolut tot refuzând cu obtinație să înregistrez pe telefon
lectura! Legat tot de Ilorian Păunescu, trebuie să mai spun că,
in ciuda handicapului său extrem, el își scria poeziile singur pe
telefonul mobil, mânuind tastele doar cu degetul mare de la
mâna dreaptă și ținând telefonul în palmă!
Spre deosebire de ei, memoria mea este una logică, nu sunt
în stare să rețin absolut nimic dacă nu am o logică, un punct de
plecare de care „să mă agăț”. Așa se face că eu, obligat fiind de
funcție și de calitatea de organizator și gazdă, să iau cuvântul de
fiecare dată, n-o pot face în mod coerent decât dacă am în față
niște notițe pregătite în prealabil...
În scurtă vreme de la reluarea activității, datorită modului de desfășurare a reuniunilor, Cenaclul „Petale” a devenit cunoscut nu numai în Râmnicu Vâlcea, ci și în afara municipiului, la ele luând parte
și membri ai altor ONG-uri culturale (Societatea Culturală „Anton
Pann”, Forumul Cultural al Râmnicului, Societatea Umoriștilor
Vâlceni) și instituții (Arihiepiscopie, Garnizoana Militară,
Jandarmerie, Primărie, Direcția pentru Cultură), precum și
oameni de cultură din județ (Drăgășani, Govora, Olănești, Horezu,
Călimănești, Brezoi), țară (București, Craiova, Pitești, Curtea de
Argeș, Slatina, Sibiu, Târgu Jiu, Turnu Severin) și chiar din afara ei
(SUA, Canada, Republica Moldova.
Unele reuniuni au fost ținute „în deplasare”, cel mai
adesea la „conacul” foarte bine amenajat și primitor
al lui Mitică Zamfira de la Nenciulești, dar și la Biserica
Parohiei Râureni, datorită prietenului nostru de nădejde,
părintele Nicolae State-Burluși. Am avut astfel ocazia de a
cunoaște personal pe unii dintre oamenii locurilor natale
ale lui Mitică Zamfira și am înțeles atunci de ce el a ținut
să-i „încondeieze” în cartea de față pe unii dintre cei duși
din această lume: niște tipologii umane aparte, dotate cu
o inteligență nativă, perfecționată însă prin acumulările
datorate experienței lor de viață, persoane de un umor și o
auto-ironie absolut încântătare…
Trebuie menționat, de asemenea, și faptul că unii participanți
activi în adolescență și tinerețe la manifestările organizte în cadrul
Cenaclului „Petale”, au devenit la maturitate persoane cunoscute
în domeniile lor de activitate, chiar personalități culturale de talie
națională și chiar internațională: Andreea Soare (soprană), Marius
Chivu (critic literar), Ramona Bercea-Mezei (director, Biblioteca
Metropolitană București), Bogdan Anton Ciubotaru (cântăreț de muzică folk, medic- Danemarca), Florin Stănescu (muzician), Irina Teodorescu și Laurențiu Ganț (medici), Mioara Raica, Nina Predescu și
Dumitru Miuță (interpreți de muzică populară), George Iordache
(instumentist - nai), Andi Pandurașu (om de afaceri) ș.a.
Din păcate, la sfârșitul lunii februarie a. c., a trebuit să procedăm
la întreruperea activității cenaclului din cauza pandemiei de SARSCOV 2; nutresc însă speranța că o vom relua cândva…
In incheiere, doresc să-l felicit din toată inima pe prietenul
meu, Mitică Zamfira, pentru această valoroasă
realizare editorială, pentru care mă bucur, mai ales că mi-am
adus și eu o orecare contribuție la ea, dorindu-i multă sănătate și
cât mai multe astfel de realizări de acum înainte!
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PAUL SÂRBU: „PLAURI SUB STELE”
Tania NICOLESCU

A

părut în anul 2016,
romanul scriitorului
Paul Sârbu, pare să ne
ghideze încă de la început,
prin însuși titlul său atât de
sugestiv - „ Plauri sub stele” - către mesajul cuprins
între paginile sale. Pentru
că plaurul, așa cum știe
fiecare, este doar un conglomerat de vegetații
putrede și mâl, din care viața reușește totuși
să răzbească, înălțându-se fragilă, cu foșnetele
ei fremătătoare către cer, însă, lipsit fiind de
propriile-i rădăcini, este purtat de apele line
sau învolburate la voia întâmplării, până când
hazardul, în cel mai fericit caz, dacă nu reușește
să-l distrugă, îl împotmolește cel puțin temporar,
într-un loc. Tot așa cum, similar, eroina principală
a romanului, navighează prin țară, prin viață,
negăsindu-și niciodată locul său și simținduse mereu, precum „acea femeie fără cap, care
mergea înainte prin lume, fără să știe unde”.
Către sfârșitul vieții sale de perpetuă rătăcire
prin lume și după numeroasele încercări de a
se agăța de cineva, de fapt de oricine îi părea
a fi întruchiparea fantasmelor sale de siguranță,
doar pentru a nu se mai simți vulnerabilă și
„ singură, așa ca un ogar”, din amintirile sale
fragmentate, ca rod al răbdării scriitorului, se
naște acest roman, un veritabil puzzle ce îmbină
fragmentele povestirilor Marușcăi – eroina
principală a romanului - într-o frescă a istoriei
familiei sale, cuprinsă între mijlocul secolului XX
și până la începutul secolului XXI.
Această istorie începe într-un loc descris cu
ochiul poetului, ca fiind o veritabilă „ grădină a
raiului ”, care, până și-n vremuri de pandemie
reușește să facă viața locuitorilor ei, suportabilă:
«Coliba lui Melente era văruită în alb,
acoperită cu stuf, cu prispă de lemn vopsită în
albastru, fiind umbrită de sălcii. Macii sălbatici,
aprinși, pâlpâiau în fața ferestrei. Grădina cu
porumb și zarzavat, jumătate, era uscată de
secetă, jumătate inundată de apa care venea din
„baltă”. În fundul grădinii erau crescute rogoz,
ferigi, trifoiaș de baltă, care indica apă limpede
și curată, volbura de nisip, cu floare albă,
mare, ca o pâlnie, frumos mirositoare, nuferi albi
și galbeni, amestecați, sub frunzele cărora se
adăposteau bibanii, știucile, linii ori cărășeii,
papură și stuf. Pe lângă gârlă se plimbau egrete
ca zăpada, moțate cu gâtul în formă de „S”, care
stăteau în așteptare să săgeteze peștele care se
apropia, berzele, care aveau cuiburile pe casele
acoperite cu stuf, una chiar pe coliba lui Melente, care se repezeau să prindă broaște ori șerpi

de apă, stârci cu pene de foc ori cenușii, nu o
dată lebede sau hulpavii pelicani, cu ciocurile
lor de un cot, care au stăpânit Delta din
timpuri imemoriale, veniți din noaptea istoriei,
din vremea când pământul era stăpânit de
dinozaurii care, în lunga lor evoluție începuseră
să-și ia zborul ».
Și totuși, în pofida acestei frumuseți ce
izvora din orice colț al acestui rai, viața pe la
jumătatea secolului XX, nu era deloc ușoară,
cu atât mai mult în Deltă - colțul de țară rătăcit
undeva la marginea hărții - în care locuitorii
săi, își trăiau viața, parcă pierduți în negurile
istoriei. O viață a cărei principală preocupare
este supraviețuirea prin asigurarea hranei și a
brațelor de muncă, gata să trudească pentru
acest scop, zi-lumină. Doar că, așa cum de multe
ori s-a dovedit, timpul nu prea are răbdare
și istoria merge înainte devenind un tăvălug
pentru mulți. Căci, spre deosebire de dinozaurii
„care, în lunga lor evoluție începuseră să-și ia
zborul”, oamenii, deseori nu au putut ține pasul
cu ritmul schimbărilor, dând astfel dovadă de o
capacitate de înțelegere și în consecință, de o
adaptare, mai slabă. Astfel că, atât bunicii cât
și părinții Marușcăi și a fraților săi, preocupați
doar de muncă pentru asigurarea traiului zilnic,
nu înțeleg că un om nu se dezvoltă de la sine, cu
ușurința cu care se dezvoltă rogozul și pipirigul
prin baltă, că principala lui avuție este mintea sa
și de aceea, de-a lungul copilăriei și adolescenței
sale are nevoie de multă învățătură și de modele
umane pe care să le urmeze. Însă: „Bunica
Aftimia era rea și arțăgoasă , își gonea nepoții cu
ciomagul, să nu mănânce din fructe, iar bunicul
nu ieșea din vorba ei”.
Crescuți într-un mediu în care agresivitatea
este la ordinea zilei și care se întețește odată cu
apariția „tifosului roșu” adus de colectivizarea
forțată, când, „cei care primiseră carnetul
roșu se transformă în fiare fără inimă, deși
fuseseră de-ai lor, fii satului!”..., copiii, prinși
în războiul dintre adulții aparținând acum
unor clase sociale diferite, în care unii sunt
declarați „dușmani ai poporului” trebuind să
plătească pentru atitudinea lor de nesupunere
față de cei ce „năruiseră o lume” cu ani grei de
pușcărie, devin victime și rămân cu o școlarizare
precară(una, două, până la cinci clase). Ghidați
de mediul din jurul lor, copiii învață nu doar
practicile de supraviețuire ci și conduita care
să le asigure această supraviețuire, în care a fi
„lup” pentru celălalt, este ceva firesc. Cum fostul
„ rai” devine impropriu pentru un trai normal al
familiei, aceasta își caută salvarea în alt județ. O
vorbă din popor spune că dacă-ți schimbi locul,
îți schimbi și norocul. Și astfel, întreaga familie,
abandonând vechiul loc, speră. Însă se așteaptă

ca norocul să vină cumva de la sine, eventual,
întruchipat într-o altă persoană, salvatoare. Uită
însă, că nicăieri, omul nu poate fugi de propria
sa umbră. Iar umbra, este reprezentată de
toate neajunsurile pe care le
duc cu ei: o educația precară,
care nu le permite decât să se
zbată ca „brațe de muncă” în
medii asemănătoare cu cel din
care plecaseră, un mediu suprasaturat de superstiții, egoism,
primitivism, agresivitate, moralitate îndoielnică. Într-un astfel
de mediu, noțiunea de om este
dificil de înțeles, pentru că el
este privit doar ca un trup; tânăr
sau bătrân, puternic sau slab,
util sau inutil, un vânat, sau
o marfă. Noțiunile etice sunt
aproape absente. Și scriitorul
creionează în romanul său
scene de o violență extremă, în care abuzul fizic
asupra semenilor și asupra propriei persoane
– incluzând sinuciderea - este la ordinea zilei,
fiind modalitatea cea mai la îndemână pentru
rezolvarea diferendelor, adulterul și incestul
nu surprind prea mult, neglijarea și abandonul
copiilor percepuți mai degrabă ca o povară în
existența tumultoasă a adulților este admis,
fiind o cale facilă, căci orice rău, provine desigur,
doar din acțiunea diabolică a „necuratului” și
nicidecum din lipsa de responsabilitate a celui
ajuns adult, care-și dorește să obțină cu orice
preț compensații pentru lipsurile din copilăria-i
chinuită. O viață în devălmășie și un un adevărat
infern dantesc, în care fiecare, devine pentru
celălalt, pe rând și fără de milă, prin diverse
metode, când pradă, când vânător. Comunitatea
nu există, fiecare alegând să rămână cel mult
un spectator, preocupat fiind doar de propria-i
persoană:
„Pe cheiul Dunării, la Tulcea, un bărbat
tânăr, cu barba încâlcită, cu ochi de nebun, cu
părul cârlionțat, o strângea de gât pe Maria, cu
un copil în brațe: Femeia țipa gutural și tușea
răgușit, gata să se astupe, fiind cât pe ce să-i
cadă pruncul din brațe, oamenii treceau, dar nu
se băga nimeni. ... Până la urmă, nimerindu-se
o rudă mai îndepărtată a Mariei în drum, Vera,
s-a repezit să-i despartă, dar primise și aceasta
un pumn în fălci. Vera, înfuriindu-se, începu
să-l tragă de părul încâlcit pe Ștefan, cărându-i
pumni în cap și genunchi în vintre cu nemiluita
și răcnind: „Sălbaticu’ dracului!... Să te întorci
în pădure la Letea!...” Cei care se adunaseră
pe margine o încurajau: „ Așa! Moaie-i oasele
sălbaticului!”, dar acesta se întoarse, îi dădu un
picior în șezut Verăi, de-o doborî la pământ. Însă

ȘCOALA „ON LINE”: DILEME, ÎNTREBĂRI
D

e la discipolii antici care stăteau în jurul maestrului, de obicei în aer liber, sub un copac mare și cu frunza deasă, s-a ajuns,
iată, astăzi, la izolarea elevilor și educatorilor în propriile locuințe și mânuirea tabletei ori a calculatorului, cică… pentru a
face școală – un chin și pentru unii, și pentru alții… În aceste condiții nu pot să nu mă întreb cu ce educație școlară se vor alege
acești copilași inocenți în cele din urmă? Logica îmi spune că insuficiența și lacunele educaționale vor trebui compensate de către
părinți. Aceștia, la rându-le trebuie în primul rând să muncească pentru a câștiga existența lor și a familiilor lor. Când vor mai avea
timpul necesar pentru a se ocupa și de educația școlară a copiilor lor? Apoi, câți părinți au nivelul cultural minim pentru a face pe
învățătorii și profesorii (universali, adică știutori a… de toate!) pentru copiii lor?
Cum va arăta (de fapt – arată!) acest sistem (?) de învățământ în zonele rurale, în special în așezări izolate, fără cablu sau semnal
de internet (wireless), ca să nu mai spun despre acei părinți care n-au văzut în viața lor un calculator sau o tabletă, mulți dintre ei,
să recunoaștem, cel mult semianalfabeți, darămite să știe să le mai și folosească?
Absența socializării în școală (ca instituție și loc), fără ascultarea și predarea ”face to face” și fără utilizarea materialelor didactice
și a experimentelor adecvate, vor duce inevitabil la o alienare psiho-socială a elevilor iar carențele educaționale vor adânci și mai
mult clivajul dintre categoriile de elevi cu posibilități de instruire adecvată și cele fără astfel de posibilități și mă tem că în cele din
urmă ființele umane vor deveni o turmă imbecilizată.
Desi urăsc lipsa de logică, judecățile iraționale și conspiraționismul și detest pe purtătorii acestor defecte de caracter și de lipsă
de cultură, am ajuns și eu să mă întreb totuși dacă nu cumva tocmai asta se urmărește! Și mai ales – de către cine?
Bine ar fi să n-am dreptate!

M. Pătrașcu
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femeia nu se lăsă; se adună de pe caldarâm,
își scoase pantoful și se repezi la el cu tocul
de metal și-l lovi în cap, în față, până-i dădu
sângele, până când sălbaticul căzu la pământ!
Cel mic țipa ascuțit, oamenii
aplaudau!”.
Unii ar putea afirma că romanul descrie mai degrabă tiparul de viață al unor oameni proveniți dintr-o comunitate izolată
și aparținând unui specific
etnic, însă, cum pe parcursul
romanului, personajele, care
precum niște nomazi în căutarea fericirii proprii, colindă
țara, schimbând localitățile, regiunile țării sau oamenii cu care temporar se asociază, reîntâlnesc aproape aceleași comportamente și la alții, ca și cum
și-ar privi propriile imagini
reflectate în zeci și zeci de oglinzi, s-ar putea
afirma că personajele zugrăvite în roman,
reprezintă mai degrabă, tipul așa zisului om
obișnuit, dintr-o anumită perioadă istorică. Și se
consumă atâta ură și violență între personajele
lipsite de cea mai elementară omenie din
paginile romanului, încât devine mult mai lesne
de înțeles cum din niște oameni „ obișnuiți”, au
putut să apară de-a lungul istoriei, atâția monștri
care, pe timp de război dar și de pace, au ajuns
să fie responsabili de dezastrele omenirii. Și
aceasta, deoarece: „nici o achiziție a civilizației
umane nu este definitivă. Tot ce se câștigă de-a
lungul istoriei acestei stranii specii ce suntem,
se poate pierde”[....] Dar dacă nici o altă specie
nu poate progresa, nici o alta nu poate regresa,
așa cum numai omul știe să o facă. Speciile pot
dispărea pe cale naturală, dar nu pot cădea „în
sine”: nu se poate vorbi de o des-tigrizare așa
cum se vorbește de o dez-umanizare”.1
Și acest proces de dez-umanizare este
mereu pe aproape, atâta vreme cât achizițiile
culturale ale civilizațiilor anterioare nu sunt
păstrate și transmise cu grijă generațiilor
viitoare, punându-se accent mai degrabă pe
gândirea funcțională, utilitară „care are la bază
acțiunea[…] și are ca efect doar însușirea unor
practici și nu înțelegerea, care necesită educație
și ar presupune și o anumită conduită”2, și mai
puțin pe cea care: „ vizează printr-o meditație
explicită asupra felului în care se cuvine să
trăiești, obținerea unei comunități de o calitate
superioară și în final, o ameliorare a speciei
umane, o eusocializare sporită”.3
Romanul Lui Paul Sârbu devine astfel indirect,
un apel către oameni de a veghea la păstrarea umanității și a formării omului ca OM, prin educație.

Cu Nichita Stănescu...
(Urmare din pag. 3)
Libertatea este o idee creativă nu o idee distructivă. Libertatea
nu are nimic comun cu anarhismul. Libertatea este o formă a unui
echilibru superior în gândirea unei păci interioare, a unei aspiraţii
nobile. Or, eu, nu vad o formă de libertate mai mare decât bucuria de
a scrie o operă constructivă, de a crea ceva care la rândul lui creează.
-Ştiu că şi altădată erai singur deşi te înconjurai de prieteni şi mai
ales de admiratori. Acum când eşti cu desăvârşire singur cum traduci
în cuvinte şi în necuvinte singurătatea?
-Singurătatea nu sperie decât pe înspăimântaţi, pe bolnavi şi pe
iepuri. Singurătatea este o voluptate, dacă este o singurătate a gândirii.
-Spune-mi o poezie!
„Dacă s-ar descuraja poetul/ ar cădea frunzele din copaci,/ şi
ramurile lor ar rămâne ca nişte spânzurători/ ...Dar, din graţie şi din
grijă,/ moare întotdeauna, întotdeauna înainte de a se descuraja”.
-Si acum plec! Te las să dormi! Poate ai obosit? Te las să dormi!

ARHITECTURA MĂNĂSTIRII BISTRIŢA
– Stilul paşoptist –
(II)

Arhim. Veniamin MICLE

C

LĂDIRILE ÎMPREJMUITOARE. Arhitecţii austrieci au realizat un monument grandios dar destul de rece, caracteristic abaţiilor occidentale, lipsit de atmosfera
intimă a mănăstirilor orientale. Ioan Schlatter era satisfăcut de opera înfăptuită; într-un
raport înaintat Ministerului Cultelor, la 28
iulie 1848 scria: „În cele din urmă, trebuie
să reamintesc că Mănăstirea Bistriţa socotindu-se a ei osebită frumuseţe şi pitorească
poziţie, se poate compara, atât prin buna construcţie, cât şi prin
a ei frumoasă arhitectură, cu cele mai frumoase asemenea aşezăminte din Europa, iar în altă parte, referindu-se la cel care a
supravegheat şantierul, afirma că lucrarea „fiind totodată şi prea
bine executată de domnul Iulius Fraywald conducătorul acestei
clădiri, care prin neîncetata silinţă şi râvnă ce a arătat în slujba
sa, merită multă laudă, căci la o mulţime de lucrători neînvăţaţi,
care se aflau acolo, şi la un asemenea loc neregulat, numai prin
neostenita silinţă a numitului Fraywald s-a putut săvârşi o lucrare
aşa de grea şi întinsa”.           .
Opiniile vizitatorilor, familiarizaţi mai mult sau mai puţin cu
stilurile arhitectonice, sunt foarte diferite cu privire la actualele clădiri ale Mănăstirii. Vizitată în 1858 de Alexandru Pelimon,
scriitorul este impresionat, ceea ce îl determină să consemneze:
„Bistriţa cea mai frumoasă! Re-edificată cu o nouă arhitectură,
formând o cetate sau un strălucit castel... Mănăstirea aceasta cuprinde nişte palate frumoase, cu biserica la mijloc, cu numeroase
încăperi, dezveleşte cu mândrie pompoasele sale turnuri şi domurile bisericii”, iar peisagistul francez, August Lancelot care, în
1860, ilustra monumentele reprezentative din Oltenia remarca:
„Mănăstirea e zidită după un plan modern. Faţada, care se prezintă călătorului venind din vale, e rece dar corectă, având în stânga
un turn pseudo-gotic, iar spre mijloc, turla bisericii, mult prea îngustă, înscriindu-se rău în ansamblul de clădiri”.
Spre deosebire de artistul francez, Meletie Răuţu are o impresie admirabilă; iată ce scria în anul 1908: „Când o vezi în întregime, şi oricât de des o vezi, un fior de dumnezeiască admiraţie te
cuprinde, şi ţi se pare mai mult un miraj fantastic, o halucinaţie
de visător, decât o realitate. Atât este de grandioasă, atât este de
fermecătoare priveliştea, încât ţi se pare că, pentru un moment,
trăieşti în lumea basmelor şi în preajma locuinţei zmeilor din poveşti. Măreţia clădirii, stilul medieval modernizat, cum nu se afla
alta în toată Ţara Românească, ar pune în mirare pe locuitorii celui
mai mare oraş din lume, şi cu cât omul este mai cult, cu atât îl va
impresiona mai adânc, şi cu cât omul va fi mai umblat în lume, cu
atât va contempla mai mult această modernă şi măreaţă clădire”;
iar mai departe, afirmă: „Sfânta Mănăstire Bistriţa, luată în parte
ori în totalul ei, este un giuvaer de nepreţuită valoare, care face
fala întreg neamului românesc, eternizând numele primului ei ctitor, banul Barbu Craiovescu, şi a reînvietorului ei, Barbu Dimitrie
Ştirbei, domnul Ţării Româneşti, cu al marilor neamuri şi fericiţii
ctitori, Brâncoveneştii, Cantacuzineştii şi, în genere, al tuturor voievozilor Basarabeşti”.
Totuşi, încercând să corespundă curentului de afirmare naţională şi de imitare a valorilor europene, promovat de tinerii cărturari paşoptişti, formaţi în universităţile apusene, arhitectul Ioan
Schlatter patrona proiectarea, din nefericire, a unor monumente
îndepărtate de arhitectura tradiţională românească. Mănăstirea
Bistriţa rămâne ca exponentă reprezentativă a numitului „stil paşoptist”, potrivit opiniei emise de Rodica Stăncioiu: „Secolul al
XIX-lea a însemnat pentru ţările române începutul afirmării naţionale, racordarea la circuitul civilizaţiei continentale...; ele au făcut
eforturi de modernizare a suprasctructurii bazate, atât pe realizări
proprii cât şi, în parte pe asimilarea unor elemente ale culturii din
Europa apuseană”. Totuşi, arhitectura românească, deşi dezvoltată sub influenţa răsăritului ortodox, realizează strălucitul stil românesc, care atinge apogeul în ctitoriile brâncoveneşti. Prin construcţiile de la Bistriţa, s-a făcut un pas prea mare spre Occident,
creându-se un stil neogotic, obţinut din combinarea elementelor
gotice şi bizantine.
Deşi Virgil Drăghiceanu scria că biserica Mănăstirii Bistriţa are
„pe cele două laturi de nord şi de sud, în linii paralele, dispuse
apartamentele castelului Bibescu, care dori să-şi facă aici reşedinţa de vară, aripa dinspre nord cuprindea apartamentele Doamnei,
cea de sud pe cele ale Domnului”, totuşi o parte din clădiri erau
rezervate călugărilor. Aceasta rezultă din memoriul şefului Departamentului Credinţei, unde se menţionează că: „La leat 1848 va
lua sfârşit toate împrejmuirile iconomiei din afară şi va locui iarăşi

tagma monahicească, precum a locuit din vechime şi până acum”.
În pavilionul sudic, interioarele erau spaţioase. De-a lungul
unor coridoare lungi şi largi se deschideau intrări spre saloane,
sufragerii şi apartamente domneşti. Etajul cuprindea 14 camere;
patru formau apartamentul Domnului, amplasate în partea estică
a clădirii, spre apele Bistriţei. Dormitorul, zugrăvit verde cu flori
albe, avea un pat de nuc cu polog de tulpan, toaleta cu polog de
tulpan şi oglindă cu picioare din lemn de nuc, două fotolii îmbrăcate cu damasc de lână verde, perdea de şalon verde la uşă, alta
asemănătoare la fereastră cu tulpan dedesupt şi transperant din
pânză muscălească. Lângă dormitor, era camera de lucru, zugrăvită galben cu flori; mobila consta dintr-un birou de nuc acoperit
cu postav verde, pe care se afla o pereche de călimări argintate şi
un clopoţel; o masă acoperită cu postav verde, un divan şi patru
fotolii cu damasc, două candelabre cu căte trei lumânări, o oglindă mare cu pervazuri poleite, trei perdele de tibet roşu cu tulpane
dedesupt şi trei transperanturi din pânză muscălească. O cameră
mai spaţioasă, zugrăvită argintiu cu flori, constituia salonul. Aici se
aflau opt fotolii mari, douăsprezece fotolii mici şi două canapele,
toate îmbrăcate cu damasc havan cu flori; o masă de nuc rotundă,
două oglinzi mari de perete cu pervazuri poleite, patru perdele
de tibet havan cu tulpan dedesupt, patru transperanturi de pânză muscălească, două candelabre, fiecare cu câte patru lumânări,
şi un ceasornic de masă. Camera a patra, cu ieşire spre coridor,
zugrăvită „galben sadea”, servea de garderobă, unde se afla un
şifonier, un garderob, o masă de nuc, două canapele, cinci scaune
de nuc cu damasc roşu şi perdele de cât ia cele două ferestre.
Lângă apartamentul Domnului, spre vest, era cel al Doamnei,
alcătuit din trei camere. Prima, zugrăvită roşu cu alb, constituia
salonul; el era mobilat cu o canapea, şase scaune, două fotolii şi
un taburet, toate confecţionate din lemn de nuc şi acoperite cu
damasc roşu, iar la fereastră o perdea de şalon cu tulpan dedesupt; a doua, zugrăvită verde, era camera de lucru, unde mobila
consta din o masă de scris, două divanuri, trei fotolii, şase scaune
şi două taburete, toate acoperite cu damasc verde; o masă de
anin lustruită, o oglindă mare cu pervazuri poleite, un ceasornic
de perete, două perdele de tibet verde cu tulpan dedesupt şi două
transperante; a treia, zugrăvită „vânăt cu cenuşiu”, era dormitorul
cu mobila caracteristică: un pat de nuc cu polog de tulpan şi saltea de lână, trei fotolii, două scaune şi un divan, toate cu damasc
pembe, o masă de nuc pentru canapea, un taburet, un şifonier de
nuc, toaletă cu oglindă şi polog de tulpan, o perdea de tibet verde
cu tulpan pe dedesupt şi cu transperant din pânză muscălească.
Chiar lângă apartamentul Doamnei era o cameră de serviciu,
zugrăvită pembe cu alb şi mobilată mai simplu: un pat de fier cu
saltea de lână, un divan, două fotolii şi patru scaune, toate îmbrăcate cu damasc pembe; garderob de nuc, oglindă de perete
mică cu pervazuri de nuc, două perdele de tibet cu tulpan şi două
transperante de pânză muscălească.
Salonul mare sau Salonul voievodal, unde Domnu! întrunea
Consiliul sfetnicilor săi, avea o masă mare acoperită cu postav verde, două divanuri, patru fotolii şi optsprezece scaune de nuc, toate cu damasc roşu cu flori galbene; două mese mari sub oglindă,
o canapea şi nouă scaune de nuc cu damasc roşu, un policandru
din bronz cu 24 lumânări, două candelabre cu câte patru lumânări şi trei perdele de camiliot cu tulpan, dedesupt forbelauri de
damasc.
Sufrageria era amplasată lângă casa scării; în ea se afla o masă
mare pentru 24 persoane, cu tot atâtea scaune de nuc cu damasc
roşu, o masă de anin lustruită, dulap pentru veselă, un ceasornic
de perete şi patru perdele de mahon roşu.
Următoarele patru camere, două spoite galben, una albastru
şi una zugrăvită ceadiriu, erau amenajate ca dormitoare, având
mobilă de nuc îmbrăcată cu damasc.
La parter, erau 19 camere, între care se remarcă „sufrageria mare”, amplasată sub Salonul voievodal, mobilată cu o masă
mare de anin pentru 24 persoane, şi două mai mici, 24 scaune din
anin, cu damasc în mai multe culori, şi 10 scaune de paie, iar la
ferestre, trei perdele de şalon roşu.
Camerele de la parter nu aveau luxul celor de la etaj; erau
„vopsite” cenuşiu, galben, ceadiriu, albastru sau chiar spoite cu
var alb. Mobilierul, în general, consta din paturi de fier, saltele
umplute cu foi de porumb, scaune de paie, mese de anin şi perdele de cit; totuşi, câteva aveau mobilier de nuc. Ele erau rezervate
personalului de îngrijire şi corpului de gardă al Domnului.
În total, mobilierul din reşedinţa voievodală de la Bistriţa consta din următoarele piese: 40 fotolii, 16 canapele şi 8 divanuri,
confecţionate din lemn de nuc şi îmbrăcate cu damasc; 192 scaune de nuc, cu damasc roşu, verde şi pembe; 33 scaune de anin,
cu damasc aţică; 22 scaune de paie; 4 mese de nuc, acoperite

cu postav; 7 mese de nuc, simple; 27 mese de anin; 2 mese mari
pentru 24 persoane; 2 mese mari de nuc; 2 birouri; 2 mese pentru
scris, cu scrinuri; 10 paturi de nuc; 25 paturi de fier; 4 taburete; 3
garderoburi, 2 şifoniere; 1 dulap pentru sufragerie; 13 oglinzi cu
rame de nuc şi 4 cu rame poleite; 2 toalete cu poloage, oglinzi şi
picioare.
Pavilionul nordic era locuit de călugării Mănăstirii, cum rezultă şi dintr-un raport înaintat Ministerului de Război, la 5 martie
1877, în care se arată că au fost evacuaţi călugării de la „parterul
pavilionului nord şi cazaţi la etaj”. Camerele erau destul de mici,
caracteristice chiliilor monahale, numai spre est, unde locuia probabil egumenul, sunt mai spaţioase. Din inventarul întocmit în
anul 1858 nu rezultă că pavilionul acesta ar fi avut mobilier deosebit.
Pavilionul al treilea, rezervat inconomatului, adăpostea grajdurile şi depozitele Mănăstirii. Iniţial avea numai parterul, fiind
etajat după anul 1960 de către Ministerul Muncii, pentru a crea
ateliere elevilor de la Şcoala specială stabilită în Mănăstire.
Instalarea unor instituţii cu caracter social şi cuitural-educativ
în clădirile Mănăstirii, luxoasele apartamente domneşti s-au degradat, iar bogatul mobilier a dispărut cu desăvârşire. Şcoala de
subofiţeri a lăsat în folosinţa Mănăstirii numai „patru camere şi o
bucătărie, rezervate superiorului, şi o cameră pentru C. Golescu,
bolnav”. Egumenul solicită şi „încăperea numită sufragerie... unde
să se conserve toată mobila, că altfel se va prăpădi şi înstrăina”,
dar nu primeşte aprobare.
O parte din mobilier a fost predat Şcolii de subofiţeri, pentru
care, !a 9 martie 1884, egumenul înaintează directorului o listă
spre a o „certifica cu semnătură şi sigiliul”. Multe piese au fost
înstreinate în sat. Virgil Drăghiceanu scria în 1933 că la un „cârciumar am văzut patul, lavoarul, canapeaua de birou ale apartamentelor domneşti, şi ni s-a spus că în tot satul se află risipite câte
una”.
La 24 septembrie 1884, Ministerul Cultelor trimite o adresă
superiorului ca să înainteze „o listă de tot mobilierul ce se află
în încăperile Mănăstirii, cu arătarea de starea în care se află”, iar
la 19 septembrie 1889, acelaşi Minister îi cere să-l predea Şcolii
de subofiţeri. Solicitând superiorul avizul Episcopiei, i se comunică să-l inventarieze tot, apoi se va decide. La începutul anului
următor, în 27 februarie, o parte din mobilier este transportat la
Mănăstirea Govora. În tot cazul, la 1 septembrie 1895, mai exista
la Mănăstire: un pat, o masă şi două scaune de nuc, două mese de
„lemn prost”, un pat de fier, o oglindă mare de perete cu pervazul
lustruit.
CLOPOTNIŢA. Monumentala clopotniţă, înaltă de 33 m, a fost
construită în anii 1847-1848. Partea inferioară, zidită din piatră
brută, iar cea superioară din cărămidă, se termină cu un acoperiş
în opt ape, deasupra căruia se înalţă o cruce metalică. De formă
octogonală, ea are colţurile, pervazurile uşilor şi ale ferestrelor de
la parter din piatră cioplită.
Iniţial, zidurile primului nivel se terminau cu creneluri, de
unde pornea turla mai îngustă. Spaţul crenelat, fără acoperiş, a
favorizat infiltrarea apei în zid. Astfel, la 14 martie 1888, egumenul raportează Episcopiei că, a început să se ruineze clopotniţa;
„ploile şi zăpada a făcut să cadă tencuiala, şi chiar cărămizi din
jurul ei”. Nu se cunoaşte vreo intervenţie, dar în 1903, piedestalele clopotelor putrezise, ameninţând cu „căderea lor şi prăbuşirea
întregului edificiu al clopotniţei”, motiv pentru care se intervine la
Ministerul Cultelor, ca Ministerul Domeniilor să aprobe materialul
necesar. Nu se aprobă memoriul, iar stareţul este sfătuit ca să-l
procure din comerţ.
La 14 iunie 1910, o vijelie smulge acoperişul clopotniţei; iar
la 3 iunie 1919, stareţul Ilarion raportează Ministerului Cultelor
că, de la început, zona crenelată nu s-a putut acoperi, fapt care
a cauzat pătrunderea apei în zid, străbătând până în interior, şi
„dacă nu se vor lua măsuri mai urgente pentru reparaţie se poate
întâmpla chiar dărâmarea”.
Ulterior, crenelurile au fost demolate şi executat un acoperiş
cu straşină, care nu se încadra în stilul arhitecturii clădirilor. Cu
ocazia restaurării din anul 1988, acest acoperiş a fost înlăturat,
iar construcţia consolidată cu o centură de beton armat şi realizată o cornişă identică celei a întregului ansamblu; de asemenea,
stâlpişorii de cărămidă, din partea superioară, au fost demolaţi,
datorită pericolului de a se prăbuşi; s-a turnat o placă de beton şi
s-a realizat acoperişul din tablă de aramă.
În zidurile clopotniţei, se păstrează încastrate cele mai valoroase vestigii în piatră de la Bistriţa: Piatra funerară a banului
Preda (1529), Pisania marelui spătar Constantin Brâncoveanu (1683), Inscripţiile punerii pietrei fundamentale (1846) şi Pisania privind terminarea actualului complex monahal (1856).
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HAIDUCUL ADAM
NEAMȚU LA ILIDIA
Pavel GOSTA
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ei trei cǎlăreţi pǎtrund în hotarul
satului pe uriş, merg departe de
drumul principal ce duce la Ciclova și Oraviţa.
Deși abia se varsǎ zorile, se feresc să fie
vǎzuţi de către sǎtenii care se duc la câmp
cu noaptea în cap. Ei coboarǎ domol dinspre
Tufǎ, pe Mlacǎ, trec pe la Știubei, nu forţeazǎ
caii, şi ştiu precis ce trebuie să facǎ.
Pe Ogaşul Mlǎcii se afundǎ în tufǎriş,
și aici sperǎ să nu-i vadǎ nimeni deși nu
garanteazǎ. Nu sunt poterași cǎlare, pentru
că aceia poartǎ haine și zorzoane cu fireturi
speciale, uniformǎ recent introdusă pentru poliția cǎlare din
Austro-Ungaria. Par mai repede orǎșeni negustori, poartǎ pǎlǎrii
cu boruri largi încât din caza mustǎţilor mari si a pletelor, cu greu
li se poate distinge faţa, în rest bine îmbrǎcaţi, cu cisme în picioare
ceeace le conferǎ un anumit grad de distincţie. La ogașul Mlǎcii
nu zǎbovesc mult, nu vorbesc între ei, ci doar prin semne se
înteleg, astfel că unul dintre ei rǎmâne cu caii în fundul ogaşului
iar ceilalți doi pleacǎ spre sat. Coboară pe Tramic, dar nu intră în
sat pe la locul cu cruce, ci o iau prin dealul Cetate, remarcat încǎ
prin biserica veche în ruine. Nu merg pe bâjbǎite, pentru cǎ se
observǎ cǎ sunt cunoscǎtori ai locurilor și stiu cu deamǎnuntul
unde se aflǎ. Dealungul grǎdinilor cu pruni pe drumul ce duce azi
la cimitirul baptist nu-i oprește nimic pentru cǎ atunci nu au fost
ca acum locuri îngrădite cu garduri si ziduri solide, fiecare satean
își cunoştea locul lui, de lângǎ casǎ, numarul de pomi și nu lua
niciodatǎ unul de la celalalt. În acest fel este uşor să mergi prin
gradinǎ și sǎ intri în casǎ din gradinǎ, farǎ sǎ fi nevoit să mergi
pe drumul mare ca sǎ intri in casǎ pe poarta principalǎ de la
stradǎ. Oamenii nostri știau precis că una dintre aceste case din
apropiere este a lui Sâma Lazǎr, birtaș cunoscut si om de vazǎ în
sat. Birtul lui Sâma Lazǎr se afla pe locul unde astǎzi este casa lui
Miciconiu, langǎ casa lui Stefan Teicu- Becea, și cei doi știau că
dacǎ intrǎ în gradinǎ, coboarǎ puțin panta, ajung în curtea birtului
la fix. Așa au și fǎcut, aveau o misiune de urmat, dar totodatǎ sperau ca sǎ nu-i recunoascǎ cineva de aceea purtau haine de
targoveţi și plete sub pǎlǎrie. Cum au intrat în curte, o babǎ din
casǎ îi vede, se mirǎ de ce nu au venit pe poarta de la drumul
mare, dar mai la urmǎ a fost conștientǎ cǎ la carciumǎ orice client
e binevenit, indiferent pe unde intrǎ.
- Iertare, maicǎ, zice cu supunere și smerenie, unul dintre
ei, nu suntem de pe aici și am luat-o drept dupǎ turnul
bisericii înspre sat, iar cineva la capul grǎdinii ne-a spus să o luǎm
în vale, cǎ dǎm exact la birtul lui Sâma Lazǎr, și cum ne este și
foame și sete asta am fǎcut, dar unde este birtașul? este acasǎ?
Apare în prag și birtașul, se bucurǎ de oaspeti, și-i poftește în soba
mare (camera de la drum), rezervatǎ oaspeților cu dare de mânǎ.
Pânǎ eu v-am povestit, ceasurile au trecut și se apropiarǎ de zece
dimineaţa. Afarǎ, deși este spre sfarșitul verii, este destul de cald.
La câmp se pregăteau ariile pentru treerat cu caii, cucuruzul
este mare pentru cǎ a avut ploaie la vreme, așa cǎ sǎtenii nu prea
erau în sat și normal cǎ și cârciuma este goalǎ.
Cei doi erau singurii mușterii, și trebuie recunoscut cǎ se aflau
la o ora nepotrivitǎ pentru bǎuturǎ, dar cum la birtul lui Sâma
Lazǎr poți oricând să iei și o gustare, oamenii noştrii au declarat
într-un glas, mai întâi că le este foame și cǎ vin de mai departe,
pentru a nu prea creea nedumeriri.
Birtașul știa să se poarte cu clienții, era un om jovial și găsea
pentru fiecare câte o vorbǎ de duh.
-Bine aţi venit la mine la birt, și vǎ asigur ca atâta timp cât staţi
aici o sǎ vă simţiţi minunat, dar vǎd cǎ domniile voastre nu prea
sunteți paori de pe aici, atât dupa vorbǎ cât si dupa țoale, și vǎ
mai întreb cǎ dacǎ în afarǎ de a vǎ ospata, vǎ voi mai fi de folos
cu ceva?
- Apǎ-i ne-am bucura dacă ne dai ceva de-ale gurii înainte și
totodata ceva de bǎut ca uite afarǎ s-o fǎcut cald, apoi vom mai
vorbi si alte lucruri.
Imediat se dau ordine scurte, femeile din casǎ pregatesc o
cǎiganǎ din multe ouǎ proaspete, cu cârnați din unturǎ, și cu clisǎ
friptǎ, varzǎ acrǎ, și o coleşǎ puțin pripitǎ, asa cum e mai bunǎ.
Pentru vin, Sâma Lazǎr coboarǎ personal în podrum (pivniţă)
și din vasul pe care numai el îl știe scoate trei bocale cu vin, roz
si roșu, pentru ca mai apoi clienții să aleagǎ, dupǎ ce-l degustǎ,
și sǎ închine și el împreunǎ cu ei. Viile lui Sâma Lazǎr de la Mlacǎ
și Scǎmnel erau foarte bine întreţinute, și scotea un vin foarte
bun, vița era viță bǎtrâneascǎ, nobilǎ autohtonǎ, iar atunci, la
vremea poveştii noastre, viile nu au fost atinse de filoxerǎ, așa că
aceste vii au fost printre principalele bogații ale sǎtenilor, toate
dealurile din jur au fost plantate cu vie. Dupǎ importul de filoxerǎ,
viile nobile, bǎtrâneşti au fost distruse în circa cinci ani, încât au
ramas dealurile golașe pânǎ în ziua de azi. În unele locuri au fost
plantate vii cu hibrizi direct producǎtori, inferiori ca și calitate
pentru vin, sau împǎdurite cu salcâmi, iar acum locul se cheamă,
Viile părăsite.
Cum spuneam, Sâma Lazǎr cu ochiul lui ager, si deprins cu fel
de fel de oameni, nu putea să-i scape, fîrǎ sǎ-i descoase discret,
cine sunt, și ce vor de-adevăratelea.
Cǎigana și-a făcut misiunea, a cǎzut bine la burtǎ, iar când vinul din
bocalǎ a fost degustat îndeajuns, s-au mai dezlegat gurile, și cum
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se întamplǎ întodeauna omul vorbește mai mult decât și-a propus
la început.
- Iaca noi venim de la Biserica Albǎ, ne ocupăm cu comerțul de
boi grași. Ni s-a spus cǎ prin aceste sate putem găsi așa ceva, putem
sǎ dǎm si cǎpară (arvunǎ), pânǎ sǎ fac boii grași, dacǎ sunt viței, și
pentru că ne-ai întrebat, am venit cu unul cu cocia azi dimineațǎ,
pânǎ la rascrucea spre pustǎ, omul mergea cu cocia mai departe
spre Macoviște, iar noi, cum am zǎrit satul, am zis că ne descurcǎm,
și plecǎm pe jos, om gasi noi pe cineva sǎ ne ducǎ de aici spre Sasca.
- Pǎi, dragii mei, este cam periculos sǎ umblați singuri prin
locuri necunoscute, și cu banii de cǎparǎ la voi, zice Sâma, dar fărǎ
convingere, pentru cǎ nu i-a scăpat, sǎ nu observe sub cǎputul de
cioarec, sub chimir ceva ce aduce a pistol.
- Dacǎ vreți boi grasi, aici nu prea cred cǎ aflați, uite vecinul
nostru de peste drum, uica Pavel Gosta, ţine în permanenţǎ câte
patru boi graşi, dar i-a arvunit la unul Ogrin de la Vrani, care ca și
voi se ocupǎ cu negoţul ǎsta. Așa ar mai fi unii, dar nu vă sfǎtuiesc
sǎ-i cǎutaţi, pentru cǎ și ei când au de vândut, apeleazǎ tot la Ogrin,
și apoi pe partea cealaltǎ, boii grași se cumpărǎ toamna, după ce
iese cucuruzul nou, sǎ mǎnânce, ca sǎ se facă frumoşi, graşi, sǎ le
luceascǎ pǎrul, așa este rânduiala la noi.
Cei doi, dacǎ au vǎzut cǎ nu pre au spor cu negoţul, de boi grași,
s-au lǎsat pǎgubaşi, au mai bǎut din vin, erau doar veseli, și nu
ameţiţi, au vorbit de toate: de vreme, de vin, de şândarii ungureşti,
cei temuţi, cu pene de cocos la pǎlǎrie, de lotri, si câte și mai câte.
Sâma Lazǎr le povestea și la rândul lui ii asculta cu bunǎvoinţǎ,
fǎcându-i sǎ se simtǎ bine la carciuma lui.
La un moment dat Sâma se apropie cu capul de capul unuia
dintre ei, care pǎrea mai în vârstă, cu barbǎ, pǎr si mustǎţi sure și-i
zice direct:
- Adame, nu te mai preface, pentru cǎ eu te-am recunoscut de
îndatǎ ce ai păşit la mine în obor, doar ştii că am fost prieteni, si eu
ştiu în amănunt cum s-au întâmplat lucrurile, dar de foarte mult
timp nu te am vǎzut. Acum spune de-adevăratelea ce planuri ai.
Cei doi au tresǎrit mirați, primul lor gest a fost sǎ se uite in
jur, prin odaie, dacǎ mai este cineva, lucru pe care Sâma Lazǎr l-a
observat.
- Nu vǎ fie fricǎ, aici, cel puţin la mine sunteţi în siguranţǎ.
- Sâmo, nu mi-e fricǎ, pentru ce am fǎcut am ispǎşit mulţi
ani în inchisorile imperiale Austro-Ungare, dar ce am fǎcut ?,
am luat bani dela spăii și bogaţii și am dat la oamenii sărmani.
Lǎzǎrică, prietenul meu, a fost împușcat la închisoarea din
Oraviţa, când a vrut sǎ fugǎ, eu am ispǎşit, iar acum sunt bǎtrân și
sǎrac, și nu ştiu unde s-o apuc. Dǎscalie nu mai pot face pentrucǎ
sunt proscris, îl am aici pe omu ǎsta care mi-a rǎmas credincios,
Goruianţu, care tot mǎ bate la cap, sǎ o luǎm de la capǎt, de la
început, dar parcǎ nu a-și vrea.
Adam Duma, zis Adam Neamţu, a fost învǎţator la sat. Originar
din Slatina Nera, a slujit o perioadǎ și la școala din Ilidia ca dascǎl.
I se spunea Neamţu, pentrucǎ purta haine nemţesti. Pe vremea
aceea, toţi locuitorii satelor românesti purtau haine ţǎrǎnești,
indiferent cǎ erau primar, învaţǎtor, notar, numai şândarii purtau
uniformǎ specialǎ, și popii.
În Ilidia a stat câtiva ani dascǎl, acolo a avut și o iubitǎ, Ileana, au
locuit împreunǎ în casa de sub Oblița, unde a stat mai târziu baba
Țorțoboaca.
Bun cunoscǎtor al aspectului social românesc din Austro-Ungaria
anilor 1850-1860, a lăsǎt catedra și s-a fǎcut haiduc, bineînţeles
închegându-și o ceatǎ de încredere, pe atunci a fi lotru,era o
meserie de mare dispreţ, dar Adam Neamțu avea o justificare și
un crez: lua dela bogaţi, pentru a ajuta oamenii nevoiași. Fiind un
om titrat, citit, îndemn sǎ cred că l-a cunoscut pe Eftimie Murgu
de la Rudǎria, sau dacǎ nu, cel putin a fost înfluiențat de ideile
si patriotismul acestuia. Dupǎ ani grei de temnițǎ a fost eliberat,
bǎtrân,dar în putere și neavând niciun sprijin, a mers și el, prima
datǎ la foștii prieteni pe care i-a ajutat cu bani mulţi, ca sǎ îi roage să
aibǎ grijǎ de el, la rândul lor, Nu s-a întamplat sǎ fie asa,
Primul drum a vrut sǎ-l facǎ la Ilidia, la Iosif Catina, zis în sat, Iosu
Cǎcina, cǎruia i-a dat mulţi bani cu legǎmantul, ca atunci cand Adam
va fi la strâmtoare, sǎ-l ajute la randul lui.
Iosu Catina era om de vazǎ în sat, dar așa cum se întamplǎ todeauna, si oriunde, Sâma Lazǎr, care și-a caștigat averea cu cârciuma, și negustoria, era invidios pe Iosu Catina care era cǎmatar,
și știa toata lumea cǎ dădea bani cu camătǎ, bani care se știa de
unde îi are. Averea lui în bani a fost mai mare decât a lui Sâma Lazǎr
, care, vezi doamne, avea și el câteva case în sat, la drumul mare, si
multe jugare (lanţe), de pǎmânt, așa cǎ acesta ii spune:
- Adame, l-ai făcut om pe Iosu Cǎcina, dar acum sǎ vezi ca nu te
mai cunoaşte, ar fi bine sǎ treci azi pe la el ca sǎ te convingi.
Îndoiala a pus stǎpanire pe Adam, nu credea ce spune Sâma,
chiar dacǎ au ajuns și pe la el unele vorbe, dar din alte surse.
Deaceea nu s-a dus direct acasǎ la Iosu, cand au venit în sat, ci a vrut
mai întâi sǎ vadǎ cum stau lucrurile. Cu aceastǎ îndoialǎ in suflet,
Adam împreunǎ cu prietenul lui, au pǎrǎsit birtul lui Sâma Lazǎr, nu
înainte de a-i mulțumi și a-i plǎti cumsecade pentru ospitalitatea
lui. Au ieșit la strada mare pe poarta principalǎ, au grăbit pasul pe
aceeaşi parte a drumului. Pasul lor apǎsat ascundea o hotărâre și
fermitate în ceea ce avea sǎ urmeze.
Acum trec pe langǎ casele frumos șiriute, unde locuiesc azi
familiile lui: Becea, Ilia Mǎrcia, Frenţ, Bǎlalǎ, pânǎ la Anisie. Acolo,
s-au oprit un pic langǎ fântâna, din faţa casei lui, care pe atunci era
fântână cu cumpanǎ. În tot acest timp Sâma îi urmǎreşte atent de
la el din fața casei.
Iosu Cǎcina, statea pe prispa de piatrǎ de lângǎ poarta lor,
impreunǎ cu baba lui, baba Vida, erau singuri pentru cǎ nu aveau
copii. Ziua a trecut puţin de amiazǎ, așa cǎ atunci pe drum nu a fost
multǎ lume. Casa lui Iosu Cǎcina se aflǎ vis-vis de casa lui Anisie,
și peste drum de casa lui Bordan, acolo unde a locuit mai tarziu

Ion Didǎ, muzicant vestit la harmonicǎ, iar apoi Viorica a lui
Licǎ. Adam Neamțu, a trecut drumul, a intrat pe poartǎ în obor
(curte),și i-a facut semn prin Goruiantu, sa intre dupǎ ei și Moş
Iosu cu baba, aceştia erau la vremea aceea doi bǎtrâni cu o viaţǎ
lipsitǎ de nevoi.
În curte Adam il intreabǎ scurt;
- Iosule, mǎ mai recunoști ?
-Nu te recunosc, cine ești tu, ca să-mi dai mie poruncǎ să vin
în casǎ dupa tine?
- Apǎi, eu mi-s Adam Neamţu, și ști bine cǎ în anumite
împrejurǎri, atunci când ai avut mare nevoie, ţi-am dat ceva, iar
acum am venit la rândul meu sǎ mǎ ajuţi.
Iosu Cǎcina s-a facut galben, semn cǎ l-a recunoscut pe
Adam, dar s-a facut cǎ nu mai știe de el, în felul acesta, Sâma
Lazǎr a avut dreptate.
- Nu te cunosc, și eu niciodatǎ nu am avut deaface cu lotrii,
de aceea, te rog, sǎ ieși afarǎ din oborul meu.
Adam, fiind iute la mânie, în ciuda faptului cǎ acum a mai
îmbǎtrânit, nu a putut rǎbda această ofensǎ, a scos pistolul, la
fel ca si Goruianţu, și ia-u poruncit sǎ între în casă. Baba Vida,
mai sprintenǎ, parcǎ a prevǎzut ceva grav, profitând de un
moment de neatenție din partea celor doi, a fugit și s-a ascuns
în grajd, sub iesle.
În casǎ, Iosu Cǎcina tremura ca varga, nu a vǎzut de mult
atâta mânie adunatǎ într-un om. Dulapurile din camera din
mijloc și din spate erau burdusite cu înscrisuri, chitanţe și
obligaţiuni de plată ale ţǎranilor care au luat bani cu camatǎ de
la el. Adam Neamţu tăcea, nu a scos niciun cuvânt, doar cât îi
poruncește lui Goruianţu;
- Adunǎ toate chitanţele, deschide toate dulapurile, ia toate
ţădulele, și adu-le aici. Iosu Cǎcina nu putea sǎ facǎ nimic, doar
se tânguia, când și când, bǎnuind ce o sǎ se întâmple, și a zis,
implorând:
- Îți dau toatǎ averea mea, nu mǎ omorî !
Lui Adam nu-i trebuiau nici bani, nici averi, el trebuia
să pedepseascǎ crunt pe omul acesta, în care a avut odatǎ
încredere, iar acum l-a sfidat. A luat o mare parte din chitanțe
și i le-a vârât în sân, iar ca să fie treaba completǎ, le-a uns cu
untură luată dintr-o oalǎ care se afla tocmai la îndemânǎ.
- Așa Iosule, lasǎ sǎ mai răsufle uşuraţi, și oamenii nǎcăjiţi, la care le-ai dat bani, si apoi i-ai belit cu camǎtă împovǎrǎtoare.
A scos amnarul cu cremene și iascǎ, și nu a trebuit mult ca
hârtiile, unse să ia foc.
Gândind Adam Neamţu, cǎ are oarecum, ceva bani lichizigalbeni prin casǎ l-a întrebat:
-Ei acuma Iosule, spune-ne unde sunt banii?
Acesta, în chinuri groaznice a reuşitdoar în ultimul moment
să spunǎ:
- Banii-s în rǎchie... banii-s în rǎchie,!
Adam Neamțu a nesocotit aceastǎ mărturisire, el nu a venit
nici sǎ facǎ percheziţie, nici sǎ scotoceascǎ, așa cum fac lotrii de
rând, el, doar era cǎpitanul de haiduci, Adam Neamţu.
Iosu Cǎcina și-a dat sfârșitul după scurt timp, în miros
de hîrtie arsǎ și carne prăjitǎ din trupul lui.Vecinii încǎ nu au
prins de veste, pentrucǎ nu s-a auzit nici-o pocniturǎ de pistol,
Șândarii cu pene de cocoș la pǎlǎrie erau mai departe, și în acea
dupǎ-amiază, ca de altfel și altǎ datǎ, au fost ocupați cu somnul
de dupǎ masǎ, iar alarma nu a dat-o nimeni.
Așa stând lucrurile, Adam și cu Goruianţu au ieșit pe rând
din curtea lui Iosu Cǎcina, au trecut drumul și prin curtea lui
Anisie, care mai tot timpul era cu porțile deschise, s-au asigurat,
cǎ nu-i vede nimeni, au urcat dealul la Cetate, deacolo, pe sub
garduri, pânǎ la Ogaşul Mlǎcii, unde îi aşteptau caii odihniti,
împreunǎ cu al treilea ortac.
Au încǎlecat, și-au fǎcut semnul crucii, ca sǎ-i ierte
Dumnezeu, pentru ce au fǎcut, şi duşi au fost. Nu mult dupǎ
aceea şi-au refǎcut ceata, la peştera Rolului au fǎcut legǎmânt
de credinţǎ, și toţi au fost de acord cǎ meritǎ sǎ se apuce din
nou de haiducie, sǎ ia calea codrului, pentru cǎ românul, omul
simplu, este încǎ asuprit, și o duce din ce in ce mai rǎu, iar
nimeni nu-l apărǎ.
În sat, la Iosu Cǎcina, spre seara a fost zarvǎ mare, toti vecinii au vǎzut ce s-a întamplat, șândarii deja au început sǎ
facǎ cercetări, pentru prinderea făptaşilor. Adam însǎ, era
departe. Despre Iosu Cǎcina, pǎrerile erau împǎrţite, deşi nimeni nu s-a bucurat de necazul omului, au fost totuşi unii
care au rǎsuflat ușuraţi, pentru cǎ au avut mari datorii la el, și nu le
puteau plăti. Alții, din contrǎ, zic ca a fost un om săritor,
cu frica lui Dumnezeu, și a ajutat pe mulţi. A rǎmas de pe
urma lui, inscripţia fǎcutǎ pe gardul de fier forjat, de la avlia
(curtea) Bisericii Ortodoxe din Ilidia, „S-A FACUT CU SPESELE
LUI IOSIF CATINA - ANUL 1866 “ , inscripţie care se vede și
astǎzi pe poarta principalǎ. Baba lui Iosif Catina, baba Vida, a
stat ascunsǎ sub iesle, în grajd și nu a ieșit de acolo, decât
atunci când a socotit ea cǎ nu mai este niciun pericol. A treia zi
și-a îngropat omul, dupǎ datina creştinǎ, apoi s-a trezit ca-i vine
foarte greu farǎ omul ei. Cum nu avea stiintǎ de carte, nici socotelile nu le prea știa tine, galbeni nu prea avea, așa cǎ s-a gândit sǎ vândǎ din rǎchie. Răchie avea multǎ, de la prunii de la
Mǎşcǎşeni, si o pǎstra în butoaie de dud și stejar, mai mici sau
mai mari.
A gǎsit un birtaş de la Ciclova Montanǎ, cu cârciumǎ mare,
acesta a gustat rǎchia, i-a plǎcut, și i-a spus cǎ pentru început
îi cumpărǎ un vas plin de circa 300 litri, cu rǎchie. Zis si fǎcut,
baba s-a bucurat de banii pe care i-a luat și toata lumea a fost
mulţumitǎ.
(Continuare în pag. 13)

EMIL RACOVIŢĂ - UN SAVANT LEGENDAR
Gheorghe PANTELIMON
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estitul biolog Emil
Racoviţă provine
din familia Racoviţă Cehan,
originară din Moldova, care în arborele genealogic
cuprinde boieri renumiţi
iar istoria sa este o adevărată epopee. Ei s-au aflat
pe pământul românesc
încă din secolul al XV-lea,
când s-au distins în războaiele lui Ştefan cel
Mare, domn al Moldovei între anii 1457-1504 şi
au primit drept răsplată averi şi moşii. Membri
ai acestei mari familii au deţinut dregătorii
importante. Familia a dat numeroşi demnitari,
în cele două Țări Româneşti, între care şi trei
domnitori: Mihai Racoviţă, Constantin Racoviţă
şi Ştefan Racoviţă.
Savantul Emil Racoviţă a făcut cinste racoviţenilor. S-a născut pe 15 noiembrie 1868,
la Iaşi, capitală a Moldovei timp de 300 de
ani. Tatăl său, Gheorghe Racoviţă, a fost un
mare magistrat în Iaşi şi unul dintre fondatorii
Societăţii „Junimea”, grupare literar-culturală şi
politică iniţiată în anul 1863 de Titu Maiorescu,
Theodor Rosetti, Vasile Pogor, Iacob Negruzzi şi
Petre Carp. Emil s-a bucurat de o educaţie aleasă. A descifrat tainele abecedarului cu cel mai
cunoscut învăţător din România – Ion Creangă,
unul dintre clasicii literaturii române, apreciat
deopotrivă ca institutor şi ca autor de manuale
şcolare. La liceu, Emil Racoviţă a fost coleg cu
Grigore Antipa, care a devenit un om de ştiinţă
celebru, unul dintre cei mai cunoscuţi savanţi
ai României, întemeietorul Muzeului de Istorie
Naturală din Bucureşti, care-i poartă numele şi
unul dintre creatorii muzeologiei moderne.
Racoviță a avut profesori străluciţi, printre
care s-au aflat istoricul Alexandru D. Xenopol,
profesor la universităţile din Iaşi şi Sorbona din
Paris, Petru Poni, unul dintre fondatorii şcolii
româneşti de chimie şi Grigore Cobălcescu,
autorul primei lucrări cu subiect din geologia
României. A urmat Dreptul la Paris şi s-a înscris
la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii Sorbona.
În anul 1896 şi-a luat doctoratul în ştiinţe, cu o
teză despre lobul cefalic al anelidelor polichete,
o încrengătură de viermi inelaţi cu corpul
format dintr-un număr mare de segmente, fiind
cei mai răspândiţi viermi marini. A fost primul
explorator român care a ajuns în Antarctica, la
bordul navei „Belgica”, în perioada 1897-1899.
Această primă expediţie internaţională s-a
efectuat sub conducerea locotenentului belgian
Adrien Gerlache, iar Racoviţă a participat ca
naturalist, oferindu-i-se prilejul să-şi împlinească
pasiunea. Printre cei 19 membri ai expediţiei
polare se aflau norvegianul Roald Amundsen,
ca ofiţer secund, primul explorator care a atins
Polul Sud, în decembrie 1911, Frederick Cook,
medic american, meteorologul polonez Antoine
Dobrowolski şi geologul Henryk Arctowski.
Antarctica se întinde concentric în jurul
Polului Sud geografic. Cuprinde continentul

propriu-zis, Antarctida, delimitat la nord de
paralela de 550 latitudine sudică, cu o suprafaţă
de circa 14 milioane de km2, mările mărginaşe,
acoperite cu gheaţă în derivă şi insulele aflate
la sud de paralela de 500 latitudine sudică.
Antarctida, cel mai izolat continent, aparţine
lumii noi, este teritoriu internaţional, fără
frontiere. 98% din suprafaţa sa este acoperită
cu cea mai întinsă şi groasă calotă glaciară, care
ascunde un relief foarte variat. Topirea gheţii ar
determina ridicarea nivelului Oceanului Planetar
cu peste 50 de metri. Clima este deosebit de
aspră, aici se află polul frigului, fiind înregistrată
cea mai scăzută temperatură de pe Glob, de
-88,30 C. Este cel mai uscat continent, fără ape
curgătoare, iar vânturile extrem de puternice
ating viteze de peste 200 km/h, aici fiind polul
vânturilor . Pădurile lipsesc, iar vegetaţia şi fauna
sunt extrem de sărace. Cresc muşchi, licheni și
unele plante ierboase.
Pe continentul alb, de gheaţă, peisajul
predominant este format din munţi încărcaţi
de zăpadă, gheţari şi colonii de pinguini, la care
se adaugă foci şi păsări, formând cea mai mare
concentraţie de viaţă sălbatică de pe Glob. În
aceste condiţii naturale extrem de aspre s-a
desfăşurat expediţia. Nava „Belgica” a pornit în
expediția polară pe 23 august 1897, din portul
Anvers, din Belgia. Cele necesare pentru această
deplasare în ținutul iernii veșnice cântăreau 270
de tone. În drum spre Antarctica, cu prilejul
escalelor făcute în Chile şi pe ţărmurile strâmtorii
Magellan, aflată între extremitatea sudică
a Americii de Sud şi Insula Țara de Foc, Emil
Racoviţă a efectuat cercetări complexe asupra
florei şi faunei. La jumătatea lunii ianuarie 1898
au făcut studii asupra strâmtorii Drake, apoi
în arhipelagul Shetland de Sud, de unde nava
s-a îndreptat spre sud, ajungând în peninsula
Graham (Țara lui Graham). În apropierea
acesteia, în Palmer Land, expediţionarii au
descoperit o strâmtoare care a primit numele
„Belgica” şi mai multe insule. Una dintre ele a
fost numită de Racoviţă „Insula Cobălcescu”.
Pe 26 martie 1898, nava „Belgica” a ajuns
la 71 de grade şi 31 minute latitudine sudică. În
perioada cuprinsă între martie 1898 şi februarie
1899, „Belgica” a fost prizoniera gheţurilor. Pe
8 decembrie 1900, într-o conferinţă organizată
la Ateneul Român, Emil Racoviţă relata: „În
vârtejul ce ne stăpânea auzul, în vâltoarea urgiei
îngheţate ce ne mişca trupul, în alba întunecime
ce ne lua vederile, ne simţeam aşa de pierduţi
şi aşa de singuri, încât speranţa ne părăsea
şi numai un singur simţământ ne susţinea,
simţământul datoriei”.
După ce au fost stinse cazanele echipajul
a intrat în acţiune. Vasul a fost înconjurat cu
metereze de zăpadă pentru a fi reduse pierderile
de căldură, puntea a fost transformată într-un
pavilion-tampon, au fost scoase din magazie
hanoracele de piele de lup, cizmele şi pantalonii
din piele de ren, schiurile cu manşoane din piele
de focă şi mănuşile împletite din păr uman,
provenit de la frumoasele blonde norvegiene.
Echipajul a iernat în Antarctica, dincolo de

HAIDUCUL ADAM NEAMȚU LA ILIDIA
(Urmare din pag. 12)

Acuma, să ne intoarcem puțin la momentul când Iosu Cǎcina
era pe moarte, cu focul în san, a rǎspuns la întrebarea lui Adam
Neamţu, cǎ „banii-s în rǎchie...” Adam nu a dat importanţa
cuvenitǎ acestor vorbe, a înțeles căci cu banii pe care i-a avut, a
cumpǎrat rǎchie, pentru ca apoi sǎ o vindǎ când prețul creşte, sau
nu rodesc prunii.
Iosu Cǎcina avea însǎ, un secret numai de el știut, și nu a putut
să-l spunǎ pânǎ la capǎt : „banii-s în rǎchie “ a fost un mare adevǎr.
Cu câțiva ani în urmǎ de la întâmplarea noastrǎ, a comandat cateva
butoaie de stejar la un dogardinIlidia,foarte bunmeseriaş, Lazǎr Pintǎru (Rusmir), și i-a cerut cu limbǎ de moarte, ca unul dintre butoaie sa fie
făcut cu un fund dublu, fărǎ sǎ fie observat, care la nevoie sǎ

Cercul Polar de Sud, fiind o premieră în analele
expediţiilor antarctice.
Pe vas se aflau câte un laborator de meteorologie, oceanografie, geologie şi biologie. În ultimul a lucrat neobosit eminentul savant român
Emil Racoviţă. Informaţiile aduse de cercetătorii
din această călătorie au fost mai utile decât
toate celelalte culese, la un loc, în alte expediţii.
Pentru studierea lor au fost solicitaţi 74 de
specialişti, iar pe baza materialului strâns au fost
publicate 60 de volume.
Împreună cu ceilalţi oameni de ştiinţă,
Racoviţă a făcut numeroase observaţii şi
cercetări. Printre puţinele plante cu flori mici în
Antarctica, a descoperit Aira Antarctica. De aici a
adus peste 1200 de piese zoologice, 400 de piese
botanice şi observaţii amănunţite despre balene,
foci şi păsări antarctice. A elaborat un studiu
aprofundat asupra vieţii balenelor, pinguinilor
şi unor păsări. A intenţionat să realizeze patru
lucrări, dar a finalizat numai una, consacrată
balenelor, mamifere cetacee răspândite, mai
ales, în apele Oceanului Antarctic. Norvegianul
Roald Amundsen, viitorul cuceritor al Polului
Sud avea să afirme mai târziu că Racoviță a fost
pentru toți „un tovarăș neprețuit de plăcut și un
explorator plin de îndemnuri”. Când călătoria a
luat sfârșit, vasul „Belgica” a plecat înapoi spre
strâmtoarea Magellan, pentru a se reîntoarce
în Belgia. După ce s-a întors din expediţie,
Racoviţă şi-a continuat explorările ca cercetător
subacvatic. El apare în prima poză submersă
din lume, făcută în 1899 de un fotograf francez,
Louis Auguste Boutan, în timpul unei investigaţii
în zona Banyuls-sur-Mer, din sudul Franţei.
În vara anului 1904 a participat la o croazieră
de cercetare a bazinului Mării Mediterane, în peşterile Cuevas del Drach din insula Mallorca, cea
mai mare din Arhipelagul Baleare din vestul Mediteranei. Din apele întunecate ale unuia dintre
marile lacuri pe care le adăposteşte peştera a
capturat un mic crustaceu, descoperire care
va marca cea mai mare cotitură din cariera sa
de naturalist. Animalul translucid era lipsit de
ochi, ca urmare a adaptării la mediul subteran,
ceea ce nu mai văzuse nimeni. Racoviţă a intuit
că studiul aprofundat al fiinţelor vii care trăiesc
în peşteri poate aduce contribuţii însemnate
la evidenţierea mecanismelor misterioase ale
evoluţiei biologice şi a renunţat la cercetările
oceanografice. În anul 1905 a pornit, împreună
cu Jeanne René (1879-1965, medic licenţiat în
ştiinţele naturii, zoolog şi entomolog francez,
care în perioada 1920-1930 a fost profesor la
Universitatea din Cluj), în acţiunea de explorare
a peşterilor din Pirinei, sistem muntos din sudvestul Europei, de la graniţa Franţei cu Spania, iar
cercetările de teren s-au materializat în celebrul
„Eseu asupra problemelor biospeologice”
(1907), lucrarea reprezentând un statut
fundamental al biospeologiei, certificatul său de
naştere. De asemenea, Emil Racoviţă şi Jeanne
René au întemeiat, în anul 1907, publicaţia
„Biospeologica”. Pentru a continua cercetările
în domeniu, Racoviţă a înfiinţat întreprinderea
ştiinţifică „Biospeologica” al cărei bilanţ, în

poatǎ fi desfacut uşor. Moşu Pintǎru a murit, iar Iosu Cǎcina,
dupǎ aceea s-a încre-dinţat cǎ secretul nu i-a fost trǎdat la fiul
și nepotul lui care erau și ei dogari.Acuma, butoiul cu pricina a
ajuns, cum se spune, la birtașul din Ciclova Montanǎ pe numele
lui de poreclǎ Bleambu, iar acesta când a golit și consumat
rǎchia din el a observat, cǎ parcǎ a fost mai puţinǎ decât scrie
pe parafǎ. Trebuie să spunem că fiecare butoi făcut de Lazǎr
Pintǎru, avea imprimatǎ parafa familiei de meseriaşi, un fel de
marca fabricii, şi automat capacitatea butoiului, care pe atunci se
masura cu ocaua.
Lui Bleambu i-a trecut ceva prin minte, personal a studiat
amanuntit butoiul, iar cu ajutorul unui nepot, a desfǎcut capacul
Evident că au dat de galbeni, mulți galbeni de aur, (galbenul din
aur era moneda în circulație la vremea aceea), frumos camuflaţi și
legaţi, în așa fel, încât sǎ nu facǎ zgomot la manipulare. Cred că s-a

anul 1919, era impresionant. Cercetătorii
exploraseră 800 de cavităţi subterane (peşteri),
în principalele regiuni carstice din Europa şi
nordul Africii, colectaseră 20.000 de animale
şi publicaseră 41 de lucrări ştiinţifice, care
însumau 3400 de pagini, cu toate că în timpul
Primului Război Mondial, în laboratorul lor
fusese amenjat un spital militar. Emil Racoviţă
este considerat fondator al primului institut de
speologie din lume, împreună cu R. Jeannel.
În vara anului 1919 a fost chemat la Cluj
pentru a sprijini organizarea primei universităţi
române din provincia istorică Transilvania, care
în 1918 se integrase în frontierele României.
A declarat că acceptă propunerea dacă în
cadrul noii universităţi va putea să înfiinţeze
un institut de cercetări ştiinţifice. Pe 26 aprilie
1920 s-a promulgat legea care consfinţea
înfiinţarea Institutului de Speologie din Cluj,
primul de acest gen din lume, oraşul de pe
Someşul Mic devenind epicentrul biospeologiei
mondiale. Emil Racoviţă este considerat unul
dintre întemeietorii biospeologiei, o ramură a
speologiei care studiază viaţa din peşteri. La Cluj
Racoviţă a fost şi profesor universitar.
Ca biolog, Emil Racoviţă a avut contribuţii
în zoologie şi biologie teoretică. Dintre lucrările
sale ştiinţifice menţionăm câteva: „Eseu asupra
problemelor biospeologice” (Essai sur les
problemes biologiques”) – 1907; „Speologia” –
1927; „Evoluţia şi problemele ei” – 1929.
În semn de preţuire a activităţii sale prestigioase, comunitatea ştiinţifică internaţională i-a
conferit savantului român mai multe distincţii şi
funcţii onorifice. A fost membru al Academiei
Române, cel mai important for de ştiinţă şi de
cultură din ţara noastră, înfiinţată în anul 1866
şi preşedintele acesteia în trei mandate. Ultimii
săi ani de viaţă au fost mai complicaţi. După ce
România a fost obligată, prin Dictatul de la Viena
din 30 august 1940, să cedeze Ungariei partea
de nord a Transilvaniei, Universitatea din Cluj s-a
mutat la Sibiu, cu excepţia Facultăţii de Ştiinţe
care s-a mutat la Timişoara. Ilustrul cercetător
şi-a continuat activitatea şi după război. Bilanţul
muncii sale, pe care a desfăşurat-o cu pasiune
şi competenţă ştiinţifică, este spectaculos: a
explorat peste 1200 de peşteri din Europa şi
Africa, a adunat o colecţie de 5000 de animale
subterane şi a publicat 66 de lucrări, care
însumează aproape 6000 de pagini.
Pe 11 noiembrie 1947, Emil Racoviţă a fost
transportat din cabinetul său de lucru, la spital,
unde a decedat pe 17 noiembrie şi a fost înmormântat la Cluj unde s-au organizat funeralii naţionale.
În ultimul timp s-a dezvoltat turismul polar.
Cei pasionaţi, din întreaga lume, care dispun
de resurse financiare, pot să călătorească şi să
petreacă zile de vacanţă de neuitat pe al şaptelea
continent al planetei noastre, în ţinutul îngheţat
de la Polul Sud, pe urmele marilor exploratori,
aducându-le astfel un omagiu pentru cutezanţa
lor, pentru contribuţia excepţională pe care
au adus-o, cu mari sacrificii, la procesul de
cunoaştere a enigmelor Terrei.

înţeles cǎ aceasta a fost tocmai comoara lui Iosu Cǎcina. De atunci
cârciuma lui Bleambu a prosperat, s-a mǎrit. Birtașul a cumpǎrat
și alte acareturi, avea și localuri de lux pentru clienți mai spǎlați,
și a funcționat mult timp, încât pânǎ la mijlocul sec. 20 se știa de
Bleambu. În folclor, chiar a apǎrut un cântec cântat de bufenii, sosiți pe aceste meleaguri din Oltenia, ca muncitori, ce lucrau din
greu la piatrǎ și la drumuri.Seara, cu banii castigati, chefuiau la birt,
se cânta „Toata ziua bat cu rangu/ Seara -mi beau banii la Bleambu...” în acompaniamentul lui Craiu la clǎnet. Acestea fiind zise, se
cuvine sǎ-l lǎsǎm, în continuare pe Adam Neamţu, și pe ai lui, în grija
lui Damian Izverniceanu, pentru cǎ a scris și el o carte despre Adam
Neamțu și ştie mai multe decât mine. Eu am scris această povestire
care s-a transmis oral oral, „din tată-n fiu”, pentru că străbunii mei
din vremea aceea, au fost vecini cu Sâma Lazăr și Iosu Catina.
Timișoara, 01 01 21
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iața noastră a devenit, după păcatul primilor oameni, o luptă permanentă de
instaurare a ordinii într-un mediu al dezordinii. Acest păcat, care a constat în neascultarea poruncii lui Dumnezeu, a avut ca urmare întunecarea rațiunii, pervertirea sentimentului și slăbirea voinței, adică a afectat cele trei
funcțiuni ale sufletului, aducând stricăciunea
și nefericirea nu numai în viața omenească, ci
stricând și armonia dintru început a firii înconjurătoare. Greșeala
protopărinților neamului omenesc a tulburat apoi și pacea
celorlalte viețuitoare, peste care Dumnezeu îl făcuse pe om
stăpân și a întinat pământul, din care omul fusese zidit, pe care
e silit să trăiască, din care el își trage hrana și mijloacele de trai și
cu care este, prin urmare, înfrățit în această viață. Asupra tuturor
acestora apasă blestemul Ziditorului, după căderea lui Adam.
Chiar dacă firea văzută a căzut sub puterea celui rău, din
pricina păcatului omenesc, ea a căpătat, odată cu omul, putința
de a fi adusă din nou la curățenia și armonia dintru început, prin
venirea Mântuitorului Hristos. El a sfințit firea omenească pe care
a purtat-o, apoi a lăsat sfinților Săi Apostoli și puterea de a sfinți
firea (natura) înconjurătoare, de a sustrage de sub înrâurirea și
stăpânirea celui rău, de a o aduce din nou sub înrâurirea harului
dumnezeiesc, spre slava lui Dumnezeu și spre folosul omului.
De aceea, Biserica Ortodoxă binecuvântează toate lucrurile
firii: florile și iarba câmpului, țarinile, livezile și lanurile,
roadele pământului și fructele pomilor, ramurile arborilor,
mâncărurile și tot ceea ce vine în atingere cu omul, după folosul
și trebuințele fiecăruia. Ea binecuvântează, de asemenea, și
munca credinciosului, ocupațiile și îndeletnicirile cu care acesta
își întreține viața, începutul și sfârșitul oricărei munci, precum și
momentele, întâmplările și împrejurările cele mai de seamă din
viață noastră, atât cele de bucurie, cât și cele de întristare.
Toate rugăciunile și slujbele săvârșite cu un astfel de scop și
în asemenea împrejurări poartă în general numele de ierurgii.
Cuvântul „ierurgie” este alcătuit din două cuvinte grecești,
ieron=sfânt și ergon=lucrare și înseamnă „lucrare sfântă și
sfințitoare”. În sens clasic, ierurgia înseamnă jertfă, aducerea unei
jertfe, sau îndeplinirea unei ceremonii religioase. În creștinism,
ierurgiile sunt lucrări sfințite și sfințitoare, prin care lucrează harul
mântuitor, și sunt săvârșite, ca și Sfintele Taine, numai de episcopii
și preoții Bisericii, hirotoniți canonic. Ele au început a se săvârși de
Biserică numai după Cincizecime, adică după pogorârea Duhului
Sfânt, care a fost precedată de jertfă răscumpărătoare a lui Hristos
și de Învierea și Înălțarea Sa la cer.
Dintre toate ierurgiile, cea mai importantă și mai obișnuită
sau cea mai des săvârșită la noi este sfințirea apei sau aghiasma
(de la cuvântul grecesc aghios=sfânt). Cuvântul acesta înseamnă
atât apa sfințită, cât și slujba pentru sfințirea ei. Toate rugăciunile
de binecuvântare a vieții omului, a naturii înconjurătoare și a
animalelor sunt precedate de sfințirea apei, deoarece apa este
elementul constitutiv al tuturor lucrurilor și toate se curățesc
și se sfințesc prin stropirea cu aghiasmă. Din lipsă de educație
religioasă, unii credincioși denumesc această apă sfințită cu
cuvântul „Aiasmă”.
Apa este elementul sau materia cea mai necesară vieții, atât a
omului, cât și a întregii firi înconjurătoare, fără de care n-ar putea exista
nimic. Cu ajutorul apei „și prin apă”, care este și materia Tainei Sfântului Botez, Dumnezeu a creat din nou lumea, care s-a regenerat,
s-a născut de sus, din nou „din apă și din Duh”. Pentru aceea,
aghiasma, ca slujbă de sfințire a apei, are un rol important în
Biserica Ortodoxă și în activitatea pastoral-liturgică a preotului.
Aghiasma este de două feluri: mică și mare. Cea mai des săvârșită și
folosită este aghiasma mică, sfințirea mică a apei, care se numește
sfeștanie. Ea se numește și „luminare” sau „slujba luminilor”,
pentru că la început se înțelegea prin ea Aghiasma cea mare, care
se săvârșește la Bobotează, sărbătoare numită și ziua luminilor sau
a luminării, deoarece atunci se botezau catehumenii. Deosebirea
dintre ele că Aghiasma mare se săvârșește doar o singură dată pe
an, la Bobotează, și se ia după o pregătire specială a credincioșilor
(post și rugăciune), iar aghiasma mică se săvârșește ori de câte ori
este nevoie.
Temeiul scripturistic al aghiasmei se află în însăși pericopa
Evangheliei care se citește la sfeștanie (Ioan 5, 1-4). Aici se
amintește de vindecarea slăbănogului care zăcea de 30 de ani,
așteptând la scăldătoarea Vitezda tulburarea apei de îngerul
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Domnului care cobora o dată în an; acolo l-a găsit Mântuitorul
Hristos și l-a tămăduit. Lucrarea pe care o făcea îngerul atunci o
face din acel moment până în zilele noastre, necontenit, harul
Domnului, prin apa sfințită de preoții Bisericii, ori de câte ori este
nevoie, după invocarea Duhului Sfânt asupra ei.
În ceea ce privește locul și timpul în care se săvârșește
sfeștania, acestea diferă, în funcție de dorințele credincioșilor: fie
în biserică, fie în casele lor, fie la sfințirea fântânilor, la începutul
săpatului fântânii, după terminarea ei sau când a căzut ceva spurcat în fântână, la câmp, cu rugăciunile de binecuvântare la începerea semănatului, sau când se îmbolnăvesc orice fel de animale,
la arie, la sădirea sau la culesul viei, la holde, la vii și la grădini, când
se întâmplă să fie stricate de sălbăticiuni sau de alte vietăți, ca:
lăcuste, gândaci, viermi, omizi, șoareci, cârtițe, purici, molii, furnici
și păsări zburătoare, care fac stricăciune și pagubă oamenilor. În
acest caz, după sfeștanie, se citesc rugăciunile Sfântului Mucenic
Trifon, ocrotitorul grădinilor, al livezilor și al holdelor, prăznuit de
Biserica Ortodoxă la 1 februarie. Apa sfințită în ziua de 1 februarie
este numită „aghiasma Sfântului Trifon”, iar în ziua aceasta,
viticultorii, pomicultorii și grădinarii evlavioși cheamă preotul
pentru a le stropi viile, livezile și grădinile cu aghiasmă, spre a fi
păzite de insecte dăunătoare și de calamități naturale.
Cei mai muți dintre credincioșii Bisericii Ortodoxe obișnuiesc să
facă sfeștanie pe data de 1 martie sau pe parcursul întregii acestei
luni, deoarece acum natura revine la viață și trebuie binecuvântat
începutul unui nou an agrar. La romani, aceasta era prima lună a
anului și de acest fapt ne amintește denumirea lunilor septembrie
(a șaptea), octombrie (a opta), noiembrie (a noua) și decembrie
(a zecea). Dar nu numai la 1 martie este bine să se facă sfeștania,
ci la începutul fiecărei luni a anului, după povățuirea care se dă
în Molitfelnic la începutul acestei slujbe: „Știut să fie că prea bun
și folositor de suflet obicei este să se facă în biserici, în mănăstiri
și în case, sfințirea apei sau sfeștania la toate zilele dintâi ale
lunii și a stropi pe oameni în mănăstiri și în chilii, așijderea și în
casele mirenilor și toate ale lor. Această apă sfințită, pe care Duhul
Sfânt, prin rugăciunile preoților, o sfințește, are multe feluri de
lucrări, precum însăși ectenia sfințirii și rugăciunea mărturisesc:
prin stropirea ei, duhurile cele viclene din tot locul se gonesc; se
iartă și păcatele cele mici de peste toate zilele, adică nălucirile
diavolești și gândurile cele rele; mintea se curățește de lucrurile
cele spurcate și se îndreptează spre rugăciune; bolile le gonește
și dă sănătate sufletească și trupească. Și mai pe scurt: toți cei
ce o primesc cu credință iau sfințenie și binecuvântare. Pentru
aceasta, dar, datori sunteți voi, preoților, să vă învățați enoriașii ca
să o primească pe ea cu credință spre marele folos al lor”.
Spre deosebire de Sfintele Taine (Botezul, Mirungerea,
Împărtășania, Spovedania, Hirotonia, Maslul și Nunta), unde
harul lui Dumnezeu lucrează prin el însuși, sfeștania are un efect
condiționat de săvârșitor, adică preotul să facă această slujbă din
tot sufletul, fără să sară din ea, iar primitorul, adică enoriașii, să
o primească cu credință și cu vrednicie. Acest lucru se vede chiar
din perioada activității pământești a Mântuitorului, care, înainte
de a vindeca bolnavi și de a face minuni cu ei, îi întreba: „Crezi tu
că te pot vindeca?” Răspunsul lor venea din toată inima: „Cred,
Doamne!” Atunci Mântuitorul le răspundea: „Credința ta te-a
mântuit, mergi în pace” Este o situație asemănătoare cu acel
bolnav care merge la medic cu toată încrederea că îl va face bine,
iar medicul îi spune: „Nu eu, ci Dumnezeu te-a vindecat prin mâna
mea!” Contează foarte mult credința în Dumnezeu și încrederea
în medici, care au ca efect vindecarea chiar a unor boli grave.
Faptul că sfeștania are un efect pozitiv numai asupra celor ce
cred și sunt demni a o primi, este dovada necesității conlucrării
omului cu harul, la mântuirea lui și la eliberarea de sub orice
influență demonică. Întrucât harul este chiar energia lui Hristos,
prin care voința umană a fost cu adevărat restabilită, atunci când
omul colaborează cu harul, „el se restabilește în umanitatea sa
adevărată, după asemănarea lui Hristos”, cum zice Pr. Prof. Dumitru
Stăniloaie. Biserica este mediul comunitar uman „în care Hristos
retrăiește împreună cu oamenii acțiunea Sa mântuitoare, pe care
o actualizează permanent prin Duhul Sfânt”. Prin urmare, scopul
final al sfeștaniei este întărirea creștinilor în starea de înfiere,
ajutându-i și stimulându-i în progresul continuu spre desăvârșire
și îndumnezeire, concomitent cu înnoirea firii înconjurătoare și a
cosmosului.
Este adevărat că unii creștini fac slujbă în casă, adică sfeștanie,
dintr-un formalism rece sau pentru că a făcut și vecinul, fără să
vină cu o participare sufletească a lor. Desigur că efectele acelei
sfeștanii nu vor fi potrivite cu așteptările lor. Ba, mai mult, există

credincioși care „deformează” denumirea sfeștaniei, din lipsă
de educație religioasă, folosind cuvintele „șeștanie”, „feștanie”
sau „oșeștanie”. În alte cazuri, în care răul este prea înrădăcinat,
după săvârșirea unei sfeștanii încep să se audă în casă zgomote
ciudate sau omul să aibă pagubă, pentru că diavolul din acea casă
se simte deranjat, nu-i convine să plece și inoculează locuitorilor
casei îndoiala în credință.
Sfințirea apei sau sfeștania s-a practicat de la început, din
prima zi a existenței Bisericii, deoarece atunci creștinii se botezau
în număr foarte mare, fiind maturi, și cu acel prilej ei erau curățiți
de toate păcatele. Această realitate din primele veacuri ale erei
creștine este confirmată de sfințirea apei la botez, în care citim:
„Și-i dă ei (apei) darul izbăvirii, binecuvântarea Iordanului, fă-o
(Doamne) izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare
de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, plină de putere
îngerească…”. Apostolul Pavel vorbește chiar de moartea și
învierea tainică cu Hristos și de înnoirea vieții și de înfiere prin apa
botezului, cum a amintit Domnul în convorbirea Lui cu Nicodim.
La ora actuală, când botezul se săvârșește la patruzeci de zile
după nașterea copilului, apa sfințită de la botez spală doar păcatul
strămoșesc și după botez sufletul acestuia se aseamănă cu pânza
albă cu care îl primesc nașii după scoaterea lui din cristelniță.
Locul săvârșirii sfeștaniei este biserica, la zi-întâi a fiecărei luni,
așa cum am amintit; apoi, vinerea din săptămâna luminată, după
Sfânta Liturghie, când se cântă canonul Învierii, numită „Aghiasma
Izvorului Tămăduirii”. În Bucovina se face sfințirea apei mici sau
sfeștania în miercurea din săptămâna a patra după Paști, la
înjumătățirea praznicului Cincizecimii, în amintirea momentului
din Sihar (Sihem), în Samaria, unde Mântuitorul Hristos a avut
o convorbire cu femeia samarineancă despre „apa cea vie”, care
este Cuvântul lui Dumnezeu. Se mai face sfințirea apei la 1 august,
când începe postul în cinstea Adormirii Maicii Domnului, și la 14
septembrie, când este ziua crucii.
Aghiasma sau sfeștania se face mai adesea în casele
credincioșilor, de regulă miercurea și vinerea și în timpul postului.
Ea poate fi făcută în orice zi, sau când va avea nevoie credinciosul,
fie la punerea temeliei unei case și la terminarea ei, la caz de
boală ori la o onomastică, pentru cei ce călătoresc, la izbăvirea de
cutremur, la binecuvântarea mrejelor pescarilor, pentru copiii ce
nu pot lesne învăța, la înfierea de copii. Sfeștania se face și pentru
alte nevoi obștești, la râu, la vreme de secetă sau neplouare, la
toată litia și neputința, când preotul se roagă cu toți credincioșii,
cerând îndurarea și milostivirea lui Dumnezeu ca să le ierte păcatele
și să înceteze calamitățile trimise ca pedeapsă pentru păcatele
noastre: „Ci încetează, Doamne; iartă, Doamne; milostivește-Te,
Doamne, și nu ne da pe noi morții pentru fărădelegile noastre,
căci noi suntem poporul Tău și toiagul moștenirii Tale…”.
Întemeiați pe această învățătură de credință despre rostul
și scopul sfeștaniei în viața credincioșilor, sfințiții slujitori ai
Bisericii noastre săvârșesc rânduiala slujbei de sfințire a apei și
apoi, folosind rugăciunile din Molitfelnic și Liturghier, sfințesc
și binecuvântează lăcașuri și așezăminte eclesiastice (Paraclis
provizoriu, Aghiasmatar, Atelier de pictură bisericească, Atelier
de veșminte, Birouri administrative, Casă mortuară, Casă de
prăznuire, Magazin de obiecte bisericești, Clopotniță); instituții
și așezăminte chemate să îmbisericească prin cultură sau să
lumineze mintea și să formeze caractere creștine (Agenție de
pelerinaj, Casă de cultură, Bibliotecă, Centru de artă populară și
folclor, Studio de cinematografie, Sală de sport, Muzeu, Galerie
de artă, Sală de teatru, de operă sau filarmonică, Studio de radio,
presă sau mass-media); instituții și așezăminte de îngrijire a
sănătății sufletești și trupești și de cultivare a dragostei față de
aproapele (Cabinet medical, Cantină socială, Cămin de bătrâni
sau azil, Centru de plasament, Maternitate, Spital, Policlinică,
Dispensar); instituții menite să cultive ordinea, să împartă și să
apere dreptatea (Judecătorie, Sediu de poliție, Jandarmerie);
unități rânduite să producă roade spre desfătarea și hrana noastră
(Brutărie, Depozit de cereale, Casă de apă, Fabrică de bere,
Fermă agricolă, Fermă de oi sau stână, Fermă pomicolă, viticolă,
de animale sau păsări, Stupină); obiective de utilitate publică
(Aeroport, Bancă, Ceasornicărie, Croitorie, Autostradă, Căruță,
Gară, Metrou, Tramvai, Ocol silvic, Oficiu poștal, Pod, Port, Salină,
Școală, Punct Vamal, Studio foto, Stație PECO).
De aici se poate trage concluzia că sfeștania sau stropirea cu
aghiasmă este o lucrare sfințitoare, pastorală și misionară prezentă
în toate activitățile credincioșilor, care sunt păzite în acest fel de
tulburările vrăjmașilor văzuți și nevăzuți și sunt ocrotite de sfinții
îngeri.

Cum era să devin din fizician, zugrav…
Petre MERCEA
(Povestioară adevarată
pentru Felix Sima)

N

oi ne-am cunoscut în primavara lui 1978, când eu am
„descălecat” la Râmnicu-Vâlcea în calitate de proaspăt
stagiar la Uzina „G” din Govora. Absolvisem faculatea de fizică și
în urmatorii patru ani am lucrat la o serie de teme de cercetare în
laboratoarele numitei instituții. Deci știai și tu că vecinul Petrică
de la etajul 3 de pe aceeași scară a blocului din Ostroveni este
fizician, după cum ai mai decoperit cu siguranță că îmi făcea
plăcere să-mi ocup timpul liber cu o serie de activități- să zicem cu
un „fler artistic-amatoristic”, cum ar fi fotografiatul sau realizarea
de obiecte de decorație interioară din cupru emailat. Combinația
aceasta de „fizician la locul de muncă” și „modest artist-amator
în timpul liber” am păstrat-o și în toți anii după ce am m-am
îndepărtat din Vâlcea către Clujul natal, pe urmă după 1990 la
Cincinnnati în SUA și, de aproape 25 de ani, în Stuttgart/Germania.
Adevărul este că ambele tipuri de activitați mi-au facut și îmi
fac, în continuare, mare plăcere și mi-au dat, în decursul anilor,
multe satisfacții. De aceea, am încercat totdeauna să le exercit
„cât puteam eu de bine”, cu dăruire și (un pic de) creativitate
pentru ceea ce-mi propuneam să fac. Și uite așa ajungem la
Stuttgart unde de peste zece ani familia mea locuiește, împreună
cu alte șase familii, într-o casă cu patru etaje, pe strada „Padurea
de mesteceni” (Birkenwaldstraße) despre care ți-am povestit
„pățania” mea cu mesteacănul ce-și scutura frunzele în fiecare
toamnă pe trotuarul nostru. Și aici lucrez tot ca fizician, pentru o
firmă de cercetare și dezvoltare din München, iar în timpul liber
fotografiez sau concep și realizez tot felul de obiecte de mobilier
și decorațiuni interioare.
Casa în care locuim are o istorie mai aparte și anume: în toamna
lui 1944, aliații au efectuat un mare raid aerian ca să bombardeze
gara feroviară (se afla către sud de casa noastră, la circa 12 minute
de mers pe jos) și uzinele Daimler-Benz aflate ceva mai departe,
tot către sud. Dintre multele mii de bombe aruncate din cer, și
care au pulverizat nu numai gara ci și cam tot centrul Stuttgartului
și la sud zona industrială, una s-a rătăcit cam 1 km „mai către
nord” și a nimerit în plin numai o singură casă de pe Birkenwaldstr.
Rezultatul îl banuiești; într-o fracțiune de secundă, casa a disparut
de pe fața pământului, lăsând în urmă doar un nor de praf, un
incendiu sănătos și un mare morman de moloz. Locuitorii au avut
în această fază noroc; casa avea o pivniță adâncă, solid construită
și echipată ca si adăpost antiaerian. Peste câteva luni, razboiul s-a
terminat și, peste încă 5 sau 6 ani, reconstruirea Germaniei (și
a Stuttgart-ului) după grozaviile razboiului, a luat avântul intrat
în istorie ca și „deutsches Wirtschaftswunder” adică „miracolul
economic german”. În această perioadă, a fost îndepărtat și
molozul rezultat din casa bombardată de pe Birkenwaldstrasse
și s-a pus problema reconstruirii ei. Numai că între timp unii din
foștii locuitori se aranjaseră în alte locuite sau nu aveau posibilități
materiale pentru o construcție nouă iar alții, mai puțin norocoși,
nu s-au mai întors din lagărele de muncă și extermiare unde
fuseseră deportați de naziști la finele anului 1944. Așa a stat un
teren viran pe Birkenwaldstrasse până prin anul 1957 când, în fine,
s-au găsit un numar de investori pentru care s-a construit casa în
care locuim și noi acuma. Să nu crezi ca aceasta este un „palat”, ci
mai degrabă „un bloc” în stilul și la calitatea la care se realizau, în
acea vreme, asemenea construcții și la Cluj. Poate că ferestrele și
camerele sunt ceva mai mari si finisajele ceva mai îngrijite decât la
cele din Cluj, dar casa noastră nu a avut nicio șansă să primească
un premiu de „arhitectură si urbanism”, dimpotrivă. În anii grei
de după război, s-au realizat în Germania sute de mii, dacă nu
milioane de asemenea case. Plimbându-te prin orașele germane,
le recunoști ușor după stil și calitate și multe din ele sunt numite,
un pic peiorativ, „Mietkasernene” adică „cazărmi cu locuințe de
închiriat“. După anul 2000, mai ales în zona Stuttgart-ului (care
este foarte prosper, fiindcă este una din cele mai puternice
zone industriale din Europa), mulți proprietari de asemenea
Mietkasernen au fost confruntați cu două optiuni: fie dărâmă
casa și în locul ei construiesc, cu mai mulți bani, una modernă
și de înaltă calitate, fie intreprind măsuri de renovare și reparații
(în parte subvenționate de stat) mai ales ca să ridice nivelul
calitativ-estetic și bilantul energetic al imobilului. Pentru noi si
ceilalti proprietari ai imobilului din Birkenwaldstrasse nu intra,
din motive pecuniare lesne de dedus, în discuție decât opțiunea
a doua. Așa că, în primăvara lui 2018, am reușit să angajăm un
birou de arhitectură care să facă planul de renovare și echipele
de meseriași care să înfăptuiască „minunea” în teren. Lucrările au
început, în mod firesc, cu „îmbrăcarea” casei cu o schelă pe patru

etaje+acoperiș și a continuat cu tot felul de lucrări, timp de mai
multe luni. Către finele lui iunie, aveam un nou acoperiș cu țigle
(garantate pentru 100 de ani) și un pod izolat din care ni s-a zis că,
pe oră. nu scapă către afară. nici atâta energie cât să fierbi un ceai.
Venise deci vremea să se treacă la renovarea tencuielii exterioare
și zugrăvirea într-o culoare „adecvată”. Pentru lucrarea acesta,
a fost angajată o firmă (germană) bine cunoscută din Stuttgart.
Pe teren s-a deovedit însă ca numita firmă, ca să-și „optimizeze”
veniturile, a delegat acestă misiune unui sub-contractant format
dintr-o grupă de zugravi, toți albanezi, tineri originari din Kosovo.
Așa ne-am trezit pe schela aminită cu o trupă simpatică de
meseriași care tot timpul fumau și vorbeau pe o limbă de neînțels
dar îmi mulțumeau întotdeauna cuviincios și prietenos pentru
cafeaua și apa minerală ce le-o serveam benevol, din timp în timp
(și în Germania,„rotițele” meseriașilor se învârt mai bine dacă le
„ungi” cu asememea mici „atentii”). Cu șeful acestei trupe - un
maistru zugrav care vorbea germana - mă conversam din când în
când, evident pe teme specifice zugrăvitului și nu ale fizicii.
Unul din obiectivele acestor meseriași era sa repare tencuiala
și pe urmă să zugraveasca și un perete sud-estic din fațada pe
care nu este niciun geam. Peretele acesta este înalt cam de 11 m
si lat de cam 2 m și este orientat către Birkenwaldstrasse. Când
s-a asjuns la această temă, asociatiei de proprietari ai imobilului
i-a venit ideea să încercam să facem pe acest perete ceva
„deosebit” (un fel de „minioperă de artă”) care să „învioreze un
pic estetic” clădirea și s-o ridice așa peste statutul de Mietkaserne
classic ce-l avusese înainte de renovare. Ca propunere concretă
la acestă idee, domnul architect responsabil cu renovarea a
venit cu ideea „măreață” să tencuim neted și în alb acel perete
și să scriem cu litere de-o șchioapă și vertical pe suprafața așa
rezultată: BIRKENWALDSTRASSE 105. Evident că a fost întrebat
cam cât ar costa o atare „operă de artă” (care ar fi fost o
„lucrare suplimentară”, neprevazută în devizul inițial). La care
domnul arhitect ne-a informat prompt ca tencuirea, la neted, a
celor cam 11m x 2m ar costa „cam atâta”, pe urmă făcutul unui
proiect și șabloane pentru textul de 10,5m x 1,8m de mai sus ar
costa „cam atâta” și pe urmă execuția ca și „comandă specială”
a inscripționării ar mai costa „cam atât”. Însumând acești „cam
atâta”, a rezultat o sumă frumușică de tot! Cu acestă sumă, Neluțu
și Gheorghe – zugravii din satul natal Rovina/jud. Hunedoara al
soției mele, ar fi tencuit și zugrăvit toată casa părintească pe trei
nivele a Dorinei și ar mai fi rămas material și ca să se repare și
zugrăvească cotețele și cocina din curtea țăranească adiacentă.
Acestea sunt foarte importante, fiindcă în primele, cumnata mea
Rodica ține vreo 20 de găini care fac ouă „cu adevărat bio” iar
cumnatul meu Vasile îl „găzduiește temporar”, în a doua unitate,
pe „Gogo” (un „individ” simpatic care ar mânca tot timpul ca să
se „îngrașe ca un porc”, fără să-și dea seama, în naivitatea lui, că
așa își pecetluiește, către mijlocul lui decembrie, soarta de chiriaș
temporar al numitei cocini).
Revenind la Stuttgart și la prezentata propunere a arhitectului
nostrum, mărturisesc că am avut cel putin două-trei nopți de
„somn agitat, cu vise apăsătoare”. Să cheltuim atâta amar de bani
pentru o așa „operă de artă”!? Știam însă din experiența mea
cu mentalitatea concetățenilor mei germani, că pentru a abate
gândurile coproprietarilor noștri de la o atare realizare și cheltuială,
trebuie să „pui pe masă” o propunere alternativă concretă și nu
doar să „susții teorii la nivel verbal”. În această situație, s-a activat
în mine spiritul de „mic artist amator” și m-am întrebat ce aș
putea eu propune, concret, la subiectul în cauză? După alte douătrei nopți cu „somn redus”, mi-a venit ideea că, pe peretele în
discuție, s-ar putea realiza o lucrare grafică multicoloră, din forme
geometrice simple. Avantajul acestei idei era că o schiță la scara
redusă a acestei lucrări puteam să realizez chiar eu, folosind o
coală mare de carton, hârtii colorate, o foarfeă și ceva lipici. Zis-șifăcut, după vreo patru-cinci ore de „trebăluială pseudoartistică”,
aveam o „ciornă” cam la scara 1:10 a propunerii mele. A doua zi, la
întâlnirea cu ceilalți proprietari ai imobilului nostru și cu arhitectul
responsabil cu renovarea, am întins această „ciornă” pe capota
mașinii care ne ținea loc de masă. După un moment de tăcere,
unul din ceilalti proprietari (un cunoscut architect pensionar din
Stuttgart) a spus: „Domnule Mercea, propunerea îmi place, asta
o facem”. Arhitectul responsbil cu renovarea a „înghițit tăcut
gălușca” nerealizării proiectului său, iar ceilalți proprietari au
sprijint propunerea mea (poate și fiindcă intraseră în „minoritate
de voturi”). Deci, cum ar fi zis împăratul Caesar, „zarurile au fost
aruncate” (alea iacta est). Condiția asociației de proprietari a fost
însă să mă ocup eu de realizarea lucrarii și ea să nu coste în nici
un caz așa de mult ca acea sumă de „cam atâția” a arhitectului
responsabil cu renovarea. Trebuie să știți că ceilalți proprietari ai
imobilului nostru sunt „șvabi din zona Stuttgart” get-beget! Ori,

despre aceștia se știe că sunt oameni nu numai foarte harnici
și muncitori, dar și inventivi și economi (vezi, de exemplu, firmele Mercedes, Porsche, Bosch, samd). Numai că atunci când
trebuie să scoată un ban din buzunar ca să achizitioneze ceva,
șvabii aceștia sunt cele mai apropiate rude ale scoțianului
proverbial!
Nu trebuia să fiu fizician ca să-mi dau seama că de abia de
acuma „problemele vieții” deveneau serioase. Nu aveam habar
cum se realizează o „pictură cu forme geometrice colorate” pe
un zid ce trebuia, încă, tencuit la neted și nici nu știam cine ar
putea realiza aceste lucrări!? Dar nici nu-mi trecea prin gând să
abandonez proiectul din aceste cauze. Clar mi-a fost de la început
că lucrarea nu putea fi realizată nici în timp și nici la un preț
acceptabil cu „forțe de muncă locale”. Așa că te-am contactat pe
tine, Felix, și te-am rugat să-mi recomanzi pe cineva din Vâlcea
care ar putea realiza o atare lucrare. Prompt, mi-ai găsit un prieten
scenograf din Vâlcea cu care, în timp record, am discutat toate
aspectele realizării lucării și am și stabilit cum și când să trecem
la acțiune. Numai că planurile acestea nu s-au putut realiza pe
parcursul lunii iulie 2018 din cauza unei boli grave în familia
prietenului tau scenograf. Acuma stăteam „cu spatele la zid” cu
proiectul meu; nu aveam cine sa-l realizeze și stiam că în 2-3
saptamani schela din jurul casei va fi demontată, fiindcă echipa
de kosovari vor termina cu zugraveala restului casei. Dar, nici în
acesată situație nu mi-a venit gândul să abandonez proiectul ci
l-am sunat pe Florin - un prieten inginer constructor ce locuiește
nu departe de Stuttgart. I-am povestit, în detaliu, cum stă situația
cu proiectul meu, ce cred că ar trebui făcut și i-am cerut părerea.
Florin, pe care-l cunosc din anii de studenție de la Cluj, este un
tip șugubăț, dar pragmatic, care mi-a spus direct: „Petrică, pentru
tencuirea la neted a zidului poți apela la prietenul nostru zidar
Victor, iar dupa aceea, „pictura” o poți face tu cu rola, așa cum
ai zugrăvit apartamentul tau din Birkenwaldstr.” Când „stai cu
apa până la gât”, te agăți și de cea mai mică „surcică”, numai să
ajungi la mal. Așa că, în următoarea sâmbătă, am cumparat de
la Obi (asta este un fel de Dedeman de la voi din cartier) toate
materialele necesare, inclusiv doi saci cu tencuială albă special, cu
praf de marmoră de Carrara. Victor m-a instruit rapid cum trebuie
pregatită tencuiala și el s-a apucat de lucru din vârful schelei
„către în jos”, iar eu am făcut și cărat sus pe schelă, toată ziulica,
galeți cu material. Pe la ora cinci după masă, nu numai că am
fost gata și am văzut ce „lucrare profesionistă” făcuse Victor,
dar am fost amândoi și uzi până la piele, fiindcă toată ziua a plouat
ca „din găleata cerului”. Luni, șeful echipei de zugravi kosovari
m-a intrebat cine a făcut acea „lucrare frumoasă”. I-am spus
adevărul.
Acuma, nu mai trebuia decat realizată „pictura”, ceea ce, la
totala mea lipsă de experiență în domeniu, nu era tocmai un gând
liniștitor. Dar, încurajat de Florin, m-am dus din nou la Obi și am
comandat, la o domnișoară tânără și simpatico, opt găletușe cu
vospea specială de fațade, fiecare cu o alta culoare, conform unei
„ciorne” ce o realizasem în prealabil pe computer, cu programul
Photoshop. Până am ales rolele, pensulele și benzile de crep
pentru zugrăvit, de care ziceam că voi avea nevoie, domnișoara
numită mi-a amestecat, cu „mașina ei minune”, cele opt culori.
Ajuns acasă, se punea acuma problema transpunerii ciornei
mele de la scara 1:10 pe zidul tencuit în alb stralucitor și netezit
exemplar de Victor. Aici, am apleat în parte la cunoștințele mele
de fizician și așa am „digitalizat în coordonate carteziene”, ciorna
mea și așa, prin mărire la scara 1:1, am determinat pentru fiecare
colț al figurilor mele tăiate din hârtie colorată, coordonatele
orizontale și verticale pe zidul casei. După aceea, am transpus cu
un linear mare și un creion de templar, aceste coordonate pe zidul
cu pricina și am unit punctele (colțurile) fiecărei forme geometrice
(au fost bine peste 120) cu banda autoadezivă de hartie crep.
După aceea, vopsitul cu rola a fiecarei forme geometrice, în
culoarea ce-i revenea, a fost o treabă relativ ușoară. Asta a fost
cam cum prezisese Florin, numai că a ținut o săptămână de lucru,
la cam 35°C la umbră și a trebuit să urc cam de 80 de ori schela,
până la nivelul 4. Dar, la sfârșitul săptămânii, „lucrarea” era gata
și, sincer să fiu, „nu arată rău”, iar schela a putut fi demontată in
decusul săptămânii ce a urmat.
Peste una sau două zile după aceea, m-am întâlnit din nou cu
șeful zidarilor kosovari care m-a întrebat: „Cine a făcut lucrarea
asta frumoasă?” (nu fusese toată „săptămâna patimilor mele”
pe șantierul casei noastre). I-am spus din nou adevarul, si dânsul
mi-a răspuns: „Respekt für diese Arbeit” (adică „respect pentru
această lucrare“), ceea ce trebuie sa știți că aici, în Germania,
este, din partea unui meseriaș cu diplomă, un mare și nu gratuit
făcut compliment.
(Continuare în pag. 16)
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CA MÂȚELE...
(Urmare din pag. 8)
...Au fost însă și momente fericite în viața părinților noștri,
când întâlnindu-ne, nu făceam prostii. Așa am fost amândouă în
1959, când s-au împlinit o sută de ani de la Unire. În centru, între
casa cinematografului și baraca aceea de metal unde se vindea
gaz, s-a jucat hora unirii. În centrul acestu spațiu rotund era pe un
soclu bustul lui Costache Negri. În fața barăcii cu gaz și benzină era
toată vara un nene cu un cărucior pe care așezase un dispozitiv
de făcut sirop. Mai știi? Avea de obicei sirop roșu de zmeură și
galben de lămâie. Căpătam amândouă de sărbătorile verii, de 1
Mai sau 23 August, câte cinci lei pe care trebuia să-i drămuim ca
să ne-ajungă și de înghețată și de prăjituri. Paharele pentru sirop
erau de sticlă, destul de mici, cu dungi verticale din turnare. Omul
învârtea șurubelul care dădea drumul la sirop pe-o țevușoară
și noi închideam ochii stâns ca să curgă cât mai mult sirop (de
ce?) . Apoi dădea drumul la sifon. Când îl căpătam îl și duceam la
gură și-l sorbeam repede, tot cu ochii închiși fiindcă bulele de gaz
ale sifonului explodau chiar la suprafața siropului împroșcându-

ne pe nas și pe ochi. Primul nici nu-l simțeam, al doilea venea
imediat, dar era de lămâie, gălbui și parcă și mai sifonat. Înghețata
era adusă tot cu un cărucior, în niște chestii cilindrice, adânci, de
tablă, din care era înghesuită în cornete cu o linguriță de către
cine-o vindea. Eu urmăream mereu fascinată drumul liguriței.
Jos, o înfigea în înghețata pe care o scotea ridicând-o în cupa
ustensilei hârșâind-o pe lângă peretele cuvei. În stânga și în
drapta ghiocului de înghețată se făceau niște franjuri dantelați
care atârnau curajos până cănd erau tacticos înghesuiți în cornet.
Îmi țineam mereu respirația urmărind avidă și atentă cele patru
drumuri jos-sus, rugându-mă să fie cinci. Niciodată nu au fost...
Ca măgarul lui Buridan, dacă nu mai aveam bănuți decât de un
cornet și trebuia să alegem, aproape faceam criză de depresie: ce
să alegem: vanilie sau cacao...
...Eram pionieri...Aveam diverse sarcini...Mai ții minte cum am
plantat salcâmeii de pe dealurile salinei? (Acum ar trebui să fie
pădure, dacă n-or fi tăiat-o.) Ne puneau mamele în pachețele ouă
fierte, roșii, telemea și felii de pâine neagră...Niciodată n-am mai
mâncat pâine atât de gustoasă ca aia pentru care stăteai la coadă
la „Mâșuleasa” și pe un leu și un tichet luai un sfert de pâine
pe care o ronțăiai până acasă. Sincer, nu m-am simțit niciodată
nefericită și umilită în acțiunile astea pionierești. Ba chiar, eram

MARIUS CĂRBUNESCU: „AȘTEPTAREA”
Paradoxal, condamnatul la moarte ajunge
să-i judece și condamne moral pe cei ce
supraveghează la executarea pedepsei lui.
Pentru a rezista detenției și gândului că orice
zi din viața sa poate fi ultima, condamnatul se
refugiază în lumea bucolică a satului românesc.
Aici, recunoaștem satul moldovenesc al bunicilor
materni, descris cu nostalgie în scrierea Răucești
și amintit în Casa Presei, în care autorul poate
fi identificat în persoana ziaristului Daniel
Rădăuțean. Legat de Casa Presei, trebuie să
precizăm că Marius Nicolae Cărbunescu este
absolventul Școlii Superioare de Jurnalistică.
În discuțiile cu psihologul închisorii, Laurențiu
Pal amintește de fobia sa, hemofobia, stare de
frică nemotivată pe care o are și autorul, descrisă
în Jurnal de UBER.
În conjuncție, autorul ne vorbește de frica
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românului în vremea comunismului, frica de a
comunica și spune punctul de vedere de teamă
că vei fi înțeles greșit. Dacă cineva din anturaj
spunea ceva ce putea fi considerat antisistem, te
cuprindea frica. Să-l demaști sau să te faci că nu
l-ai auzit? Dar dacă vei fi acuzat că ai pactizat cu
dușmanul poporului și te opui viitorului luminos
al patriei și nu-l iubești pe cel mai iubit? Autorul
însuși a trăit această spaimă, când și-a pus
sufletul de adolescent pe tavă într-un catren:
„Mă simt cuprins de-amărăciune,/Am sufletul
întunecat/Iar viața-mi pare o minune/La care
n-am acces privat(...)”, iar organele vigilente
s-au sesizat: „Cum tovarășe elev, când partidul
vă oferă toate condițiile pe care vi le doriți în
republica noastră socialistă, dumneata ești
cuprins de amărăciune?” Ne întrebăm, oare ce
s-ar fi întâmplat dacă ar fi înțeles că amărăciunea

Cum era să devin din fizician, zugrav…

consta în faptul că tânărul nu avea „acces privat”
la propria-i viață? Acum câțiva ani, iubitul conducător din Corea de Nord a murit și valuri de coreeni deplâgeau pierderea suferită. M-am îngrozit,
câteva zile mai târziu, când am aflat că cei care
„nu au plâns convingător” au avut de suferit.
O altă experiență a autorului, împrumutată
eroului său, este trecerea frauduloasă a
frontierei, din Bulgaria în Grecia, la care se
adaugă cunoașterea regimului de detenție, e
drept limitată la câteva zile, dar suficientă pentru
cine vrea să învețe din propria experiență. În
centrul de reținere a cunoscut traficanți de
droguri albanezi, pe care îi va descrie ulterior, în
romanul la care ne referim.
„După ce ai fost condamnat la moarte...
dacă sentința nu este pusă în aplicare... te întorci
pe Pământ alt om.” Întoarcerea pe pământul
românesc a nefericitului erou a fost și ea speculată, de cine altcineva decât bravii noștri politi-
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După care dansul m-a întrebat direct: „Domnule, ascultă, dumneata ești zugrav sau nu!?” La care i-am răspuns din nou adevărul,
fără să-i declin însă, exact, ce făceam eu „ca fizician” în imobilul gata renovat. La care, kosovarul mi-a răspuns: „Dacă știți să faceți lucrări
de astea, păcat că nu sunteți zugrav! Ați putea câștiga bani buni cu asemenea lucrări pentru școli, grădinițe, clădiri sociale, instituții și
chiar și pentru privați. Cunosc o serie de interesați în acest sens.” L-am asigurat pe kosovar că asta a fost prima și, probabil, ultima mea
„excursie în domeniul picturilor murale” și că voi lucra, pe mai departe, în „meseria mea de bază”.
După câteva zile, în care euforia realizării la timp și la costuri foarte acceptabile, chiar pentru un „șvab de Stuttgart”, a proiectului
ce vi l-am prezentat mai sus, s-a mai așezat, mi-a revenit în gând ultima discuție cu șeful zugravilor kosovari. Și așa îmi ziceam că cine
știe dacă această experiență ar fi avut loc în urmă cu 15 sau 20 de ani, poate aș fi fost tentat (cel puțin pentru un timp) să abandonez
aici, în Germania, fizica și ecuațiile și să iau în mană vopselele și rolele, ca să realizez pentru tot felul de clienți proiecte grafice de genul
aceluia tocmai finalizat. Aș fi făcut aceasta cu mare plăcere și dăruire, fiindcă de fiecare dată aș fi văzut cu ochii mei rezultatul muncii
depuse. Aici, în Germania, un meseriaș priceput este o persoană foarte respectată și căutată și, de multe ori, mai bine înstărită decât un
fizician care știe să facă cercetare și să rezolve ecuații. Dar acuma, în pragul pensionarii din „meseria” de fizician, asemenea gânduri mi
s-au părut pe drept depășite. Ceea ce nu înseamnă neapărat că „am agățat flinta în cui”: recent am stabilit cu Rodica, cumnata mea, că
dacă pandemia „se mai milostivește de noi”, vin la Rovina, în județul Hunedoara, tencuim în alb și netezim pereții garajului, ai cotețelor
și ai cocinii de care vorbeam mai sus și, după aceea, pictăm pe ele forme geometrice colorate „ca la Stuttgart”. Dacă nu de alta, fiindcă
în pivnița adancă de care vă vorbeam, mai am opt găletuțe pline pe jumatate cu vopsele de fațadă de cea mai bună calitate, „made
in Germany”. În 25 de ani am devenit și eu un picuț de „șvab de Stuttgart”! Și pe urmă, ce se vor bucura „găinile cu adevarat bio” ale
Rodicăi și noul „Gogo” al cumnatului Vasile de noua „capodoperă murala”!
P.S. Lucrarea descrisă mai sus stă și arată și azi, după aproape trei ani, ca și în prima zi pe peretele casei noastre. Din când în
când, când mă aflu în curtea din fața casei, sunt întrebat de unul sau altul cine a făcut și ce reprezintă lucarea. De regulă, răspund că
autorul este un „pictoraș amator” ce locuiește în această casă (fără să dau nume) iar ceea ce reprezintă lucrarea vă pot povesti și vouă
într-o scrisoare urmatoare, dacă aveți interes s-o aflați!
Stuttgart, februarie 2021

SC Perfect ArgBuild SRL

• Construcții • Vânzări imobiliare
• Formare profesională
perfectargbuild@gmail.com

SC AS FORMARE SRL

• Furnizor de formare profesională
Râmnicu Vâlcea, str. Calea București, nr. 265G,
județul Vâlcea, as.formare@gmail.com

ASOCIAȚIA
SOCIOPROFESIONALĂ TSPR

• Furnizor de formare profesională și servicii
sociale, Telefon: 0744658748

NOTĂ: Întreaga responsabilitate a conținutului articolelor revine autorilor. Articolele, grafica,
fotografiile nesemnate aparțin editorului. Revista apare sub incidența Legii 186/2003.

Pagina 16

mândră de ce făceam.
...În capătul străzii, pe stânga, sus pe trepte era cofetăria. Acolo
ne pierdeam banii, în general pe savarine sau pe niște prăjituri cu
glazură de ciocolată și suc...
...Mi-e dor de tine, Mariana Pristavu, mi-e dor de noi. Din păcate noi nu mai suntem nici aici, nici acolo. Pendulăm între cele două
lumi, între cea în care am fost și am început viața și cea în care
la sfârșitul vieții, suntem... Acum...
Amar, ne dăm seama că între cele două drumuri de viață nu
este nici o legătură, ca și când un cutremur a zgâlțâit drumurile
astea și noi, generația noastră, am căzut de pe ele în neant. Și
nu mai suntem ai niciunui timp, nici ai aceluia, nici ai acestuia...
Ieri, după ce am vorbit la telefon comentând amândouă amintirile
mele, am realizat că tu mai aveai și altele din copilărie...Iată...Din
adolescența noastră îmi aduc aminte de căteva versuri pe care
le-am învâțat de la tine:
„Te-am vrut așa cum n-ai mai fost, / Așa cum nimeni nu te-a
vrut. / Ce lungă cale am bătut...”
Eram amândouă în camera „bună” de la voi, din Gura
Slănicului, eram amândouă în vacanță, studente...
Mi-e dor de tine, Mariana!
07. 03. 2019 / Horezu

Tipărit la Prodcom Tg. Jiu și PDF în
http://www.culturaarsmundi.ro,
25 martie 2021

cieni?! Nemernicia, împinsă la extrem, l-a determinat pe autor să ne reamintească „insuficiența
morală colectivă” a locuitorilor acestei țări.
Încercând o concluzie, trebuie subliniat
faptul că întergul roman este presărat de
temeinicele cunoștințe de psihologie ale
autorului, introspecții și analize pertinente
ale întregii societății ori microsisteme sociale,
indivizi sau funcții, analiști ori analizați: „Cartea
este scrisă, de fapt, de sufletul meu răvășit și
în permanentă schimbare. Aș fi putut spune
că stările mele sufletești sunt un filtru în calea
interacțiunii cu oamenii. În lipsa oamenilor,
stările sufletești interacționează cu cărțile.”
Apreciată ori nu, această cale de interacțiune,
carte-stare sufleteacă, a fost utilă și vreau să-l
asigur pe autor că a reușit să interacționeze și
cu cititorul!
4 ian. 2021,
Vlădești, Priporu, Vâlcea,
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