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Scriitorilor	Români	(LSR)	pe	anul	2020

O manifestare de amploare a avut loc la Arhiepiscopia 

Râmnicului în data de 14 mai 2021 când au început să se 
desfășoare zilele Hramului Arhiepiscopiei Râmnicului-aducerea în 
Oltenia a moaștelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. În curtea 
interioară a Arhiepiscopiei, pe scena din fața bustului din bronz al 
marelui poet Mihai Eminescu, Grupul Psaltic „Martyria” al Catedralei 
Arhiepiscopale „Sfântul Nicolae” împreună cu artiștii invitați: Daniela 
Nane, Ozana Barabancea și Silviu Biriș au susținut un spectacol 
extraordinar pe măsura momentului sărbătorit - comemorat, 
personalitatea excepțională, istorică și religioasă, a Sfântului Ierarh 
Calinic cel care a ridicat Râmnicul la valoarea sa culturală, europeană! 
Odată cu numirea sa în fruntea Eparhiei Râmnicului, ca episcop, 
de fapt, se continuă perioada de aur a tiparului vâlcean, începe pe 
mai multe planuri pe-rioada modernă de dezvoltare economică și 
culturală a Râmnicului fost oraș de domnie al mai multor voevozi...

Un Spectacol la care au asistat, și de bu- 
nă seamă au aplaudat, o importantă parte 
din elita culturală vâlceană, un număr impre- 
sionant pentru vremurile pe care le trăim, 
desigur, persoane sută la sută purtătoare 
de mască corect  așezată pe față, și care s-a  
bucurat de compania armoniilor sacre inter-
pretate de Grupul Psaltic condus de psalții 
bucureșteni Ilie Răducanu și Alexandru  Ră- 
ducanu...Desigur muzica lor sacră s-a ar-
monizat cu stihurile citite de Daniela Nane 
semnate de Nichifor Crainic (Cântecul Poti-
rului) și Costache Ioanid (Ștergarul) și cele 
relevate de Silviu Biriș și avându-l ca autor pe 
Adrian Păuneascu (În veci ortodocși și Rugă 
pentru părinți)...Nu în ultimul rând muzica 
sacră a Grupului Psaltic s-a armonizat cu 
vocea impresionantă a  Ozanei Barabancea care a interpretat Fecioară 
Maică (pe versurile Sf Ierarh Nectarie) și Ce folos (din repertoriul 
popular ortodox). Amintim că Grupul Psaltic Martyria a interpretat 
Hristos a Înviat în șapte limbi, apoi Slavă la stihoavnă de preot 
profesor Sebastian Barbu Bucur și Și acum...Ziua Învierii de Anton 
Pann. Grupul a mai interpretat Tatăl nostru de Ciprian Porumbescu, 
Irmoasele Canonului Învierii și Axion la Învierea Domnului ambele de 
Macaie Ieromonahul; Din mormântul întunecat și Primăvară dulce 
ambele din repertoriul popular ortodox. Spectacolul a fost prezentat 
de Daniela Nane și Silviu Biriș, permanent, cei doi, interpretând și 
comunicând publicului semnificația celor întâmplate și  prezentate 
de artiștii interpreți și psaltiști. Daniela Nane, într-un alt context de 
această dată (curtea Arhiepiscopiei și nu Salina turistică) și într-o 
altă companie (Silviu Biriș și nu Ioana Maria Lupașcu) a reîncântat 
asistența numeroasă cu versurile minunate ale celor doi mari poeți 

CONCERT	OMAGIAL	LA	ARHIEPISCOPIA	RÂMNICULUI	
„OFRANDĂ	SFÂNTULUI	IERARH	CALINIC”

români Nichifor Crainic și Costache Ioanide...La final, ÎPS Varsanufie 
Arhiepiscopul Râmnicului, însăși prezența sa la spectacol fiind una, 
ca întotdeauna, mai mult decât agreabilă, a mulțumit artiștilor și 
participanților la acest minunat și necesar spectacol...

*

ÎPS VARSANUFIE: - Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a 
Sa iubire de oameni, totdeauna acum și pururea, și în vecii vecilor, 
Amin!

Distinși reprezentanți ai autorităților centrale și locale, iubiți 
părinți, iubiți frați și iubite surori în Domnul, aș vrea întâi să vă 
mulțumesc că ați ales în această seară să ne însoțiți într-o călătorie 
duhovnicească care s-a petrecut pe două registre: un registru pascal, 
în care ne-am întâlnit cu proorocii Vechiului Testament, cu apostolii 
Domnului nostru Iisus Hristos, cu apostolul neamurilor Sf. Apostol 
Pavel, cu poeți care au cântat din suflet, prin pana și prin cuvântul lor, 

Învierea sau credința ortodoxă, și mă refer 
la Adrian Păunescu, la Nichifor Crainic, la 
Costache Ioanid; iar celălalt registru, unul în 
care l-am însoțit în această seară prin cântări 
duhovnicești pe Sfântul Ierarh Calinic, cel 
ce poate fi numit pe bună dreptate, drept  
noul ctitor al acestei eparhii. Se știe despre 
Episcopia Râmnicului că a fost înființată de 
către un sfânt, Sf Nifon Patriarhul Cons-
tantinopolului, care a fost strâns legat de 
aceste locuri întrucât el a condus Academia 

de la Mânăstirea Bistrița, unde l-a avut 
ucenic pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab 
și el legat de aceste locuri. Neagoe Basarab 
a ridicat din temelie mânăstirea unde și-a 
găsit a petrece ultimii ani de viață doamna 
sa Despina, care s-a călugărit sub numele de 

Platonida. 
Această eparhie de-a lungul timpului a făcut ca, astfe, cetatea 

Râmnicului înființată de binecredinciosul voievod  Mircea cel Mare 
să poarte numele de cetate a tiparului. Ierarhi vrednici pe numele 
lor precum: Sfântul Antim Ivireanul,  Damaschin sau Chesarie, dar și 
Sfântul Calinic au tipărit nenumărate  cărți de slujbă, au militat și au 
reușit să introducă limba română în cult.

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a venit în scaunul vlădicesc 
de la Râmnic după incendiul cel mare din 1847. Nu a putut să 
rămână aici, totul fiind distrus, și a trebuit să meargă la Craiova unde 
a fost înscăunat episcop al Râmnicului; în vremea aceea eparhia 
Râmnicului cuprinzând întreaga Oltenie. ...Și de aceea atunci când 
în urmă cu nouă ani, după 143 de ani de când părăsise zona noastră, 
retrăgându-se la Mânăstirea Cernica, au fost readuse sfintele sale 
moaște în Oltenia, ele au poposit și aici la Episcopia Râmnicului, mai 



întâi la Catedrala Arhiepiscopală și mai apoi la Mânăstirea 
Frăsinei. De aceea am socotit de bine ca să începem această 
sărbătoare a Arhiepiscopiei Râmnicului, statornicită prin 
bunăvoința Părintelui Patriarh Daniel, la inițiativa Părintelui 
Preaînalt Irineu, în calendarul vâlcean cu această seară 
duhovnicească de cântări și poezie - pricesne numită „Ofrandă 
Sfântului Ierarh Calinic”. Mâine, de la orele 1100, la Mânăstirea 
Frăsinei, la Biserica din vale, unde a fost așezată o piatră de 
hotar de către Sf. Ierarh Calinic, ca de la acel hotar să nu mai 
urce mai departe femeile, se va face o procesiune cu noua 
raclă a Sf Calinic pentru moaștele pe care Patriarhul Justinian 
în anul 1955 le-a dăruit Mânăstirii Frăsânei și care vor fi 
așezate în această raclă până sus în ctitoria sa; ...care i-a fost 
atât de  de dragă, încât a avut îndrăzneala, la promulgarea 
legii secularizării, să meargă înaintea domnitorului și să-i ceară 
neaplicarea legii, în cazul Frăsânei! Domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza a exceptat de la naționalizare toate averile acestei 
sfinte mânăstiri. De altfel este binecunoscută prețuirea pe 
care domnitorul o avea pentru Sfântul Ierarh Calinic. ...La 
un moment dat, unde este acum Colegiul Mircea cel Bătrân 
și unde Sf Ierarh Calinic înființase Seminarul Teologic s-a iscat 
o ceartă între profesori și, Ministerul Cultelor și Instrucțiunii 
Publice și-a trimis reprezentantul să vadă ce se întâmplă și să ia 
măsurile ce se impun. Ajuns aici la poalele dealului Episcopiei, 
acest ministru a fost întâmpinat de către Sf Ierarh Calinic care i-a 
spus: - Nu mai aveți ce să cercetați aici. Am cercetat eu și lucrurile 
au reintrat în normal, profesorii s-au împăcat. Atât de jignit s-a 

simțit ministrul acela încât s-a dus în fața domnitorului și i-a cerut 
schimbarea lui Calinic! Numai că domnitorul i-a răspuns: - La unul 
ca tine pot renunța oricând, la acest om, însă, nu voi renunța 
niciodată fiindcă el este omul lui Dumnezeu, cu adevărat!

 Acesta era profilul duhovnicesc al Sf. Ierarh  Calinic, în el exista 
un: era deopotrivă  isihastru, rugător neadormit. Din biografia 
scrisă de frații Baldovin se știe că nu dormea aproape de loc, 

că priveghea și se ruga; se știe că a ținut post 40 de zile și 
de mâncare și de apă. Dar, și-a găsit timp pentru treburile 
culturale ale comunității la cel mai înalt mod, bisericile sale cele 
mai reprezentative: de la Cernica, de la Mânăstirea Pasărea, 
de la această Catedrală, acum arhiepiscopală, au beneficiat 
de pictura unui pictor de spirit renascentist, care avea mare 
evlavie față de Sf Ierarh Calinic și care era unul dintre marii săi 
prieteni...pictorul Gheorghe Tattarescu. Sfântul Ierarh Calinic 
va fi cinstit în continuare mâine seară cu slujba privegherii și 
duminică în sfânta slujbă va fi pomenirea lui.

Vă mulțumesc din inimă că suntem împreună în această 
seară. Este o mare bucurie pentru mine să vă revăd după 
această perioadă în care nu am putut să ne întâlnim decât 
la biserică sau în afara bisericii precum în acest sfârșit de 
primăvară. Iată-ne în această seară duhovnicească vibrând 
inimă de la inimă întru cinstirea și pomenirea Sf Ierarh Calinic 
pe care îl rog ca întotdeauna să ocrotească și să păzească pe 
toți cei care locuiesc, care trăiesc, care îl cinstesc, în aceste 
ținuturi binecuvântate ale Vâlcii.

NOTA. Pe Video Arhiva www.culturaarsmundi.ro urmăriți 
sec-vențele filmate la spectacol cu titlurile (intrare și pe You Tube): 
„ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI-OFRANDĂ SFÂNTULUI IERARH 
CALINIC”, „DANIELA NANE-„CÂNTECUL POTIRULUI”-NICHIFOR 
CRAINIC”, „OZANA BARABANCEA-„CE FOLOS”-ARHIEPISCOPIA 
RÂMNICULUI”

Simona	Maria	KIS
Simion	PETRE  

bogdan	Dumitru	ALECA

Prin bunăvoința doamnei Elena Geor-
gescu, am intrat în posesia unui material 

documentar inedit, care a păstrat pentru pos-
teritate modul în care un grup de ofițeri și soldați 
români au păstrat în garnițele țării Mormântul 
lui Ștefan cel Mare, salvând tezaurul Mânăstirii 
Putna și al muzeului acestui lăcaș de cult. Am 
decis să împărtășesc publicului larg gândurile 
puse pe hârtie de cei implicați, în tragica vară a 
anului 1940, în acest episod de război mai puțin 
cunoscut. 

În acele zile de început de iulie negru pentru 
românitate, trupele ruse au înaintat pentru a 
ocupa ceea ce, prin Dictat, România a fost nevoită 
să accepte a ceda. În noaptea de 6 spre 7 iulie, 
sovieticii au depășit „linia de graniță stabilită 
de către Comisia de delimitare a frontierei, 
ocupând satul Putna și Mânăstirea Putna cu 
Mormântul lui Ștefan cel Mare”. Chemați la 
inițiativa unui anume Fischer, care își vedea 
fabrica de sticlă rămasă pe teritoriul cedat și 
lucrătorii în noile granițe românești, inamicul era 
„împănat de agitatori”. La orele 20, Mânăstirea 
era deja ocupată de sovietici, iar căpitanul Tobă 
a ordonat „marș galop spre Putna, sub comanda 
sa, în avangardă plutonul sublocotenentului 
Constantinescu Ghiocel, urmat de grosul unității 
și de compania de cercetare a Regimentului 48 
Infanterie, care va merge în marș forțat pentru 
a opri orice depășire a liniei de demarcație, 
stabilită de pactul Moscova-București”. La ora 
23,10 a început acțiunea părții române: „s-a 
eliberat forțat satul și mânăstirea, s-a arestat 
orice suspect, s-au aruncat elementele roșii 
peste linia de demarcație, dezarmați”. În ziua 
de 7 iulie 1940, trupele române de grăniceri au 
primit de la armată, spre apărare, noua frontieră 
a țării. 

În zilele de 8 și 9 iulie, pentru mai multă 
siguranță, s-au îmbarcat în două camioane toate 
odoarele și tezaurul mânăstirii, de o imensă 

TEZAURUL	MÂNĂSTIRII	PUTNA	LA	COZIA	
ÎN	AL	DOILEA	RĂZbOI	MONDIAL

Amintiri	despre	apărarea	Putnei	în	anul	1940

valoare istorică, expediindu-se la Cozia, „celuilalt 
ctitor de țară, Mircea cel Bătrân”. 

Toate informațiile prezentate au ajuns la noi 
din dorința celui care a comandat trupele ce 
au eliberat Putna, căpitanul Ion Tobă Hatman, 
de consemnare a lor în scris, în anul 1975, 
prin declarații luate celor care au participat la 
evenimente sau au fost martori oculari, precum 
protosinghelul Grigoraș D. Veniamin, fost stareț 
al Putnei în perioada 1935-1942. 

Între documente este și o scrisoare a 
comandantului Grupului de Cavalerie nr. 25 
Cercetare a Diviziei 25 infanterie, unul din forțele 
armate participante la acțiune. Scrisoarea 
impresionează prin franchețea scriitorului: 
„Te va surprinde, cred, răspunsul meu. M-am 
gândit în fel și chip și iată hotărârea mea: nu 
pot să dau o astfel de declarație. Nu-mi este 
clar scopul demersurilor ce vrei să întreprinzi. 
Vrei o declarație în plus? Nu ai destule, pentru 
faptele dumitale de arme? Ce mai contează încă 
una? Ai cumva o pensie prea mică și speri într-o 
majorare a ei? Mă îndoiesc că vei reuși. Poate 
urmărești ca actul nostru să fie consemnat în 
istorie? Nu cumva demersul ce vrei să faci ar 
putea fi socotit inoportun?” Cuvintele unui fost 
militar care nu a ezitat să dea piept cu inamicul 
pentru apărarea țării, dar care ezită să dea o 
declarație pentru a nu supăra pe puternicii 
zilei: „Dragul meu prieten și stimatul meu 
comandant! Istoria se scrie de învingători, care 
au totdeauna drepturile, învinșii nu o scriu, o țin 
minte, așa cum știu ei că a fost, iar dacă uneori 
o scriu, trebuie să țină seama ca scriptura lor să 
nu supere pe cei tari, pe învingători”. 

Idei poate prea pline de luciditate, luând 
în considerare epoca în care au fost scrise, dar 
printre care își face loc și adevărul istoric ce i 
se cerea adeverit, dar care-i părea periculos de 
rostit: „Anul acesta, la 10 ianuarie, toată suflarea 
românească, aniversând jumătate de mileniu de 
la lupta de la Podul Înalt, Vaslui, a evocat chipul 
și măreția lui Ștefan cel Mare. Câți știu, însă, că 

mormântul lui Ștefan cel Mare a fost menținut în 
granițele României pentru că o unitate română, 
Escadronul nostru de Cavalerie!, a apărat 
această frântură sfântă din pământul nostru? 
Dacă nu era căpitanul Ioan Tobă, granița de nord 
ar fi arătat acum altfel, iar mormântul lui Ștefan 
cel Mare era în altă țară. Pentru noi, acțiunea 
noastră din 6-7 iulie 1940 reprezintă onoarea 
și mândria vieții noastre. La vârsta la care am 
ajuns, trăiesc cu aceeași intensitate dramatismul 
clipelor hotărâtoare de atunci și fericirea de a fi 
reușit”.

Scrisoarea însăși se transformă în declarația 
pe care o voia comandantul acțiunii și într-o  

rememorare a evenimentelor: „Vrei o recu-
noaștere oficială? Singura recunoaștere a meri-
telor noastre, și cred că va rămâne singura, 
într-adevăr, a fost lauda generalului Dăscălescu, 
comandantul Diviziei 25 Infanterie, care, vădit 
mișcat (îți amintești?), ne-a spus: Bravo băieți. 
Fapta voastră va rămâne în istorie!. Apoi n-a mai 
putut continua și ne-a îmbrățișat, având lacrimi 
pe obraz, el, luptătorul călit în două războaie 
mondiale”. 

Sunt cuvintele unui om care înțelegea 
istoria în alt mod decât căpitanul Tobă. Într-un 
fel, amândoi au dreptate. Dar datorită dorinței 
fostului comandat al acțiunii de a consemna 
faptele, acestea au ajuns să fie descoperite și 
transmise mai departe, ca un mic episod de 
istorie națională. Și, datorită frumoasei scrisori a 
fostului sublocotenent Constantinescu Ghiocel, 
ea este mai adânc precizată în climatul epocii: 
„Am dat, după 1948, zeci de autobiografii. Pe 
toate le-am completat corect, cinstit. N-aveam 
ce să ascund. Dar n-am pomenit în niciuna de 
salvarea Putnei, tocmai pentru a evita urmări 
nedrepte, nemeritate. Să stii că nu sunt laș. 
Știi că nu sunt; altfel nu mă numeai pe mine 
comandantul plutonului de avangardă. Dar 
acum am obosit, am îmbrătânit, am devenit 
prudent”. Militarul, care a pornit fără ezitare 
în galop pentru a scrie un episod dintre atâtea 
altele ale celor necunoscuți „care și-au așezat 
oasele la temelia patriei”, se simțea vulnerabil în 
fața sistemului. „Mi-e teamă, da, că declarația 
mea va fi interpretată tendențios, răstălmăcită și 
să fim bănuiți de atitudine antisovietică. Ultimii 
ani, câți mai am, vreau să-i trăiesc departe de 
tracasări, de neplăceri, în lumea lecturii, a 
literaturii , a poeziei, a... epigramei”. 

Am ținut să aduc la cunoștința publicului 
larg cuvintele unor români care au făcut isto-
rie, pentru ca fapta lor să nu se piardă în negu- 
ra aceleiași istorii. Din astfel de episoade, 
România și românii si-au plămădit o țară și un 
neam. 

Participanti la apărarea Putnei în noaptea 
de 6-7 iulie. Sus: Sublocotenenti Stănescu, 

Constantinescu Ghiocel, căpitan Grigorescu, 
Sublocotenent Vasiescu. Jos: Soldat Postolache 
Ion, fruntaș Comănescu Traian. Fotografie de la 

mormântul lui Ștefan cel Mare, 8 iulie 1940.

2 mai/2021
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Alexandru Florin Țene, un adevărat pro-
motor al culturii autentice, o cultură 

care se definește, în primul rând prin creație 
literară. O cultură a scrisului ca mod de 
exteriorizare a gândului uman cu rost de a 
reflecta, a combate și îndrepta racilele societății, 
ale omenirii, până la urmă, cultura și educația 
fiind factorii fundamentali care modelează 
și șlefuiește caracteristica umană și, de aici, 
rezultatele unei muncii cu sens și eficiente în 
toate planurile unei comunități pentru a se 
asigura confortul social necesar.

Pornind de aici, Alexandru Florin Țene  
și-a consacrat întreaga capacitate inte-
lectuală unei munci de creație literară 
(poezie, proză, critică literară, monografii 
etc.) și coordonator al Ligii Scriitorilor Ro-
mâni. Toate acestea, pentru a-și susține 
un ideal, acela de a promova cultura - me- 
moria socială -  ca factor important pen-
tru reunirea proprietății și dreptului uzu-
fructuar al identității naționale de tradiție 
românească. E ceea de ce avem nevoie 
mai mult ca oricând, poate, pentru că un 
popor fără o cultură - memoria socială 
- a identității sale, se diluează, se pierde 
treptat din istorie.

ALEXANDRU	FLORIN	ȚENE,	UN	SUFLU	NOU	ÎN	CULTURA	ROMÂNEASCĂ
Îmi justific gestul apreciativ despre perso-

nalitatea remarcabilă a domnului Alexandru 
Florin Țene prin aceea că, de multă vreme, 
Domnia sa a susținut demersul publicației 
noastre - Luceafărul - publicând, personal, și 
antrenând și alte personalități de seamă din 
inima Transilvaniei (Ionuț Țene, Voichița Tulcan 
Macovei, Titina Nica Țene, Mircea Daroși, Vasile 
Găurean) articole și creații literare profund 
valoroase. Și, solidar cu munca noastră, a 

redacției, din timp în timp, ne dădea semnale 
critice - îndemnuri pozitive - asupra conținutului 
angajat al publicației. La Domnia sa, am 
constatat că orice apariție în planul creației și 
esteticii culturale este remarcată și susținută, 
fără a interveni brutal, dacă observă lipsa de 
adecvare.

Acest lucru îl situează pe distinsul om 
de cultură, Alexandru Florin Țene, în rândul 

personalităților de excepție ce aparțin 
culturii noastre, români cu autentice și 
remarcabile trăsături morale, intelectuale.

Alt ceva este în mediul grupării literare, 
pe care unii o diriguiesc fără drept de 
moștenire, USR. Și nu aș zice aceasta, 
pare puțin patentă, dacă nu aș percepe, 
în masă, atitudini potrivnici acestui ONG 
susținut cu vârf și îndesat din bugetul 
național. Acreala și dezgustul meu vine și de 
acolo, sunt multe situație în istoria muncii 
mele, când o idee aplicată pentru a veni în 
sprijinul actului de cultură, a fost atacată 
dur; editura Agata a fost de nenumărate 
ori schingiută de controale pornite de la 
un consilier angajat la o instituție de stat 
(cu responsabilități în domeniul culturii 

și creației), iar la apariția revistei Luceafărul, la 
Botoșani, un membru-șef USR a atacat în formă 
continuată, spumos și nepotrivit, demersul 
nostru. Menirea sa, ca om de cultură și băștinaș 
al acestor ținuturi, era să dea o mână de ajutor. 
Da, sunt și aceștia personalități culturale, dar cu 
trăsături opuse celor de mai sus scrise.

	Ion	ISTRATE
Director revista LUCEAFĂRUL

Al.	Florin	ȚENE

Scriitorii europeni, vrând-nevrând, îl caută pe Don Quijote 
ca erou al viselor lor pe motiv că nu-i o fiinţă reală, ci un om  

de ficţiune şi de acţiune, mai real decât toţi scriitorii. Un om ficţiu-
ne plecat să preschimbe zarea finită din La Mancha cu orizonturi 
nesfârşite, o fiinţă imortalizată pe drumul veşnicilor căutări.

Prozatorii şi poeţii europeni, din toate timpurile, conştienţi 
sau inconştienţi, l-au căutat pe înţeleptul Quijote în viitor, ca o 
căutare a speranţei, a visului veşnic neîmplinit, pe care îl găsim 
în poemele şi prozele acestora. Îl caută pe „Cavalerul nebuniei” 
în viitor, dar pentru aceasta, ei îl descoperă în trecut. În căutarea 
lor, cheamă la o nemaivăzută cruciadă însoţită de muzica 
sferelor, călăuzită de „steaua cea strălucitoare şi sonoră”  care-o 
încuviinţează de pe cer şi le spune calea. Aşa cum o fac poeţii: 
Johann Wolfgang von Goethe („Suferinţele tânărului Werther” 
sau „Prometeu”), George Gordon Byron („Pelerinajul lui Childe 
Harold”, „Manfred” sau „Cain”), prozatorii Giuseppe Antonio 
Borgese („Rube” şi „Furtună în neant”), etc. 

Scriitorii şi poeţii europeni nu visează, precum Don Quijote 
pentru Sancho Panza la ocârmuirea unei insule, ci la ocârmuirea 
propriului lor suflet, regăsirea înăuntru a unui  Don Quijote 
interior, dar numai după ce-l regăsesc pe acela din afară. Fără 
să-şi propună o cruciadă în căutarea acestui personaj, scriitorii 
europeni din toate timpurile au pornit această cruciadă a „morilor 
de vânt”. Participarea acestora la cruciadă conferă o demnitate 
unică, uriaşă: conştiinţa de sine a quijotismului. Pe care o 
găsim şi la Feodor Mihailovici Dostoievski în „Amintiri din casa 
morţilor” (unde descoperim noul proces de analiză psihologică 
din perspectiva interiorului uman).

Nu are rost să ne întrebăm ce a lăsat Don Quijote culturii. 
Fiindcă acest „fenomen” ne-a lăsat o întreagă metodă, o complexă 
epistemologie, o întreagă estetică, o întreagă logică, o întreagă 
religie mai ales, adică o întreagă economie a eternului şi a divinului, 
o întreagă speranţă în absurdul raţional, pe care le găsim sub 
diferite forme în literatura şi filozofia europeană. Moştenitoare 

„CAvALERUL	NEbUNIEI	STRĂbATE	LITERATURA	EUROPEI“
a înzestrării cosmice lăsate de „Cavalerul nebuniei”, sau cum i se 
mai spune „Cavalerul tristei figuri”, cultura europeană încă nu 
şi-a asumat cum se cuvine legatul. Poeţii, ca Eminescu, Sorescu, 
Nichita Stănescu, Persida Rugu, Ionuț Țene, Victor Măruțoiu, Felix 
Sima, Adrian Popescu Pierre Louys, Johan Christoph Friedrich 
Schiller, Johann Cristian Holderlin, sau prozatorii Henry Rene 
Albert Maupassant, Lo-Johansson, Arno Holz, Jean Francois 
Marmontel, Anton Holban, Gib I. Mihăescu, Ion Lăncrăjan, Adrian 
Țion, Dan Drăgan, Constantin Zărnescu, Ștefan Dumitrescu  etc, 
prin operele lor sunt sclavi ai timpului, se forţează să dau o 
realitate de timp prezent viitorului sau trecutului, şi nu au intuiţia 
eternului, pentru că îl caută în timp, în Istorie şi nu în ei însuşi.

Constat că  fântânile nemărginirii care susură în scrisul lui Cervan- 
tes au secat în operele scriitorilor europeni. Că existenţa diurnă a 
nenumăraţilor Sancho se scaldă în apele impure ale mărginirii şi 
resemnării, că lumea dezbinată într-o Europă ce se crede unită, în 
loc de o confrerie a iubirii şi a curajului, domneşte o confrerie a 
fricii şi a urii. Vârsta de aur, magnifica vârstă a convieţuirii în bună 
pace între litere şi politică, e departe de a se întrupa. Scriitorii 
europeni, prin cruciada lor literară, doresc ca omul conştient şi 
mândru de zestrea quijotească, să-l hotărască să şi-o revendice, 
să-l înveţe să o merite, pentru ca astfel să se înalţe ca om. 

Atitudinea lui Valery este atitudinea unui om singur care se 
luptă cu „morile de vânt”. El se raportează la dificultăţile gândirii 
şi ale creaţiei ca şi cum ar fi singurul chemat să dea seama de ele. 
Tensiunea care îl consumă, în acelaşi timp provocată şi suportată, 
e tensiunea între propria-i fiinţă şi gândirea proprie: „Ceea ce 
gândesc îmi ascund de ceea ce sunt”. Impas gnoseologic sau act  
al luptei „cu morile de vânt”? tentaţia lui Valery este acea de a voi 
să dea seama numai prin lupta cu sine despre tot şi de a încerca 
s-o facă fără să se dea cu totul în ceva, neresemnându-se să fie 
„ceva, indiferent ce”. El poartă masca „cavalerului tristei nebunii“, 
asemeni lui Teste – fantoma născută din lupta „morilor de vânt”, 
ca inutilitate a vieţii într-o societate ce nu-l înţelege.

Tradiţia raţionalistă, anchilozată în contemplarea omului ca 
fiinţă raţională, împiedică întâlnirea  cu „Cavalerul Nebuniei”. S-a 

spus că raţiunea îl deosebeşte pe om de animal. Eu spun asemeni 
lui Unamuno că ceea ce-l distinge e mai mult sentimental decât 
raţiunea.

La Bacovia această luptă cu „morile de vânt“ surprinde prin 
aparenta abandonare a metafizicului şi persiflarea filosofiei, 
suspectată de neputinţa descifrării condiţiei umane şi a misterului 
cosmic. Omul, pentru autorul volumului „Plumb”, este damnat 
să repete, cu fiecare generaţie, acelaşi traseu circular. Ea se 
instituie ca iluzionare inutilă ori ca luptă cu „morilor de vânt”, ca 
un „dicţionar” pe care se poate „adormi uitat”, înainte de a se 
ajunge la un gând salvator. 

La capătul petrecerii, ca luptă „cu morile de vânt”, lumea se 
umple de „un cântec”, spune Blaga. Dar cântecul nu pare a fi o 
compoziţie pe de-a-ntregul omenească, ci un atribut de origine 
tainică („noi suntem purtători de cântec”) şi ambivalent. Dacă 
lupta cu „morile de vânt” cunoaşte extaza cântecului, drumul 
spre moarte prinde la fel „chip de cântec”, al cărui motiv pare a fi 
trecerea însăşi, în sonorităţi stinse, elegiace, făcute pentru uitare 
şi leac: „Câteodată prin fluier de os strămoşesc/ mă trimit în chip 
de cântec spre moarte”. („Fiu al faptei nu sunt”).

Şi la Eminescu în poeziile sale, dar mai ales în publicistică, 
descoperim aceaşi luptă cu „morile de vânt”. Această luptă o 
descoperim în îndoiala faţă de lume, dar mai ales de distanţarea 
faţă de “prezent “, dar şi implicarea în acesta.

Scriitorii europeni şi-au dorit şi îşi doresc să descopere în 
lume şi altceva decât „repetabila povară”, un fel de „elice” a 
„morilor de vânt”, ce se învârteşte inutil şi sisific, îşi doresc să 
descopere priveliştea unui om care călătoreşte cu gândul pentru 
a se cunoaşte mai întâi pe sine, apoi pe ceilalţi, şi pentru a se 
iubi mai puţin pe sine şi mai mult pe ceilalţi. Acelaş erou care 
învinge Meduza-suferinţă, acelaşi Perseu care se fereşte de 
privirea ei, intră mai apoi în rolul lui Orfeu, ia lira în mâini şi cântă 
atât de frumos, încât clinteştze pietrele din loc, îmblânzeşte 
fiarele sălbatice, adduce alinare în cugetele tuturor şi înduioşează 
sufletul celor mai aspri oameni.

Cluj-Napoca
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Mihai	SPORIȘ

Poate doar, mai altfel, despre „Orașul de carton”, acea carte 
pusă pe hârtie, dar și în spațiul virtual, să zboare precum 

gândul pe aripile cifrelor (doar 0 și 1!) în oglinzile magice care 
ne iau vederea și ne duc de minte. Interesantă, provocatoare și 
evocatoare, cartea lui Petre Simion Cichirdan, apărută la Editura 
INTOL PRESS, în Râmnicu Vâlcea, în 2020. În Râmnic, zice-se oraș 
de piatră atunci, se va fi născut și autorul cu exact șaizeci și nouă 
de ani în urmă, exact în ziua în care termina de scris cartea, să o 
pot eu citi după exact un an de la scrierea ei, tocmai în  21, din 02 
(să fie februarie al atâtor făurari vestiți!), din anul 21 al mileniului 
doi plus unu, altfel spus al veacului douăzeci plus unu! Și ca să 
fie istoria completă în ziua de 21 îl sunasem pe autor să-i spun 
„La mulți ani!” și să-i dau impresii despre cartea abia citită! Nu a 
fost posibil pe la miezul zilei, adică pe la 12, pentru că fiind prin 
Bănie, să-l cinstească pe ...făurarul Brâncuși, poate la vreun duet 
cu Suchici la violoncele, nu era locul și momentul  vreunui bruiaj 
venit din Loviștea, cu Picuiul meu încă de piatră. Dar pe la ora 
21, reîntors în Râmnicul-acum învelit în carton!, Petre Cichirdan 
mă va fi sunat, observând apelul miezului de ziuă. I-am dat un 
prim ecou despre ceea ce citisem, fără întrerupere, în cele peste 
500 de pagini. Mă constatasem, deși travestit și cu masca pe 
figură, erou al multor epistole și evenimente reamintite într-un 
dialog epistolar. Cum altfel, într-un an cu regulile dure impuse 
de pandemia, parcă anticipată de romanul epistolar? Atenție!, 
scris înainte de declararea stărilor de urgență și alertă și de 
impunerea prin lege a restricțiilor! Mă constatasem, nu doar leat 
autorului, ci și aparținând prin profesie ingineriei, mai apoi unui 
mediu cu atâtea urgențe care impuneau și implicarea noastră 
civică alături de mulți alții! Cum a văzut el mediul acesta, în plină 
transformare, ca pe un proces care își are o cauzalitate, actori și 
efectele inerente, devenea imediat o curiozitate ce te mâna să 
afli repede dacă există vreun acord  rezonant cu autorul. Faptul că 
am reușit să recunosc în spatele tuturor măștilor persoanele reale 
și atâtea evenimente la care, fie am fost parte, fie le cercetasem 
pentru propria-mi poziționare în spațiul public, mi-a ușurat rapida 
interpretare a ... partiturii. 

Cum a fost posibil ca orașul de piatră (ca temelie, înstăpâ-
nită formal și informal, a Râmnicului!) să devină, într-o ciudată 
metamorfozare, orașul de carton? Procesul este urmărit prin  
retrăirea personală a copilului născut aici din niște evacuați. 
Acea elită, de aur cenușiu, salvată de la cotropire, adusă în  
grădina Olteniei de sub Munte să nu se pustiască sufletul ro-
mânesc, ba chiar să fie altoi de înnobilare cu duhuri înalte – cum 
dulcea Bucovină rodise din plin! Trup și suflet în grădina Râm- 
nicului a crescut copilul, tânărul și apoi, după treptele nece-
sare cunoașterii și exersării lângă meșterii cei mari, întors în  
orașul, niciodată părăsit sufletește (cum niciodată copilul din  
noi nu va părăsi grădina începutului!) chiar el MEȘTER, atâ- 
tor lucruri minunate, stă și se întreabă, dă răspunsuri asupra că-
derii în Carton/cartoane, nu doar a orașului, ci și a oamenilor mas-
cați cu diplome, ori cu afișe de hârtie pentru rumegătoare, să dea 
direcții de mișcare unei lumi care consumă, se face că lucrează...

Exersase, mai altădată, dialogul cu sinele, încercând să se 
surprindă în Oglindă! Te poți oare poziționa prin reflexie și să-ți 
fi arbitrul cel liber, eliberat de sinele care te domină, te strunește 
și-ți poruncește atitudinea? Îți poți înfrânge taina proprie, uneori 
impusă din respect pentru aproapele părtaș la intimitatea 
rezervată? Îți poți da cu părerea asupra lucrurilor doar bănuite, 
incomplet deslușite? Altă dată s-a dedat dialogului, doar cu 
duhurile celor plecați, ori cu duhul lucrului lor, vibrând  în iconicul 
artei trăirea subtilă, inefabilă care nu mai are nevoie, pentru 
înțelegere, decât de sincronul numitorului comun, din limbajul 
deprins la chemarea secretă a muzelor. 

În cartea, citită proaspăt, există un dialog înfășurător ca un fir 
roșu cu duhul lui Poe, recapitulând cronologic, filele unor trăiri 
aievea, cu poetul ajuns slujbaș pe la Curtea Constituțională, în 
calitate de jurist într-un sistem care învelește cu noi cartoane 
dreptatea, prea grele fiind tablele legii scrise pe piatră. 

Da, Poe putea însoți ivirea și creșterea în orașul de piatră, 
putea depune mărturie asupra celor întâmplate, putea să fie 
martor și altor întâmplări, cu alți eroi prezenți în scenă. Acestui 
confident, uneori în dispută pentru clarificări subtile, i s-a pus în 
palmă (sigur!, să ajungă la cititori!) cu maximă onestitate și lui 
îi deconspiră, și pentru al treilea punct de vedere, dialogurile 
epistolare cu ceilalți. (vezi conotarea diferită și în afara descifrării 
fenomenului: evacuare vs. refugiere!; care a generat atâtea inter-
pretări greșite și deturnări ale înțelesului, unui act de maximă 

METAMORFOZAREA	ORAȘULUI...
responsabilitate și utilitate pentru neamul românesc!).

Cartea ca o istorie hieroglifică, vorbește despre o lume în care 
oamenii își poartă la vedere măștile, dar evenimentele la care 
sunt părtași îi arată dincolo de dedublare. Este doar în aparență 
o ficțiune. Este un strigăt de durere, exprimând durerea celui ce 
a înțeles mai altfel spusa despre cei săraci cu duhul, care ar trăi...
binele, în nesimțirea lor, în anestezie, ori în porunca supunerii 
oarbe inoculată și cu sprijinul unei instituții, complice unor 
dumnezei... pământeni! Cel muncit, trudit și rămas în pielea lui 
Iov, a lui Prometeu, a atâtor modele ale demnității, care învață 
să-și onoreze libertatea dată de creator, 
care făptuiesc să fie ei înșiși, cunosc durerile 
facerilor și suferă multiplicata durere. Uneori 
suferi alături de cei pe care i-ai cunoscut 
și te-ai încărcat cu durerea lor. Ce studii 
de caz, adevărate probleme recuperate și 
explicate pentru niște istorii incomode! Le 
poți repune în discuție dacă nu ai ceva în 
plus de adăugat? Poți trece peste interdicția 
de-a lămuri, fapte, evenimente pe care le-
ai cercetat și descifrat când acestea sunt 
considerate în mod oficial necanonice? Omul 
liber o poate face, asumându-și libertatea 
creației, dar și modalitatea inovației care 
te poate feri de cel ce acționează, la 
ordin, fără a gândi cu mintea lui..., prea 
dresată să se conducă liber! Aici vom găsi 
argumentele pentru cele 13 trădări, față de 
o personalitate istorică a românilor, pusă la 
index de vremea potrivnică a bietei noastre 
țări... sensibilizată de alte interese. Cum este 
posibil ca mareșalul Finlandei, Gustav Mannerheim să fie erou?, 
iar mareșalul României, Ion Antonescu, doar criminal de război, 
cu sentință pronunțată și imediat pusă în operă pentru damnarea 
memoriei unui român exponențial, erou marcant al istoriei 
țării! (să remarcăm, în contextul cărții analizate, doar decizia 
evacuării elitei românești din calea crivățului roșu, înstăpânit  
prin dreptul forței, prin Basarabia și Bucovina de nord și ar fi 
suficient pentru veșnica lui pomenire!) Adăugăm aici, acest 
exemplu al finlandezilor, celor date în carte, de prin lumea nouă, 
care s-a ridicat prin... exterminarea semenilor, de altă culoare, 
ori condiție socială și care „eroi” sunt cinstiți, pentru ceea ce au 
făcut într-o istorie, cu inerentele lumini și umbre. Cartea readuce 
în atenție multe probleme enunțate, dar cu rezolvările amânate: 
chestiunea trădării (?!) lui Mihai Pacepa; revoluția română, din 
1989 (?!). Interesante sunt explicațiile date efectelor marilor 
evenimente istorice, după descifrarea contextului general al geo-
politicii, dar și a multor mecanisme economice, sociale, culturale.

Ce anume a transformat o țară în care se muncea pe ruptele? 
– unde clasei muncitoare îi aparțineau toate structurile societății, 
pentru că toate conjugau verbul a muncii? Desigur o schimbare 
radicală, cum definește DEX-ul revoluțiile! S-a întâmplat (dar sunt 
oare întâmplătoare fenomenele care mișcă societatea omenească 
și schimbă polii de putere omenească... în mod permanent?, 
după cum arată istoria?) să se schimbe macazul geopolitic în 89 
și să deraieze și garnitura trenului românesc, pentru că acarul 
noului sens a deschis porțile consumului din cămări și a oprit... 
lucru, ba le-a luat și obiectele muncii pentru... mormanul de fier 
vechi.  O țară, draga de ea, cu un Stat care s-a arătat degeaba 
pentru binele ei, dar care a făcut totul, pentru pretinșii pseudo-
revoluționari să prăduiască stupul cu miere, a cunoscut pe pielea 
celor mulți schimbarea. Trântorii, mai mereu intruși în stup, au 
populat stupina cât casa poporului și stupii tuturor palatelor 
cu mierea. Jos... cu munca prea de jos, că prea ne înjosește! 
Poruncă! „Toți, să ne facem că lucrăm!” Să terminăm odată cu 
munca ineficientă...! Se poate croi o creștere economică și pe... 
consum! Hai să consumăm cât mai mult, chiar mai mult decât 
producem, să meargă comerțul și să înceapă roirea albinelor pe 
unde se mai poate face miere!

Oamenii munciți, care aprovizionaseră cămara și umpluseră 
stupul cu miere, s-au pensionat înainte de vreme, ori au plecat 
după alte locuri de muncă peste fruntarii, ori s-au dedat 
subteranelor supraviețuirii. Stupul cel mare, încăput pe mâna 
trântorilor pseudo-revoluționari, unii doar politicieni de mucava, 
a fost pus de vânzare. Resursele primare, acareturile construite în 
generații, infrastructuri vitale administrării țării au fost date altor 
naționale, de peste fruntarii, ori unor corporații multinaționale ce 
știau bine jocul... în două părți. Porțile deschise unei izbeliști, cum 
doar războaiele pot face, au dus la hemoragia de aur cenușiu, 

de toate vârstele, pentru PIB-urile celor ce știau mai bine jocul 
noului sens al lumii. Consumul, fără producția proprie în spate, 
ne-a întors în timp către perioada culegătorilor din cele oferite 
de-a gata de natură. Tăiem pădurea fără discernământ, țițeiul și 
gazele naturale..., fără desfințata industrie, nu mai aduc valoarea 
adăugată; rezervele aurifere... în litigii internaționale, iar cărbunele 
autohton generator de noxe...; agricultura prea dependentă de 
Dumnezeul ploilor, de când ne-am bătut joc de sistemele de 
irigații... Ce să mai vorbim de eclipsa școlii românești de când și aici 
ne facem că învățăm! Ce să fie cu învățământul superior pe bază 

de diplome trucate, cu doctorate furate? 
De abolirea învățământului profesional, 
formator de meșteri și meseriașii celor 
indispensabile vieții, cum să nu te crucești, 
cu mintea ta de câte toate, și să nu strigi 
totuși să se audă, că prea s-a făcut noapte și 
cocoșii n-au cântat încă trezirea?

Cartea, cu atâtea epistole, inspirată din 
cele trăite, din cele aflate când lucrurile au 
scăpat de sub cenzură și au devenit publice, 
a avut șansa să fie scrisă de omul potrivit. 
Perioada prin care trece omenirea, a trăirii 
planetare – numita globalizare!-, cere un 
cetățean pregătit acestei provocări. Unul 
conștient de noul mers. Putea fi un om de 
nișă, specializat doar spre amănuntul care 
caută spre zero absolut? Putea să fie omul 
care să stea la suprafața marelui întreg 
care este unu, precum sunt decidenții fără 
școlire, asupra proceselor întregului, spre 
buna gestiune a funcționării lui? Poate fi 

doar școlirea teoretică, mecanismul devenirii?, soluția?, fără 
ucenicia necesară și exersarea verbului a face? Poate doar pentru 
propagandele, care propagă ideile imediatului, folosind imaginea 
fabricată să te ia de minți, ca orice reclamă ce trebuie să-și vândă 
repede, pe negândite, prin amăgire, produsul , slujind banul-ochi 
al dracului! Autorul nostru este o personalitate a polivalenței 
demonstrate. Cartea, fără să-și propună acest lucru, sugerează 
devenirea autorului și îl legitimează purtător de cuvânt. A conjugat 
simultan verbele: a învăța, să știe !; a ucenicii, ca să știe... a face!, 
să asculte cu iubire de oamenii exemplari și să se construiască pe 
sine, cu voința celui ce s-a descoperit liber! Abia apoi, înzestrat cu 
darurile toate, văzând limpede lumea și sensul în care se mișcă, 
a vrea să participe la ea, în spiritul testamentelor, scripturi ale 
umanității, a celor esențiale din patrimoniul moștenit (istorie, 
artă, cultură...), a devenit misiune asumată. Cuvintele cheie cu 
care operează (despre care ne lămurește!): cultura ars mundi, 
interferența artelor, ne sugerează profilul său. Persoanele de care 
s-a apropiat, le-a cunoscut și respectat precum: Leca Morariu, 
Constantin Lucaci, Modest Cichirdan, ing. Aurel Constantin 
Zorlescu, pr. Petre Gheorghe, pr. Dumitru Bălașa, pr. Veniamin 
Micle, Constantin Zărnescu ..., pot fi considerate modelele sale, 
pentru portretele în piatră.  Au fost și persoanele, cu angajamente 
propagandistice, care i-au prilejuit epistolele lămuritoare pentru 
perioada trecerii de la piatră la... carton, cărora nu le spune decât 
numele măștii, pentru că în cele durabile ele se vor topi oricum. 
(vezi pățaniile cu Forumul, cu Societatea „Anton Pann”, uniunea 
scriitorilor, uniunea artiștilor plastici, etc.). Polivalența sa este 
remarcabilă și textul o respiră, nu ca pe o erudiție gratuită, ci 
tocmai pentru a ilustra interferența necesară, conlucrarea tuturor 
planurilor, pentru a descifra complexitatea lumii. Inginer, sculptor, 
pictor, muzician, scriitor, poet, informatician, proiectant și artizan 
al celor proiectate, reporter, ziarist, editor și toate acestea nu sunt 
doar declarative, ci toate cu atestări palpabile: invenții, inovații, 
lucrări expuse public, tablouri, cărți, articole, expoziții vernisate  
în spațiul public, cronici ale evenimentelor, arhivă a revistelor- 
postată on line și câte altele! Acest om, putea să fie ca un Argus 
modern, cititorul și apoi epistolarul celor citite, să fie de lămurire 
celor ce pot face trecerea de la cele aflate, la înțelegerea, singura 
care luminează de ziuă și pregătește înnoirea.

Dar ne-am luat cu vorba despre carte, în general (cronică a 
unei treceri... revoluționare, de la piatră, la carton!) și despre 
profilul autorului care se vădește  în stilul incontestabil al lucrării, 
și nu ne ținem de ... titlul ales!

A venit sfârșitul lui 1989! Cortina, dintre punctele cardinale, 
s-a tras și am privit, unii spre ceilalți, cu entuziasm și speranțe... 
ca la un spectacol televizat, ce părea autentic. 

(Continuare în pag. 6)
Mihai Sporiș/Anton Spârlea -25.02.2021 
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Iulian	bITOLEANU

În cartea de eseuri Iubire și neiubire de teatru (Editura 
Polirom, 2013), George Banu încearcă să ilustreze pe 

parcursul a peste 250 de pagini două atitudini contrastante: una 
pozitivă, sinonimă cu pasiunea mistuitoare de artă, dar și cealaltă, 
a scepticilor, a pesimiștilor, cuantificatori de imperfecțiuni, de 
neîmpliniri...

Am avansa ideea că cele 37 de capitole/secvențe, cu explicații 
exhaustive, într-un limbaj accesibil ar constitui un fel de breviar de 
estetică teatrală - nu și singurul din moment ce, de pildă, numai 
în interbelic au existat un Camil Petrescu (Modalitatea estetică a 
teatrului ), un Iosif Blaga (Teoria dramei) -, deoarece se urmăresc 
aspecte fundamentale: relația personaj-interpret, regizorul, 
actorii, scenografii, repertoriul, spectatoriil...De reținut iscusința 
teatrologului de a întinde punți comunicaționale cu sociologia 
(succesul la public) și psihologia (percepția, empatia), precum și 
convocarea unor specialiști recunoscuți ca Robert Wilson, Tadeusz 
Kantor, Mihai Stanislavski, Edward Gordon Craig, Peter Brook- cel 
mai bun regizor de teatru din Europa - ori a unor faimoși actori, 
Gérard Philip, Isabelle Huppert, Angela Winkler, Bruno Ganz, 
Philippe Clévenot(pp.15-25)

Încă din incipit se afirmă că nicio artă ca teatrul nu a generat 
atâtea controverse...Să fie oare o figură de stil? Opinia noastră: 
teatrul a fost și a rămas o creație artistică polivalentă, destinată 
scenei , caracterizată prin sincretism, un domeniu al sensibilului, la 
intersecția cu literatura- prin opera dramatică- și cinematografia, 
grație actorilor. Dilema teatrul ca artă / divertisment prelungește 
insolitul din comentarii , deși raportul inegal al opțiunilor înclină 
balanța spre prima variantă, iar următoarea ipotetică definiție ar 
putea fi asimilată scopului- de a relaxa, de a binedispune-, efectului 
reprezentației din sala de spectacol sau din arena/ amfiteatrul  în 
aer liber, vara. Cu decență și eleganță , eseistul ilustrează ambele 
cazuri - Claude Régy, respectiv, Jérôme Savary(pp.19-22).

Opinia româno-francezului de la Sorbona: „e câte ceva din 
fiecare” (p.33). Aidoma filmului, unde contează carisma, și tea-
trul acordă atenție vocii, chipului și trupului, nesubstituind  
aceste daruri de la natură valorii, talentului. Tandemul frumu- 
sețe- neagreabil nu influențează verdictul publicului sau al 
criticului .

La pagina 35 „remarca pertinentă: orice artă se distinge 
prin ceva ce-i lipsește” am converti-o într-un precept estetic 
de interferență artistică, în tendința anexării unei falii de 
expresivitate, ca să nu mai zicem și tematice, motivice de 
„dincolo”, de la „surata” din proximitate. Practic, ar funcționa 
nevoia de complinire, de conexiune  ilustrată așa de  noi: poezia 

GEORGE	bANU:	„IUbIRE	ȘI	NEIUbIRE	DE	TEATRU“

simbolistă și-a apropriat - se știe adagiul/ stihul  lui Verlaine de la 
musique avant toute chose(din Art poétique), precum și refrenul 
ca tehnică poetică - cantabilități din arealul muzical în măsura în 
care pastelistul de oriunde a tras cu ochiul la pictor, așa încât nu 
mai constituie o noutate ca teatrul, pe lângă suportul (soclul) 
literar, alias speciile comedia, tragedia, drama, să incumbe și com- 
ponente / elemente coregrafice ori paraartistice 
(ținută, gesturi, decoruri), pe lângă un fundal 
cu niscaiva sonuri...

De asemenea, concluzia/ constatarea cerce- 
tătorului ar comporta altă semnificație, de  
exigență perpetuă a creatorului, veșnic ne- 
mulțumit de realizările sale, în căutare fe- 
brilă, neostoită de inedit în dorința, fie și 
aspirația de a fi avangardist, un înnoitor. Ca 
al nostru Camil ori italianul Pirandello, un 
emancipator al teatrulului european în secolul 

al XX-lea. Conștiința perfecționării, a creării 
de capodopere aprinde combustia internă, 
activează luciditatea amară că până la Absolut 
mai e, s-o recunoaștem, cale lungă...Arta nu 
e o copie a realității, a naturii, a istoriei, ci 
transfigurare - plusează și Kant, Maiorescu, 
Auerbach -, plăsmuire, reflectare personală, cu  
pusee simbolisto- semiotice, conturând un 
univers tranzitoriu înspre concret, adevăr 
și imaginar..(Cap.6 O lume intermediară, 
pp.39-41), „cu apartenență simultană la real și fictiv’”, p.41)- 
ce implică neapărat un lider- regizorul veritabil, Unicul (p.45), 
după Craig, Kantor, Wilson, Castelucci , Marthaler- dar, pe când 
și protagonistul , stăpân al scenei?-, în ciuda conjecturii că arta 
dramatică are și statut de „producție colectivă” (ibidem), socotind 
multitudinea de elemente implicate. Dicotomia imprevizibil-
provizorat întreține suspansul, discuțiile pentru că “modernii”văd 
în imprevizibil, în surpriză “o școală a libertății”, o invitație la a 
coexista, a crea împreună” (p.59). Din contră , în tabăra adversă 
se plasează Peter Brook, Ariane Mmouchkine, Andrei Șerban,  
pariind pe provizorat, în dezacord - avertizează  exegetul nostru 
- cu părerile rigide ale celor ce fidelizează pagină cu pagină textul 
primar/ pilon , adepți ai preluării literale, nefalsificatoare , exact 
spre a nu se înstrăina de manuscris.

Revenind la noi definiri ale teatrului, să mai amintim de „artă 
a viului” (p.63), cu actori în carne și oase, reproducând replici, 
conversații, fraze aparținând a 2-3 actanți.

Tipologia spectatorului denotă întâi categoria spectatorului 
ideal, pasionat, reverent, implicat , educat, silențios, cu bun-simț, 

apoi spectatorul rău, absent și la propriu, și la figurat , cu interesul 
cognitiv insignifiant, prea puțin curios. Spectatorul blazat vine rar 
la spectacole , din întâmplare ori influențat de un amic, pe baza 
unei invitații , se plictisește repede, nu are răbdare , poate pleca 
în antract..(pp.71-75)

Oamenii de teatru cu sensibilitatea lor diferită au sentimente, 
nu reprezintă ființe glaciale, impasibile, 
dimpotrivă , o spune distinct Eugenio Barba 
- „Dacă fac teatru , e pentru că iubesc 
oamenii”(p.74).

O verigă însemnată: actorii, actrițele, 
unele memorabile, pline de farmec, faimoase 
prin rolurile asimilate inovativ, cu un eu social 
epicureic, ba și mai mult , căci în feudalism ele 
au făcut compromisuri devenind curtezane 
pentru nobilimea, chipurile, elevată. În schimb, 
altele ,în evuri reformatoare, douămiiste și-au 
păstrat verticalitatea morală, ieșind pe stradă 
fără aere de vedetă, modeste, sociabile. O 
mostră  la românii din mileniul al 3-lea: Maia 
Morgenstern.

Din neiubirea de teatru au răsărit 
reproșurile injuste și alte „etichete”: „fabrică 
de amăgiri”- aluzie la scenele neverosimile 
ori posibile întâlnite numai în teatru, de aici 
și motivul antic evocat în cheie filosofică  de 
Eminescu în Glossa, lumea ca teatru -, excesiva 

imitare sau „irealitatea teatrului”, derapaje care l-au luat prin 
surprindere  pe R.Barthes(p.163).  Până și perfida identitate a 
scenariștilor cu cea de pictori mediocri trece neobservată sau ar 
trebui ignorată din moment ce Malraux vine cu contraexemple 
de veritabili artiști plastici acroșați în arta spectacolului. Concret, 
acesta i-a invitat/ implicat pe faimosul Chagall la Operă, iar pe 
André Masson la Odéon(pp.173-178). Dintre dramaturgii jucați 
pe scenele franceze și europene, preferații omului de teatru sunt  
Shakespeare, Maeterlinck și Pirandello.

În onestitatea lui, George Banu nu a redus la tăcere corul 
contestatarilor artei patronate de Thalia, ci a selectat unele voci 
critice, în condițiile în care Posfața lămurește câtă iubire a investit 
el în teatru.    

Teatrul e viața sa, deviză perfect argumentată, “pentru că 
iubirea pe care i-o port  teatrului nu a fost niciodată exaltată, 
oarbă…(p.238) .

În esență, un volum incitant, cu puncte de vedere divergente, 
care  nu minimalizează , nu subestimează o artă străveche, 
fondată de Tespis odinioară, în secolul al 6-lea î. Hr.

Marian	PĂTRAȘCU

De obicei, atunci când se abordează tema 
diferențelor dintre om și animal, prima 

diferență asociativă care se face este aceea dintre  
rațiune și instinct, menționându-se neapărat și 
faptul, discutabil după părerea subsemnatului, 
că omul este superior animalului, de parcă, vezi  
Doamne, omul  ar avea vreun merit în acest sens.  
Abordarea este reducționistă iar superioritatea 
omului față de animal este una falsă, iluzorie, căci  
animalul nu are nevoie de principii morale și  
educație pentru a fi animal, în vreme ce omul  
fără acestea este, prin acțiunile și comporta-
mentul lui, de multe ori inferior animalului. Inte- 
resant este că, imediat după naștere, omul nu  
se deosebește cu nimic de animal, comporta-
mentul lui fiind unul instinctiv. Treptat, el începe  
să învețe, creierul lui dezvoltându-se și acumu-
lând noi și noi deprinderi și cunoștințe, apare 
și evoluează conștiința de sine ca funcție a cre- 
ierului, procesul în ansamblul său fiind unul com-
plex și destul de lent, depinzând mult de cadrul 
familial în care-și duce existența ființa umană; 
urmează apoi școala (educația) și societatea ca-
re-și pun amprenta asupra devenirii sale ca OM. 

LIbERTATEA	OMULUI	DE	A	ALEGE	(LIbERUL	ARbITRU)
Cea mai semnificativă diferență între om și 

animal mi se pare a fi însă faptul că omul are 
libertatea de a alege în mod conștient, animalul 
neavând conștiință și rămânând în continuare 
la stadiul de manifestare a instinctului de 
supraviețuire, deși o pondere redusă în existența 
sa o are și un anume tip de învățare (de la 
părinți, de la grupul căruia îi aparține), dar – una 
mecanică, imitativă, neconștientizată. La om, 
posibilitatea de a alege în mod conștient este, 
credem, chiar esența libertății sale. La rândul 
ei, această libertate are o rațiune divină: când a 
creat ființele umane, Dumnezeu a vrut ca ele să 
fie eliberate de orice fel de constrângeri,  El nu 
a vrut niște roboți care să asculte de comenzile 
Sale, a vrut oameni adevărați și cu adevărat 
liberi. Căci Dumnezeu nu impune absolut nimic 
omului și, deși este creatorul a toate, orice 
stându-I în putință, EL nu poate face nimic 
irațional (un munte fără altitudine, o pădure fără 
copaci, un bolovan pe care nu-l poate ridica, un 
cerc pătrat, un băț fără capete, etc.). 

Însă primii oameni înzestrați cu puterea 
minunată a liberei alegeri, au abuzat de liber-
tatea lor, făcând alegeri greșite ale căror con-
secințe s-au propagat până în ziua de azi; fiindcă 

Dumnezeu este responsabil pentru realitatea 
libertății, însă oamenii sunt cei responsabili 
pentru modul în care ei o folosesc. Sfântul Vasile 
cel Mare și Fericitul Augustin numesc libertatea 
omului de a alege între posibilitățile de acțiune-
schimbare care i se oferă ca fiind manifestarea 
”liberului arbitru”, eroarea și răul fiind rezultatele 
alegerilor conștiente dar greșite ale omului, 
incapabil să le predetermine consecințele. Prin 
urmare, Dumnezeu nu poate fi responsabil și 
pentru producerea răului căci astfel ar dispărea 
perfecțiunea creației Sale. 

Liberul arbitru al acțiunii implică în esență 
existența libertății alegerii acțiunii ca stare de 
fapt, nu doar ca o stare mentală, simulată de o 
posibilă acțiune, căreia nu îi corespunde ceva 
efectiv. Așa se face că tot ceea ce ni se întâmplă în 
prezent este efectul alegerilor făcute în trecutul 
mai îndepătat sau mai apropiat (prezentul 
nici nu poate fi asociat / evaluat temporal, de 
altfel) și, în același timp, cauză a ceea ce ni se 
va întâmpla în viitor. Însăși existența omului este 
o permanentă succesiune de alegeri pe care le 
face, înțelepciunea lui constând în a prevedea 
consecințele alegerilor pe care le face. Dacă 
aceste consecințe sunt rele, înseamnă fie că 

omul a ales în necunoștință de cauză, ceea ce 
nu-l absolvă însă de răspundere, fie că el a ales 
conștient fiind că urmările vor fi în flagrantă 
contradicție cu principiile morale de viață și / 
sau cu legislația socială. Și într-un caz și în altul, 
omul și numai omul își hotărăște calea de urmat, 
Dumnezeu neavând absolut niciun amestec în 
alegerea sa.   

Pentru a fi mai concret vreau să amintesc în 
acest punct de un scriitor mai puțin cunoscut – 
Grey Owl (”Bufniță cenușie”) se cheamă după 
pseudonimul său literar, numele său real fiind 
Archibald Belaney (1888-1938) – un canadian 
de origine britanică, aventurier și vânător 
pasionat, pretins indian ”ojibway”, considerat 
unul dintre ”cei mai eficienți apostoli ai 
sălbăticimii” (John Sugden, Review of Donald B. 
Smith, „From the Land of Shadows: The Making 
of Grey Owl, American Indian Quarterly”, 1991), 
în același timp – soț și tată renegat, dar un 
admirabil scriitor. Într-o carte superbă (”Oameni 
și animale”, Ed. Junimea, Iași, 1974) acesta a 
spus un mare adevăr: ”Învinuim de nenorocirile 
noastre soarele, luna și stelele – o admirabilă 
diversiune al cărei autor este omul”. 

(Continuare în pag. 7)



(Urmare din pag. 4)
La noi la români, parte a schimbării tuturor, s-a produs ca un 

carnaval organizat de Crăciun. Mascați în revoluționari, unii se 
jucau de-a hoții și vardiștii, în timp ce lumea entuziasmată de 
schimbare nu prea înțelegea cine sunt teroriștii și nici salvatorii 
naționali, în pulovere și cu banderolă pe brațul stâng! Ce a fost? 
Și cum s-au întâmplat evenimentele?, procesul deslușirii fiind 
în curs (al istoriei desigur!), vor afla strănepoții noștri, oricum 
dezinteresați atunci de eveniment! Să vezi ce Constituție! și ce 
minuni de mineriade moderne, vreo șapte!, s-au iscat pe plaiurile 
mioritice pentru trecerea de la epoca de aur - care durase în 
piatră, nu numai orașele, ci și o generație școlită pentru a face 
ceea ce încă rezistă în peisaj!-, spre epoca de carton! Cum altfel, 
într-o piesă regizată magistral de un actor celebru ?(apoi și mai 
și!), filmată de un regizor experimentat ? (apoi și mai și! Chemat 
să facă raport altei răzmerițe, de prin 1990/Tg.Mureș!), condusă 
de un militar...în general, travestit și el ?(în rezerva întotdeauna 
roșie!), cu voinicul voinicilor pus mai mare pe subteranele cu 
mineri, șobolani și resurse tăinuite? Ce dirijor iscusit ne vom fi 
găsit să ducă schimbarea în direcția cerută și ce argați își va 
fi ales, numai dintre cei neîntinați! Da. Trecerea a fost abruptă 
către o epocă de carton, magistral etichetată de autor. O tranziție 
spre hârtia volantă, turma votantă, dusă prin fente, cu promise 
procente de creșteri, indecente, când inflația da roade, pentru 
vremi năroade. Fără muncă frate, cum să aibă banul greutate? 
Cum să știe lighioanele cocoțate, carte?, fără facultate cu diplome 
și doctorate trucate?, cu doar gir de beizadea și averi de sub 
saltea?, ori că le-a dat vârsta tura,  moștenind nomenclatura? 
Cum să se dea plecați de la putere pretorienii?, când ei au 
știința cameleonului și știu striga: trăiască noul stăpân! Pentru 
repoziționare era nevoie de întuneric, ori chiar de-o sfărâmare a 
pietrei să se aleagă praful! Ce metaforă cu... luminița de la capătul 
tunelului! Ce lung este tunelul nostru, numai bun să ascundă o 
vreme reașezarea celor rele în noile poziții! Și cum s-a întârziat 
trecerea prin el să se consume prin uitare, mult mai departe 
decât termenul prescrierilor faptelor, să se poată da grațieri fără 
judecată necesară, să se dea peste cap hoțul să poată deveni 
onorabil cetățean model. Vorbind de deșert, piatra, să poată 
deveni nisip, avea nevoie de concasare și morărit fin. Să se aleagă 
cu adevărat praful! Vor apărea râșnițe legiuite, special, să dea 
ordonanțele pentru noii breslași politici, răsăriți ca ciupercile în 
mana deșertului!

Mi-am pus întrebarea cum să-ți interpretez... partitura? Să 
te citesc ca pe un Iov care se tânguia lui Dumnezeu că prea lasă 
pe Satana să-și facă de cap? Că în jocul dialecticii, cu evoluția 

lumii, alba-neagra își întoarce precum pământul, după o vreme, 
polaritatea? Că profețiile cu sfârșit al lumii, cu apocalipse, 
sunt predicții ale experiențelor trecute, și la îndemâna unui 
simț al realității mature? Ca o căutare a jumătăților desprinse 
din androgin, căutându-și reîntoarcerea? Ca pe un conflict al 
diversității, reductibilă la Cain și Abel? Ori, pur și simplu, ca o 
aruncare a monedei să ne arate ea care este fața care decide? 
Cred că va trebui să iau ceva din fiecare. Concluzia... după Iov, 
este că în final, după toate caznele trebuie să fim optimiști. Altfel 
ce sens ar avea epistola pentru 2050? Să ne întreținem speranța 
cu învățătura istoriei care constată periodizările cu căderi și 
renașteri, cum scriptura ne vorbește de viață, cazne, pătimiri, 
moarte și învieri în alte dimensiuni. Să fim de acord că lucrurile 
pot fi de piatră, de bronz, de fier, carton, de hârtie, de păpădie, 
on line și apoi după soarte se vor preface , prin pietrificare, într-o 
nouă sisifică încercare. Fiecare început, spune un alt Poe, vorbind 
despre mirabile semințe, ridică de pe un mormânt o piatră. M-am 
dumirit repede! Cartea este trăirea ta de om care a scris și cu 
dalta în piatră, a pus forme vorbitoare în bronz, a revărsat culoare 
pe cartoane, a pus semne pe hârtie să dea chip scripturii din 
gândul său frământat. Și nu doar atât. Ai iscat în cifrele esențiale  
(acel 0 și 1, amintite mai sus!) ideile înnoitoare și le-ai pus să se 
arate profile zborurilor celor grele! Te-ai făcut impiegat sensurilor 
să nu se ciocnească, tocmindu-se între verde și roșu! Apoi chiar 
sensurile opuse le-ai găzduit să se obișnuiască cu dezbaterea  în 
respectul dreptului la opinie! Oare nu de aici s-au născut durerile că 
forumurile și asociațiile de creație, nu se pot dezbăra de programe 
și porunceli, care îngrădesc tocmai libera exprimare a artei, a 
culturii autentice, a crezului?; că legislația, fie este croită partinic, 
cu adresă, fie nu are puterea să se impună în spirit? Ai deprins 
muzica sferelor și ai făcut-o accesibilă și celor ce nu i-au deprins 
încă limbajul, dacă mă gândesc numai la cronicile evenimentelor 
de la Filarmonică (căreia îi cunoști bine, și îi recuperezi adevărul 
nașterii în orașul... de piatră!), apoi chiar sferelor le-ai dat o 
naștere, prin programare și execuție prin comandă numerică, 
să se arate simboluri vorbitoare, prin subînțelesul artei. Vorbele 
zboară, se topesc în imediatul rostirii, uneori fără ecou. Și apa 
trece, dar pietrele mai lustruite rămân! Să mă fi înșelat oare, când 
constatam că numele primite anticipează soarta omului? Că sunt 
legitimări pentru ce va să vină? În cazul tău sigur nu m-am înșelat! 
Petre, și pe deasupra Simion, să fie și piatră de temelie multora 
s-a arătat mai altfel primilor dascăli care vor fi văzut în el, dincolo 
de pretențiile școlii cu programe formative, dar și cu îndoctrinări 
forțate, pe omul de mâine cu sensul celui ce se elibera prin sine, 
să fie el ... Chiar o spui undeva că istoria trebuia rescrisă și că 
cea adevărată trebuia scrisă pe cont propiu. De acord cu tine, mai 
ales că am descifrat bine lecția Brâncuși și „poveștile”care voiau 
să ni-l prezinte altfel! Ca de altfel și cele despre Enescu, Eliade, 

Blaga și chiar despre ciopârțitul, ba subevaluatul, ba supralicitatul 
Eminescu! Că despre conflictul care opune, în altă războire pe 
daci și romani, care contestă romanizarea ca proces civilizator 
și cel despre Posade, Rovine, Uniație, 23 august, 1989 și multe 
altele, rămâne cum am stabilit...

Crezi că ai fi dobândit polivalența, fără meșterii cei mari din 
preajmă? Crezi că în Râmnic, orașul tău de piatră, să fi și tu de 
piatră, te-ai fi născut cu spiritul înnoitor, dacă semănătorii tăi 
nu vor fi adus cu ei și duhul roditor și înnoitor al evacuaților, din 
civilizata Bucovină? Apoi ca purtător al noului, într-un pământ 
fertil, dar cu semănătorii de departe alături, ai fi fost rebelul, mai 
altfel, decât cele obișnuite ale locului? Am înțeles greu disputa 
între a fi evacuat și a fi refugiat! Clarificarea ei, pe care ai făcut-o, 
nu fără mari eforturi, este esențială pentru a înțelege spiritul 
locului acesta vâlcean, care s-a înnobilat. Închei această... epistolă, 
despre cartea ta, cu această subliniere pentru că acest act istoric 
a făcut posibilă venirea ta pe lume, așa cum ni te prezinți: o 
personalitate remarcabilă și greu repetabilă! Părinții tăi, din 
masa evacuaților veniți în Oltenia de sub munte, se iviseră prin 
spațiul interferenței benefice a Apusului imperial (din 1774!) cu 
Răsăritul țarist, în pământul moldovean din vecinătatea Hotinului. 
Pe aceste pământuri ale interferenței spiritului, cu tensiunea 
geopolitică a plăcilor tectonice, niciodată stabile s-au născut  mari 
valori, exponențiale, ale românilor. O statistică sumară poate 
ilustra marele potențial al acestui izvor de românism autentic 
și permanent cu îngrijorări pentru fruntariile moșiei. Decizia 
evacuării, luată de Ion Antonescu, urmărea salvarea unui tezaur 
inestimabil de aur cenușiu, să nu încapă pe mâna dușmanului! 
Tezaurul a fost evacuat să poată fi valorificat într-un loc prielnic, 
fief basarab autentic, cum va fi fost în istorie plaiul moșnenilor 
din nordul Olteniei. Cum au strălucit oamenii acelei elite sunt 
lucruri cunoscute, intrate demult în conștiința celor atinși benefic 
de lucrarea lor. Chiar recuperarea ta din această carte este un ar-
gument. Evacuarea aceasta a făcut posibilă și nașterea ta Petre, 
să crești din pământul vâlcean, piatră nouă, într-un oraș de pia-
tră. Erai sămânță adusă de semănătorii aleși să răsari și să-ți fie 
asistată creșterea... în noua ta baștină. Pământul vâlcean ți-a fost  
prielnic, confirmând parabola semănătorului. Ești împlinirea ace- 
lei evacuări providențiale care a dat orașului de piatră o perso-
nalitate să-i facă cronica unei cumpene ca o apocalipsă, să fie 
marcat hotarul sfârșitului erei de piatră și al ivirii celei de carton.

Cartea ta, ca o spovedanie sinceră, este cuceritoare! Ea  te 
respiră prin toate filele. Oricâte măști ți-ai pune și ne-ai pune, 
celor din dialogul cu tine, nu te poți ascunde. Ai aflat desigur că 
scoaterea din ascundere, după cum spunea Heidegger, înseamnă 
ființare, adică spirit viu al adevărului...

Mulțumiri pentru darul tău, Petre!
25.02.2021

O carte foarte bine structurată, un nume în 
trei ipostaze aproape geniale în toate for- 

mele sale, scrisă de Dodo Niță; un maestru al mono- 
grafiei românești care în puține pagini, cu ilus-
trații sugestive (care să nu deranjeze scrisul - lite- 
ra) reușește să transmită informații cât o enciclo- 
pedie vastă. De remarcat că între text și grafică 
există o oarecare legătură - condiționare - amân-
două sunt simple și deosebit de reliefante...De 
aceea se citește, cartea, cu foarte mare interes, 
ușor, reținându-se foarte mult. Acesta este rostul 
cărții, cititorul să rămână cu ceva, să devină mai 
conștient de realitățile ce se întâmplă în jurul 
său... Cititorul simte gustul atmosferei culturale 
interbelice, și asta este important, interbelicul, 
dovedindu-se a fi cea mai prolifică perioadă de  
cultură integrată europeană, deci de mare va-
loare; românii, chiar, putem spune, cuceresc Euro- 
pa cu un start ce fusese luat la sfârșitul de secol XIX  
și începutul de secol XX. O lume a românilor pe 
care nu degeaba străinii o botezase cu calificative 
de genul Bucureștiul  supranumit „micul Paris” 
sau Timișoara, „mica Vienă”! ...Clujul, probabil, 
„mica Budapestă”, nu știm dacă Iașul și Chișnăul 
nu erau comparate apreciativ cu...Cernăuțiul, 
despre care noi știam că era considerat ca a 
doua capitală a țării, până în 1944... 

DODO	NIȚĂ:	„MARGA	ȘTEFĂNESCU-INCREDIbILUL	DESTIN	AL	UNEI	
ARTISTE	CENTENARE”

O carte monumentală pen- 
tru știința tipografică, și edito- 
rială, care atestă, fără a face  
propagandă deșănțată, faptul  
că presa putea să fie consi- 
derată ca a patra, a câta?, pu- 
tere în acestă țară...Astfel cons- 
tatăm că tirajul vândut cons-
tituia sursa principală de venit, 
și nu ca acum, când sursa prin- 
cipală este subvenția. Proba- 
bil că și atunci exista subven-
ție, dar, în mod sigur, ea era  
condiționată de cifra de vân-
zării a publicației...În acest sens  
a existat o educație care nu  
putea promova nimic în afara 

experienței, celebră fiind reco- 
mandarea lui Mihail Drumeș 
(când era director de publi-
cație): „Mai învață și vino la mine peste zece 
ani”! ...Să nu uităm impactul lui Drumeș asupra 
civilizației românești interbelice și postbelice, 
Craiova, prin dirijorul Modest Cichirdan al 
Filarmonicii Oltenia, în 1988, a reeditat romanul 
„Invitație la vals” de Mihail Drumeș în acea 
perioadă, când criza de carte bună românească 

niciodată și, tocmai de la Ministerul Agriculturii, 
i se întinde o mână de ajutor: în toamna lui 
1947 va fi angajată acolo ca desenator tehnic.” 
Margareta Ciurdărescu, fostă Ștefănescu, cu o 
istorie a vieții complet inversă după 1947 față de 
cea dinainte, interbelică, mărtirisire personală: 
„Aici am cunoscut un doctor din Cluj, strămutat 
și el de nevoie tot la Galați, ne-am căsătorit și 
am rămas împreună pentru tot restul vieții, pe 
malul Dunării. Facultatea mea s-a muntat la un 
moment dat la Iași. Majoritatea celor încadrați 
acolo nu ne-am dus după ea. Eu am rămas în 
învățământul licealunde am predat desenul, 
și pentru că știam franceza și engleza, am fost 
folosită și laorele de limbi străinre, până am ieșit 
la pensie, la 58 de ani”. 

Să citești o asemenea carte la 70 de ani după 
anii interbelici, cu realitățile lor, este o adevărată 
bucurie, o mare satiasfacție că încă mai avem 
ocazia să ne bucurăm că România a existat 
în acei ani ca un onorabil stat european, că a 
continuat să existe tot atât de onorabil până în 
1989...desigur, și să fim triști că am ajuns astăzi 
să constatăm că am pierdut, material, aproape 
tot ce am consolidat și construit nou, atunci.

p	cickirdan

devenise ca-tastrofală (perso-
nal dădusem la negru 1000 de 
lei pentru „Delirul” de Marin 
Preda...

Revenind la structura volu- 
mului: un nume de artist îm- 
părțit la trei: Eugeniu Ștefă-
nescu-Est (tatăl), Marga Ștefă-
nescu (fiica) și Margareta Ciur- 
dăreanu (soția)...Iată cine a fost  
Eugeniu Ștefănescu în viziunea 
lui George Călinescu: „George 
Călinescu i-a consacrat aproape 
o pagină în monumentala sa 
Istorie a Literaturii Române de 
la începuturi până în prezent, 
încadrându-l  la capitolul Sim- 
boliștii. Înrâurirea franceză, ală- 
turi de Ștefan Petică, Dimitrie 
Anghel, Ion Minulescu, N. Da-

videscu, Emil Isac, Elena Farago, George Bacovia 
și alții.” Despre fiica lui Ștefănescu, Marga 
Ștefănescu, Dodo Niță scrie: „Marga Ștefănescu 
nu mai are unde să publice. A divorțat de soțul 
ei Vintilă Dumitru Tătărescu, care fusese aruncat 
în închisoare de noul regim. Tatăl ei este pe cale 
de a-și pierde vederea. Dar speranța nu piere 

METAMORFOZAREA	ORAȘULUI...
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Galina	MARTEA

Cu o impunătoare carte de vizită, scriitorul Ionuț Țene 
de această dată se prezintă în fața cititorului cu un nou 

volum de versuri „Solitudini”, cu un subtitlu „100 de poezii”, 
apărut la Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2021, pagini 131, 
prefață realizată de Constantin Cubleșan (scriitor, critic și istoric 
literar, prozator, dramaturg, poet). Foarte activ în producerea de 
valori culturale și estetice, cu prioritate prin punerea în lumină 
a producției literare de diverse genuri - poezie, proză, eseu, 
publicistică, știința istoriei - în ansamblu, Ionuț Țene își exprimă 
mesajul artistic prin imagini expresive, pline de sens, pline de 
farmec scriitoricesc ce emană numai încântare și frumusețe 
autentică. Scriitorul și istoricul clujean, născut la 23 februarie 1972, 
în orașul Drăgăşani, județul Vâlcea, de-a lungul timpului a adunat 
în palmaresul său literar și științific lucrări de mare valoare, care 
s-au remarcat prin conținuturi calitative și inovative, având esență 
de fond în cultura națională română. Astfel vorbind, în literatura 
română este prezent un scriitor matur care demonstrează 
aptitudini reale în arta scrisului, climatul intelectual fiind format 
din studii universitare (Facultatea de Istorie a Universităţii Babeş-
Bolyai, licenţiat în 1995), studii de masterat (Master în Istoria 
Contemporană şi Relaţii Internaţionale, aceeași universitate, 
1996), studii de masterat cu dublă specializare (Master în Dreptul 
Muncii, Universitatea Bogdan Vodă, Cluj-Napoca, 2010), studii 
de doctorat (Doctor în Istorie, Universitatea Babeş-Bolyai, 2008), 
precum  și multe alte calificări în diverse domenii sociale. 

Pe lângă activitatea științifică, cu precădere în domeniul 
istoriei, Ionuț Țene este un minunat și talentat scriitor și în 
domeniul literaturii, acumulând în realizările sale mai mult de 20 de 
volume de versuri, eseuri, publicistică, aprecieri critice: „Bal ca-n 
iad” (versuri, 1993), „Roşi de lună” (versuri, 1997), „De izvoare” 
(versuri, 1999), „Manifestaţii studenţeşti anticomuniste la Cluj în 
1946” (istorie, 1999), „Suflet dac” (versuri, 2001), „Reflecţii critice 
despre o Teologie a Istoriei” (istorie, 2001), „Capitala în Ardeal” 
(eseuri, 2002), „Cronici de istorie românească” (eseu istoric, 
2003), „Poezia noastră cea de toate zilele” (critică literară, 2004), 
„Viaţa mea, clipele” (versuri, 2007), „Clujul Universitar, 1944 – 
1948” (2008), „Biografii Universitare Clujene. Mărturii orale” 
(2013), „Contra Curentului” (2015), „Valeriu Gafencu. O biografie 
teologică a Sfântului Închisorilor” (2016), „Ridurile pietrei” 
(2018), „Solitudini” (versuri, 2021), altele. Ca urmare, despre 
creația literară a domnului Ionuț Țene au scris și s-au pronunțat 
mulți critici literari și personalități eminente din cultura română, 
unul dintre ei fiind scriitorul și criticul Ion Cristofor care spune: 
„Ionuț Țene este un apostol al poeziei postdecembriste”. Deci, 
în circuitul public românesc sunt prezente lucrări remarcabile în 

POETUL	IONUȚ	ȚENE	LA	MATURITATEA	ARTEI	SCRIITORICEȘTI

versuri, proză, eseistică, critică literară, iar autorul acestora fiind 
Ionuț Țene - poet, eseist, publicist, prozator, critic literar, istoric 
și, nu în ultimul rând, inspector superior în cadrul Serviciului 
Învăţământ, Cultură, Culte al Primăriei municipiului Cluj-Napoca; 
director editorial, NapocaNews.ro; redactor-colaborator Jur-nalul 
Românesc din Viena; preşedintele Fundaţiei Culturale Sarmi-
segetuza din anul 1997; membru fondator al 
Ligii Scriitorilor din România, 2006; etc.

Referindu-ne la volumul de față „Soli-
tudini” - 100 de poezii” vom scoate în evidență 
faptul că avem de-a face cu un scriitor-poet  
de o mare sensibilitate – intensitatea afec-
tivă, emotivitatea și multe alte însușiri de 
excepție specifice autorului se perindă prin 
capacitatea expresivă în a transmite și a 
provoca intens emoția artistică sau, mai bine 
zis, receptivitatea literar-artistică. Este ceva 
uimitor în acest sens, respectiva abordare 
văzându-se prin „În ziua de azi oamenii nu se 
mai văd/ Și nu se ating/ Acum clipele închid 
ochii pe stradă/ Iar întunericul flămând 
aleargă ca leul în junglă/ Să înghită păcatul 
care eliberează/ Doar această zi fără mâine 
şi ieri/ Fără o frângere de pâine și pahar cu 
vin la cină” („Înșelare”); însă perceperea 
asupra fenomenelor ce aparțin existenței 
umane din acest univers este o viziune plină 
de sensibilitate accentuată asupra lumii 
pământești prin intermediul căreia se resimt 
și se desprind constant stările sufletești ale autorului, în centrul 
subiectelor fiind în mod prioritar suferința și îndurarea sufletească, 
dar și indolența semenului său „Poate într-o zi am să zbor doar cu 
aripa frântă/ În văzduh va rămâne amintirea păsării/ Și aripa care 
mângâie cerul până la asfințit/ Poate nu va mai fi atunci izvorul 
de aer// Noaptea înnebunită de singurătate/ Va spăla pe față 
oglindirea stelelor din fântâni/ Și oamenii vor căuta doar acea 
măiastră/ Care nu va fi descoperită” („Niciodată”). Cu un impuls 
divin și o inteligență aparte, poetul Ionuț Țene are un mare spirit 
de imaginație, în cele din urmă având capacitatea de a reda cu 
multă iscusință mesajul artistic printr-o formă concretă, evident, 
reprezentând un conținut literar arhiplin de sentimente inocente 
față de băștinașii săi, ținutul natal, univers, față de tot ceea ce este 
firesc în viața pământească și propriu omului din astă lume: „Un 
colț de rai este acolo/ Unde se apune în genunchi/ Și soarele se 
închină/ E răsăritul acestui pământ/ Plămădit de rugăciuni și mori/ 
Care macină lacrimi/ Care coboară zborul măiastrei lui Brâncuși/ 
Unde firele de iarbă dansează înnebunite/ Ciocârlia pe rapsodia 

lui Enescu/ Iar cerul paște urmele pașilor Mioriței” („Colț de rai”). 
Pe lângă meditațiile pline de zbucium și încordare pentru epoca și 
timpul necăjit, pentru omul și societatea acestuia care sunt mereu 
în decădere, pentru idealuri și năzuințe existente și inexistente, 
poetul prin arta cuvântului dorește să fie transferat și în limitele 
tăcerii și a singurătății, a liniștii și a împăcărilor sufletești, astfel 

declarând credință deplină în tot ceea ce este 
divin și sublim: „Ești singur cu singurătatea/ 
Și nimeni nu bate la ușă/ Doar vorbele/ Se 
reîntorc tăcerile aspre/ Și lacrimile nu mai 
dor/ Și aerul se aude cum se frânge-n dor/ În 
trup de flori ce ofilesc durerea/ Și depărtarea 
picură clipe de vis/ Dintr-un robinet de mult 
închis” (Însingurare). Aceste lucruri despre 
autorul cărții le menționează și Constantin 
Cubleșan, care scrie astfel: „Viziunile sale sunt 
nu atât sumbre, cât mai ales marcate frisonat 
într-o atitudine a decepției și a lamentoului 
singurătății ori a însingurării: „Traversează 
orașul noaptea sălcie/ Singurătatea cântă 
undeva departe/ Undeva se aude cum rupe 
acordeonul/ Inima din oamenii străzii sau 
poate/ Lacrima iubirii căzute pe asfaltul de 
catifea” („Orașul alb”). 

Creația poetică a domnului Ionuț Țene 
este o construcție perfectă despre viața 
lumească cu toate subtilitățile și preocupările 
ei existențiale; despre realități umane, dar și 
imaginare ce sunt corelate prin conținuturi 

spirituale și materiale, corespunzător fiind desemnată structu- 
ra internă și externă a unui subiect sau a unui proces vital. 
Urmărind cu multă atenție mijloacele de expresie pe care le aplică 
autorul, remarcăm că acestuia îi reușește foarte bine să pătrundă 
în cadrul tuturor acțiunilor și întâmplărilor care se vor istorisite. 
După cum ne mărturisește prefațatorul cărții Constantin Cuble-
șan „Volumul Solitudini, datorat lui Ionuț Țene, impune în pei- 
sajul literar clujean, și nu numai, un poet matur, cu o voce dis-
tinctă în galeria poeților generației sale, marcat profund de 
actualitatea timpului său căruia îi dedică emoționante versuri de o 
sinceritate frapantă” - , la rândul nostru putem confirma că poetica 
lui Ionuț Țene din volumul „Solitudini” se axează pe factorul uman 
al existenței, mesajul având o intensă vibrație sufletească ce  
se asociază și se încadrează atât în limitele comunicărilor științi-
fice și folosofice; cât și în limitele unor cercetări de cugetare 
metafizică sau cosmologică, care definesc conținutul lumii 
înconjurătoare prin natură și cu prezența puterii divine, spiritului, 
nemuririi.

(Urmare din pag. 5)

Da, așa este, de multe ori noi, oamenii, 
în lașitatea, îngâmfarea și ipocrizia care ne 
caracterizează pe mulți dintre noi – acestea 
fiind, atenție, alegerile noastre pur și simplu! – 
învinuim nu doar astrele menționate, desigur 
– mataforic, de acest autor, ci chiar pe… 
Dumnezeu, considerând apriori că dacă El este 
creatorul a toate, tot El trebuie să fi creat și răul 
din lume. 

Iată aici și o părere personală: cine îmi spune 
că n-a avut momente în viață în care și-a spus 
că aceasta este o mare porcărie, eu îi spun că 
minte cu nerușinare! Asta nu echivalează cu 
a-L învinui pe Dumnezeu? Vă fac o mărturisire: 
de nenumărate ori, confruntându-mă cu 
mizeriile vieții (nu din vina ei, desigur, ci a mea 
și a semenilor!), am exclamat: ”N-am făcut eu 
lumea! Cine a făcut-o să-și vadă de ea!”. Or, asta 
nu înseamnă oare înseamnă că-L fac răspunzător 
fix pe... Dumnezeu de necazurile mele?! 

Unii dintre noi am putea obiecta întrebând: 
ce alegeri au putut face deținuții din închisorile 
comuniste? Da, au avut de ales chiar și aceia 
și chiar în acele condiții absolut îngrozitoare! 

Căci unii au ales să-și pună toată nădejdea în 
Dumnezeu și să reziste, ba mai mult – ajutându-
și cum au putut confrații de suferință și devenind 
astfel ”sfinții închisorilor”, iar alții au ales să-și 
abjure credința devenind torționari odioși ai 
celorlalți și, după eliberare, informatori fideli ai 
Securității care n-au ezitat să-și ”toarne” prieteni 
și rude, chiar membri ai propriei familii!

”Libertatea omului e partea divină din el” 
– a spus pe bună dreptate Petre Țuțea, dar și 
Liviu Rebreanu a avut drepate când a spus: 
”Libertatea e cea mai mare nenorocire pentru 
poporul care nu-i copt s-o aibă”. Căci, iată, după 
decembrie 1989, mulți concetățeni au înțeles 
libertatea ca fiind dreptul de a face ce vor și nu 
ca dreptul de a nu face ce nu vor. 

Desigur, a fost tot o chestiune de alegere, de 
manifestare a liberului arbitru. Iar conscințele se 
văd astăzi! 

Extinzând puțin conceptul, ați observat că 
noi, românii, niciodată nu suntem vinovați de 
ceea ce ni se întâmplă rău? Întotdeauna alții 
sunt de vină, de obicei străinii și în special evreii, 
americanii și... Uniunea Europeană! Noi suntem 
frumoși, harnici și deștepți, ce zic eu? – cei 
mai frumoși, cei mai harnici și cei mai deștepți 

de pe fața pământului, ce să facem însă dacă 
restul omenirii nu există decât pentru a ne face 
nouă rău, din invidie, desigur, căci noi suntem 
nemaipomeniți și extraordinari, ce mai – alfa 
și omega ale omenirii, nu altceva! Nu i-ar trece 
însă niciunui astfel de... românaș prin cap că, 
dacă-și bate cineva joc de el, o face pentru că 
poate și pentru că are de cine-și bate joc, iar 
pentru asta - EL ESTE SINGURUL VINOVAT!

Realitatea zilelor noastre, când ne 
confrunțăm cu o pandemie devastatoare, ne 
arată că, paradoxal, mulți semeni, deși știu 
adevărul, văd adevărul, simt adevărul, aleg 
totuși minciuna. Este absolut uluitoare lipsa 
lor de rațiune! Există în filmul ”Men on Fire” o 
replica celebră rostită de personajul principal: 
”Un glonț spune întotdeauna adevărul”; dacă 
în acel film adevărul clamat era că glonțul ucide 
indiferent de părerea celui ucis despre el, aici 
adevărul este că virusul SARS-CoV-2 ucide 
indiferent dacă omul crede că el există sau nu!    

Pe de altă parte, trebuie menționat și faptul 
că există alegeri pe care omul nu le poate face; 
și asta – în mod logic, rational. Poate omul alege 
între a se naște sau nu? (Nu între a exista sau 
nu, căci omul se poate alege să se sinucidă). 

Poate omul să-și aleagă părinții, familia în care 
să se nască, locul sau timpul în care să se nască? 
Întrebări retorice, desigur! Așa se face că omul 
este condamnat să trăiască / existe înainte de 
a înțelege / conștientiza viața și să ”meargă” 
înainte de a-și putea alege ”calea”! 

Nu pot spera decât că acele alegeri pe care nu 
le-am putut face vor fi pentru noi circumstanțe 
atenuante la judecata supremă, deși realizez că 
punând în felul acesta problema, de fapt, pentru 
ele îl fac răspunzător tot pe... Dumnezeu, uitând 
că ”doar cel care nu speră nimic este într-adevăr 
liber” (Edward Young). Da, recunosc – sunt un 
păcătos... cârcotaș, căci numai gândul că viața 
mea ar fi putut fi cu mult mai rea decât a fost, ar 
trebui să mă facă să-I mulțumesc Lui neîncetat 
pentru tot ce mi-a dat!

Închei cu o parafrază personală la celebra 
rugăciune a abatelui Oëttinger: dacă omul și-ar 
folosi puterea numai pentru a schimba ceea ce 
poate fi schimbat, calmul numai pentru a suporta 
cee ce nu poate fi schimbat și înțelepciunea 
numai pentru a putea face diferența, atunci 
lumea ar fi aproape perfectă. Și, da, toate sunt… 
chestiuni de alegere, fiindcă… suntem ceea ce 
trecutul a sădit în noi!

LIbERTATEA	OMULUI	DE	A	ALEGE	(LIbERUL	ARbITRU)



Joi 15 aprilie 2021 în curtea interioară a Muzeului de Artă  
din cadrul Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” a 

avut loc vernisajul unei expoziții de pictură, „Cocoși”, a artistului 
plastic Marius Ghica, din Craiova, profesor de limba franceză; 
precum și lansarea de carte a acestuia, intitulată „Cosmopolis - 
Eseuri și tălmăciri despre noi și viața din Cetate” (Editura Aius, 
Craiova, 2020)

«GHICA Marius (pseudonimul lui Marius Ghita), se naște la  
26 oct. 1954, Băilești. Critic literar și eseist. Fiul lui Ion Ghița, 
economist, și al Teodorei (n. Duțulescu). Urmează Liceul „Nicolae 
Bălcescu” din Craiova; Facul-tatea de Filologie, sectia franceză-
română a Universității din Craiova (1974-l978). Profesor de limba 
franceză la Calafat (1978-l985); redactor la revista Ramuri (din 
1985). Debutează cu cronici despre L. Blaga, C. Noica. E. Papu 
în Ramuri (1981), publicând apoi la toate revistele culturale din 
țară articole, traduceri, eseuri despre scriitori și filosofi români și 
francezi.

A publicat volumul de eseuri „Facerea poemului” (1985) și 
„Omul poietic pe tărâmul limbajului” (1989). Interesul pentru 
Paul Valery, demonstrat mai ales de primul volum este ilustrat și 
de ediția „Paul Valery, Poezii - Dialoguri” » (www.referatele.com).

«De ce s-a decis Marius Ghica să abordeze în inedita sa 
expoziție tocmai acest simbol arhe- 
tipal al cocoșului? Iată explicația dată 
chiar de autor în textul de prezentare al  
evenimentului: „Eu mă consider doar un 
împătimit al culorii, un mare iubitor al culori- 
lor aşadar. Iar în lumea culorilor, cred că este 
loc pentru toţi. Sunt un filolog de profesie, 
devenit acum, spre senec-tute şi un pătimaş 
filocolor(…). Tocmai pentru că sunt atât 
de viu coloraţi, atât de policromi sau mai 
degrabă pentru că sunt singurele făpturi 
hărăzite de Dumnezeu să ne vestească zorii 
fiecărei zile, dar şi apusul soarelui şi venirea 
nopţii. În mitologiile lumii, cocoşul este 
simbolul bărbăţiei, al luptei duse până la 
capăt, al orgoliului, al forţei şi energiei, al curajului şi îndrăznelii, 
al frumuseţii virile” » (fragment din textul de prezentare a 
expoziției).

*

Trebuie să recunoaștem că atunci când am primit invitația 
pe Internet de la Tiberiu Aniniș din cadrul Muzeului Județean 
„Aurelian Sacerdoțeanu” și am văzut genericul expoziției „Cocoși”, 
am revăzut în memorie expoziția de pictură de acum zece ani 
tot de la Muzeul Județean, a lui Marin Sorescu,  în urma căreia, 
impresionat de vâna puternică a poetului cu care mânuia pensula 
în tentă impresionistă, am notat în poemul 
„Marin Sorescu pictor”: „…păsările lipite 
de pictură/ sunt rachete/ nu sunt avioane/ 
zbor în sens înapoi/ și univers/ dinspre cer 
spre pământ/ cad în picaj/ dramatice păsări 
rachetă/ și păsări de foc/ păsări stravinsky/ 
mereu negre/ în penaj cu zvastici/…” În 
expoziție aveam să constatăm că lumea 
lui Sorescu, din imaginile surprinse de 
tablourile sale, era una a deziluziilor și a 
desacralizării acestei lumi aflată în cădere 
liberă de la statutul umanității de care se 
putea bucura poetul în același timp pictor; 
în timp ce lumea cocoșilor lui Marius Ghica 
ni se arătă ca una a rezistenței solare, plină 
de optimism, o lume ca a necuvântătoarelor, care nu disting 
realitatea decât prin culori… 

Surpriză plăcută la vernisaj, cu destulă lume, l-am cunoscut pe 
maestrul craiovean și l-am agreat din start asociiundu-l imediat cu 
familia de artiști, craioveni, mari amatori de interferență a artelor 
cum sunt și au fost:  Alexandru Firescu, Silviu Purcărete, Andrei 
Gheorghe, Dan Lupescu, Mircea Suchici, Cristian Ciomu, Silviu 
Bârsanu…Ne-au uimit tablourile, mulțime de tablouri - explozie 
de culoare - și mai ales, cum ne place nouă, desen și  culoare, 
desenul artă sacră, și simbolică, care parcurg împreună  întregul 
parcurs istoric din istoria artelor universală… Stiluri și stiluri, o 

MARIUS	GHICA	LA	MUZEUL	DE	ARTĂ	DIN	RÂMNICU	vÂLCEA
singură idee împodobită în zeci de variante, imaginea cocoșului 
de toate neamurile, galinaceea imberbă cu pene în loc de barbă, 
cu creastă și mărgele roșii, și care pe lângă alte cele bărbătești, și 
de oprit timpul în loc dimineața, conține în formula sa neoclasică, 
atât secera la coadă, cât și ciocanul….mai ales când i se zbârlesc 
penele din creștetul capului. Da, cocoșul nostru părintesc, nu 
cocoșul galic, nici alt tip de cocoș și, care, sub slava cerului de 
deasupra noastră, încă mai este prezent în toate curțile satului 
românesc…chiar și în vilele din orașe. Nu am auzit pe nimeni, 
niciodată, că ar fi fost deranjat dis de dimineața de cântecul 
drept ca o rază de soare inversă, de la pământ la cer, al cocoșului 
românesc; noi aici la Vâlcea îi spunem, oltenesc!

Expoziția a fost organizată, alături de dorința expresă a 
autorului, de către Muzeul Județean Vâlcea împreună cu  UAP 
Filiala Vâlcea, avându-i prezenți, alături de Marius Ghica, pe 
Claudiu Aurel Tulugea, directorul muzeului, și Gheorghe Dican, 
președintele Filialei UAP Vâlcea. Pe lângă cei trei, care au și 
comentat evenimentul din curtea interioară a minunatei vile 
„Simian” s-a mai produs și scriitorul Ion Predescu din partea USR, 
cunoscut istoric și critic literar, dar și de artă plastică (vizuală cum 
i se mai spune, mai nou).

*

Claudiu Aurel Tulugea: -  Distins oaspete! 
din zona noastră a Olteniei, din Craiova mai 
exact,  care ne onorați cu această  frumoasă 
expoziție de pictură și distinși invitați vâlceni 
și din București, expoziția pe care dvs o vedeți 
astăzi prezentă pe simezele curții interioare a 
muzeului de artă este un eveniment cu dublă 
semnificație, pentru că pe lângă expunerea 
tablourilor  avem și o lansare de carte, iată, 
cu același autor. Mai mult, despre eveniment 
o să vă vorbească colegul nostru domnul Gh 
Dican, dar nu înainte de a vă mulțumi încă 
odată că sunteți alături de noi. Vreau să 
mulțumesc colegilor de la muzeul de artă 
pentru că s-a făcut posibilă această expoziție 

și lansare de carte, de asemenea pentru munca care au depus-o 
în aceste patru zile. Mulțumesc și invitaților noștri de la BJ, dar 
și presei, pentru că ați venit astăzi să popularizați evenimentul 
nostru într-o perioadă în care lumea este din ce în ce mai săracă 
în evenimente culturale. Instituția noastră încearcă să fie alături 
de cei care iubesc cultura și care iubesc frumosul. Artele vizuale 
totdeauna au avut un success deosebit în urbea noastră și în 
județul nostru de aceea vă rog să vă bucurați de ceea ce veți 
vedea astăzi aici. Încă odată, vă mulțumesc în mod deosebit.

Gh Dican: - Aș vrea să vă spun că expoziția 
are un itinerar, a început la Craiova în urmă 
cu ceva timp, după aceea a avut loc la Muzeul 
Alexandru Ștefulescu din Tg Jiu, apoi a venit 
la Râmnicu Vâlcea, urmând ca în această 
formulă să se mute la Muzeul Literaturii 
Române din București. Eu cred că  itinerarul 
poate să continue pe măsură ce bobocii (de 
cocoș-sublinierea noastră) se înmulțesc sau 
se mai răresc din ei prin orașele vizitate…
Vreu să  salut prezența aici a domnului 
Valentin Iacob, prietenul meu de la revista 
Formula As care s-a deplasat împreună cu 
echipa, în aceste zile la Râmnicu Vâlcea 
pentru a realiza un reportaj cu mânăstirile 

din județul nostru, probabil că pregătesc o pagină specială pentru 
Paști. De asemenea îi mulțumesc domnului profesor Predescu 
pentru că a răspuns provocării noastre și a venit astăzi aici. De 
asemenea sunt convins că emisiunea pe care continuă să o facă 
la VTV va avea astăzi un invitat special și, sper, să fie o reușită. 
Mulțumesc tuturor colegilor mei de la secția de artă care au 
pus umărul la realizarea acestei expoziții. Mulțumesc presei în 
special corespondentului local al TVR care face un reportaj pentru 
studioul territorial de la Craiova. Am făcut un joc de glezne ca să 
ajungem la subiectul de astăzi, expoziție cu „Cocoși”, și o carte 
extrem de interesantă pe care eu am cumpărat-o, sunt primul 

compărător, și am și autograful autorului! …Am promis mai 
demult că de câte ori un prieten tipărește o carte eu o să 
fiu printre primii cumpărători, în așa fel ca prin aceasta să 
avem și noi o contribuție ca ea să reușească. 

Întorcându-mă la expoziția noastră, să ne descrețim 
frunțile și să vă spun ce îmi spunea bunica mea despre  
găinile  care cântă cocoșește; și, care, bunică, când auzea 
că o găină cântă cocoșește, a doua zi o tăia, acesta fiind un 

semn rău! Altfel, dincolo de motivul pe care îl folosește maestrul 
Ghica, pentru noi cocoșul este simbolul bărbăției, plinului de 
energie, plinului de culoare, un simbol al masculinității. Avem 
cocoși pictați în manieră impresionistă,  cocoși picassoieni în care 
vedem partea cubistă… Văd acolo în fundal un cocoș extrem de 
simplificat, extrem de stilizat care mă duce cu gândul la păsările 
lui Brâncuși!...Sunt foarte multe elemente de natură narativă, 
multe provocări, care au loc atunci când privitorul este imaginativ 
și poate să anticipeze o sumedenie de sensuri pe măsură ce 
parcurge imaginea plastică. Avem un mod de tratare textual, dar 
și unul extrem de curajos în alăturarea cromaticilor…se alătură 
culori care altfel nu s-ar armoniza, în cazul acesta, și credem că 
acest lucru este important, faptul că dincolo de desenul stilizat, 
esențializat, culoarea este curajos aplicată. Aproape că fiecare 
culoare este un strigăt, este ca un cântat de cocoș în momentul 
când se crapă de ziuă și când somnul ne este întrerupt de aceste 
orologii naturale! Trebuie să vă mai spun că unul dintre acești 
cocoși va poposi și în colecția acestui muzeu de artă, și noi suntem 
onorați de această donație…În mod simbolic am așezat cele două 
lucrări de sculptură ale lui Silviu Bârsanu în această expoziție a 
lui Marius Ghica, pentru că domnia sa a fost cel care l-a însoțit în 
ultimile clipe ale vieții și pe ultimul drum…

Ion Predescu:  - Vă spun că este o sărbătoare astăzi, o sărbătoare 
că astăzi, aici, discutăm despre Derrida, și aici este și domnul 
profesor Marius Ghica, o sărbătoare puțin previzibilă până în 1990. 
Noi citeam pe acest Derrida și pe care profesorul nostru Mihai 
Ionescu îl aprecia foarte mult.   Această carte a lui Derrida pe care 
am răsfoit-o și apoi am conspectat-o pagină cu pagină și pe care 
am adus-o să v-o arăt și dumneavoastră a fost dragă generației 
mele, și care se numește (îi citește numele în limba franceză n.n) 
a instituit un nou tip de gândire metafizică, filosofică, cu inflențe 
din Heidegger și Noica...Dar ceea ce a făcut domnul Marius 
Ghica este sub semnul științei și al 
gândirii în desfășurare, dumnealui 
vorbește despre, sigur idee Derrida, 
conceptul de turmă... Scriitorul Ion 
Predescu a pus accent din punctul 
de vedere al criticului literar (care 
trebuie să recunoaștem este unul 
cu totul special și specific numai 
dumnealui valoris și interesant de 
altfel) pe cartea prezentată dar cu  
referire la cartea studiată de dum- 
nealui și expozant, a lui Derrida, am- 
bii (I. Predescu și M. Ghica) bucu- 
rându-se în același timp, împărțind 
această bucurie a unor vremuri 
trecute,  trăite intens, vârf în cultura 
românească, anii șaptezeci, anii de 
studenție din cadrul universităților 
din Iași și Cluj Napoca, care, să  
recunoaștem, deși centre univer-
sitare diferite, aveau cam aceeași 
autori de cursuri și de studii lite-
rare...La un moment dat, chiar, era 
un dialog între cei doi  protagoniști, 
critic literar și autor de carte, care 
savurau amintiri comune, având 
aceeași vârstă...Din păcate prezența 
măștii pe gură în cazul celor doi 
protagoniști a făcut ca nu tot timpul 
discuțiile, dialogurile dintre cei doi 
să fie inteligibile, motiv pentru care, dumneavoastră, cititorii 
acestui material să aveți întreaga atmosferă cu iz filosofic și literar, 
științific, a discursu lui domnului Predescu.  

     

Marius Ghica, un maestru al desenului, al culorii (ca un „strigăt 
de cocoș” cum spunea foarte plastic Gh Dican), un maestru al 
eseului, iată, un cerebral scriitor, și-a întreținut în continuare 
admiratorii, aducâd un elogiu plin de sensibilitate și estetic la 
adresa orașului nostru, vieții culturale din urbe, apoi domnia sa 
a dat frâu liber amintirilor despre începuturile carierei literare 
și plastice care, toate, converg către spiritualitatea din aceată 
enclavă culturală a Olteniei noastre care se manifestă de jumătate 
de mileniu între cultura est și vest europeană cu atâta ...acribie! 
Râmnicul, Vâlcea fiind într-o totală armonie cu cetatea banilor, 
Craiova-„maxima” (istorică)!... 

*

Să mai dăm un citat din lucrarea aflată pe Internet despre 
acest scriitor - artist plastic, www.referatele.com, pentru a ne 

8 mai/2021
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IRINA	LUCACI	S-A	RIDICAT	LA	CER,	
URMÂNDU-L	PE	CONSTANTIN	LUCACI

Pe 31 martie 2021 www.btv.ro (Banat TV) ne informează că soția sculptorului Constantin Lucaci (1923 – 2014), Irina 
Lucaci, în vârstă de 94 de ani a încetat din viață, în București. După moartea marelui sculptor, după părerea noastră 

cel mai mare sculptor român, și nu numai, din secolul XX și primul sfert al sec XXI, Irina Lucaci, prin decizie personală a 
donat lucrările maestrului decedat, cele din atelier și din curtea TVR, Teatrului Național din București, 20 buc. și Primăriei 
sectorului 1 din capitala României (montate în scuarul din fața primăriei). 

Intol	Press

Liliana	POPA

La Muzeul Național de artă al României - corpul Krețulescu  
s-a deschis o xpoziție inedită: „Iosif Iser ne invită să 

călătorim în Franța, Spania și pe la noi”. Desigur, cu gândul, dar 
asta poate fi stimulant pentru călătorii reale mai ales că, încet, 
încet, lumea scapă de restricții.

Vă invit să vedeți expoziția „Călătoriile lui Iser”, la MNAR, 
în corpul Kretzulescu, o expoziție care are ca temă „călătoria”, 
călătoriile lui Iosif Iser (1881 - 1958) - Turcia - 1919 - 1920; Franța - 
între anii ‘20 și ‘40; Spania - anii ‘30.

Expozitie temporară Iosif ISER la Muzeul Național de Artă al 
României. Lucrari expuse pentru prima oară, o tranșă necunoscută 
din perioada 1910 -1940, perioada ce a dat măsura talentului său. 
Lucrari din colecțiile/donațiile Iser si Moise Weinberg de la Muzeul 
Colectiilor De Artă . 60 de lucrari - ulei și grafică - gravuri, laviuri, în 
tuș, tușuri colorate acuarelă, tempera și guașe vernisate.

*

Între 21 mai 1881, ziua în care s-a născut, și 25 aprilie 1958, 
când s-a stins din viață, tot în capitală, după ce tocmai încheiase o 
expoziție cu nu mai puțin de 115 tablouri, Iosif Iser a parcurs toate 
etapele consacrării: a făcut  explorări și descoperiri personale, a 
trăit boem la București și la Paris, a cunoscut  singurătatea de 
atelier, acolo unde prinde contur viziunea personală, s-a bucurat 
de forțele impresionante ale culorii și și-a imaginat chipuri multe, 
în care poți ghici povești. Sedus de forțele telurice, n-a încetat 
să le picteze, ca un fel de Zorba Grecul fascinat de frumusețea 
oamenilor și convins că „cea mai mare nebunie e să n-ai nicio 
nebunie”. Între primăvara în care s-a născut și cea în care a 
murit, Iosif Iser a parcurs un drum într-un timp dintre cele mai 
complicate, în care s-au îngrămădit două războaie mondiale, 
un timp în care a trebuit să redescopere de mai multe ori ce 
înseamnă frumusețea vieții sau bucuria și forța de a trăi.

La început, evitarea oricărei formule estetice și mai ales refuzul 
de a perpetua arta „pentru burghezi” l-au dus pe tânărul care 
tocmai terminse liceul și executase, la comandă, două desene (10 
lei bucata), spre grafica de presă, care căuta să abordeze și să 
marcheze critic actualitatea apăsătoare și, de la un punct încolo, 
de neînțeles.

Aceasta a fost prima etapă din calea lui Iosif Iser, care s-a  
îndepărtat tot mai mult de arta de salon, conformistă, senti-
mentală și, înainte de toate, nesinceră. Nicolae Tonitza explica 
această fugă astfel: „Iser fuge din banal nu din dorința de a epata 
prin extravaganțe, ci dintr-o profundă necesitate sufletească: 
temperamentului său viguros nu-i convin platitudinea și dulce-
găria, sub orice formă și sub orice lumină s-ar ascunde ea.”

În 1899 a plecat la München ca să studieze arhitectura, pe 
care a abandonat-o pentru Academia de Artă, care îl dezamăgește 
pe tânărul dornic să spargă tiparele și să arate altceva, pentru 
că e inflexibilă, convențională și rece. Este perioada în care Iosif 
Iser începe să colaboreze la Jugend și Simplizissimus, reviste 

IOSIF	ISER	LA	MUZEUL	DE	ARTĂ	AL	ROMÂNIEI

satirice cu caracter social. Avangarda din Montmartre are timp 
s-o cunoască, fiindcă locuiește câțiva ani la Paris, unde studiază 
la Academia Ranson și frecventează lumea din care făceau parte, 
de exemplu, conaționalul Constantin Brâncuși sau pictorul André 
Derain.

După cinci ani, se întoarce la București fără să-și fi încheiat 
studiile, își organizează prima expoziție la Palatul Ateneului, 
apoi o expoziție personală la Pitești și se angajează la Adevărul 
pentru caricaturi care să interpreteze realitatea politică. Spiritul 
său protestatar găsește terenul cel mai fertil pentru a-și încerca 
puterile: încondeiază politicieni, atitudini și idei. În primele două 
decenii ale carierei sale, reușește să aducă spiritul satiric în arta 
românească, desenând pentru publicații progresiste, fără să 
facă vreo concesie platitudinii sau sentimentalismului. „Ieșirea 
lui Iser din necunoscut”, scria Tudor Arghezi, „răsturna tot ce se 
îngăimase până la el în materie de pagină ilustrată. Până atunci 
desenul fusese un spațiu prost mânjit și se chema caricatură. 
[…] De cum s-a vădit, Iser a fost o autoritate și poate că singurul 
novator necontestat”.

Observând omul în ipostaze cât mai diverse, Iosif Iser își face 
un fel de ucenicie prin cafenelele Bucureștiului, supreviețuind din 

propriile desene. Acolo sunt adevăruri de necontestat ale ființei 
umane, acolo se văd splendoarea și mizeria, binele și răul, albul și 
negrul, amestecate în diverse forme și nuanțe. Brăila și Constanța 
au, și ele, cafenelele lor, și pictorul se oprește și prin ele să facă 
pasteluri și, de asemenea, portrete de artiști, pentru ca în anul 
1922 să se întoarcă în presă, la Facla.

Dobrogea, un ținut care îl entuziasmează și care se va dovedi 
o mină de aur pentru arta sa, o descoperă câțiva ani mai târziu, 
când începe să picteze lumea pe care o vede și trăiește la Marea 
Neagra, la porțile Orientului. Surprins în peisaje, portrete și 
nuduri, farmecul Dobrogei, geniul locului, se reflectă amar, 
senzual, în ocruri pământii. Fiecare dintre noi a văzut cel puțin o 
pânză ca Familie de tătari, Cafenea la Balcic, Peisaj din Constanța, 
Tătăroaiacă, Odaliscă, Sărbatoare la Balcic, Orientală cu văl alb, 
Nud în șalvari verzi, Nud cu eșarfă albastră, Cadâne etc. Aceste 
lucrări l-au consacrat definitiv, asigurându-i un loc confortabil 
în pictura românească. Despre această inepuizabilă dragoste, 
artistul însuși mărturisea: „Dobrogea a fost cea mai bună școală 
pentru mine. Estetica mea? Incontestabil, ea vine din Dobrogea 
și din natură în genere. Compoziția peisajului dobrogean e haina 
mea. Peisajul acela plat, nud, jos, animat de personajul masiv, atât 
de monumental, al locului, apare mult mai bogat decât priveliștea 
cea mai luxuriantă din lume.”

După expoziția din 1916, care a cuprins lucrările cu variațiuni 
pe această temă, nimic nu mai pare să stea în calea entuziasmului 
său artistic, de a cărui valoare era perfect conștient și nu se 
îndoia, spun contemporanii. După ce luptă pe frontul din Moldova 
în Primul Război Mondial, își reia pictura.

După scurta perioadă a tablourilor pe teme de război și după 
o călătorie la Constantinopol, își deschide o expoziție intitulată 
Constantinopol-Curtea de Argeș. Acest „realist de o sinceră 
ferocitate”, cum îl descrie Nicolae Tonitza, expune la Salonul de 
Toamnă din capitala Franței, al cărui societar devine, precum și la 
importante galerii din oraș, dar și de la Dresda, Berlin, Amsterdam, 
Bruxelles. Lucrează mult: uleiuri, guașe, gravuri, desene, acuarele. 
De fapt, după 1920 are nenumărate expoziții personale, mai 
puține de grup. Din 1921 până în 1934 a locuit din nou la Paris, 
de unde a revenit în România după Al Doilea Război Mondial. 
În 1937, împreună cu Petrașcu, Meda și Jalea, a obținut Marele 
Premiu la Expoziția Internațională de la Paris și, ani mai târziu, în 
1954, a fost prezent la Bienala de la Veneția.

Puținele explozii cromatice la care a îndrăznit Iosif Iser în 
pictura sa, ferindu-se de elemente excentrice și de sentimentalism 
în înfățișarea culorii locale, senzualismul cald, discret, în care 
și-a învăluit personajele preferate, mai mereu femei, cărora le-a 
conferit o expresie de ființe din altă lume, ne-au lăsat un maestru 
care creează tablouri puternice cu mijloace discrete, un artist 
matur și sigur pe sine, care într-o epocă în care arta trecea prin 
schimbări majore, și-a urmat drumul neabătut, fără a se lăsa 
sedus de noile posibilități ale picturii. 

21 mai 2021

face indirect o impresie despre profilul său literar (în această 
fază, necunoscând conținutul cărții lansate cu ocazia acestui 
vernisaj). …« E aici o evidentă înlocuire a omului ...„natural” prin 
imaginea omului ca produs al activității intelectuale superioare 
(și nu trebuie să surprindă toata polemica antiiluministă purtată 
în filosofia modernă, la Gadamer sau Derrida, de pilda). Aceeași 
opoziție dintre „natural» si „cultural» conduce la concepția 
derridiană despre „ecriture». Marius Ghica face o prezentare 
sintetică a gândirii lui Derrida, asupra căruia revine în mai multe 
rânduri în carte. El este, alături de nu foarte mulți cercetatori 

români care au scris despre filosoful francez (între ei Liviu Cotrau, 
Ioana Em. Petrescu și Andrei Marga) unul dintre bunii cunoscători 
de la noi al acestui autor (Paul Valery n.red.). Capitolele centrale 
ale carții abordează problematica hermeneutică a sensului. 
Evenimentul hermeneutic constă în ajungerea în vorbirea actuală 
a ceva ce e spus în cadrul „tradiției»; alteritatea textului instituie 
necesitatea interpretării, al cărei caracter speculativ o îndrumă 
să apară nu ca simplă „repetare» a unui obiect, ci ca nouă creație 
a înțelegerii. Gadamer extinde competența hermeneuticii până 
la a vedea în ea un aspect universal al filosofiei înseși, ceea ce ii 

atrage obiecțiile lui Habermas după cum, prin depășirea accepției 
clasice, schleiermacheriene, a hermeneuticii, el își atrasese și 
criticile aripii tradiționale (Emilio Betti, E. D. Hirsch-junior). (www.
referatele.com)

NOTA: Vezi pe www.culturaarsmundi.ro articolul cu același titlu 
(mai redus ca întindere) și pe Video Arhiva filmul intitulat la fel…

Simona	Maria	KIS
Petre	CICHIRDAN



bĂUTURILE	ALCOOLICE	NU	SE	
RECOMANDĂ	COPIILOR

- Bunicule, trebuie să știi că acestea sunt 
lucruri ilegale pentru copii!...dar și pentru tătici.

Peter	KIS

TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR

CRIZA	DE	MUNCĂ	ȘI	REALITATEA…	ASTĂZI
DE	PATRUZECI	DE	ANI	NU	FACEM	RECLAMĂ	DECÂT	LA	MICROTEHNOLOGIE	

(ȘI	MUZEE	DE	ARTĂ	MODERNĂ)	
(I)

Leontina	RUS

Din start trebuie să spunem că pentru a fabrica 
„procesoare” care sunt microprograme înglobate în 

piese de microdimensiuni, produse de microelectronică și 
micro mecanică fină (există și o facultate astăzi care se ocupă de 
mecatronică) este nevoie de o industrie tradițională, care tratează 
produse de mari dimensiuni, și despre importanța căreia nu mai 
vorbește nimeni, meseriile aferente lor, aproape, fiind pe cale de 
dispariție…cum să se mai îndrepte tinerii către asemenea profesii, 
dacă văd - aud tot timpul pe micile ecrane, câtă propagandă se 
face meseriilor legate de IT (până și scutirea de impozite la tinerii 
IT-iști tot de campanie deșănțată tine în defavoarea industriilor 
de bază)...Clar, nu se puate concepe o producție de procesoare, 
de obiecte IT în absența unor industrii grele capabilă să satisfacă 
nevoia de produse de metalurgie, metalurgia pulberilor, de 
produse de sculărie și matrițerie, care în general apelează la 
producția de oțeluri speciale. A vorbi de industria de procesoare, 
de industria de robotică, de produsele IT fără a le corela cu 
industriile grele ajutătoare este o mare eroare în ceea ce privește 
organizarea și conducerea societății, trăinicia și constituția viieții 
viitoare, terestre și interplanetare. Nu se poate despărți mecanica 
tradițională de mecanica cuantică. Nu se poate despărți Euclid 
de Einstein. Fabricația de IT-uri și microprocesoare este apanajul 
societăților slab dezvoltate până mai ieri, astăzi și mâine super 
puteri…De ce, cum? Colonialismul reînvie nu prin subjugarea 
fizică a stalelor sărace, dar cu forță de muncă ieftină și bogate 
în zăcăminte rare, ci vânzându-le procesoare și obiecte IT, mai 
nou, construindu-le fabrici de produs cu roboți, automobile și 
alte bunuri de larg consum; chiar IT-uri, chiar roboți! Muncitorii, 
numiți acum operatori, alți muncitori, vor lucra la bandă și la 
infrastructură  nemecanizată; desigur, nu vor trage la jug, nu vor 
sparge piatră, dar se vor aliena la bandă și în fața unui ecran. Viitorul 
încă rămâne al industriilor clasice, producătoare de materiale și 

semifabricate, de mașini și utilaje, de scule și matrițe, desigur în 
combinație cu produsele care țin de informatică, IT, comunicarea 
informației. Moda cea mare de care nu se vorbește rămâne încă 
frăția dintre mecanică și electronică…Noi nu ascundem la nimeni, 
de aceea încă mai tipărim pe hârtie care miroase a ziar, că într-
adevăr trăim cea mai mare criză a utimilor șapte mii de ani! criză 
a muncii, a demnității și a cinstei… 

*

«	Criza	procesoarelor	-	Cum	s-a	ajuns	aici	
și	de	ce	nu	se	pot	produce	rapid	mai	multe

 

(…)  Probleme de producție în piața procesoarelor au mai fost, 
însă numai pentru anumite tipuri de cip-uri scumpe și pentru 
puțin timp. De data aceasta sunt însă mari probleme și pentru 
cele mai simple și ieftine procesoare, cele care se găsesc în foarte 
multe aparate din jurul nostru.

Este un business de 500 miliarde dolari, un business în care 
fabricile sunt greu de construit și în care procesul de producție este 
fantastic de complex, fiindcă este nevoie de gaze, de chimicale și 
de utilaje scumpe, iar în hale trebuie să nu intre niciun fir de praf.

Apoi, cip-urile gata făcute călătoresc mult și trec multe granițe 
pentru a fi testate, „împachetate” și apoi livrate la destinație, 
unde sunt integrate în milioane de senzori și de aparate. 
    

Probleme	de	prognoză	în	industria	auto    

Mulți producători auto, precum Dacia, Volkswagen, Toyota, Ford, 
Audi, Honda sau Mazda, au anunțat în ultimele luni că sunt nevoiți 
să reducă temporar producția din cauza unei penurii de micro- 
procesoare. Componentele minuscule, dar esențiale, sunt produse  
mai ales în Taiwan și în China, dar mai mulți factori au făcut ca 
industria auto să nu mai poată cumpăra de la furnizori suficiente 
cip-uri care urmau să fie puse pe diversele sisteme ale mașinii.

Procesoarele sunt folosite în diverse sisteme ale mașinii, cum 
ar fi cel de frânare, sistemul de injecție, infotainment, cruise 

Tatiana	SCURTU	

„Trei metri deasupra cerului” este primul roman de dragoste al 
scriitorului și regizorului italian Federico Moccia, publicat pentru prima 
dată în 1992 și reeditat în 2004, atunci când este realizată și prima 
ecranizare după acest roman. Cea de-a doua ecranizare însă îi aduce 
succesul, într-o producție spaniolă, în anul 2010, romanul fiind tradus 
ulterior în paisprezece limbi, ajunge un bestseller internațional, cu peste 
douăsprezece milioane de exemplare vândute. În limba română apare 
în 2017.

Romanul dezvăluie povestea de iubire dintre doi adolescenți din 
nordul Romei la începutul anilor 1980, Babi Gervasi, elevă silitoare a 
unei școli private, o fată frumoasă și mândră, și Stefano Mancini, un 
băiat exploziv, care creează multe probleme după divorțul părinților 
săi. Părinții lui Babi sunt împotriva acestei relații, precum cei ai Julietei, 
din tragedia shakespeariană  „Romeo și Julieta”, ceea ce îi face pe cei 
doi tineri să lupte pentru legătura dintre ei, astfel că drumul pe care 
îl vor parcurge va fi presărat de evenimente și dificultăți. 
Babi îl va însoți pe Step (Stefano) în cursele clandestine 
de motociclete la care acesta participă, iar un accident va 
face ca fericirea lor să fie știrbită, să se îndepărteze unul 
de celălalt și să meargă în viață pe căi diferite.

Titlul romanului aduce o imagine a înălțării, cu fața 
spre cer, cei doi tineri își evocă gradul de fericire și de 
iubire. Ce este dincolo de cer? E ceva mai sus de infinit? 
Pentru iubire se pare că mai sunt trei metri: „În fiecare 
persoană se ascunde o alta… poate mai frumoasă, poate 
mai nouă, poate a ta.”

Cea de-a doua carte a trilogiei așază personajele 
în alte lumi, alte relații, într-o viață care nu le aparține, 
care îi pustiește, îi golește de sclipire. Viețile lor seamănă 

control sau la componentele de siguranță. Cum mașinile devin tot 
mai ”high-tech” de la an la an, nu este de mirare că sunt necesare 
tot mai multe cip-uri, estimarea fiind că în două decenii s-a dublat 
ponderea componentelor electronice în costul total de producție 
al mașinii. .

Problema este că aceleași companii care produc cip-uri pentru 
industria auto, produc și pentru companiile care scot pe piață cele 
mai vândute gadget-uri. Cum sute de milioane de oameni au stat 
acasă mult din cauza pandemiei, au avut nevoie de smartphone-
uri, laptop-uri, tablete, TV și console, iar cererea de procesoare a 
crescut peste puterile industriei de a produce.

Foarte multe companii auto au fost nevoite să reducă producția 
din cauză că nu au stocuri suficiente de microprocesoare, iar asta 
se întâmplă din mai multe motive: economice, politice și, evident, 
derivate din nebunia creată de pandemie. Per total estimările 
sunt că producția auto mondială va fi strict din cauza crizei 
procesoarelor cu aproximativ două milioane de unități mai mică. (…) 
    

De	ce	nu	pot	fi	construite	mai	multe	procesoare    

Răspunsul simplu este că procesoarele sunt foarte complicat 
de construit, într-un mediu perfect aseptic, după investiții de 
miliarde de dolari și cu comenzi date cu multe luni înainte.

Fabricile de microprocesoare, așa-numitele ”fabs” sunt greu 
de construit și investițiile pentru o unitate de producție tipică 
pot fi de 10-15 miliarde dolari, suma fiind așa de mare din cauza 
echipamentelor high tech necesare în producție. Cei trei mari 
jucători - TSMC, Samsung și Intel - au și uzine în care au investit 
peste 20 miliarde dolari și cele mai scumpe echipamente folosite 
în producție, mașini gigantice, costă și 100 milioane dolari/unitate. 
     De ce nu pot producătorii să schimbe rapid tipul de cip pe 
care îl fac? Fiindcă este nevoie de alte echipamente și achiziția 
și instalarea durează. În plus, producătorii nu vor cumpăra 
echipament dacă nu au siguranță că îl vor folosi câțiva ani și deci 
că va exista cerere. » (…) (Vlad BARZA, HotNews.ro, 12 mai 2021)

„DE	TREI	ORI	TU”	–	PENTRU	CĂ	IUbIREA	NU	SE	
EvAPORĂ,	NU	SE	PIERDE	ȘI	NU	INTRĂ	ÎN	PĂMÂNT

acum cu a tuturor celor care își întemeiază o familie pentru că așa 
trebuie. Bucuria sinceră, naivă, dezinvoltă se transformă într-o analiză a 
partenerului de viață, a căutării motivelor pentru care merită să-l iubești. 
Firul epic îi urmărește frământările lui Step și deciziile sale, fiind parcă 
imobilizat sufletește, iar Babi dispare de sub lupa cititorului, regăsind-o 
doar ocazional, în pragul nunții sale, de exemplu.

„De trei ori tu” – pentru că iubirea nu se evaporă, nu se pierde și nu 
intră în pământ, Step și Babi revin în cea de-a treia carte și ne uimesc 
cu deciziile lor, dar și soarta ne uimește cu întorsătura ei, căci uneori 
ne dorim din răsputeri să mai întoarcem munții, anii, hotărârile, dar 
prezentul nu mai permite a urni trecutul. Destinul face aici ca peste șase 
ani personajele să se reîntâlnească, într-un zbucium și mai mare, iar în 
final, sufletele lor să-și poată regăsi înaltul. “De trei ori tu” este romanul 
care transformă adolescența în responsabilități și maturitate în decizii: 
„Pot accepta să eșuez, oricine poate eșua. Dar nu pot accepta să nu 
încerc.”

Devenit romanul unei generații, „Trei metri deasupra cerului” 
vorbește despre speranță. Zâmbetul unor oameni frumoși 
care au învățat, au muncit, și-au lustruit încrederea 
pentru ziua de mâine, depășind toate obstacolele vieții, 
le-a adus în final trăirea de dincolo de pământesc și chiar 
de dincolo de cer: „Dacă cineva îți zâmbește în acest fel 
doar pentru că te-a văzut, este ca și cum ți-ar spune te 
iubesc la televizor în prima seară, e ca și cum ar scrie 
aceste cuvinte pe o clădire din Montecitorio, sau le-ar 
încrusta direct pe soare.”

Fiecare își dorește să se simtă iubit și să iubească, așa 
cum a reliefat Federico Moccia în acest roman, dar nu 
fiecare ajunge la puritatea simțirii, la perfecțiunea ei, în 
cel mai simplu mod cu putință... „iar când îți vei da seama 
că drumul pe care mergi nu duce nicăieri, accelerează!”

10 mai/2021
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Insula Ostrov, situată pe râul Olt, în apropierea orașului 
Călimănești din județul Vâlcea, este singura locuită de 

pe râurile interioare ale României. La rândul ei, adăpostește 
Mănăstirea Ostrov, fiind primul lăcaș de călugărițe din România.

Tradiția datează fondarea schitului în jurul anului 1250, când 
un creștin de la Păușa a fost surprins, într-un car cu boi, de o 
mare viitură la traversarea Oltului. Speriat, a început să se roage, 
promițând lui Dumnezeu că dacă îl salvează va zidi o biserică 
pentru închinare. Legenda spune că, îndată, sub picioarele lui 
s-a înălțat o moviliță, apoi din ape a ieșit un deal, iar țăranul și 
boii săi au scăpat. Așa a apărut Ostrovul, iar pe 
locul respectiv, țăranul a zidit o bisericuță din 
bârne, care a devenit așezământ de călugărițe. 
Lăcașul a rezistat trei secole, până la Radu cel 
Mare (1495–1508). Pe temelia ei, domnitorul 
Neagoe Basarab (1512–1521) a ctitorit actuala 
biserică din piatră, care seamănă extraordinar 
de mult cu Mănăstirea Vodița, ctitoria Sfântului 
Nicodim de la Tismana (1320–1406). Biserica 
a fost sfințită nezugrăvită, pereții ei fiind 
împodobiți, în anul 1522, prin purtarea de grijă a 
Doamnei Despina Milița, cu icoane ce aparținuse 
familiei lui Neagoe Basarab, pictate la începutul 
secolului al XVI-lea, probabil de către meșteri 
formați la Școala de pictură de la Târgoviște. 
Deși multe dintre aceste icoane s-au pierdut, o 
mărturie importantă o constituie „Rapoartele lui 
Alexandru Odobescu către Ministerul Cultelor și 
Instrucțiunilor Publice relative la cercetările sale în mănăstiri“ din 
anul 1861, unde sunt menționate șase icoane.

În secolul al XVI-lea, la Schitul Ostrov s-a călugărit soția lui 
Neagoe Basarab, Doamna Despina, primind numele de Platonida 
monahia, precum și mama lui Mihai Viteazul, care a devenit 
Teofana monahia. O legendă spune că  Platonida, a stărețit peste 
60 de măicuțe, timp de 33 de ani. În toți acești ani, ea nu a părăsit 
niciodată insula, însă când a făcut-o, și-a găsit moartea la Sibiu, 
fiind răpusă de ciumă.

Deoarece biserica Schitului Ostrov a fost sfințită fără pictură, 
împodobirea ei a început în anul 1752 la altar și s-a terminat restul 
în 1760. Tot atunci, Pisania veche a fost înlocuită cu o pisanie în 
limba română cu litere chirilice.

La 22 decembrie 1838, chiliile și clădirile existente au fost 
avariate de un mare incendiu.

Pe la mijlocul secolul al XIX-lea, stareță a Schiului era monahia 
Maximila, sora lui Ion C. Brătianu (1821–1891), fostul prim-
ministrul al României, care s-a căsătorit aici, în anul 1858, cu 
Caliopia. Astfel, familia Brătienilor a avut o legătură strânsă cu 
mănăstirea de pe insulă.

Schitul de călugărițe din Ostrov a dăinuit până în anul 1890, 
când obștea monahală s-a risipit. Ulterior, clădirile au fost rezidite 
pe temeliile vechi în anul 1940. De asemenea, au mai fost făcute 
unele restaurări între anii 1956–1957 și 1962–1963.

În anii 1979–1980, când s-a început construirea barajelor 
hidroelectrice de pe râul Olt, întreaga insulă a fost amenințată să 
fie acoperită de ape.

Legenda locului spune că Elena Ceaușescu nu a vrut să se 
lase înduplecată de rugămințile monahilor, de a salva Schitul și 
parcul care la acea vreme era considerat un adevărat paradis. Era 
perioada în care bisericile din țara noastră erau distruse de pe 
suprafața pământului. Însă într-o bună zi, pe drumul spre Sibiu, 

ICOANE	MIRACULOASE
Hodighitria	-	Mănăstirea	Ostrov

Elena a avut un accident de mașină în urma căruia ajunge la 
spital. Acolo, pe patul spitalului. a avut un vis, în urma căruia s-a 
ajuns la concluzia că pentru salvarea Schitului, întreaga insulă să 
fie ridicată cu șase metri deasupra apelor. Parcul în care se afla 
Schitul era o oază de climă mediteraneană, unde creșteau lămâițe 
și mulți smochini, stejari seculari și numeroase specii de flori..

Atunci, specialiștii au elaborat un proiect foarte complex de 
salvare a Schitului, prin ridicarea insulei cu 6 metri, una dintre cele 
mai riscante soluții aplicate în domeniul relocării de monumente 
și a doua lucrare de acest gen executată pe teritoriul României. 
Ridicarea bisericii a început pe 11 august 1981 și s-a derulat 
fără incidente majore, astfel încât monumentul a fost salvat, iar 

lucrarea catalogată drept una dintre cele mai 
curajoase inițiative în domeniul restaurărilor. 
Biserica a fost salvată, dar parcul n-a mai revenit 
niciodată la frumusețea cea dintâi.

După restaurarea picturii din anul 1988, doi 
ani mai târziu străvechea ctitorie domnească din 
Ostrov, redevine așezământ monahal ca metoh 
al Mănăstirii Cozia.

Situația a durat până în anul 1996, când 
Schitul Ostrov devine mănăstire de maici, de 
sine stătătoare.

Mănăstirea Ostrov adăpostește o renumită 
Icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, 
numită „Hodighitria” sau „Îndrumătoarea”. 
Este una din capodoperele artistice din primul 
sfert al secolului al XVI-lea, pictată în tempera 
de un meșter anonim. Aici, Născătoarea de 
Dumnezeu este redată frontal, plină de noblețe, 

cu o ușoară întoarcere către Fiul ei. Ea poartă pallá și bonetă 
albastră, mânecuțe ornate cu aur și un mafarion roșu cărămiziu 
tivit la margini cu mărgeluțe de aur. Fecioria Maicii Domnului 
este redată în icoană prin cele trei stele pictate pe frunte și pe 
cei doi umeri. „Maica Domnului Îl poartă pe Domnul Iisus Hristos 
pe brațul stâng, iar cu mâna Îl arată (Îndrumătoarea) întregii lumi 
ca Mântuitor“. Pruncul Sfânt apare plin de măreție și demnitate, 
cu mâna dreaptă binecuvântând, iar în mâna stângă ținând un 
pergament ce cuprinde o inscripție în limba slavonă: „Eu sunt 
lumina lumii“. În icoană, se distinge și un vas în care se află crucea 
răstignirii, sulița și trestia. Domnul este înveșmântat cu un chiton 
albastru cu striații aurii, un clavus brun și un himation galben-
oranj, cu falduri vag pronunțate. În registrul superior al icoanei, 
în poziție de adorare, respectiv supra-venerare, sunt reprezentați 
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Această Icoană face parte dintre cele șase icoane ce se 
păstrează până astăzi în biserica Mănăstirii Ostrov, și are 
următoarea inscripție: „Aceas(tă) sf(â)nt(ă) ico(ană) fi(in)d veche 
și făcătoare de minun(i) să stricat foarte reu; s-au dres prin 
îndemnul stariți(i) Platonida și cu toată osteneala și cheltu(i)ală 
dumnealu(i) jupân… leat 1795 ghenuar(ie) Ioan Zogr(af)“. Este 
una din capodoperele artistice din primul sfert al secolului al XVI-
lea, pictată în tempera de un meșter anonim. 

Icoana Maicii Domnului „Hodighitria” sau „Îndrumătoarea” 
este recunoscută ca mare făcătoare de minuni. Pentru adeverire, 
vom prezenta câteva dintre ele, săvârșite de-a lungul timpului, 
în urma rugăciunilor credincioșilor la Sfânta Icoană, relatate și 
consemnate chiar de aceștia în jurnalul memorial al mănăstirii.

Faur Letiția din Deva, județul Hunedoara, relatează îndurerată 
despre necazul fiului său Adrian, căsătorit, tată a doi băieți, 
care suferea de o „boală rară a masei musculare fără șanse de 
vindecare, după părerea specialiștilor”. Se ruga Maicii Domnului 

din Ostrov de mulți ani și știa că nici de data aceasta nu o va părăsi 
în necazul ei: „Am întins mâna spre mâna cu care Maica Domnului 
își sprijinea Fiul Sfânt și așa m-am rugat citind Paraclisul Maicii 
Domnului”. După scurt timp, fiul ei Adrian s-a vindecat.

 Bușe Ioana, o fetiță de 7 ani din Râmnicu Vâlcea, împreună cu 
bunica ei, povestesc cum Maica Domnului i-a vindecat mânuța, 
în urma rugăciunilor și ungerii cu untdelemn sfințit de la candela 
icoanei făcătoare de minuni.

Adriana Cornelia, o creștină în etate de 63 de ani din Brașov, 
timp de câteva luni suferise de o depresie puternică, pe care 
a depășit-o total numai în urma rugăciunilor făcute la icoana 
făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

Constantin Iacob din comuna Berislăvești a dorit foarte mult 
să nu mai bea. Spune că: „Am rugat-o mult pe Maica Domnului 
să-mi ajute”. Puterea credinței și mila Maicii Domnului l-au ajutat 
pe acest om să-și revină din patima beției.

Cornelia Giurgiu din Deva, județul Hunedoara, s-a rugat 
pentru nepotul și finul său, Feri, care suferea de patima băuturii, 
făcând mult rău familiei. „Chiar numai după o zi de rugăciune la 
Sfânta Icoană, am primit vestea că nepotul meu s-a hotărât să nu 
mai bea și de atunci s-a schimbat mult în bine. Mulțumesc din 
suflet, Maică Sfântă”.

Chițu Maria din Râșnov, județul Brașov, spune foarte bucu-
roasă: „M-am rugat Maicii Domnului pentru fiul și nora mea să 
dobândească un prunc, trimițându-le iconițe cu Maica Domnului 
făcătoare de minuni din Ostrov. Întoarsă acasă, exact după o 
săptămână, am primit telefon și mi-au spus că o să aibă un copil”.

O altă minune petrecută la Mănăstirea Ostrov în primăvara 
anului 1997 este consemnată la sfârșitul sfintei Evanghelii de iero- 
monahul Grigorie Cuth de la Mănăstirea Cozia: „În data de 8 aprilie 
era planificată la schit plantarea a 260 de cuiburi de viță de vie și, 
deși totul era acoperit cu zăpadă pe distanța Sibiu – Drăgășani, 
numai pe insula Ostrov pământul era uscat și oamenii lucrau 
liniștiți la plantarea viței de vie. Aceasta a fost, spune părintele 
Grigorie, minunea Maicii Domnului. Ea este cea care a ocrotit 
toată ziua ca să nu ningă, să se poată lucra pentru lăcașul ei”.

Mazilu Nicolae, în etate de 50 de ani, bolnav de leucemie, 
din Craiova, a venit la Mănăstirea Ostrov, și povestește cum în 
toamna anului 2007 s-a rugat Maicii Domnului, vindecându-se în 
scurt timp în mod miraculos.

Diaconu Eugenia din Timișoara, aflată la Călimănești în iunie 
2008, a primit de acasă o veste înfricoșătoare: fiul său de 30 
de ani, Diaconu Aurelian fusese înjunghiat în plămânul drept, 
pierzând mult sânge, iar toată partea stângă a corpului îi era 
paralizată. Doctorii erau sceptici, nelăsând familiei prea multe 
speranțe… În locul disperării și al primului tren spre Timișoara, 
Eugenia a ales rugăciunea: „M-am rugat mult la Icoana Maicii 
Domnului făcătoare de minuni pe tot parcursul operației, prietenii 
s-au rugat și ei, și băiatul a revenit din ghearele întunericului”.

Călin și Alina din Sibiu, relatează la 29 martie 2009, că „Ajutorul 
Maicii Domnului se revarsă grabnic și peste cei care o roagă pentru 
dobândirea de prunci: „Mulțumim Maicii Domnului și Bunului 
Dumnezeu, că în urma rugăciunilor noastre ne-a îndeplinit marea 
dorință de a avea un copil”.

Insula are formă de arcă, fiind unul dintre parcurile centrale 
ale stațiunii Călimănești, iar Mănăstirea Ostrov situată în partea 
de sud, atrage prin sutele de flori, arbori ornamentali și liniște, 
mulțimea turiștilor care sosesc în județul Vâlcea.

Mănăstirea Ostrov sau „Mănăstirea dintre ape” reprezintă 
un important obiectiv turistic din Valea Oltului. Cei care vizitați 
stațiunea Călimănești – Căciulata, nu ar trebui să-l ocoliți dacă vă 
aflați în zonă.

PAvEL	RĂTUNDEANU	-	FEGHERTE
CĂ	OM	EȘTI

Dacă nu muncești și dacă nu iubești, cum tu, de alfel, din greu o faci, pentru Dumnezeu, o dovedești,
te străduiești și cu voință, te silești omenește s-areți cine ești,

că om cu adevărat ești, ce om ager, sincer, ești sub cer,
împovărat de bunătăți, în România și soarele și luna fiind ca într-un altar ca om să-ți îmulțești talanții, nativ,  slujind să-i sporești talanții îmbunătățind cu responsabilități,

c-așa cum pășești, gândești,
te miști, așa tu, te sfințești,

om ce ești, că om ești.
Miercuri, 28 aprilie 2021, Blog: Ben TODICĂ 	  



Gheorghe	PANTELIMON

La 4 octombrie 1957 a fost lansat primul satelit artificial 
al Pământului. În aprilie 1961, cosmonautul sovietic Iuri 

Gagarin a devenit primul om care a călătorit în spațiu, la bordul 
navei Vostok 1. Nava spațială a făcut înconjurul Pământului într-o 
oră și 29 de minute, iar Gagarin a devenit celebru în toată lumea. 
Prima țintă din Sistemul solar, pentru misiunile spațiale, a fost 
Luna (Selena), care se află la o distanță mijlocie de Pământ de 
384.400 km, iar prima vizită a fost efectuată în anul 1959, de nava 
spațială sovietică Luna 2. Până în prezent este singurul corp ceresc 
pe care a ajuns omul. Ziua de 20 iulie 1969 va rămâne în isto- 
ria omenirii ca una dintre cele mai remarcabile împliniri ale unui 
vis milenar. Astronomul american Neil Armstrong, care a făcut par- 
te din misiunea spațială Apollo 11, a fost primul om care a pășit 
pe  Lună rostind celebrele cuvinte: „Un pas mic pentru om, un 
salt uriaș  pentru omenire”. De multă atenție s-a bucurat și Marte 
(Planeta Roșie), a patra în ordinea depărtării  de Soare, după 
Mercur, Venus și Terra, poate cea mai populară printre pământeni.

Primele sonde spațiale către Marte au fost lansate de SUA și 
Uniunea Sovietică în anii 1960, apoi au fost trimise și au asolizat 
numeroase nave spațiale: în 1976 sonda orbitală Viking (Viking 1 
și Viking 2) – SUA; 1997 Mars Pathfinder – SUA; 1997 Mars Global 
Surveyor – SUA, care a cartografiat planeta și a adus dovezi că 
pe suprafața ei au existat ape curgătoare; 2003 Mars Express – 
Europa, care a analizat compoziția minerală a solului și a studiat 
atmosfera; 2004 Mars Exploration Rovers – SUA – a cercetat rocile 
și solul și a căutat dovezi despre modul în care apa în stare lichidă 
a modificat, în trecut, suprafața planetei și a sugerat că relativ 
recent a existat apă la suprafață. Apă în stare lichidă nu există pe 
Marte, dar albiile, văile, regiunile inundabile vechi arată că acum 
3-4 miliarde de ani au existat cantități mari de apă curgătoare. O 
parte se păstrează sub formă de gheață în subsol și în calotele 
glaciare, cum este cea de la Polul sud. Până în prezent, pe Marte, 
nu s-a detectat viață. În iulie 2011, naveta americană Atlantis a 
efectuat misiunea STS-135, ultima din era navelor spațiale.

În ultimii ani, SUA, Federația Rusă și China și-au anunțat 
planurile pentru cucerirea planetei Marte, alături de Agenția 
Spațială Europeană și cea japoneză. După ce au trecut 9 ani, pe 
2 august 2020, capsula americană Crew Dragon, care a avut la 
bord doi astronauți, a amerizat în Golful Mexic, lângă coastele 
peninsulei Florida, finalizând cu succes zborul istoric Demo-
2, spre Stația Spațială Internațională (ISS). De curând NASA 
(Administrația Națională pentru Probleme Spațiale și Aeronautice) 
– agenție guvernamentală independentă din SUA, creată în 1958, 

O	NOUĂ	ERĂ	A	ZbORURILOR	ÎN	SPAȚIUL	COSMIC

a trimis pe Marte cel mai performant robot, Perseverance, care a 
amartizat pe 18 februarie 2021, în urma unui zbor de 7 luni, după 
ce a parcurs 470 milioane de kilometri. Amartizarea roverului 
Perseverance este considerată evenimentul tehnologic al ultimilor 
ani. Cu mândrie trebuie să spunem că la realizarea acestui robot 
ultrasofisticat a contribuit și inginerul român 
Adrian Stoica, cel care a condus, între anii 2008 
și 2018, departamentul de robotică de la NASA. 
De asemenea a coordonat echipa care a creat 
și a manevrat patru rovere celebre trimise pe 
Marte. Perseverance și-a început misiunea care 
constă în găsirea unor forme de viață vechi 
de miliarde de ani. Pe 22 aprilie 2021 NASA 
a anunțat o realizare istorică: roverul a reușit 
o nouă performanță, transformând CO

2 
din 

atmosfera Planetei Roșii în oxigen.
Intrăm într-o nouă eră a zborurilor spațiale 

cu echipaj uman, în care NASA nu mai este singurul organism 
care achiziționează, deține și operează toată tehnologia. Mai 
multe companii, printre care Space X, Boeing, Axion Space ș.a. 
au contracte cu NASA pentru desfășurarea unor misiuni în spațiu. 
Primul corp ceresc care ar urma să fie cucerit de oameni este 
Luna. Colonizarea Lunii va începe în anul 2025, iar din echipaj face 
parte și o femeie. Un miliardar nipon urmează să zboare spre Lună 
în anul 2023. Expertul român Adrian Stoica consideră, însă, că am 
putea avea primele activități economice și avanposturi umane pe 
Lună în următorii 20-30 de ani, iar adăposturile umane pe Marte 
sunt un proiect pe termen lung, pentru un viitor îndepărtat. În 
următorii 20 de ani, oamenii vor ajunge și pe Marte, însă ne 
va lua mai mult timp pentru a construi primele avanposturi ale 
civilizației umane și pentru a înființa primele baze permanente. 
Următoarele ținte ar fi sateliții lui Jupiter, cea mai mare și mai 
masivă dintre toate planetele, cu cel mai mare număr de sateliți, 
printre ei aflându-se Europa, care are oceane de apă sub gheață 
și unde s-ar putea descoperi viață. În cadrul programului Artemis, 
NASA are deja ca obiectiv aselenizarea a doi astronauți până în 
anul 2024 și stabilirea unei prezențe pe Lună și în jurul acesteia, 
până în 2028 și a anunțat că, după 2030, intenționează să trimită 
un echipaj pe Planeta Roșie. De aceea se discută tot mai mult 
despre turismul spațial, cosmic și se fac oferte. Pentru colonizarea 
acestor corpuri cerești sunt multe dificultăți de surmontat. Sunt 
indicii care ne sugerează prezența pe Lună a apei înghețate, pe 
fundul unor cratere în apropierea Polului sud și se pare și la Polul 
nord. În luna octombrie 2020 NASA a confirmat, pentru prima 
oară, o descoperire uimitoare: deasupra straturilor atmosferice 

încărcate de vapori s-a detectat, fără dubiu, prezența moleculelor 
de apă în solul selenar. În atmosfera Lunii se află neon, hidrogen 
și heliu, care au fost captate de vântul solar și argon, un gaz rar 
care rezultă din dezintegrarea radioactivă a potasiului din rocile 
selenare. 

Pe Marte, planeta telurică cea mai 
îndepărtată de Soare (distanța medie 227,9 
milioane km), atmosfera este rarefiată și 
reține mai puțin căldura. Este o planetă rece 
și uscată, cu un sistem climatic foarte dinamic. 
Pe ea se produc vânturi violente și furtuni de 
praf, mai ales în emisfera sudică. În compoziția 
atmosferei se află 95% dioxid de carbon, 3% 
azot, 2% argon. Temperatura medie anuală 
este de -550 C, nu plouă niciodată, iar iarna norii 
din regiunile polare provoacă îngheț la sol. 
Dacă oamenii vor să construiască adăposturi 

pe Marte trebuie să ridice temperatura, încălzirea atmosferei 
nefiind un lucru simplu. De asemenea vântul solar poate afecta 
atmosfera, totodată trebuie creat un strat de ozon care să 
protejeze de radiația ultravioletă. Și mai este o problemă: dacă 
„verzii”, ecologiștii vor să protejeze Terra, „roșii” vor să o păstrăm 
pe Marte așa cum este astăzi. Dar cea mai grea problemă, în 
opinia noastră, este lipsa oxigenului care întreține viața.

Pe satelitul galileean Europa, unul dintre cei 60 de sateliți 
ai planetei gigant Jupiter, situația este și mai complicată. 
Temperaturile la ecuator ajung la aproximativ -1400 C. Departe de 
ecuator temperaturile la suprafață sunt chiar mai scăzute. Roca 
este acoperită cu gheață. 

Desigur că programele de cucerire a spațiului cosmic trebuie 
încurajate. Suntem convinși că noul președinte american, 
Joe Biden, le va promova fiindcă ele contribuie la realizarea 
unui obiectiv foarte important pe care și l-a propus și anume 
reconstruirea  imaginii  SUA în lume.

Românii ar fi fericiți dacă un astronaut, succesorul lui Dumitru 
Prunariu (primul român care a ajuns în spațiul cosmic pe 14 mai 
1981 și singurul cosmonaut român), ar participa la o misiune 
spațială selenară și ar călători în craterul de pe fața nevăzută a 
Lunii, care poartă numele ilustrului savant român Spiru Haret, 
cel care a conceput, inițiat și pus în practică un vast program de 
reformă a învățământului românesc și s-a remarcat  în domeniile 
mecanicii sociale și astronomiei.

Chiar dacă vor fi colonizate unele corpuri cerești, toți locuitorii 
planetei noastre Terra trebuie să ocrotească mai mult natura, 
pentru a beneficia de un mediu curat,

Mihai	MUSTĂȚEA

În primăvara acestui an, la 17 aprilie, se îm-
plinesc șapte ani de la plecarea din „toam- 

na patriarhatului” în nemurire a lui Gabriel  
Garcia Marquez. Laureatul Pre- 
miului Nobel pentru literatură, 
1982, pentru un roman și proză 
scurtă, în care fantasticul și 
realul se află într-o combinație 
inextricabilă și originală, reflec-
tând viața și conflictele unui 
continent exotic, de pe patul de su- 
ferință, trimite, din „veacul său de  
singurătate”, ultima scrisoare 
oamenilor. Lectură cu gândul la 
cel care a scris despre dragoste 
și în „vremea holerei”! Acest 
text, scris de unul dintre cei mai 
strălucitori autori sud-americani, 
este mai mult decât mișcător. Iată Ultima 
scisoare a lui Gabriel Garcia Marquez către noi, 
oamenii! Cuvinte pline de dragoste și poftă de 
viață adresate viitoarelor generații:

„Dacă Dumnezeu ar uita pentru o clipă că 
sunt o păpușă din cârpă și mi-ar dărui o fărâmă 
de viață, probabil nu aș sta să mă gândesc, dar 

ȘAPTE	ANI	DE	CÂND	GAbRIEL	GARCIA	MARqUEZ	NU	MAI	E	CU	NOI
cu siguranță aș gândi tot ce spun. Aș aprecia 
lucrurile nu prin ceea ce valorează, ci prin ceea 
ce semnifică. Aș dormi puțin și aș visa mult, 
deoarece cu fiecare minut în care închidem ochii 
pierdem 60 de secunde de lumină. Aș merge 

când alții se opresc, m-aș trezi când 
alții dorm. Aș asculta când ceilalți 
vorbesc și aș mai savura o înghețată 
cu ciocolată! Dacă Dumnezeu mi-
ar mai dărui puțină viață, mi-aș 
pune haine simple, m-aș întinde 
la soare pe burtă, dezvelindu-mi 
nu numai corpul, ci și sufletul. 
    Doamne, dacă aș avea o inimă, 
ți-aș scrie toată ura pe o bucată de 
gheață și aș aștepta să iasă soarele să  
o topească. Aș picta pe stele un poem  
de-al lui Benedetti cu un vis al lui Van  
Gogh... și un cântec al lui Serrat ar 
fi serenada pe care aș oferi-o lunii. 

Aș uda trandafirii cu lacrimile mele ca să 
simt înțepătura dureroasă a spinilor și sărutul 
vindecător al petalelor. Doamne, dacă aș avea 
un crâmpei de viață nu aș lăsa să treacă o zi 
fără să le spun oamenilor pe care îi iubesc că îi 
iubesc. Aș convinge fiecare femeie că ea îmi este 
cea mai dragă și aș trăi îndrăgostit de iubire.

Le-aș arăta oamenilor cât de mult greșesc 
dacă cred că nu se mai îndrăgostesc când încep 
să îmbătrânească, neștiind că, de fapt, îmbă-
trânesc atunci când nu se mai îndrăgostesc. Unui 
copil i-aș da aripi, dar l-aș lăsa să învețe singur  
să zboare. Pe cei în vârstă i-aș învăța că moartea 
nu vine odată cu bătrânețea, ci odată cu uitarea.

Am învățat atâtea lucruri de la voi, oamenii. 
Am învățat că toată lumea vrea să trăiască pe 
culmea muntelui, neștiind că adevărata fericire 
este să urci panta. Am învățat că, atunci când 
un nou-născut strânge în pumn pentru prima 
dată degetul tatălui său, îl va ține strâns pentru 
totdeauna.

Am învățat că un om are dreptul să-l pri-
vească pe altul de sus numai atunci când îl ajută 
să se ridice. Am învățat atâtea lucruri de la voi, dar  
de fapt nu-mi vor fi de folos mai deloc, căci din ne- 
fericire, când mă vor pune în cutia ceea, o să mor. 
   Spune întotdeauna ce simți și fă ceea ce 
gândești. Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când 
te voi vedea ieșind pe ușă, ți-aș da o îmbrățișare, 
un sărut și te-aș chema înapoi de mai multe ori. 

Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când 
voi auzi vocea ta, aș înregistra fiecare dintre 
cuvintele tale pentru a le putea asculta o dată și 
încă o dată până la infinit.

Dacă aș ști că acestea ar fi ultimele minute în 
care te-aș vedea, aș spune «te iubesc» și nu mi-aș  
asuma, în mod prostesc, gândul că deja știi. Întot- 
deauna există ziua de mâine în viață și viața ne dă 
de fiecare dată altă oportunitate pentru a face  
lucrurile bine, dar dacă cumva greșesc și ziua de 
azi este tot ce ne rămâne, mi-ar face plăcere să-
ți spun cât te iubesc, că niciodată nu te voi uita.

Ziua de mâine nu-i este asigurată nimănui, 
tânăr sau bătrân. De aceea, nu mai aștepta, 
fă-o azi, căci dacă ziua de mâine nu va ajunge 
niciodată, în mod sigur vei regreta ziua când nu 
ți-ai făcut timp pentru un surâs, o îmbrățișare, 
un sărut și că ai fost prea ocupat ca să le 
îndeplinești o ultimă dorință.

Ține-i pe cei pe care-i iubești aproape de 
tine, spune-le la ureche cât de multă nevoie ai 
de ei, iubește-i și tratează-i bine, ia-ți timp să le 
spui «îmi pare rău», «te rog», «mulțumesc» și 
toate cuvintele de dragoste pe care le știi.

Nimeni nu-și va aduce aminte de tine 
pentru gândurile tale secrete. cere-i Domnului 
tăria și înțelepciunea pentru a le exprima. 
Demonstrează-le celor dragi cât de importanți 
sunt pentru tine. Dacă nu o vei spune azi, mâine 
va fi la fel ca ieri. Și dacă nu o vei face niciodată, 
nimic nu va mai conta”. Rămas bun, oamenilor!

12 mai/2021
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Cristian	Ovidiu	DINICĂ

Plutarh.	biografie

Data nașterii lui este estimată, cu 
aproximație, între anii 45 și 48 d. Hr., în 

timpul domniei împăratului Claudiu, în orasul 
Cheroneea din Beotia, provenind dintr-o familie 
înstărită și cultivată. Studiază la Atena retorica, 
filosofia și științele vremii sale, avându-l ca 
maestru pe Ammonios Sakkas. În această 
perioadă frecventează „Academia platoniciană”.

A fost căsătorit și a avut patru fii și o fiică. 
Soția sa, Timoxene, s-a prăpădit pe când era 
încă foarte tânără și, în amintirea ei, a scris o 
foarte frumoasă „Consolare”, gen filozofic pe 
care, înaintea lui, îl abordase Seneca, în limba 
latină, ale cărui scrieri ar fi putut să le citească în 
original, pe când se afla la Roma, oraș pe care îl 
vizitează de mai multe ori și unde predă filozofia 
și morala. Obține cetățenia romană și adoptă 
numele de familie Mestrius, în semn de omagiu 
adus prietenului său M. Mestrius Florus.

Unele informații despre descendenții 
săi sunt transmise de Apuleius, în lucrarea 
„Măgarul de aur”, eroul său, Lucius, declarându-
se un urmaș al familiei lui Plutarh, de la care ar 
fi moștenit înclinația pentru scris. Data exactă a 
morții lui este necunoscută si se presupune că 
ar fi survenit, la un moment dat, între anii 120 
și 130 d. Hr., sub domnia împăratului Hadrian.

Opera

Lucrările sale au fost reunite în 1296 de către 
Maximos Planudes în două culegeri:

– „Moralia” („Scrieri morale”), alcătuite din 
eseuri și dialoguri, având ca temă comentarii 
literare, estetice și pedagogice, dezbateri cu 
privire la probleme religioase și mitologice 
(printre altele reprezentarea lui Osiris în 
mitologia egipteană). Unele texte au conținut 
filozofic, în care Plutarh se relevă ca adept al 
platonismului. („Banchetul celor șapte înțelepți”, 
un text dialogat asupra învățăturilor celor șapte 
legendari înțelepți ai Greciei antice.)

– „Viețile paralele ale oamenilor iluștri”, 
cea mai cunoscută și citită operă a lui Plutarh, 
cuprinde 50 de biografii, dintre care 46 sub for-
mă de pereche, comparându-se un grec cu un ro- 
man. Biografii separate sunt cea a Marelui Rege 

PLUTARH	ȘI	ÎNTEMEIEREA	ROMEI
persan Artaxerxes II, a lui Arat din Sikyon și ale 
împăraților romani de la Augustus la Vitellius. 
„Viețile paralele” sunt interesante nu numai din 
punct de vedere istorico-cultural, ci și pentru că  
relatează de asemeni anecdote și citate, prin care 
sunt caracterizate personalitățile respective.

21.04.753	î.	Hr.	este	consemnată	în	
istorie	ca	data	creării	orașului	Roma

Romulus și fratele său geamăn, Remus, au 
întemeiat orașul Roma, în locul unde fuseseră 
alăptați de o lupoaică atunci când erau sugari. 
Legenda referitoare la Romulus și Remus își are 
probabil originea în secolul IV î. Hr., iar data 
exactă a întemeierii Romei a fost stabilită de 
către istoricul roman Marcus Terentius Varro, în 
secolul I î. Hr.

În opera lui Plutarh numită „Oameni iluștri 
ai Romei” dedicată personalităților care au 
generat istorie în Roma, găsim creionarea 
acestor figuri mitice, precum și legenda pe care 
s-a construit istoria Romei. Potrivit acesteia, 
Romulus și Remus au fost fiii lui Rhea Silvia, 
fiica regelui Numitor din Alba Longa. Alba Longa 
este un oraș mitologic, localizat pe muntele 
Alban, în sud-estul viitoarei Rome. Înainte de 
nașterea gemenilor, Numitor a fost detronat 
de către fratele său mai mic Amulius care l-a 
omorât și pe fiul acestuia pe Lausus, pentru aș 
asigura ascensiunea. Pentru mai multă siguranță 
în obținerea tronului, Amulius a obligat-o pe 
Rhea, fiica fratelui său, să devină vestală, adică 
să rămână fecioară toată viața, în acest fel 
ea neputând da naștere unor posibili rivali la 
tron. Totuși, Rhea a rămas însărcinată cu zeul 
războiului Marte și le-a dat naștere lui Romulus 

și Remus. Amulius a cerut ca sugarii să fie înecați 
în Tibru, însă aceștia au supraviețuit și au ajuns 
la mal, la poalele muntelui Palatin, unde au fost 
alăptați de o lupoaică, până când au fost găsiți de 
ciobanul Faustulus, care i-a crescut împreună cu 
de soția sa, Acca Larentia. Gemenii află care este 
originea lor și îl înlătură pe Amulius de la tron, 
iar lui Numitor i-a fost dată din nou domnia.

Văzând că atât albanii cât și latinii erau nume-
roși, cei doi frați s-au hotărât să construiască o 
cetate. Neputându-se înțelege asupra numelui 
și conducerii viitoarei cetăți, au hotărât ca zeii 
să-i lămurească. Romulus și-a ales ca punct de  
observație Palatinul, iar Remus, Aventinul. Legen- 
da spune că i s-a arătat mai întâi lui Remus semn  
prevestitor, zeii trimițând în zbor deasupra Aven-
tinului șase vulturi. Dar și lui Romulus i-au fost 
trimiși în zbor vulturi, nu șase, ci doisprezece. 
Analizând prioritatea celui care a observat 
primul păsările, față de numărul net superior al 
păsărilor numărate de celălalt, între frați s-a iscat 
o ceartă. Aceasta a fost pricina discordiei, ce a 
alimentat o luptă sângeroasă în care Remus a 
murit răpus de sabia fratelui său. În urma acestei 
dispute s-a creat și expresia: „Așa va păți oricine 
care va îndrăzni să treacă peste zidurile orașului 
meu!” Cuvintele au fost rostite de Romulus.

Cetatea Roma a fost un oraș înfloritor ca 
niciun altul, întotdeauna urmărit însă de fatum, 
din pricina fratricidului ce a stat la baza întemeierii 
sale. Treptat populația Romei a crescut numeric 
cu oameni veniți de oriunde, care au fost primiți 
cu dragă inimă. Majoritatea dintre ei constituiau 
o adunătură -vagabonzi, cerșetori- dar și lume 
liberă. Femeile fiind puține, Romulus recurge la 
un șiretlic și atrage în oraș pentru organizarea 
unei sărbători în cinstea zeului Consus, tribul 

sabinelor, cu soțiile și copiii. În mijlocul petrecerii 
sabinele sunt răpite. Are loc un război cu regele 
Acro al orașului Cenina, stăpânul sabinelor. În 
urma intervenției sabinelor este adusă pacea 
si cele două triburi se unesc. Pentru a onora pe 
femeile care au adus pacea în orașul Roma, s-a 
introdus sărbătoarea femeilor sau matronaliile, 
care avea loc în fiecare an în ziua de întâi martie.

Treptat teritoriul Romei a crescut cu noile 

popoare anexate. Un exemplu în acest sens 
este războiul purtat cu etruscii, prin care s-au 
anexat șapte regiuni. Războiul cu etruscii a fost 
ultimul purtat de Romulus. Roma era o mare 
amenințare pentru celelalte triburi vecine și 
nimeni nu va mai îndrăzni să pornească război 
împotriva ei. Romulus s-a umplut de trufie, 
stăpânind populația cu ajutorul Lictorilor care 
erau straja personală. Cărmuia de unul singur și 
lua hotărâri tot singur devenind un atotputernic 
și despot. Populația era tot mai nemulțumită. 
În al treizeci și optulea an al domniei a adunat 
tot poporul dincolo de zidurile orașului, în locul 
numit Balta Caprei, și, în mijlocul unei furtuni 
puternice, Romulus a dispărut. Astfel s-a născut 
legenda că el s-a înălțat la ceruri pentru a fi un 
zeu binevoitor.

În opera sa Plutarh a acordat mare atenție 
detaliului și analizei, ilustrând pildele istorice cu 
fapte concrete și atent studiate de el. În „Oameni 
iluștri ai Romei” sunt realizate un număr de 
optsprezece portrete ale conducătorilor acestei 
republici, ele continuându-se într-o succesiune 
a istoriei până la Marcus Antonius care a fost 
ucis pe 7 decembrie 43 î. Hr. Așadar, lucrarea 
amintită este o istorie literară a Romei, bine 
documentată și care se desfășoară în perioada 
753-43 î. Hr.

Compoziție foto P. Cichirdan

Constantin	Zărnescu	este	autorul	acestei	propuneri	de	monument.

DOM-LE!
   

	Ligia	ZAPRAȚAN	NICOLESCU
 

Grizonat, mic-mic de statură, aproape un piticuț grăsuț și 
complet sașiu, cu un aer de dezorientat total, de om „din 

altă lume”, apăru brusc în deschizătura ușii șoferului, trezindu-ne 
pe toți din amorțeala în care căzusem, toți călători în microbuzul 
către Tecuci, aproape adormiți așteptând șoferul și, natural, 
plecarea. 

Țopăia disperat chinuindu-se cu mâna stângă să stăpânească 
ușa care se încăpățâna să-l împingă din spate în timp ce cu 
dreapta pipăia scaunul șoferului care de-abia îi ajungea până la 
nas. Se vedea cât-colo că pipăitul disperat al măinii era în căutare 
a ceva de care să se poată agăța în străduința sa de a se cățăra 
acolo sus. După câteva sărituri, reuși. Toți îl urmăream cu ochii, 
înmărmuriți, muți, gata să explodăm de râs. Cu greu se strecură 
pe după volan, chinuindu-se să-și tragă burta care se înțepenise 
în volan. Se opinti gemând, împingându-se în schimbătorul de 
viteze, când încercă să-și  treacă piciorușele dincolo de firele de 
sub bord (care făceau legăturile electrice între diferitele aparate 
ale bordului și sursa de curent). Sigur desfăcuse vreo unul, fiindcă 
după trecerea sa, unul rămase atârnând. Totul se petrecea într-o 
tăcere de mormânt  ca o scenă de film mut la care participam 

toți: noi, treziți  și absolut prinși de acțiunea insolită așteptându-i 
urmarea, el zvârcolindu-se acum să treacă de volan.

Reuși să scape din strânsoare și să se rostogolească în microbuz, 
gata-gata să cadă dincolo, afară, pe cealaltă ușă care era deschisă, 
abia oprindu-se în stâlpul ușii. Ca și când tot ce se petrecuse era 
normal să se întâmple, cu cel mai nonșalant aer se ridică de pe 
jos, își scutură și îndreptă hainele de pe el cu amândouă mâinile, 
le bătu ușurel una de alta apoi  ștergându-și palmele de dosul 
nădragilor, se întoarse către noi și cu un aer ușor justificativ, nu 
știu de unde cu atâta naturalețe, se  adresă impersonal tuturor cu 
un glas subțirel, pițigăiat:

- Mi s-a spus să urc prin față...Apoi, liniștit, cu același aer de 
nonșalanță totală, se duse în spate și se așeză pe un loc liber.

În liniștea firească ce se așternuse peste toți și toate, după 
cele câteva minute de demonstrații ale omulețului, expodă glasul 
baritonal al șoferului care, urcat pe prima treaptă a ușii din stânga, 
strigă

spre noi, călătorii:
- Care, Mama Dracului, dom-le, ești ăla care ți-ai parcat Dacia 

în spatele microbuzului meu de nu pot ieși! 
Ne-am uitat toți în spate: așa era. Parcată cu fața spre gard, 

singura posibilitate de manevre pentru ieșire a mașinii era în 
spate. În spatele microbuzului, aproape perpendicular, o Dacie 
foarte bine conservată bloca orice posibilitte de mișcare.

- Mi-a spus impiegatul că te-ai urcat aici, dom-le! Ieși, care 

ești, și mișcă-ți mașina în parcarea particularilor, da iute, că mai 
sunt două minute până la plecare. Care ești ăla, dom-le?

Firav ca un piuit, glăsciorul individului se auzi șoptind timid:
  - Eu...
Bombănind în continuare și înjurând printre dinți de-a valma  

mașina, statul, guvernul și alte amănunte, șoferul se așeză 
pe scaunul său, începând a proceda la verificarea de rutină 
a  parametrilor de marș ai mașinii înainte de cursă. În aceiași 
secundă sesiză firele încurcate cât și pe cel scos din locul lui. 
Celălalt personaj nu apucase nici să se ridice, necum să plece să-
și mute mașina. Noi eram în continuare nemișcați, urmărindu-i cu 
ochii ca la ping-pong, amuzați, atenți când la unul când la celălalt.  
Acțiunea la care eram martori muți promitea a fi genială...

  - Care, Mama Dracu ai umblat aici, dom-le!!! Care??? 
Îi răspunse același glăscior, gâtuit:
- ...Tot eu...
Uitându-se la el uluit, ca la o arătare de pe altă lume, șoferul 

uită avalanșa de binecuvântări pe care o și vedeai ieșindu-i pe 
gură, înghițindu-și cu uimire indignată apostrofările. Din gura lui 
strânsă ca o gură de pungă, nu se auzi decât un șuierat printre 
dinții încleștați, ca un lătrat:

- Mașina!... Mută-ți-o!... Acum!... Mai am un minut, dom-le!!!
„Dom-le” însă înțepenise de frică între scaune, făcându-se 

mic, mic de tot...
(Continuare în pag. 16)



M.	SPORIȘ

O nouă apariție editorială a Pr.Dr. Ioan Dură, peotul misionar 
și păstorul unei diaspore românești prin Țările de Jos 

(Protopopiatul  Olandei și Belgiei flamande!), ne-a sosit pe calea 
aerului (par avion!) de la Bruxelles, taman în perioada păresimilor, 
adică una potrivită reflecțiilor și minunărilor cu noi înțelesuri la 
cele cercetate. La Editura MAGIC PRINT, Onești, 2021 s-a ivit 
cartea „Preocupări pe tărâmul istoriei bisericești” cu subtiltul 
lămuritor, privind conținutul : „Studii-articole-consemnări”, din 
truda unui autor preocupat permanent să limezească lucrurile 
unor procese din scena lumii de azi să le fie de folos multora, 
cărora timpul nu le-a agonisit o experiență de viață, studiile 
înalte încă nu le-au dat cheile descifrărilor. Înainte de-a face niște 
comentarii inspirate de cele studiate – pentru că este nevoie de-o 
citire atentă, cu multe reveniri și cu permanente incursiuni în 
aparatul critic suport! - recomandăm citire unei cărți frumoase, 
scrisă cu pasiune și preocuparea omului angajat într-o misiune 
de-o viață! Cartea constată, după analize autorizate: stări de fapt, 
procese în desfășurare, efectele unor decizii neinspirate, lipsa 
de reacție în fața unor stări de lucru care impuneau o atitudine, 
o decizie explicită... ; inadecvarea poziționării instituționale , în 
lumea globală, a Patriarhiei Fanarului (Patriarhia Ecumenică de la 
Istambul), în raport cu bisericile autocefale și diaspora lor...

Cartea este acreditată de CNCSIS (Ministerul Educației 
Naționale, prin consiliul său științific, recunoscând editura!). 
Autorul este prezentat prin-o sumară biografie, să aibe cititorul 
imaginea unui duhovnic, cu două doctorate și cu o activitate 
misionară și publicistică neostoită. Un lămuritor „cuvânt înainte”, 
care întregește sugestia unui titlu inspirat, ne lămurește asupra 
conținutului. „Articolele” demonstrează preocuparea celui care 
surprinde evenimentele, ca marcaje pe traiectoria unui proces în 
desfășurare. Adunarea lor aici, în cronologia apariției în reviste,  
indică starea de veghe, uneori îngrijorarea că atitudinea promtă nu 
a fost recepționată și lipsa de reacție a generat efectele nedorite. 
Să remarcăm aici, pe lângă evenimentele legate de Vâlcea, 
patria ivirii din țărâna Fedeleșoiului, recuperările... pro memoria, 
privind „calvarul sârbilor”, cele asupra activității diplomatice, în 
slujirea cultului eroilor și al ortodoxiei. Partea cea mai consistentă 
o reprezintă cele cinci studii. O muncă impresionantă, făcută 
cu acuratețe și rigoare. Un aparat critic care însumează 259 
de trimiteri bibliografice, de-o diversitate  a surselor care 
demonstrează că autorul ține pasul, sincron cu vremea aceasta, 
atunci când observi atenția spre media la zi, și poziționarea față 
de un subiect dat, dinspre multe direcții. Avantajul unui autor 
care știe limba greacă și mai are în soția sa Christina un profesor 
de greacă, fără a mai vorbi de doctoratul la Atena, apoi de viața 
dusă de peste 4 decenii în Apus, în analiza scenei geopolitice a 
ortodoxiei este imens. Foarte multe surse, provenind dinspre 
Grecia devin foarte accesibile și lensne de înțeles, constituind o 
garanție a interpretării corecte.  Cartea are o Addenda finală, care 
vorbește și despre cele făptuite, nemijlocit. O corespondență cu 
PS Justinian Chira Maramureșanul, care peste timp (după 30 de 
ani!) vădește limpede că între cele năzuite prin coafata revoluție, 
și cele întâmplate prin continuitatea eșalonului doi (ca o gardă 
pretoriană care nu se predă, ci doar schimbă „șeful”) este o 
prăpastie! Că nu s-au dorit multe, în modul de-a fi și a acționa al 
instituțiilor,  blocate în obediența istorică (aici să numim și BOR-ul, 
asincon vremii și pasiv la acțiunile de înnoire/ vezi canonizările; 
instituționalizarea diasporei cu viteza risipirii românilor pe 
coclaurii lumii; afirmarea cu hotărâre a autodeterminării prin 
reacțiile la derapajele Patriarhiei Ecumenice, precum Atena de 
exemplu, etc.), acum se observă, inclusiv atitudinea omului treaz 
și de aceea preocupat pentru întronarea unui activism în timp 
real. (vezi reacția întârziată a BOR, față de propunerea privind... 
Arhiepiscopia Râmnicului!, de exemplu și chiar inițiativele noastre 
rămase fără răspuns, privind canonizarea lui Mircea cel Bătrân/
Cel Mare!). Tot despre o speranță deșartă este vorba și acolo unde 
apelul „Să nu ne răzbunăm!” a servit celor ce nu se dădeau plecați 
și nu au înțeles, nici până acum, că fără mărturisirea păcatelor 
nu există mântuire. Nu ne-am răzbunat, dar nici nu le-am cerut 
să se mărturisească (pct.8, Timișoara?/ Proces al Comunismului?/
Înnoire a clasei politice?/ Schimbare a mentalității?... lăsate 
pentru mai târziu!) să facă pasul înapoi pentru reeducare, am 
căzut în plasa credulității și cei pe care i-am iertat și-au făcut mai 
departe mendrele, să nu se vadă limanul. Așa că cei care nu s-au 
răzbunat, trăiesc perpetuu înfrângerea lipsei lor de fermitate, prea 
îngăduitori fiind, și cu celălalt obraz, prea disponibil! În articolul 
consacrat faptei traducerii romanului lui Virgil Gheorghiu, este 

„PREOCUPĂRILE”	PĂRINTELUI	IOAN	DURĂ

surprinsă, indirect, falia căscată din trecut între „exilul” românesc 
și pseudo-elita de acasă, rămasă cu aceleași năravuri și acum, 
chiar dacă exilul a devenit diasporă, și avem bugetate Instituții 
Culturale, care promovează românismul prin ... estetica urâtului, 
și prin personulitățile (un fel de „divizii” ale „revoluției”, împotriva 
teroriștilor lipsă, antemergătoare schimbărilor drepturilor  la  
avuția națională, sub toate aspectele!) cocoțate în preajma 
pretorienilor! (Când, oare va fi recuperat pentru cultura română 
Dumitru Drăghicescu cu... „Noua Cetate a Lui Dumnezeu”? ca să 
dăm un singur exemplu!). În reportajul despre pelerinajul în Grecia 
se ilustrează o acțiune vie, de neuitat și care dă omului care pipăie 
o lecție însușită pe viață să-i fie cuminecare celor auzite și văzute. 
Addenda se încheie cu relatarea despre 

Conferința regizorului Nicolae Mărgineanu și 
recitalul soției acestuia, actrița Maria Ploae 
susținute în Parohia Sfântul Grigore Teologul 
în 4-5 Mai 2019 (Olanda) la invitația Asociației 
„Doamna Maria Brâncoveanu”,  constituită în 
această Parohie ctitorită de autor, părintele 
Ioan Dură. Mai aflăm despre Troița din incinta 
curții parohiale, înălțată în 10 septembrie 
2017 ca un unicat în întreg Beneluxul, un 
simbol puternic al trăirii românești în datul 
moștenit al ortodoxiei creștine cu sfinți 
autohtoni, cum au fost Martirii Brâncoveni.

Cartea în întregul ei, bine structurat, ne 
spune multe. Dincolo de titlu, introducere 
și atenționarea titlurilor articolelor, studiilor, 
stilul autorului dă puterea lăuntrică a unei 
respirații vii și tonul ferm al celor rostite să 
fie un imbold la acțiune. Trăirea cu intensitate 
a istoriei, comprimată clipei prezente să-i 
fie de folos omului acum, cere o situare 
in actu permanentă, fără întârzieri ori încetinirea șovăielnică a 
prea temătorilor care nu au înțeles că doar teama de Dumnezeu 
este suverană și orice altă temere este lașitate. În realitatea 
mundană – a lumii noastre pământene!, la lupta cea mare, pentru 
ADEVĂR, mergând în cunoștință de cauză (doctor în dogmatică 
și spirit al științei autentic!) autorul nu cade pradă derapajelor, 
partizanatelor, ori smintirii sensurilor unor cuvinte-concep. 
Eliberat de constrângerile sistemelor în care acționează omul se 
arată creator și stăpân pe gândul său pe care îl expune cu onestitate 
fermă. Așa ne apare limpede, fățișă atragere a atenției, atitudinea 
și cererea concretă a celor necesare, urgent de înfăptuit (Cere în 
respectul ierarhiei și canoanelor pe care cu smerenie exemplară 
le respectă!). În misiunea sa știe că slujește Lui Dumnezeu și orice 
abatere de la canoanele scripturii (acelea susținute cu temeiuri 
incontestabile de marile sinoade atot cuprinzătoare!) trebuie 
semnalate și preîntâmpinată imediat o abatere, o schismă. Studiile 
elaborate sunt forma sa de luptă, în plan dogmatic și științific. 
Sunt răspunsul unui om școlit să  păzească cuvintele-sfintele de 
răstălmăciri, tocmai să nu smintească principiile și să învrăjbească 
lumea. Nu sunt încurcate planurile și nici funcționalitatea lor 
rezervată. Lumea pământeană funcționează pe baza legilor fizice 
și a legilor instituțiilor oamenilor, iar lumea informală a cerului 
este rezonantă bătăilor inimii universului și canoanelor creștine 
din slujba legii iubirii. Chiar titlul cărții prin cuvintele cheie: tărâm, 
biserică, studiu, preocupare, istorie ne atrage atenția asupra 
acestor lumi simultane care sunt într-o legătură reductibilă la 
sintagma trup și suflet. Pe pământul trăit în durate de timp 
cronologia pune ordine în lucrare și relevă procesualitatea, iar 
în cea fără timp a eternității  Cel Ce este, permanență, sens, 
absolut, atotcurinzător, adevăr ultim, care nu trebuie uzurpat, nici 
dedublat în porunca Sa suverană!

Surprins de insistența autorului în apelurile lui la asumarea 
unor reacții ale instituțiilor îndrituite, la promovarea unor proiecte 
amânate sine die, dar imperios necesare evoluției proceselor 
din lumea cu accelerată secularizare, am încercat să evaluez 
cartezian o atare manifestare și să chem o logică matematică în 
ajutor. Iată o perspectivă a trăirii în care timpul parcă se anulează 
printr-o operație matematică. S-ar putea spune formal așa: „când 
durata măsurabilă a faptei tinde spre zero atunci trăirea este 
instantanee, ca o izvorâre din nimic, neant, exploziv, a luminii/
vieții!” Ce frumos apare astfel totul! Permanent, fără timp, nu știm 
cum, lumina izvorește - și nu observăm succesiunea exploziilor, ca 
în înșiruirea imaginilor foto care generează filmul viu, din cele 
statice!- înlănțuirea clipelor în bătaia de inimă a universului și în 
logosul celui nepătruns!

Deși universul își bate tactul tuturor sincronismelor, diversitatea 

funcționează cu exemplara armonie trofică; oamenilor li s-a dat 
legea iubirii  necondiționate a semenilor, în lumea prea rezervată 
și particulară a identitățiilor cu orice preț, războirile nu și-au 
luat răgazurile cuminecărilor și împăcărilor cu cele absolute! Se 
semnalează în carte deturnarea sensului cuvântului ecumenism 
care în plan dogmatic face din Patriarhia Fanarului o eretică, 
asumându-și un papism ortodox, adică își arogă o infailibitate, 
tocmai denunțată de problema filioque, a dublei purcederi. 
Cum să nesocotești, tocmai tu, cel întronat dirijor simfoniei 
bisericilor autocefale ortodoxe, temeiul existențial al Ortodoxiei, 
privind purcederea Duhului Sfânt de la Tatăl, fără intermedierea 
vreunui om infailibil? Cum să nesocotești voința decizională 

sinodală a tuturor stătătorilor...  Bisericilor 
autocefale? Cum să nesocotești autoritatea 
decizională a Bisericilor neamurilor, față de 
diaspora celor de același neam? Lămuriri 
documentate, invocând și alți cercetători 
avizați ai mediului academic, aduce autorul 
în carte pe înțelesul nespecialiștilor. 
Informațiile, aparent specializate celor ale 
Bisericii, ne lămuresc asupra geopoliticii în 
care puterile interferează într-un complicat 
joc al intereselor (vezi chestiunea ruso-
ucrainiană cu contrapunerea tuturor puterile 
într-un front deschis, problema românilor 
din Basarabia, scindați între două Biserici 
Autocefale etc.). 

Vorbind aici despre smintirea unor 
cuvinte-concept, să arătăm că deturnarea 
sensurilor, înțelesului primar al acestora, este 
o sursă a încălcărilor și al abuzării din rațiuni 
de partizanat, de respingere al celor instituite, 
adică de uzurpare al stărilor existente. Să 

amintim în trecere și alte cuvinte dintr-un posibil dicționar al celor 
abuzate. Asupra ecumenismului, pr.Ioan Dură ne lămurește. Să nu 
uităm că până mai ieri diaspora românească de azi, se numea exil 
(aflat în afara legii, uneori sub condamnările care nu puteau fi puse 
în aplicare peste ...cortină!). Să constatăm că nici azi, în totalitate, 
nu am adus la sânul matern fiii risipiți și abandonați. Instituțiile 
de cultură, într-un dezinteres abil promovat,  populate cu cei 
din divizile postrevoluționare „Brucan, Voican, Roman”, poate... 
„Iliescu, Dinescu, Nicolăescu” s-au temut ca dracu de tămâie 
de spiritul liber al atâtor exilați, (unii prin temnițele de acasă!) 
încă ascunși neamului slujit: Vintilă Horia, George Uscătescu, 
Ion Sugariu, Basil Munteanu, Eugen Coșeriu, Nicolae Balotă, 
Ioan Negoițescu, Mircea Vulcănescu, Nichifor Crainic, Dumitru 
Drăghicescu, Vasile Militaru și mulți, mulți alții (s-a amintit în 
carte și Virgil Gheorghiu!). Anatemizarea cuvintelor legionar, 
legionarism a făcut carieră cu consecințe dramatice ! Cum este 
posibil ca două personalități ale istoriei lumii, de același fel una 
să fie erou național al Finlandei, iar cealălaltă să fie criminal de 
război ... în România slujită? Am hiperbolizat cuvântul arderii de 
tot și i-am dat lege specială, fără a recunoaște suferința propriului 
popor într-o istorie nu tocmai prielnică? În carte se mai operează 
cu un cuvânt: refugiat, al cărui sens este corect lămurit și bine 
corectat în altă carte de Petre Cichirdan (v „Orașul de carton”). 
Între evacuarea, act voit al bucovinenilor după netrebnicul pact 
Ribentrop-Molotov, datorat înțelepciunii tocmai celui declarat 
criminal de război, și refugierea dezorganizată, este o mare 
diferență. Ceva ca între exilarea prin Siberia să se șteargă urma 
neamului și aducerea unui altoi de elită între cei de-o simțire să se 
rafineze cultural o parte de țară. Așa trebuie citită evacuarea elitei 
Bucovinei (cu Leca Morariu în frunte) în Oltenia de sub munte, a 
Râmnicului și celorlalte găzduiri prielnice, nu ca pe un refugiu/
cu refugiații să-și scape pielea! Este util să ne aplecăm spre 
viața cuvintelor și să le stopăm înstrăinările, unele având efecte 
dramatice. Să remarcăm cum legile, făcute din cuvinte, pentru 
aplicare corectă mai apelează la ... curți constituționale, și acestea 
hotărăsc, după votul partizan... sensul „adevărului”.

      Dincolo de considerațiile noastre asupra unei cărți, care 
se limitează doar la foarte puțin, față de câte ne-au minunat, 
vom spune în încheiere că această carte poate fi de mare folos 
celor chemați să conducă Biserica, celor din Instituțiile Statului 
responsabili cu gestiunea simfonică a puterilor încredințate și 
deopotrivă tuturor celor preocupați să priceapă cu ochii minții 
ceea ce se întâmplă în lumea din preajmă. Să-i mulțumim 
autorului care știe să citească pentru noi cele încifrate și să ni le 
dăruiască, împărtășindu-ne cu duhul cuvintelor sale.

Robești, 27 aprilie, 2021
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Petrică	MERCEA	

Felix, tu știi din primavara anului 1978 că eu am absolvit 
faculatea de fizică și în  calitate de fizician stagiar mi-am 

început viața profesională la Uzina „G” din Govora. Tot ca fizician 
am lucrat în toți cei patruzeci de ani de când am plecat din Vâlcea, 
așa că în prezent lucrez tot în această calitate în cadrul unei firme 
de cercetare din München. Dar ceea ce încă nu știi este faptul că 
în anii adolescenței nu visam să devin ceea ce am devenit, ci cu 
totul altceva, și anume voi povesti aici. 

Născut fiind la începutul anilor ’50, am fost martor atât al 
lansării, în 1957, al lui Sputnik 1, primul satelit artificial pe care l-am 
urmărit cu binoclul pe firmamentul nopții, cât și al spectaculosului 
zbor al lui Iuri Gagarin, în 1961, cu Vostok 1. Pe urmă, până prin 
1971, am urmărit cu fascinație zborurile cosmonauților sovietici  
cu rachetele Vostok și a astronauților americani în programele 
Gemini și Apollo. Fascinat de aceste realizări, visul meu era să 
studiez, după terminarea liceului, la o instituție unde se pregătesc 
specialiști pentru construirea și exploatarea de rachete pentru 
zboruri cosmice. Pentru realizarea acestui vis, nu numai că mă 
informam cum se putea mai bine în acele vremuri în Romania 
despre realizările legate de rachete și zboruri cosmic, dar și 
acordam atenție unei bune pregătiri la matematică, 
fizică și chimie. Mai mulți ani de zile m-am ocupat de 
realizarea de mici rachete propulsate cu un „praf de 
pușcă” negru, realizat de mine prin amestecarea de 
sulf cu praf de cărbune și cu un azotat. Aflasem că 
un studiu de „Aerospațiale” este posibil la o secție a 
Politehnicii București.   Toate aceste vise au ținut până 
în august 1971 (ultima mea „vacanță de licean”), deci 
în vremea cand încă astronauții americani mai zburau 
și aterizau pe Lună cu navele Apollo. Atunci am avut 
o întâlnire cu d-l profesor Marius Peculea care era, la 
acea vreme, nu numai directorul numitei Uzine „G” ci 
și profesor la Politehnica București și care mă sprijinise 
mult, procurându-mi de acolo materiale de citit despre 
construcția și balistica rachetelor. Domnul professor, 
care mă cunoștea de când eram „de-o șchioapă”, fiindcă 
fusese pâna în 1970, coleg de serviciu cu părinții mei 
la Institutul de Fizică Atomică din Cluj, aflând despre 
planurile mele, și-a exprimat unele gânduri cam așa: în 
primul rând, mi-a spus că trebuie să știu că admiterea 
la secția de Aerospațiale a Politehnicii din București 
este foarte pretențioasă și că trebuie să mă pregatesc 
foarte serios dacă vreau să reușesc la examenul de 
admitere. Pe urmă, mi-a atras atenția că, dacă reușesc 
la admitere, va trebui să studiez 5 ani la București și că neavând 
acolo, pratic, pe nimeni, rudă sau prieten, asta nu va fi, din punct 
de vedere personal, deloc ușor. În fine, domnul profesor mi-a 
spus că, asumând că trec cu bine peste primele două probleme, 
trebuie să știu că în România acelor vremuri, un inginer specializat 
în rachete va găsi de lucru numai în cadrul armatei și a unităților 
ei de cercetare/producție. Iar în aceste unități, în Romania, nu se 
vor construi rachete pentru zboruri în cosmos, ci numai rachete 
pentru scopuri militare. Spontan i-am raspuns domnului profesor 
că primele două probleme le consider ca și surmontabile, aveam 
doar rezultate bune la materiile pentru admitere iar în anii 
cât făcusem atletism fusesem de multe ori departe de Cluj în 
cantonamente și la concursuri. La a treia problemă menționată, 
nu i-am dat niciun răspuns, nu fiindcă o consideram minoră, ci 
dimpotrivă. Câteva zile bune, aceasta problemă m-a frământat 
până în adâncul sufletului. Pur și simplu nu mă puteam vedea în 
postura unui specialist lucrând în cadrul armatei ca să construiască 
și să dezvolte rachete pentru scopuri militare. Gândul că ceea ce 
ar urma să realizez ar putea fi folosit într-o zi ca să distrugă viețile 
și realizările multor oameni nevinovați, nu era compatibil cu 
viziunea mea despre lumea în care aș dori să trăiesc și muncesc. 
Așa, la începutul anului școlar 1971-1972, am renunțat definitiv 
la visul meu să devin specialist în construcția de rachete și „am 
cotit-o brusc și hotărât” spre admiterea la facultatea de fizică. 
Restul povestirii cu ce am realizat în acestă nouă direcție îl știi 
prea bine. Dar fascinația mea pentru rachete și zborurile cosmice 
nu s-a stins din cauză că am devenit fizician. Am urmărit și am 
avut, în continuare, un mare respect pentru realizările din acest 
domeniu pe care îl consider și azi ca una din cele mai substanțiale 
dovezi ale puterii creatoare ale omenirii. Din această cauză, cred 
că vei ințelege că cele câteva povestioare despre „Întâlnirile mele 

POvESTIRI		DESPRE		ÎNTÂLNIRI		„PSEUDO	-	COSMICE”
Primul	episod	din	Povestioare adevărate pentru Felix Sima

pseudo-cosmice” pe care ți le voi prezenta în continuare, au 
pentru mine o foarte profundă semnificație.

*

Prima dintre aceste „întâlniri pseudo-cosmice” a avut loc în 
luna iulie 1969, deci pe vremea când încă eram hotărât să mă 
pregătesc pentru o carieră de specialist în realizarea rachetelor 
cosmice. 

În ziua de 14.07.1969 (Ziua Națională a Franței) am sosit, 
venind de la București cu avionul la Berlin și de acolo cu autobuzul, 
în orășelul Naumburg care se afla, atunci, la aproximativ 30 km de 
granița dintre Republica Democrată Germană (RDG) și Republica 
Federală a Germaniei (RFG). Eram componentul unei mici echipe 
de atletism școlar care fusese invitată să reprezinte România la 
un concurs internațional cu echipe similare din „țările socialiste 
prietene” (R.D.G., U.R.S.S., R.P.Polonă, R.P.Ungară și R.P.Bulgară). 
Înainte de plecarea din București, am fost echipați la Centrul 
Olimpic Român cu niște treninguri albastre foarte frumoase, cu 
care sportivii români participaseră la Olimpiada de la Mexico City 
din 1968 (unde Lia Manoliu și Viorica Viascopoleanu cuceriseră 
medalii de aur (aruncarea discului și săritura in lungime), iar 
Mihaela Peneș și („colega” noastră de antrenamente de la Cluj) 
Ileana Silai cuceriseră medalii de argint (aruncarea suliței și 800 

m plat). Foarte mândri, în treningurile noastre pe care scria 
ROMANIA, am ajuns la Naumburg unde am fost cazați într-un 
internat al unei școli profesionale care avea și o foarte frumoasă 
bază sportivă. Fiind perioada vacanței de vară, în internat nu 
ne aflam decât noi, sportivii și însoțitorii noștri. În clădirea 
internatului exista și o frumoasă sală de lectură, cu o serie de 
dulapuri cu literatură germană clasică și, într-un colt, un televizor 
de producție R.D.G., cu tub catodic alb-negru. Noi veniserăm să 
participăm la un concurs sportiv și aveam de făcut antrenamente, 
așa că este lesne de înțeles că lectura, în limba germană (pe care, 
din toată delegația romană, numai eu o posedam cât-de-cât) a lui 
Goethe și Schiller nu ne-a prea atras către sala de lectură. Dar cu 
televizorul era altceva, mai ales ca aflasem că dacă „suntem isteți” 
și „manevrăm” antena lui de cameră în „mod corespunzător”, 
putem vedea posturi publice din R.F.G. Lucrul acesta era însă 
nedorit de oficialii germani prezenți în această tabără sportivă, 
fiindcă în opinia lor asta ar fi însemnat, de fapt, că vizionam și 
puteam fi „influențați” de conținutul unor emisiuni dintr-o „țară 
imperialistă dușmană (R.F.G-ul)”. Fapt este că, până pe 20 iulie 
după-amiaza, nu am prea avut noi timp de vizionare de „programe 
TV imperialiste”. Principalul motiv au fost antrenamentele și, în 
ziua de 19 și în dimineața zilei de 20 iulie, concursul de atletism 
propriu-zis. Echipa noastră din Cluj s-a plasat pe locul al doilea 
(după echipa din Varsovia/ R.P.Polonă) ceea ce, lesne de înțeles, nu 
a stârnit un „val de simpatie” nici la echipa locală din R.D.G și nici 
la cea din U.R.S.S. Acestea asumau că ele sunt îndreptățite, prin 
„tradițiile” din cadrul „țărilor socialiste prietene”, să fie în frunte. 
Dar atletismul este un sport în care performanțele se măsoară, în 
mod obiectiv, în metri/centimetri și în minute/secunde/zecimi de 
secundă și nu subiectiv, prin prisma „tradițiilor”.  Iar în acest sens, 
arbitrii locali au fost de o corectitudine exemplară. Eliberați, deci, 

în mod pozitiv de stress-ul si răspunderea competiției, ne-am 
putut „apleca gândurile” și la alte probleme. Pentru mine, care 
mă informasem binișor despre programele zborurilor cosmice 
americane, problema centrală era dacă în seara zilei de 20 iulie 
voi/vom putea viziona pe televizor aselenizarea navei Eagle 
(Vulturul) din complexul Apollo11!? Aflasem la Naumburg cu 
două-trei zile înainte că posturile publice de TV din R.F.G. (deci 
cele „imperialiste”) vor trasnmite, în direct, acest eveniment în 
noaptea de 20 pe 21 iulie. Mi-am zis că un atare eveniment unic 
nu se poate să nu fie transmis și de singurul post TV ce exista 
atunci în RDG. Naivitatea mea tinerească făcea abstracție de 
aspectul propagandistic al evenimentului și puneam pe prim 
plan exceptionala realizare tehnică și umană a americanilor 
(sprijiniți de circa 100  de experți germani care, sub conducerea 
lui Wernher von Braun, realizaseră, în Al Doilea Război Mondial, 
rachetele militare V-2 care, de fapt, fuseseră primele rachete 
care s-au înălțat până în cosmos). Îmi imaginam ca o atare super-
performanță tehnică și științifică nu poate să nu fie onorată și în 
R.D.G. cu o transmisie TV. Așa că am animat mai toată delegația 
română în seara zilei de 20 iulie să vină în amintita sală de lectură. 
Am pornit „cutia minune” cu imaginea ei din 625 linii în alb-negru 
și am așteptat transmisia cu aterizarea lui Apollo 11 pe Lună. Din 

celelalte delegații ale „țărilor socialiste prietene” nu s-a 
aciuiat în sală, nimeni! Vremea trecea și „nix TV-Sendung 
mit Apollo11” (adică ioc transmisie TV cu și despre Apollo 
11). Cândva, scurt înainte de miezul nopții, pe postul R.D.G. 
s-a prezentat un jurnal de actualități în care s-a relatat 
despre „faptele mărețe ale zilei” ale lui Walter Ulbricht, 
șeful partidului communist la putere în R.D.G. Scurt, înainte 
de terminarea acestui telejurnal, comentatoarea a amintit 
(fără să prezinte nicio imagine), în câteva fraze scurte, că 
în seara aceea nava cosmică Apollo 11 a aterizat pe Lună. 
A mai precizat însa că U.R.S.S.-ul a aterizat deja în 1966 lin 
pe Lună sonda Luna 9 și că americanii riscă, prin misiunile 
Apollo, în mod inutil, vieți omenești în timp ce tehnica 
avansată din U.R.S.S. poate face același lucru automat, 
fără a periclita viața nimănui. După asta, aparatul TV alb-
negru „made in R.D.G.” n-a mai prezentat decât mira de 
reglaj. Evident că situația asta nu ne-a putut mulțumi de 
loc și, cum eram tineri, descurcăreți și politic „neîncețoșați 
de propaganda pro-sovietică”, ne-am dedicat atenția 
„manevrării” antenei de cameră a numitului televizor, așa 
ca să prindă un „post TV- public imperialist” din R.F.G.-ul 
aflat la circa 30 km. Într-un final, după câteva încercări 
fără succes, am reușit, prin plasarea numitei antene pe 
pervazul exterior al unui geam, „să prindem” postul public 

principal din R.F.G. Și, într-adevar, scurt după miezul nopții, în 
dimineața zilei de 21 iulie 1969, am văzut imaginea alb-negru, 
destul de neclară, a unei porțiuni a vehiculului Eagle al misiunii 
Apollo 11, pe sufrafața lunii! În planul doi se vedea, neclar, un fel 
de „dâmb” mai luminous, cam așa cum arătau dunele de nisip de 
la 2 Mai, de pe litoralul nostru la ora apusului de soare. Eram, așa, 
printre cei cam 600.000.000 de telespectatori din întreaga lume 
care priveau (aproape) în direct la ceea ce se întâmpla la peste 
384.000 km, pe sfera de roci acoperită cu praf și stânci, numită 
Luna. 

Am zis că priveam aproape în direct acest eveniment fiindcă, 
de fapt, semnalul cu imaginile unei camere TV speciale de pe 
Eagle era transmis către Pământ așa ca să fie recepționat în 
Australia de o gigantică antenă parabolică. Acolo, după o scurtă 
procesare electronic, semnalul cu imaginile de pe Lună era 
transmis mai departe, via satelit, către o stație de recepție de la 
Houston/Texas. Acolo, semnalul transmis de pe Lună, care avea o 
rezoluție optică mai scăzută decât aceea a televizoarelor normale 
din comerț, era convertit în semnal TV și distribuit mai departe, 
via satelit, stațiilor TV din S.U.A. și din întreaga lume. Imaginile 
erau însoțite de unul din canalele audio cu care centrul de control 
de la Houston comunica cu astronauții.  Așa, între ceea ce se 
întâmpla pe Lună și ceea ce vedeam și auzeam noi, era un decalaj 
de cam un minut! Rezultatul era o imagine TV alb-negru ce, cu 
multă diligență, putea fi numită „modestă”, o coloană sonoră 
ce scârțâia și zumzăia de abia înțelegeai ceva, dar ce conta asta 
când erai martor ocular al unui eveniment istoric de cea mai mare 

semnificație; pentru prima dată în istoria de cam 4 miliarde de ani 
a planetei Pământ, un om născut pe acestă planetă urma să pună 
piciorul pe un alt corp ceresc. 

(Continuare în pag. 16)
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(Urmare din pag. 15)

Și, într-adevăr, la ora 3 si 56 de minute (în R.D.G.), 
în dimineața zilei de 21 iulie 1969, am văzut „în direct” 
cum astronautul american Neil Armstrong a sărit, de 
pe ultima treaptă a scării lui Eagle, pe suprafața Lunii și 
l-am auzit spunând celebra propoziție: „That’s one small 
step for (a) man, one giant leap for mankind” („Acesta 
este un mic pas pentru (un) om, un gigantic salt pentru 
omenire”). Îl vedeam pe Armstrong făcând „pași usor 
săltați” pe suprafața Lunii și așteptam să-l vedem și pe 
Edwin (Buzz) Aldrin să coboare pe scara lui Eagle. Numai 
că, așa cum în viață ceea ce este frumos și interesant 
nu ține la nesfârșit, așa a fost și cu vizionarea noastră 
de „posturi TV imperialiste” în dimneața zilei de 21 iulie 
1969. Cumva scurt după ora 4, șeful delegației R.D.G.  
a aflat că în sala de lectură o grupă de sportivi vizio-
nează o transmisie TV a unui post din R.F.G. În această 
situație, dânsul s-a văzut obligat să vină repede la fața 
locului, să stingă televizorul și să confiște antena de 
cameră de pe pervazul geamului. Mai mult pe un ton 
de înaltă indignare și angajament politic, ne-a informat  
(de fapt pe mine, că ceilalți prezenți nu înțelegeau 
germana) că într-o institutie de învățământ public din 
R.D.G. nu este permis să vizionezi emisiuni TV din R.F.G., 
indiferent de conținutul lor, fiindcă așa poți fi abătut 
de la „linia sănătoasă” a educației din  țările noastre 
socialiste. 

În gândul meu de adolescent de 16 ani mi-am zis: 
„cum dracu poate exista un așa idiot”, dar în vorbe nu 
am exprimat acest gând, știind prea bine că asta ar 
putea să-mi aducă mari necazuri personale, nu numai 
acolo la Naumburg, ci și după revenirea în Republica 
Socialistă România. În situatia dată, „ne-am luat codițele 
între picioare” și ne-am întors la camerele noastre, 
nemaiapucând să-l vedem, în jurul orei patru și un sfert, 
și pe astronautul Buzz Aldrin cobarand din Eagle pe Lună 
și lăsând, în praful lunar, celebra amprentă a bocancului 
lui. Însă imaginile pe care, totuși, am avut șansa să le 
văd, nu le-am mai uitat niciodată, le am și acuma „în 

fața ochilor” și mă consider fericit că am putut să văd, în 
direct, acel evenimet unic și cu totul deosebit din istoria 
cuceririlor omenirii. 

Pe de altă parte, „pățania” cu șeful delegației R.D.G. 
mi-a deschis ochii, la o vârstă relativ fragedă, asupra cât 
de periculoasă poate fi îndoctrinarea ideologică a cuiva 
care, într-o primă aparență, nu se deosebea de noi 
ceilalti cu mai nimic. Mulți ani mai târziu, am realizat că 
pentru o atare ofensare a „liniei sănătoase de educație 
socialistă”, în U.R.S.S.-ul anilor lui Stalin am fi avut șanse 
mari să „dispar/em” pe vecie, împreună cu familiile 
noastre care nu ne-au educat „în mod potrivit”. Poate că 
în iulie 1969, la Naumburg, colegii sportivi și oficialii din 
celălalte „țări prietene socialiste” erau mai conștienți 
decât noi, românii, de atari posbilități și aceasta ar 
explica de ce nu ni s-au alaturat nouă la mai sus relatata 
vizionare de „posturi TV imperialiste”?  

Cu aceasta, închei aici primul episod din povestirea 
„Întâlnirilor mele pseudo-cosmice” și propun să revin, 
în episodul al doilea, cu alte două întâlniri pe care le-am 
trăit, ani de zile mai târziu, în U.R.S.S.

                       Stuttgart,  Mai 2021               

DOM-LE!
(Urmare din pag. 13)

- Ieși, mă! Și brusc, amintindu-și și cealaltă poznă, întrebă acru și înțepat: da de 
ce te-ai urcat pe aici, pe la mine? Ha??

- Păi, țârâi el înghițind în sec cu gura uscată de emoție, când am cerut biletul 
de la impiegat mata erai acolo. N-am avut rezervare și la ora asta, aproape de 
plecare, nu mi-ai zis dumneata să mă urc, că-mi dai biletul în mașină... când vii... 
în față...Glăsciorul i se stingea pe măsură ce încerca să se justifice. Abia șoptit mai 
scoase două-trei cuvinte aproape mute: 

- Adică...să mă urc prin față... nu?...
- Omule! Fața mașinii are două uși, una a mea, a șoferului, pe stânga pe sensul 

de mers, cealaltă, de urcare  a călătorilor, pe dreapta. Mai este o ușă, în spate, 
pe care n-o folosim decât la urgențe. Ce Dracu, știu și copii!...Apoi, amintindu-și 
primul păcat a lui „Dom-le” strigă iar la el: 

- N-ai plecat încă? Du-te! Pleacă odată și mută-ți mașina!
În timp ce șoferul verifica biletele „Dom-le” își duse mașina în parcare și apoi 

reveni.
- Gata? îl întrebă domolit șoferul distribuind biletele de călătorie celor care nu 

avuseseră rezervare. Omulețul care urcase pe scara mașinii ajungând lângă el îi 
răspunse gâfâind:

- Da!
- Hai să-ți dau bilet. Până unde mergi, dom-le?
- La Corabia.
- Păi, eu merg în ailaltă parte, la Tecuci!! Fugi, repede. Mașina de Corabia 

pleacă de la peronul 3!
„Dom-le” coborî dezamăgit, îndreptându-se grăbit către peronul 3. Mașina 

noastră care se ducea la Tecuci se urni în sfârșit și începu să ruleze spre ieșire, 
strecurându-se printre celelalte încet când ușa se deschise brusc și dintr-un singur 
salt de data aceasta, „Dom-le” ajunse lângă șofer în față găfăind.

- A plecat, nene, a plecat microbuzul de Corabia. A plecat exact acum un 
minut...cănd stăteam noi de vorbă...

Siderat, șoferul microbuzului nostru puse o frână bruscă și ieșindu-și din 
răbdări de tot, roșu la față ca un rac fiert, strângând într-un tremur convulsiv 
colacul volanului ca și când ar fi vrut să-l rupă, începu să urle către bietul „Dom-
le”într-un strigăt care evolua crescendo spre paroxism:

- Și eu ce Mama Dracului vrei să-ți fac, mă nenorocitule mă! Să te iau de 
nevastă??? Să te arunc din mașină ca să pot scăpa de tine??? Să te omor ca să mă 
lași să plec??? Ce vrei de la viața mea, dom-le, ce ți-am făcut eu, dom-le???...Ce 
să mă fac cu tine acum ca să pot pleca???

În liniștea de plumb care se lăsă instantaneu, arătarea disperată scânci luându-
se cu mâinile de cap și așezându-se jos pe prima scară, începu a mormăi încetișor 
îngăimând:

- Da eu, acu, ce să mă fac???...
 Tecuci  /  07. 2017 

16 mai/2021


