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LUMEA	ACEASTA	SPRE	CARE	NE	ÎNDREPTĂM...
Petre	CICHIRDAN

„Doar atunci când și ultimul copac va fi tăiat, doar după ce și 
ultimul râu va fi otrăvit, doar după ce și ultimul pește va fi prins, doar 
atunci veți învăța că banii nu pot fi mâncați” (profeție a indienilor 
Cree)!

„Când marele șef Alb din Washington își trimite glasul că dorește 
să cumpere pământul nostru - ne cere prea mult. Cum se poate 
vinde ceva sau cumpăra cerul și căldura pământului?…Lăcomia lui va 
distruge pământul și va lăsa în urmă pustiu. (...) Ce pățește pământul, 
pățesc și copiii lui. (...) Dacă omul scuipă pe pământ, se scuipă pe 
sine însuși. (...) Pământul nu aparține omului, ci omul aparține 
pământului.” (Căpetenia Seattle-scrisoare către președintele 
Abraham Lincoln - evenimentulistoric.ro)

Ce poate fi mai frumos și mai bun în viața noastră, în care am venit 
fără voia noastră, decât acest pământ care ne dă hrană și energie, și, 
așezându-se zilnic cum trebuie, planeta pământ, cu fața la soare, ne 
dă și lumina naturală...Chiar și aerul fără de care nu putem trăi ne 
vine tot de la el, care este mereu plin de apă și ... verdeață!  Am dat 
citatele de mai sus căci astăzi problema din sec. XIX iscată între albii 
cuceritori și roșii stăpânitori de pământuri, indigeni, apare din nou 
sub o altă formă (vezi fraza subliniată) și trebuie înțeleasă ca atare...
Nu poți să cumperi și să vinzi la profituri uriașe căldura și lumina, 
aerul...acestea sunt drepturi pentru oameni!

În timpul socialismului românesc cu doctrină comunistă 
(socialismul cuprinsese aproape întreaga lume după al Doilea Război 
Mondial-cu doctrină de economie liberă și pluripartitism) dar și în 
cealaltă parte de Europă, Centrală și de Vest, se știa, era lege, că 
energia necesară uzului personal, necesară vieții, precum și coșul 
zilnic, nivelator, nu poate să depășească pentru orice locuitor un 
20-30 la sută din salariul mediu... A fost valabilă această lege de 
conduită aproape morală și în socialismul românesc, desigur până 
la trecerea de la socialism la „capitalism”, după 1989! După 1993, 
s-au menținut prețurile la aceste energii la nivelul pieței României 
socialiste, chit că au fost aliniate (împreună cu materiile prime) la 

prețurile europene din afara lagărului...Atât de mult ne avantajau 
aceste prețuri aliniate, pe noi, pe români, încât ca să nu iasă răzbel 
cu salariații din ramura energetică, aceștia, au fost avantajați prin 
cadouri de sărbători (porci, haine de nurcă, compensații babane la 
sfârșit de an etc...)...unele incredibile. Atunci când s-au acordat, 
beneficiarii aproape că le ascundeau de teama de a nu fi linșați de 
cei care au contribuit și ei la construcția măreață a acestei țări....Chiar 
cu aceste beneficii, praful s-a ales de această industrie energetică, 
care a influențat și transporturile. Și salariații din CFR au rămas pe 
drumuri, și minerii, încă puțin și rămân pe drumuri și hidro și termo-
energeticienii...se vorbește de dublări, triplări, amenzi și iar amenzi, 
mega-amenzi, dar cum să nu se vorbească dacă în acest cum o fi el-
ca stat-pentru o ramură întreagă de neproductivi se triplează salariile 
pentru ca beneficiarii să fie mai buni!...să nu mai plece din țară!...
altora li se dublează sau li se majorează cu 50 la sută.

Mulți am strigat în gura mare că nu este normal ca într-un stat (e clar 
că România nu mai are stat), măcar cu un minim de stat, adică civilizat, 
oamenilor care se nasc fără voie, devin cetățeni ai acestui stat, să li se 
vândă căldura și lumina, și apa, și gazul, în așa fel ca cineva, oricine ar 
fi el, să facă profit în urma consumului lor...Auzi să crească PIB-ul în 
urma vânzării necesităților către cetățeni!!...Vă amintiți, acum 20 de 
ani, și mai apoi, mai încoace, Petromul anunța profituri uriașe în valută 
forte...și noi cumpăram benzina la aceleași prețuri ca în lumea extrem 
de bogată din spațiul extrasovietic...Dar ce se întâmplă acuma, chiar 
de 20 de ani încoace, după ce toate industriile și-au trimis oamenii 
acasă, întreținerea, curentul electric, da! și benzina (căci nu mai este 
un lux), să coste cât un salariu minim pe economie? Chiar mediu dacă 
consumăm benzină mai mult? Dar de ce să nu coste?...dacă în acest 
pseudo-stat căldura și lumina, și minimul necesar, se vinde la tarabă 
acestui cetățean plătit, și pensionat, ca să nu facă revoluție, să nu iasă 
în strada...Ei, acum se va vedea, cum vor rezolva aleșii acestui popor 
problemele necesităților vitale ale acestei nații, necesități, din care 
doar aerul pare să nu coste bani profitabili, și cum vor justifica faptul 
că 25 de ani, după anul 1994, au ținut manopera românului țăran sau 
muncitor sub obroc, l-au obligat pe român să fie cetățean inferior 
într-o Europă unificată, el cetățeanul inferior european, care de 20 de 
ani e învățat să facă de copil politică și să nu fie prost să muncească!

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

ARGEȘENI!	VÂLCENI!	SIBIENI!
AVEM	TREI	OBIECTIVE	COMUNE	ÎN	ACEST	PREZENT	

PRIN	CARE	PUTEM	TRANSFORMA	VALEA	OLTULUI	ÎN	RAI	PE	PĂMÂNT:

APEL



Pe data de 16 septembrie 2021 la Mânăstirea Bistrița au 
fost lansate trei publicații editate și tipărite în condiții 

de lux de către Editura „Praxis” a Arhiepiscopiei Râmnicului: 
„Sfântul Grigorie Decapolitul” și „Peștera Sfântului Grigorie de la 
Mănăstirea Bistrița” ambele semnate de Arhim. Veniamin Micle, și 
revista „Martyria” nr 1/2021...Întreaga manifestare s-a desfășurat 
sub însemnul sărbătoririi de către Arhiepiscopie a 82 de ani de 
viață împliniți pe 07 iulie de fenomenalul istoric și scriitor, ziarist, 
duhovnic - fost stareț al acestei mănăstiri - Arhim. Veniamin Micle.

Evenimentul a fost pus la cale și organizat de către însuși 
Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Râmnicului ÎPS Varsanufie, doctor 
în cercetare științifică religioasă, domnia sa moderând și 
dezbaterile ocazionate de lansare, care, spunem noi, au fost de 
mare ținută: cărțile au fost prezentate de Pr. Constantin Olariu, 
Pr. Dr. Ion Gavrilă, și de scriitorul Ioan St Lazăr; iar între ei s-au 
manifestat, lecturând din operele prezentate, doi mari actori ai 
scenei noastre românești contemporane: Daniela Nane și Cristi 
Iacob! De menționat că manifestarea s-a ținut în incinta muzeului 
de carte bisericească, din mânăstire, după ce, înainte, în biserica 
centrală - cea pictată de Gheorghe Tattarescu - a avut loc o slujbă 
Te Deum oficiată de un grup de preoți conduși de  Arhiepiscopul 
Râmnicului...După slijbă, ÎPS Varsanufie în fața Sfântului Altar 
a evocat personalitatea distinsului cărturar și mare duhovnic. 
Prezentăm în continuare cuvântul Înaltpreasfințitului:

PĂRINTELE	ARHIMANDRIT	DR.	VENIAMIN	
MICLE	-	TEOLOG	RUGĂTOR	ȘI	SACERDOT	

AL	CULTURII	ROMÂNEȘTI

Preacuvioși și preacucernici părinți, 
Preacuvioasă maică stareță, 
Preacuvioase maici, 
Distins auditoriu,

Descălecând, precum odinioară voievozii cei de demult, din 
Maramureșul neaoș, în ținutul Olteniei de sub Munte, Preacuviosul 
Părinte Arhimandrit Dr. Veniamin Micle rămâne farul de lumină, 
de credință și de cultură care va marca pentru mult timp de acum 
înainte istoria Bistriței vâlcene și a Bisericii Ortodoxe Române.

Călugăr cu o mare trăire duhovnicească și cărturar de 
o deosebită profunzime harismatică, părintele Veniamin a 
răspuns întru totul chemării Mântuitorului Hristos de a fi „sarea 
pământului” și „lumina lumii” (Matei V, 13-14), dedicându-se trup 
și suflet slujirii lui Dumnezeu prin rugăciune și slujirii aproapelui 
prin fapte bune, în așa fel încât, a devenit un duhovnic apreciat 
și căutat nu doar de către credincioșii din apropierea mănăstirii 
Bistrița, ci și din întreaga țară sau din diaspora. Retragerea din lume 
și îmbrăcarea îngerescului chip nu a reprezentat pentru monahul 
Veniamin o respingere maniheică a lumii, ci încercarea de a o 
transforma din exterior, căci, fugind de lume, cuvintele și scrierile 
sale s-au întors mereu în lume, el a schimbat lumea nu s-a lăsat 
schimbat de lume. Vrednic următor al călugărului bistrițean Mihail 
Moxa, traducătorul Pravilei de la Govora, părintele Veniamin 
Micle a conștientizat încă de la început importanța culturii pentru 
propășirea materială și spirituală a unui popor. Această pasiune 
pentru studiu, cercetare și documentare științifică, s-a concretizat 
în cele peste 100 de cărți, dar și în sutele de studii și articole pe 
care preacuvioșia sa le-a publicat de-a lungul timpului.

Bunătatea și cumințenia părintelui sunt de natură biblică, 
izvorâte parcă din puterea numelui pe care îl poartă, cel al lui 
Veniamin, fiul Patriarhului Iacov, și cel mai tânăr dintre frații 
lui Iosif. Etimologic, Veniamin înseamnă „fiul durerii”, realitate 
pe care Părintele a experimentat-o în anii de tristă amintire 
ai regimului comunist, când, prin rânduiala lui Dumnezeu, a 
cunoscut amărăciunea pustiirii vetrelor monahale din România, 
în urma decretului bolșevic 410 din 1959. Lupta cu materialismul 
ateu a tânărului monah de atunci s-a asemănat cu o „a doua 
Bătălie de la Posada”, despre care el însuși a studiat atât de mult. 
Cunoscând îndemnul psalmistului care zice: „Să nu se învârtoșeze 
inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu” 
(Psalmi XCIV, 8-9), Părintele Veniamin a rămas neclintit în credință, 
nădejde și dragoste, așteptând mângâierea lui Dumnezeu, așa 
cum frumos spune cântarea Bisericii: „cel ce seamănă în austru 
rele pătimiri, posturi cu lacrimi, acesta va secera snopii de bucurie 
ai hranei celei de viață veșnică”.

ARHIEPISCOPIA	RÂMNICULUI	A	LANSAT	LA	MĂNĂSTIREA	BISTRIȚA	
DOUĂ	CĂRȚI	SCRISE	DE	ARHIM.	VENIAMIN	MICLE

Personalitate irenică, Arhimandritul Veniamin Micle este 
un adevărat mărturisitor al Ortodoxiei în spațiul creștin, căci, 
prin pregătirea sa intelectuală și teologică, a conciliat Orientul 
cu Occidentul, spiritualitatea de factură ascetico-mistică a 
Răsăritului, cu verticalitatea rațională a Apusului. Studiind atât 
în Franța Sfinților Ilarie de Poitiers, Martin de Tours și Vincențiu 
de Lerin, cât și în Ierusalimul Fericitului Ieronim, al Patriarhului 
Sofronie și al Cuviosului Sava cel Sfințit, Părintele Veniamin a 
armonizat cuvântul cu scrisul, gândirea cu trăirea și predica cu 
viețuirea. 

A fost pe rând asistent universitar la Institutul Teologic din 
București și la Institutul Teologic din Sibiu, profesor la Seminariile 
Teologice din Curtea de Argeș, Craiova și director al Seminarului 
Teologic din București, însă Dumnezeu a rânduit ca cea mai de 
seamă realizare a sa fie aceea de a redeschide și rectitori Mă-
năstirea Bistrița –focar de cultură și spiritualitate creștină. A par-
ticipat la o serie de simpozioane și congrese, unde a susținut dife-
rite comunicări și conferințe, ce reprezintă fiecare o valoroasă și  
originală contribuție la clarificarea unor teme privind istoria bise- 
ricească și națională, dar mai ales în domeniul Cateheticii și Omi-
leticii unde este și va rămâne un punct constant de referință. Prea-
cuvioșia sa a înțeles și practicat întru totul îndemnul Sfântului Apos- 
tol Pavel: „Vorba voastră să fie totdeauna plăcută, dreasă cu sare, 
ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia” (Coloseni IV, 6)

Cărțile părintelui Veniamin dau dovadă de o erudiție 
impresionantă, conținând un aparat critic uimitor și o rigurozitate 
științifică ce captează cititorul și îl provoacă spre cercetarea și 
adâncirea fiecărei teme tratate. O muncă titanică, împlinită cu o 
conștiinciozitate din care emană marea lui dragoste față de carte. 
A scris mult despre ieromonahul Macarie, renumitul tipograf 
cărturar al monahismului nostru, dar el însuși a devenit „un 
Macarie” al vremurilor noastre. Ctitorind cu trudă îndelungată 
o operă de literatură duhovnicească originală, durabilă, de o 
valoare certă pentru spațiul românesc.

Călugăr cărturar și model de acrivie intelectuală și monahală, 
Părintele Veniamin Micle este un adevărat stâlp, nu doar al 
Ortodoxiei vâlcene, ci al întregii Biserici Dreptmăritoare. Astfel, 
Părintele se dovedește a fi unul dintre cei mai prolifici scriitori de 
istorie bisericească din Biserica Ortodoxă Română, și un distins 
făuritor de slovă dumnezeiască în inimile credincioșilor. Zidirea 
Cuvântului lui Dumnezeu în sufletul credincioșilor a fost și, după 
cum vedem rămâne, prioritatea majoră a Preacuvioșiei sale, sub 
toate formele: cuvânt scris, predică și cateheză și, mai mult decât 
orice, exemplul vieții sale personale, așa cum vedem în Sfânta 
Scriptură, „căci din prisosul inimii grăiește gura” (Matei 12, 34).

De peste 62 de ani, de când a primit harul preoției, Părintele 
Arhimandrit Veniamin Micle este un neobosit rugător înaintea 
Jertfelnicului lui Hristos, slujind atât cultului, cât și culturii, atât 
altarului, cât și tiparului. Liturghisirea sa se prelungește de pe 
Sfânta Masă pe masa de lucru, iar iubirea pentru Cuvânt și cuvinte 
o înmănunchează în grija pe care o oferă tehnoredactării, tipăririi 
și legării propriilor lucrări. Din acest motiv, părintele Arhimandrit 
Veniamin poate fi numit un teolog rugător și un sacerdot al culturii 
românești, un următor al marilor tipografi vâlceni și mai presus de 
toate un părinte duhovnicesc autentic în vremurile pline de ispite 
și de încercări pe care le trăim.

De aceea, cu acest prilej, îi urăm și noi ca Bunul Dumnezeu 

să îi dăruiască multă sănătate, bucurii duhovnicești, putere de 
muncă și ani mulți în slujirea Preasfintei Treimi și a aproapelui, așa 
cum a făcut-o neobosit până astăzi.

La mulți ani întru mântuire, Preacuvioșia Voastră!

*

După slujba din biserică, de unde Arhim. Veniamin Micle 
a plecat cu brațele pline de flori oferite de Arhiepiscopul 
Râmnicului participanții la slujbă s-au deplasat în sala muzeului 
proiectată chiar de Părintele Veniamin când a condus lucrările 
de modernizare ale Mânăstirii Bistrița dintre 1982 și 1992, 
muzeul fiind finalizat după Întronarea ÎPS Varsanufie, Domnia 
Sa, contribuind decisiv la amenajarea și punerea lui în funcție. 
Aici, în sala muzeului ÎPS Varsanufie a moderat lansarea de carte 
propriuzisă, alături de cele două volume ale arhimandritului, fiind 
prezentată și revista Editurii Praxis, Martyria, nr 1 pe 2021 și în care 
a fost publicat interviul luat de Pr. Constantin Olariu eminentului 
cărturar autor a peste 130 de cărți, mai toate, cu puține excepții, 
fiind rodul muncii integrale a Părintelui Micle: autor, culegător, 
tehnoredactor, editor, tipograf, legător, toate acestea la un loc, 
făcându-se sub acoperișul acestui locaș de bisericească cultură 
din Eparhia Râmnicului căruia arhimandritul scriitor i-a zis în loc 
de Editură și tipografie, pe prima pagină de prezentare a cărților: 
Sfânta Mănăstire Bistrița - Eparhia Râmnicului, anul de apariție....
totul făcut într-o încăpere alături de chilia domniei sale...

ÎPS VARSANUFIE: - Întâlnirea noastră trebuia să aibă loc pe 
7 iulie când părintele a împlinit 82 de ani, dar nu rânduim noi 
oamenii evenimentele din viața noastră, așa cum vrem, ci toate le 
rânduiește Dumnezeu. De aceea ne-am întâlnit în această seară 
aici, la Bistrița, în acest muzeu pe care l-a gândit chiar Părintele 
Micle. Când am venit la Râmnicu Vâlcea părintele mi-a spus că 
deși era proiectat și s-a construit, muzeul nu s-a realizat. Atunci 
m-am hotărât să continuăm munca părintelui și am definitivat 
acest muzeu. De aceea ne-am gândit să-l sărbatorim pe Veniamin 
Micle, în această zi, aici, prin lansarea acestor cărți: mai întâi prin 
acreastă carte care se numește simplu, Sf Grigorie Decapolitul o 
carte pe care a scris-o de-a lungul timpului și pe care a adus-o 
acum la zi, în care a adunat toate minunile pe care Sfântul le-a 
făcut aici la Bistrița; aici, alături de oameni neputincioși, de 
oameni bolnavi...Veți găsi scrieri care au fost consacrate lui 
Grigorie Decapolitul...Mai întâi o să dau cuvântul unei prietene 
a Arhiepiscopiei Râmnicului, actrița Daniela Nane, să ne 
citească câteva paragrafe din această carte, apoi voi da cuvântul 
consilierului Constantin Olariu să vă prezinte această carte.

ARHIM.	VENIAMIN	MICLE:	
„SFÂNTUL	GRIGORIE	DECAPOLITUL”

Pr.	Constantin	OLARIU

Volumul Sfântul Grigorie Decapolitul reflectă într-un mod 
amplu preocuparea Părintelui Arhimandrit Veniamin Micle de 
a vorbi despre lucrarea sfințitoare a harului în viețile celor care 
se așază sub ocrotirea Sfântului Grigorie. Argumentează această 

ÎPS Varsanufie și Veniamin Micle. Aniversare la 80 de ani

ÎPS Varsanufie în fața Icoanei făcătoare de minuni
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experiere a lucrării lui Dum-
nezeu într-un mod cu totul 
admirabil, prin mărturiile, 
deloc puține, despre viața 
duhovnicească a Sfântului 
Grigorie Decapolitul, oferin-
du-ne un tom aghiografic ce  
reunește deopotrivă demer-
sul cărturarului de a reașeza 
în lumină izvoare privitoare la  
viața sfântului, cât și o serie 
de mărturii concrete ale minunilor pe care duhovnicul le-a trăit 
într-un mod cu totul aparte timp de mai multe decenii, în care s-a 
aflat lângă racla cu sfintele moaște.

Atașamentul profund al Părintelui Veniamin față de Mănăstirea 
Bistrița și, în mod aparte, față de Sfântul Grigorie Decapolitul, s-a 
transformat în timp într-o mărturisire continuă prin cuvântul de 
îndrumare, dar și prin numeroase studii pe care ni le-a oferit în 
dorința de a întrezări împreună dimensiunea spirituală și culturală 
a vieții și a lucrării sfințitoare.

În prima parte a volumului prezintă aspecte ale vieții și lucrării 
misionare a Sfântului Grigorie, evidențiind chipul încărcat de 
sfințenie al mamei, apoi întâlnirea unor ierarhi, preoți și a unor 
pustnici care dobândiseră pacea lui Dumnezeu și care, într-o 
perioadă în care Biserica era atacată de iconomahi, au apărat 
învățătura despre cinstirea sfintelor icoane.

Descoperim în cadrul volumului că, după multe nevoințe, post 
și rugăciune, a mărturisit în marile centre culturale ale timpului - 
Tesalonic, Constantinopol, Roma – că Ortodoxia este slavă adusă 
lui Dumnezeu. Apreciat în multe comunități creștine, a militat 
pentru exprimarea succintă și clară a învățăturii de credință. 
Surprinderea acestor aspecte într-un limbaj teologic care ne 
oferă măsura dimensiunii cărturărești a personalității Părintelui 
Arhimandrit, rămâne marele merit al autorului.

Dedică un capitol aparte Aducerii moaștelor Sfântului Grigorie 
în Țara Românească, un act ce va marca pentru veșnicie istoria și 
viața duhovnicească a Olteniei de sub Munte. Prezența sfintelor 
moaște nu a fost doar un eveniment istoric, întrucât există o 
experiență de secole a multor comunități care, în momente de 
cumpănă și de grea încercare, au căutat ajutorul Sfântului Grigorie 
Decapolitul, invocând prezența sfintelor moaște pentru izbăvirea 
de necazuri. 

La multe momente de restriște, episcopii Râmnicului au 
răspuns dorinței credincioșilor, binecuvântând organizarea unor 
pelerinaje, pentru a oferi ajutor și binecuvântare celor încercați de 
boli, molime sau alte necazuri, ori în perioadele de secetă. Capitolul 
se încheia cu amintirea momentului din anul 2020, atunci când 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a 
organizat în ziua de 28 martie procesiunea cu moaștele Sfântului 
Grigorie Decapolitul și ale Sfântului Ierarh Nectarie, în municipiul 
Râmnicu-Vâlcea, pentru alungarea Coronavirusului.

Urmează prezentarea unor documente aghiografice și relatări 
despre Sfântul Grigorie Decapolitul, precum și aspecte privitoare 
la cinstirea acestuia în cultul Bisericii. Întrucât au fost emise 
numeroase opinii contradictorii privind autenticitatea sfintelor 
moaște, în cadrul volumului a valorizat documente și studii 
anterioare, realizând o analiză a tuturor ipotezelor, oferind repere 
concludente și veridice în acest sens.

În ultimele capitole, Părintele Veniamin ne încredințează de 
fapt că Ortodoxia se experiază și se trăiește prin participarea la 
viața liturgică.

Scriind despre minunile Sfântului grigorie Decapolitul, 
Părintele Veniamin păstrează autenticitatea mărturiilor primite 
din partea unor preoți, monahi și credincioși, care au trăit 
personal o serie de minuni., prezentate drept trăiri aparte sub 
călăuzirea Sfântului Duh.

Vă invităm să lecturați volumul, încredințați fiind că veți 
descoperi un tezaur de mare preț.

*

ÎPS Varsanufie i-a prezentat în continuare pe cei doi artiști: 
Daniela Nane și Cristi Iacob... Dacă pe Daniela Nane vâlcenii au 
mai văzut-o și audiat-o de vreo trei ori cu diverse ocazii, dar tot 
în manifestări organizate de Arhiepiscopie (noi am observat-o la 
slujba din Biserică de Te Deum și am văzut de câtă pioșenie a dat 
dovadă), pe Cristi Iacob, Înaltul l-a prezentat ca fiind o descoperire 
personală, a Arhiepiscopului, o voce deosebită care se pretează 
la citirea textelor biblice ale Vechiului și Noului Testament. A mai 
spus Înaltpreasfințitul că, până în Anul Nou, vor apărea editate 
publicului lecturile Evangheliilor după Matei și Marcu cu vocea 
lui Cristi Iacob. Descoperirea acestei voci a fost o adevărată 
aventură, foarte greu să se găsească o voce precum cea a lui 

Florian Pitiș și Adrian Pintea, ne mai spunea Arhiepiscopul, cu 
care au fost obișnuite urechile românilor la celebrele emisiuni tv 
Teleenciclopedia!...Și, totuși, Înaltul l-a descoperit întâmplător pe 
Cristi Iacob într-un serial de mare succes realizat și difuzat în țara 
noastră...doar „auzindu-i glasul”!...Asistența de la Mânăstirea 
Bistrița a avut ocazia în data de 16 sept 2021 să constate că ÎPS 
Varsanufie a făcut o bună alegere pentru vocea tânărului actor!...
de altfel și un împământenit al vieții monahale românești, Cristi 
Puiu fiind deseori văzut în anturajul Părintelui Valerian de la 
Mănăstirea Sf. Filimon, Vâlcea!...nimeni altul, decât fostul talentat 
actor, Dragoș Pâslaru!...Apoi a venit rândul unui cuvânt al unuia 
dintre elevii merituoși de la Seminarul condus de Veniamin Micle, 
Pr. Dr. Ion Gavrilă, care a prezentat o biografie destul de completă 
a eminentului său profesor…

PĂRINTELE	ARHIMANDRIT	VENIAMIN	MICLE																																																																																																																														
(scurtă schiță biografică)

Pr.	prof.	dr.	Ion	GAVRILĂ

Ne aflam astăzi aici în Mănstirea Bistrita, vestita ctitorie a 
Craioveștilor, ca să omagiem cu multa recunoștință pe ilustrul 
călugăr cărturar, profesor, cercetător, autor, tipograf și editor a 
peste 130 de cărți, părintele arhimandrit Veniamin Micle. Viața si 
opera sa atât de impresionantă, aproape neverosimilă, vor face cu 
siguranță pe viitor obiectul unor studii amănunțite. În contextul 
de față însă vom prezenta pentru distinsul auditoriu o scurta 
biografie a acestui mare călugăr cărturar.

Preacuviosul Părinte Ve- 
niamin Micle a văzut lu-
mina zilei la 7 iulie 1939 
în localitatea Plopiș, jud. 
Maramureș, ca fiu al lui 
Timotei și Eudochia Micle, 
primind la botez numele 
Valer. Între anii 1946-1953, 
va învăța carte la școlile 
din Plopiș, Făurești, Cavnic 
și Satu Mare, apoi doar un 
an (1953-1954) la Școala 

Medie Tehnică de Mecanică din Satu Mare. Deoarece această 
școală s-a desfiintat, a fost repartizat ca bursier la Liceul „Mihai 
Eminescu” din același oraș. 

Simțind o chemare lăuntrică încă din copilărie, adolescentul 
de atunci renunță la cursurile liceale și, la 11 noiembrie 1954, 
intră ca viețuitor în Mănăstirea „Sf. Ana” din Rohia, unde se afla 
vrednicul stareț Iustinian Chira, viitor episcop. Acesta îl va trimite 
să urmeze cursu-rile Seminarului Teologic din Cluj, între anii 1955-
1959. La 19 iulie 1958 va depune votul monahal, dobândind 
numele Veniamin. 

Cu aprobarea episcopului Teofil Herineanul al Clujului, 
în toamna anului 1959 monahul Veniamin va reusi pe locul I 
la examnul de admitere la Institutul Teologic Universitar din 
Sibiu. Dar la 3 octombrie, în baza Decretului nr. 410/1959, este 
înlăturat din institut, iar la 1 noiembrie este alungat din mănăstire 
împreună cu ceilalți monahi. Pentru a-și duce existența, se va 
angaja ca lucrător într-un atelier de pictură din Dej și, totodată, va 
urma cursurile Școlii de artă populară.

La intervenția starețului Iustinian Chira, este reprimit la 
Manăstirea Rohia, unde va fi hirotonit  ierodiacon si ieromonah, 
la 20 si 21 decembrie 1959. Va sluji și va predica aici, precum și 
în unele parohii vacante, iar în perioada ianuarie-aprilie 1961 va 
suplini parohia Suciu de Sus din protopopiatul Târgu Lăpuș. 

La îndemnul episcopului Teofil al Clujului, între anii 1962-1966, 
va urma cursurile la Institutul Teologic din Sibiu și, după susținerea 
tezei „Cunoștință pre scurt a Istoriei bisericești  de Samuil Micu”, 
va obține calificativul „Excepțional”. Cu recomandarea rectorului 
Sofron Vlad, va candida si va fi admis la cursurile de doctorat 
la Institutul Teologic din București, specialitatea Omiletica 
și Catehetică, pe care le va urma între anii 1966-1968 sub 
îndrumarea diaconului prof.  dr. Nicolae Balca. Va obține apoi o 
bursă guvernamentală oferită în 1968 de președintele Franței 
Charles de Gaulle și va urma cursuri de specializare la Facultatea 
de Teologie Catolică din Strasbourg, între anii 1968-1971. În 
acest timp își pregătește teza de doctorat intitulată „Problemele 
predicii creștine în vremea noastră”. Tot în această perioadă 
se documentează științific, audiază cursuri, susține examene, 
participă la congrese și întruniri teologice și viziteaza centre de 
cultură și așezăminte monahle de prestigiu din Franța, Germania, 
Italia, Belgia, Olanda și Luxembourg.

După întoarcerea în țară, la 24 august 1971, este numit asistent 
si duhovnic la Institutul  Teologic din București, dar în urma unor 

intrigi este trimis profesor la Seminarul Teologic Special din Curtea 
de Argeș. Aici va preda Limba franceză și Tipicul bisericesc. 

Candidează și ocupă prin concurs postul de asistent la catedra 
de Omiletică și Catehetică la Institutul Teologic din Sibiu, iar în 
completare va preda limbile franceză și latină. 

În februarie 1973 va fi trimis de către Patriarhia Română ca 
reprezentant pe lângă Institutul Teologic Ecumenic „Tantur”  din 
Ierusalim, în cadrul căruia va desfășura o bogată activitate și va 
dobândi noi experiențe.

La chemarea mitropolitului Nicolae al Ardealului, în luna iunie 
1973 se întoarce în țară pentru a fi ridicat la treapta de episcop 
vicar la Sibiu, dar autoritățile comuniste si securitatea se opun. Va 
fi transferat ca professor la Seminarul Teologic din Craiova unde 
va preda cu succes limbile moderne franceza, engleza, rusa, apoi 
Filosofia, Logica, Ecumenismul si Istoria religiilor. Tot în  acest timp 
va studia și va publica studii și articole în reviste de specialitate. Va 
primi și rangul monahal de „protosinghel”, în 1975.

Fiind remarcat de patriarhul Iustin Moisescu, la 1 septembrie 
1977 este numit director al Seminarului Teologic din București. 
Aici va restaura clădirile avariate după cutremurul din 4 martie 
1977, va îmbunătăți progamul instructiv-educativ și va îmbogăți 
biblioteca cu aproximativ 4.000 de volume.

Cunoscutul caz Calciu Dumitreasa, arestarea acestui preot 
profesor, precum și alte intrigi, au determinat îndepărtarea 
părintelui Veniamin Micle din postul de director și profesor și 
trimiterea lui la Mănăstirea Cozia. Aici i se oferă totuși condiții 
să continue studiul și activitățile culturale, publică numeroase 
studii, dar refuză orice fel de avansare, inclusiv susținerea tezei 
de doctorat.

În anul 1982 va fi numit de către episcopul Iosif al Ramnicului 
și Argeșului, ca eclesiarh al Catedralei episcopale din Râmnic, 
unde va sluji până în anul 1985. Tot în această perioadă va face 
două călătorii de studii la Muntele Athos (în 1982 și 1983) unde  
va studia amănunțit manuscrisele românești de la Schitul Pro-
dromul.

Părintele Veniamin a fost cel care solicitat în scris si do-
cumentat ca Episcopia Râmnicului să obțină retrocedarea clă-
dirilor Mănăstirii Bistrița, care se aflau de 20 de ani în folosința 
Ministerului Muncii și se găseau într-un avansat stadiu de 
degradare. A propus ca, după restaurare, să ia ființă aici un centru 
de restaurare și conservare a bunurior de patrimoniu, un muzeu 
al tiparului românesc, săli pentru lectură, simpozioane, conferin- 
țe și comunicari. Părintele Veniamin a fost numit stareț al mă-
năstirii și s-a ocupat de întocmirea documentației si de avizele 
necesare, astfel că lucrările de restaurare au început în anul  
1986. În același timp, a fost organizată viața monahală pentru 
viața de obște, ca mănăstire de călugări, s-au desfășurat slujbele 
după rânduiala monahală, a fost  înființat un atelier de tâmplărie, 
a fost recuperată o parte din proprietatea mănăstirii și apoi 
organizată gospodăria agricolă și zootehnică. Toate de la capăt, 
cu mari eforturi!

În anul 1992, după ce lucrările de restaurare erau efectuate în 
proporție de 80%, episcopul Gherasim al Râmnicului a transformat 
Bistrița în mănăstire de maici si a adus călugărițe  de la Mănăstirea 
Clocociov, fiind numită stareță monahia Tamaș Mihaela. Părintele 
Veniamin a fost rânduit preot slujitor al mănăstirii și i s-au luat 
responsabilitățile anterioare. O bună parte din proiectele sale 
privind intensificarea vieții spirituale și culturale la Mănăstirea 
Bistrița au fost abandonate sau întârziate. Pe lângă slujirea la 
Sf. Altar, de acum se va consacra aproape exclusiv studiului și 
scrisului, mai ales după pensionarea sa, în anul 2014. 

Deși pare de necrezut, Părintele Veniamin Micle a realizat 
operă mai mult decât impresionantă: 130 de cărți de natură 

Arhim. Veniamin Micle și Nicolae State Burluși



teologică, istorică, documentară – toate fiind realizate cu acrivie și 
o rigoare științifică de invidiat și pe care le-a tipărit, legat și difuzat 
în condiții proprii; peste 300 de studii, articole și recenzii publicate 
în reviste de specialitate din țara și de peste hotare; un tezaur 
neprețuit de cărți, documente, însemnări, note bibliografice și noi 
proiecte de cercetare și scris. Dar mai presus de orice, Părintele 
Veniamin Micle ne-a oferit și ne oferă mereu un exemplu unic 
de credință, de rugăciune, de răbdare, de muncă și slujire la Sf. 
Altar al Bisericii noastre străbune, ca și  pe tărâmul cercetării și al 
scrisului.

Preacuvioase Părinte Profesor Veniamin Micle! 

Mulțumim bunului Dumnezeu că vă avem printre noi! La 
vârsta patriarhală pe care o aveți, ca dar de la Bunul Dumnezeu, 
sunteți pentru noi toți un strălucit exemplu de viețuire întru 
Hristos Domnul și de slujire a Bisericii Sale,  un neobosit cercetător 
și dăruitor de slovă Bisericii și culturii române. Dumnezeu să vă 
dăruiască zile bune și îndelungate! Vă sărutăm dreapta cu mult 
respect și prețuire!

16. 09.2021
*

Ultimul vorbitor care s-a referit la opera vastă a Arhim. Veniamin 
Micle a fost scriitorul Ioan St Lazăr, cercetător și istoric literar, 
conf. dr. La Universitatea din Pitești  - până la ieșirea la pensie, 
redactor șef la revista „Lumina Lumii”, conducătorul Fundației 
„Antim Ivireanul” de pe lângă Arhiepiscopia Râmnicului…

Înaltpreasfințite Părinte - Arhipăstorul nostru,
Preacuvioase Părinte Veniamin Micle,
Onorată asistență...

1. Încep prin a vă aduce mulțumiri Înaltpreasfințite Părinte, 
pentru că ați restaurat și începeți să valorificați opera spirituală și 
tipografică a părintelui Veniamin Micle realizată cu o competență 
de excepție și cu o tenacitate fără limite pe parcursul a patru 
decenii, domnia sa ajungând la impresionanta cifră de 130 de 
lucrări. Ați repus în drepturi, sărbătorind și omagiind după o 
lungă perioadă de restricții și recluziune o persoană a Bisericii 
Ortodoxe Române, cel mai de seamă istoric bisericesc din vremea 
noastră (după regretatul academician Mircea Păcurariu), cărturar 
cu  o excelentă prestație științifică și contribuție uluitoare în 
privința multor aspecte ale spiritualității și culturii românești 
medievale, moderne și contemporane, despre care astăzi voi 
vorbi cu sfială și deosebit respect. Se cuvine de asemenea să 
mulțumesc, să mulțumim, și inginerului inventator, artist plastic 
și poet, ziarist remarcabil, Petre Cichirdan, care lună de lună ni-l 
aduce în paginile revistelor sale pe părintele Veniamin Micle cu 
noi contribuții, întreținând vatra așteptărilor atât de fructuoase 
în orizontul spiritualității și culturii noastre. Cu firești scuze pentru 
inerentele incorectitudini ale demersului meu de câteva minute, 
aș zice că vasta operă a Părintelui Veniamin Micle  ar putea fi 
urmărită pe câteva teme principale în jurul cărora polarizează 
variatele sale lucrări. Astfel de teme pot fi considerate: Istoria 
Sfântă și depășirile ei; respectiv învățătuirile Domnului nostru 
Iisus Hristos - Mântuitorul, Sfânta Scriptură cu sfintele Evanghelii; 
Fecioara Maria și Sfânta Cruce. De asemenea și evocarea sfântei 
tradiții prin referință la lucrările Sfinților Părinți Vasile cel Mare, 
Ioan Gură de Aur, Sf Casian și alții... 

2.  Istoria Bisericii Ortodoxe Române, reliefând momente și 
personalități de seamă, opera ei catehetică, omiletică și pastora-
lă puse har învățământului Teologic. De asemenea cultul sfin- 

ților români, dintre aceștia, părintele, dedicându-se îndeosebi 
Sfântlui Grigorie Decapolitul ale cărui sfinte moaște sunt la Mă-
năstirea Bistrița și pentru care a infirmat falsele ipoteze catolice 
susținut fiind recent și de  către profesorul universitar doctor Ioan 
IIcă jr. 

3. Istoria Monahismului Românesc în general și a celui vâlcean 
în special cu accent pe contribuțiile românești în spiritualitatea 
Muntelui Athos; și pe tradiția isihasmului pe pământ autohton, 
în special în ținutul Vâlcii; precum și reliefarea recent a 300 de 
monahi de seamă din așezămintele de cult vâlcene rezultați din 
documentele cercetate, dintre aceștia, părintele, dedicându-se 
lui Chiriac Râmniceanul, călugăr isihast și om de cultură duhovnic 
al lui Tudor Vladimirescu care i-a și tipărit în regie proprie lucrări 
însemnate; dedicându-se și Sfinților Antim Ivireanul și Calinic de 
la Cernica.

4. Istoria mânăstirilor oltene. Coșuna - Dobrovăț, Polovragi, 
Călui, dar și celor vâlcene, din Costești-Arnota dar mai ales 
mănăstirea Bistrița, unde este închinoviat...și prin aceasta 
dovedind, prin așezămintele ei, prin școlile și realizările ei, că 
ar fi fost cea mai de seamă așezare mănăstirească din Țara 
Românească din evul mediu și cel premodern, dar nu numai 
atât... Recenta descoperire și demonstrație a părintelui Veniamin 
Micle privind biserica Bolniță ca fiind isihastă înainte de venirea 
în Țara Românească a călugărului Nicodim cel Sfințit, duhovnicul 
lui Mircea cel Mare, a șocat, dar a și convins pe marii cărturari 
bisericești, între aceștia, din nou părintele Ioan I. Ică jr.

5. Istoria tiparului bisericesc la români...care este chiar titlul 
unei lucrări de sinteză realizată inedit printr-un dialog cu Petre 
Cichirdan, accentul fiind  pe identificarea primului tipograf din 
Țara Românească, românul Ieromonah Macarie și a Mănăstirii 
Bistrița olteană ca loc de 
tipărire a celor trei cărți 
reprezentative din anii 1508  
- 1512. Aceasta fiind o de- 
monstrație științifică impe- 
cabilă și o concluzie necon-
testată de nimeni, bornă 
peste care nu se va putea 
trece...Fac o paranteză, în 
anul 2008, când a apărut 
cartea, noi am făcut la 
Râmnicu Vâlcea o lansare 
foarte frumoasă, apoi am mers la Târgoviște unde se sărbătorea 
500 de ani de la  apariția primei cărți a lui Macarie (1508) la 
Mânăstirea Dealul! Ca să nu le stricăm sărbătoarea nu ne-au 
lăsat  să vorbim în plen și ne-au trimis în altă parte, la mânăstirea 
Iaroslava... Am fost marginalizați total...Totuși, Ion Soare, care a 
fost unul dintre cei mai frecvenți cronicari ai cărților Părintelui 
Veniamin Micle, l-a întrebat pe conducătorul său de doctorat, 
academicianul Mihăilă, ce părere are despre cartea Părintelui?...
Profesorul Mihăilă i-a spus că a citit cartea din scoarță în scoarță, 
că aceasta este extrem de bine documentată, are și obiecții, dar nu 
o poate susține fiindcă atunci s-ar nega tot ce a susținut el...„După 
ce nu voi mai fi eu, atnci cartea o să aibă altă soartă”!...Revenind 
la temele noastre bisericești, pe care le-a,m enumerat, Părintele 
Veniamin le-a adăugat alte trei inerente cărturăriei domniei sale, 
dar semnificative în arealul istoric și cultural românesc...

6.  Cultura religioasă vâlceană. Impresionantă sinteză prin 
care a contribuit la realizarea Enciclopediei Județului Vâlcea,  
vol. I.

7. Istoria propriuzisă, odată cu preoții români participanți 
la războiul de reîntregire a Patriei și a doua oară  cu inedita, 
neașteptata, lucrare despre „Adevărata Posadă - Defileul Bistriței” 
...O demonstrație extrem de complexă a desfășurării acestei 
bătălii și care ia în considerare toate demonstrațiile pro și contra 
ideii susținute de domnia sa.

Din poziția în care a fost multă vreme marginalizat părintele a 
simțit nevoia să se prezinte publicului prin autobiografii repetate, 
însoțite de bibliografia proprie și de către bibliogafia referințelor 
citate selectiv și aș aminti în acest sens volumul Veniamin Micle 
- Documentar tipărit de Eugen Petrescu....Și rodul fructuos al 
acestei perioade autobiografice a fost excepționalul volum Ge-
nealogia familiei Micle care se întinde pe o perioadă de 800 
de ani...o familie de nobili maramureșeni care au făcut cinste 
României, care, iată fac cinste și astăzi…

Ioan	St	LAZĂR

*

Desigur, în finalul manifestării a luat cuvântul însuși sărbătoritul 
care a punctat scurt, așa cum este domnia sa, plăcându-i să se 
facă ascultat...spunând noutăți pe bază de fapte și „pe bază de 
documente”...Dna Jianu și Daniela Nane în biserică

Înaltpreasfinția Voastră,
Onorată asistență...

Aș dori în primul rând să-mi exprim sentimentul de mulțumire 
și bucurie față de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Varsanufie, 
părintele nostru duhovnicesc care a inițiat și organizat acest 
moment festiv.  Totul a pornit de la o carte...de la o vizită a 
Înaltpreasfințitului la mine la chilie, unde pe masa de lucru era 
o carte scrisă de mine despre peștera Sf Grigorie Decapolitul. 
I-am oferit cartea, dumnealui a citit-o, și, a doua zi, am primit un 
telefon de la Prea Sfinția Sa care mi-a spus că nu a dormit în acea 
noapte până nu a citit cartea. „Este o carte excepțională. M-am 
hotărât să o tipăresc.” mi-a spus Domnia Sa. M-am bucurat foarte 
mult de inteligența cu care a întâmpinat Înaltpreasfințitul cartea 
respectivă. Cartea a fost apreciată de toți speologii români. Toți 
care au trecut pe la mine, care au trecut pe aici pe la Bistrița, 
au primit cartea despre peșteră și toți și-au exprimat admirația 
pentru ea, spunând că nu există o altă peșteră în România care 
să aibă o asemenea monogrfie. ...Eu ce aș dori să punctez: 
înainte cu patru cinci ani de a scrie această carte, a existat o carte 
scrisă de un renumit călugăr moldovean care a scris foarte mult 
despre monahismul românesc...Ieromonahul Ioanichie Bălan, 
care a scris Patericul românesc, Convorbiri duhovnicești...și o altă 
carte: Vetre de sihăstrie românească...și, foarte interesant, în 
aceasta scrie despre peștera de la Bistrița despre care spune că au 
fost pustnici în ea, dar nu se cunoaște nici un viețuitor, acestora 
li s-au pierdut numele...Deci, cine ia în considerare spusele 
ieromonahului, cade în eroare!  Eu am reușit prin documentare 
excesivă, așa cum îmi place să tratez lucrurile care mă preocupă, 
să identific 24 de monahi isihaști care au trăit în Peștera Sf 
Grigorie Decapolitul...Cartea a fost foarte bine prezentată în 
această seară. Totuși vreau să subliniez un singur lucru: în 
secolul al XVIII-lea a  apărut teoria că la Mânăstirea Bistrița nu 
s-ar afla moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul, ci osemintele 
lui Ioan de Capistrano, un călugăr catolic...Atunci când am 
venit la Mânăstirea Bistrița, după 1983, aproape în fiecare lună 
veneau profesori în grup să viziteze mânăstirea Bistrița, grupuri 
de profesori catolici de la Roma, de la Milano,  sau grupuri de 
călugări franciscani din Italia, din Spania, din Franța ca să vadă 
moaștele Sf Ioan de Capistrano de la ...Bistrița. Atunci m-am 
hotărât să scriu o carte: Sfântul Grigorie Decapolitul  mărturii 
documentare și am găsit 25 de documente care mărturisesc că 
la Bistrița sunt moaștele Sf Grigorie Decapolitul...și, mai mult, 
trebuie să știți, că simultan, o perioadă de 30 de ani moaștele 
Sfântului Grigorie au stat la Bistrița, iar ale lui Ioan de Capistrano 
au stat în Ungaria, la Mânăstirea Ilok, unde, ultimul fusese 
îngropat, în 1456. Moaștele au dispărut în anul 1526 cu ocazia 
bătăliei de la Mohaci dintre unguri și turci. Au urmat o serie de 
ipoteze, potrivit cărora le-ar fi sustras turcii ca să le vândă la 
ortodocși. Din cadrul acestor grupuri care s-au perindat pe aici, 
după 1990,  un profesor catolic din Roma, care mi-a apreciat mult 
cartea, mi-a spus că o va traduce în limba italiană și o va publica 
la Roma... Nu știu dacă această traducere s-a întâmplat..., cert 
este că de atunci nu au mai trecut pe la Bistrița nici  o delegație 
catolică pentru a se închina la „Sfântul Ioan de Capistran”, fiind 
convinși că la Bistrița este Sfântul Grigorie Decapolitul. Încă odată, 
vă mulțumesc pentru această seară minunată!... 

Arhim.	Veniamin	MICLE

Au consemnat 
Simona	Maria	KIS

		Csaky	E	POE

Cristi Iacob și Daniela Nane în recital
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Constantin	ZĂRNESCU

În toamna anului 1982 și primăvara lui 1983 bătea un vânt – 
un curent de opinii, printre literați: să fie preîntâmpinată, în 

presă, aniversarea „bizarei opere” a judecătorului-poet Urmuz, care 
se-apropia de „vârsta” de 100 de ani!... Îndrăzneț, răsucit, aproape 
subversiv, încurajat, în epocă, de însuși Tudor Arghezi, Urmuz 
își încununase viziunea cu o zgomotoasă, teribilă faptă tragică: 
sinuciderea sa, la Șoseaua (Kisseleff), în zori cețoși, de noiembrie, cu 
un pistol Steyer-1913...

S-au publicat importante eseuri, considerații, istorie literară, 
dar un almanah „Urmuz” al „Tribunei”, precum fusese cel despre 
„Brâncuși”, în 1976, a fost amânat, sine die, adică tacit refuzat. Atunci 
s-a petrecut un eveniment „personal”, poate neașteptat: Dumitru 
Radu Popescu și-a adunat și structurat, în volum, aproape toate 
poemele sale, din 1953 (de la debutul, din cotidianul „Crișana” și 
„Steaua”), și până în momentele acelea – vreme de trei decenii! Se 
intitula, șocant, urmuzian: „C\inele de fosfor”!...

Prefațatorul cărții, retipărite, astăzi, de Editura Academiei 
Române, în cunoscuta colecție „101 poezii”, dl Cornel Ungureanu, 
important bio-bibliograf, are dreptate: poemele nu au fost gândite 
succesiv-cronologic, ci între sfârșitul unui roman și începutul altui 
roman: dis-continuități, tensiuni, momente lirice, secvențe, adaosuri, 
care difereau de modelele poetice ale celor din aceeași generație cu 
dumnealui; în primul rând Sorescu, Nichita, Ion Alexandru.

„Contrapoezie?”, „Nonpoeme?”, „Antiliterară?” se poate întreba, 
firesc, cititorul de astăzi. Vizualizăm, astfel, întregul efort amplu 
al marelui autor – al nuvelelor și romanelor Leul albastru, Duios 
Anastasia trecea, F, Vânătoarea regală, Iepurele șchiop, care au ajuns 
studiate în școli, reprezentative pentru o întreagă perioadă istorică, 
după concluziile Listei lui Manolescu, care l-a definit un reprezentant 
fundamental realist-fantastic, esențialmente, profund poetic, al 
culturii românești.

Lumea se simțea bântuită, pândită de „schimbări chimice”, de 
„nebunie” războinică, cuvintele nu mai stăteau la locul lor: „Limbile 
pământului își pierd (sau nu-și mai găsesc) tonul!...” „Memoria 
pâlpâie/ Precum un câine de fosfor/ Nori nu se mai văd/ Vântul a 
pierit/ Doar pelicani apar, albi,/ Ca un nou răsărit/ Coboară din 

DUMITRU	RADU	POPESCU	ȘI	„CÂINELE	DE	FOSFOR”

cer/ Lerui-ler/ Câinii albaștri,/ de fosfor/ Cu ochi de fier/ Lerui-ler.../ 
Noaptea descrește/ Memoria seacă!/ Doarme dusă lumea/ Și luna.../ 
Și, totuși, într-un ou de pelican/ Se aude un ecou/ năzdrăvan!” (...) 
Sau: „Care e bogăția noastră?/ Singură, ca o peruzea/ Și care ne-
acoperă/ Ca o testemea/ Pe care nici un ticălos/ Nu vrea/ Să ne-o 
ia?.../ Moartea/ Moartea!...” (Motto)

Poezia lui Dumitru Radu Popescu se edifică tragic-absurdă, peste 
întregul său univers, de prozator, scenarist și dra-
maturg, stufos, frământat, arlechinesc, fantast. Ne- 
apropiem de lumea „paralogică” a Pelicanului urmu- 
zian și de urechile și surzenia Babiței avangardiste!...

Faimoase expresii intertextuale, ale acelor 
„vremi interesante”, de care nu eram feriți, de la 
legiferarea ticăloșeniei și vicleniei machiavelice, la 
sărmanii rătăciți ai lui Eugene Ionesco și Samuel 
Beckett, la „lașitățile cugetării” și „ticăloșiile jus-
tiției”, la Urmuz. Poemele din Câinele de fosfor, 
structurează, precum în colaje de neo-avangardă 
(pentru anul de grație 1983!) crize de neocolit, ale 
spiritului, adevăruri cumplite, confuzia sensurilor 
și pierderea fluxului istoriei, a vitalității și onoarei 
omului anonim!...

„Pălăria melon/ Din actul întâi/ E călcată în 
picioare, vârtos./ Să trecem, însă, să ajungem prin 
foi/ Spre actul doi/ Și să ne punem, pe cap,/ Altă 
pălărie melon!/ Și, în mâini, să luăm / Valiza cu nisip/ Ca să înceapă 
jocul!/ Bate gongul!/ Ne vine sorocul! (Pălăria cetățeanului Samuel 
Beckett).

Mașina de scris, Homer-Maimuța cheală, Alabala, Pelicanii, Don 
Quijote sunt poeme care surprind metafizic, literele și cuvintele 
„dezgolite”, „secetoase”, camuflate de „relativismul” unor vești-
adevăruri „moriști”, nesăbuite și false: „Când dezordinea morală 
bătea, lin/ Cavalerul porni, în lume/ Cuprins de delir./ Ieșind pe poarta 
din dos, a grădinii/ Pe furiș, prin tufiș/ Ca un hoț/ Ca un derbedeu, 
ca un zeu/ Păsările nu-l mai luau în seamă/ Și nime!/ Capul lui (Don 
Quijote), părea o moară de vânt/ Ce funcționa foarte bine!” (Din Don 
Quijote).

Nostalgia iubirilor din alte dăți, expusă elegiac-paralogic, mărește 

sentimentul frustrării și absurdității, din vremi grele, fie ele de molime, 
holeră, revoluții și pandemii, rezonând în urechi, divin, folclorul 
paralogic-străbun; iată, spre ilustrare, fie pe Paraschiv-Parascheva, fie 
pe Genoveva: „Altfel se macină/ culorile, în aer/ Înflorite flori/ Alta e 
direcția săgeții/ În cocori./ Altele, ale lumii și-ale luminii palori/ Numai 
teii, pe sub care mă plimb/ Sunt aceiași, Paraschivo,/ Și al urii tale 
nimb...” (Paraschiva).

Dragostea, care, dacă nu e!; iubirea, re-con-
cilierea, regăsirea (fluxului, tonului): „Dintr-o 
nevoie de înălțimi, pure și albastre (...). Păsărilor 
au început să le crească/ Mai multe aripi/ 
Aripi, aripi,/ Foarte multe/ Aripi,/ E o iluzie, un 
monstru, o divinitate,/ Pliscurile lor/ Multicolore și 
multiforme/ Babilonează/ Vom vedea, vor trăi!...”

Poezia, literele, spiritul sunt continuu ame-
nințate: „Punctul – între litera mică/ Și litera cea 
mare!.../ Toate literele sunt plecate, la vânătoare/ 
Cu mic/ Cu mare./ Într-o lumea de virgule/ Și de  
semne de întrebare/ De paranteze/ Semne ale 
mirării/ Lume de ghilimele/ Vesele și amare/ Punc-
tul rămâne singurul mort/ Care știe adevărul/ Cu 
literă mare.” (Punctul)

Sau: „Nu e nimic patologic!.../ Dulceața lumii 
se sleiește/ Surzesc lăstunii-n zbor/ Și cucii! (...)  
Femei, cu săbii?!/ Unde sunteți?... Femei război-

nice/ Munții să stăpâniți,/ Pădurile să cuprindeți,/ Izvoarele să păziți?... 
/ Unde sunteți voi – unde vă este Regina?...” (din Femei cu săbii).

Arta poetică a sugestiei, cu o „fosforescentă” paralogie a 
limbajului abscons, de la Aristotel la... ostropel, Pelicanul, viezurii 
vărgați și Babița; și până la seceta și deșertul războaielor; pălăria lui 
Beckett, călcată-n actul III; decăderea onoarei și cavalerismului...

Scrisă, în acele pauze între romane, cu diverse stări, vremi, 
diferențe, viziunea „câinelui de fosfor” a Acad. D.R. Popescu, care nu 
poate fi despărțită (pusă între paranteze), de capodoperele și teatrul 
său, de la Leul albastru și F, Împăratul Norilor și Iepurele șchiop; 
Falca lui Cain; la Pisica, în noaptea anului nou și Pădurea cu pupeze, 
reprezentând o operă fundamentală, aureolată cu nimbul poeziei 
tragice.

În acest an, în care asociația noastră 
aniversează cinci ani de activitate, Ziua 

Bunicilor a fost sărbătorită în duminica dinaintea 
Înălțării Sfintei Cruci (12 septembrie 2021), după 
săvârșirea Sfintei Liturghii.

În acest al cincea an, bunicii noștri au fost 
cinstiți printr-o expoziție cu obiecte care le-au 
aparținut și care au fost primite în dar de nepoții 
lor, enoriașii noștri. Curatorul acestei expoziției 
a fost doamna Isabela Monica Ana Dragnea. 
La pregătirea expoziției au ajutat următoarele 
doamne: Elena De Chiara, Cristina Gabriela 
Pavel, Alina Nicolaie, Valentina Coman și Camelia 
Vizitiu. Curatorul, doamna Isabela Dragnea, a 
întocmit și un catalog al exponatelor, tradus în 
limba neerlandeză de doamna Elena De Chiara.

Catalogul	expoziției	„Din	sufletul	
și	mâinile	Bunicilor”

În calitate de inițiatoare și coordonatoare a 
acestui proiect, doamna preoteasă a prezentat 
pe scurt înfăptuirile celor patru ediții anterioare 
ale Zilei Bunicilor, a adresat călduroase felicitări 
bunicilor prezenți și a acordat medalia „Doamna 
Maria Brâncoveanu”-2021 doamnei Elena 
Geacarel, membră a Asociației și bunică. 

  Cu emoție, doamna Elena De Chiara a vorbit 
despre bucuria de a fi bunica a doi nepoți. 

În continuare, doamna Isabela Dragnea s-a 
referit la unicitatea acestei expoziții în diaspora 
românească, expoziție care reunește 57 de 

ZIUA	BUNICILOR
EDIȚIA	A	5-A,	SEPTEMBRIE	2021,	SCHIEDAM	-	OLANDA

	Duminică,	12	septembrie	2021

obiecte realizate de bunici sau care păstrează, 
peste timp, amintirea bunicilor. Exponatele pro-
vin din 19 județe ale României - unul din Grecia 
- și aparțin enoriașilor parohiei: ii și costume 
populare din diferite zone ale țării, ștergare, 
broderii, cuverturi și carpete, biblii și cărți de 
rugăciune, icoane, cărți de beletristică, fotografii 
ale bunicilor, ceramică, postere.

Printre exponate, au putut fi admirate partea 
I-a din volumul al doilea al Atlasului Lingvistic 
Român inițiat și coordonat de Sextil Pușcariu, 
ceas de mână, fabricat de firma elvețiană Royce,  
un model cunoscut îndeosebi în rândul solda-
ților, în perioada de dinaintea celui de-al Doi-
lea Război Mondial și până în anii 1960, o ie 
oltenească în culorile alb-negru, cusută la lumina 
lămpii, în anul 1930, un model unicat în judetul 
Olt, un costum popular din regiunea Vrancea, 

vechi de peste 100 de ani, o Biblie tipărită la 
Sibiu, în 1924, o icoană pictată pe lemn în 1950, 
înfățișându-l pe Sf. Ioan Gură de Aur.

Doamna Isabela Dragnea, curatorul expo-
ziției, a subliniat că expoziția acoperă o perioadă 
de 125 de ani. Cel mai vechi exponat este o 
monedă din 1880, având inscripționată figura 
Regelui Carol I, iar cel de dată mai recentă, din 
2006, este o scrisoare de la bunica pentru nepoata 
plecată la studii în străinătate. Expoziția are un 
valoros profil cultural-etnografic, documentar, 
spiritual și social, dat de autenticitatea și 
măiestria cu care au fost realizate piesele de 
artă populară, referirile directe sau indirecte la 
istoria României, la particularitățile modului de 
viață din diferite regiuni.

Universul creat de expoziție poartă cu sine 
modelul tradițional al satului românesc, în 
care familia, casa și biserica transmit, de la o 
generație la alta, valorile perene ale neamului – 
credința, limba, tradițiile.

Părintele Ioan a vernisat expoziția „Din 
sufletul și mâinile Bunicilor” (deschisă în 
perioada 11-19 septembrie 2021).     

În semn de apreciere față de participarea 

la expoziție, doamna preoteasă a mulțumit 
expozanților și a înmânat fiecăruia un „Certificat 
de Participare” nominal.

Doamnele Mihaela Grădinaru, Maria Ciolacu, 
Elena Potârniche, Elena Geacarel și Cristina 
Pavel au pregătit recepția în cinstea bunicilor, 
iar doamna Daniela Oprea a oferit trandafiri albi 
bunicilor.

Doamna Gabriela Șușnea a împodobit 
treptele bisericii cu ghivece de flori, pentru 
evenimentul Zilei Bunicilor.

Expoziția poate fi vizionată printr-un video 
realizat de doamna Cristina Maria Chiorean 
și pus pe fond muzical de Maria Alexandra 
Dragnea, elevă a școlii parohiale.

Doamnele Isabela Dragnea, Alina Nicolaie, 
Finica Harbuz, Cristina Pavel, Elena De Chiara, 
Valentina Coman și d-ra Eliza van Walraven, ghizi 
ai expoziției, la Ziua Monumentelor Deschise.

Bunicii prezenți la Ziua Bunicilor: Părintele 
Ioan, preoteasa Christina, Maria, Elvira, Elena, 
Vasilica, Maria, Elena și Vasile, Elena și Eleonora.

  (www.mariabrancoveanu.com)

Isabela	DRAGNEA

Preoteasa Christina Elena De Chiara Elena Geacarel și Părintele Ioan Dură Izabela Dragnea



Prof.	Dr.	Marius	TOPAN

Harnicul scriitor și jurnalist Al. Florin Țene este din 
nou în librării cu masivul volum de critică și eseuri, 

cuprizând 726 de pagini, având în loc de prefață o analiză profundă 
semnată de Voichița Tulcan Macovei, intitulată “Filosofia - bază a 
dezvoltării literaturii și treaptă de înțelegere a existenei sociale “ 
în opera lui Al.Florin Țene.

Volumul ce cuprinde 106 eseuri și cronici literare, apărut la Editura 
Vatra Veche din Târgu Mureș se constituie într-un evantai de idei  
despre literatura universală și în special literatura contemporană. 
Analizele profunde asupra evoluției literaturii române în perioada 
comunistă și al realismului socialist, sunt adevărate procese, lecții 
de morală și cinste.

Pe ultima copertă președintele Uniunii Ziariștilor Profesio- 
niști Doru Dinu Glăvan apreciază activitatea de-o viață a scrii- 
torului Al.Florin Țene:” Scriitor și jurnalist consacrat, cu peste  
86 de volume tipărite în mai bine de patru decenii de activitate 
literară, dar și aproape 6.000 de articole risipite în presa locală, 
națională, dar și de peste hotare, prezent deopotrivă în Dicționarul 
General al Literaturii Române (coordonator, acad. Eugen Simion, 
2009) și Dicționarul Scriitorilor Români (coordonator Aurel Sasu, 
2006), ca și în Dicționarul scriitorilor Români de Azi (ediție de Boris 
și Daniela Costin-Crăciun, 2011), ori O altfel de istorie a literaturii 

A	APĂRUT	VOLUMUL	DE	CRITICĂ	LITERARĂ	ȘI	ESEURI	„AVENTURILE	
IDEILOR	PRINTRE	METAFORE“	DE	AL.	FLORIN	ȚENE

române (autori, Doru Ștefan Dâncuș, George Coandă și Vali Nițu, 
2013), mentor de școală literară și lider al Ligii Scriitorilor Români, 
jurnalist profesionist, premiat de U.Z.P.R., în 2015 și  2020, la 
Concursul național de Presă Scrisă, Al. Florin Țene (n. la Dră-
gășani, jud. Vâlcea, 13 iunie 1942) revine, odată 
cu Aventura ideilor, la preocupările sale perene, 
filosofia științelor literare, dovedind astfel că 
deține vocația distanței și a perspectivei.

Nostalgic și sentimental, Al. Florin Țene nu-și 
uită niciodată originile și, scormonind prin „lada cu  
amintiri”, se întoarce mereu la „anii fragezi”, când  
alături de foștii săi colegi de clasă, Radu Vasile, fos- 
tul prim-ministru, Mugur Isărescu, Virgil Maziles-
cu, ori istoricul Ilie Vulpe, punea la cale șotii sanc-
ționate prompt de profesorul Mușulescu, care îi 
punea pe recalcitranți „la colț, pe coji de nucă”, 
așa că, „de teamă, iar nu din conștiință, învățam!”.

Parcurgând suita de eseuri și comentarii cri- 
tice pe teme diverse, și deopotrivă de incitante,  
de la Heidegger, la Nietzsche, și de la Socrate la…Patapievici (văzut  
ca model invers !) regăsim un amestec suav de idealism liric, altoit 
pe un solid fundament cărturăresc”. În continuare, tot pe ultima 
copertă, scriitoarea Galina Martea apreciază întreaga operă a 
renumitului scriitor;”Cu o carieră de amploare în arta scrisului, 

talentatul și neobositul scriitor Al.Florin Țene (prozator, poet, 
eseist, critic literar și de artă, publicist) există în astă viață cu 
misiunea sacră de a produce opere literare de calitate, acestea 
fiind recunoscute ca valori autentice în cultura națională română. 

Distinsul scriitor de-a lungul anilor a reușit să 
pună în lumină lucrări de mare calibru, abordând 
diverse genuri literare (poezie, proză, eseu, roman, 
analiză literară), astfel acumulând în palmares până  
la ziua de azi un număr de 85 de cărți editate. Pe  
lângă activitatea de scriitor, Domnia sa este un ad- 
mirabil activist și manager cultural, în timp afir-
mându-se cu mult succes în calitate de fondator al  
diverselor cenacluri și reviste literare. Iar pentru a 
încuraja și mai intens activitatea scriitoricească din 
țară și Diasporă, Al.Florin Țene înființează în anul 
2006 asociația profesională Liga Scriitorilor Ro-
mâni, fiind în același timp și președinte al acesteia. 
Așa fiind, Al.Florin Țene este un veritabil susținător 
al valorilor culturale românești, un promotor 

insistent în fructificarea vieții spirituale.”
Și prin acest masiv volum, Al. Florin Țene ne dovedește că 

talentul său de poet, romancier,  cercetător, analist, eseist și critic 
literar, este o personalitate complexă, de loc de neglijat în Istoria 
Literaturii Române.

Gheorghe	PANTELIMON

Printre numeroasele probleme globale cu 
care se confruntă omenirea se numără și  

schimbările climatice. Acestea s-au produs în is-
toria geologică a Terrei de 4,5 miliarde de ani și  
au mai multe tipuri de cauze și manifestări, în func- 
ție de factorii care le generează. Printre cauze men- 
ționăm ciclul de „viață” al Soarelui, fiind cunoscut  
că la fiecare un miliard de ani fluxul de radiație 
solară crește cu aproximativ 10 la sută. Altele sunt  
legate de modificările în distribuția ocean-conti-
nente, care se produc în sute de milioane de ani. 

O caracteristică a schimbărilor climatice ac-
tuale este aceea că se întâmplă mult mai rapid 
decât cele din trecutul geologic al planetei noas-
tre, iar cauza principală o constituie modificarea 
compoziției atmosferei (învelișul de aer al Pămân- 
tului), ca urmare a emisiilor de gaze cu efect de  
seră, printre care se află dioxidul de carbon, 
metanul, oxidul de azot ș.a., care sunt eliberate 
în atmosferă ca urmare a activităților desfășurate 
de oameni, fiind de origine antropică. Aces- 
tea absorb o parte din radiația emisă de supra-
fața încălzită a pământului și pe măsură ce canti- 
tatea lor din atmosferă crește, în sistemul cli-
matic se acumulează tot mai multă căldură, iar  
efectul de seră este intensificat. Sursele emisii-
lor acestor gaze sunt, în principal, combustibilii 
fosili arși – cărbunii, țițeiul și gazele naturale. Can- 
tități însemnate de gaze cu efect de seră sunt ge-
nerate de activitățile economice: industria, mai 
ales cea chimică și petro-chimică, a materialelor de  
construcții, agricultura prin mașinile utilizate, 
transporturile rutiere, fluviale, maritime și aeri- 
ene etc. De asemenea, tăierea irațională a pădu- 
rilor contribuie la încălzirea globală, la schim-
bările climatice, care se manifestă prin fenomene 
meteorologice extreme. Spre exemplu, în ulti-
mul an, pădurea mamzoniană din America 
de Sud a pierdut o suprafață de 10.476 km2. 
Între activitatea umană și încălzirea globală 
există un raport de cauzalitate care nu poate 
fi negat. Schimbările climatice sunt o realitate 
îngrijorătoare, ele s-au produs, sunt ireversibile 
și în mod inevitabil se vor produce și în viitor.

Vom face unele referiri mai ales la anul 2021,  

când vremea a luat-o razna în toată lumea, iar  
fenomenele meteorologice extreme s-au dezlăn-
țuit. S-au înregistrat recorduri de temperatură 
care au provocat încendii devastatoare de vege- 
tație în Europa, America de Nord, Asia și Austra-
lia. Valuri de căldură au fost în Europa în 2018 și  
2019, iar în Australia s-au produs incendii și în  
2019 și în 2020. Și America de Sud a fost pârjo-lită 
de incendii. În Europa, iunie 2021 a fost a doua  
cea mai fierbinte lună iunie înregistrată după 
anul 2019. Canicula a continuat și în iulie cu tem- 
peraturi extreme, în Italia, Grecia, Marea Britanie, 
Spania, Japonia și cu incendii de vegetație mai 
ales în țările din zona Mării Mediterane. Grecia 
s-a confruntat cu cel mai dur val de căldură din 
ultimele trei decenii, înregistrându-se peste 45 
de grade Celsius. Aici s-au produs incendii cu 
cea mai mare amploare din ultimii 30 de ani, la  
stingerea cărora au participat și pompieri mili-
tari din România. În Turcia, valul de căldură insu-
portabilă, cu temperaturi de peste 40 de grade 
Celsius, a provocat cele mai grave incendii de 
vegetație din istoria recentă a țării. Apocalipsa 
s-a declanșat și în Cipru, unde a avut loc cel mai 
mare dezastru de după 1974, temperaturile de-
pășind, în mod constant, 40 de grade Celsius.

Incendii au izbucnit și în Italia, Bulgaria, Al- 
bania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Croația,  
Maroc, Liban și în alte țări, unde au provocat 
distrugeri inimaginabile. Au ars case, păduri, cul- 
turi agricole, au fost victime omenești și au afec- 
tat foarte mult turismul, în țările cu tradiție în  
acest domeniu. Expunerea la poluarea cu parti- 
cule produse de fum este asociată cu boli cardio-
vasculare și cancer pulmonar.

În cea de-a doua jumătate a lunii iunie, 
vânturile puternice, ploile torențiale și grindina 
au făcut prăpăd pe continentul european, în 
timp ce America de Nord și Siberia se sufocau 
de căldură. Germania s-a confruntat cu inundații 
de proporții, care au distrus sute de case și au 
curmat peste 180 de vieți omenești. În urma 
revărsării apelor și în Belgia și-au pierdut viața 
31 de persoane. Au fost afectate și alte țări din 
Europa Sudică, Centrală și de Vest, ca Spania, 
Austria, Țările de Jos, Elveția și Luxemburg. 
Inundații devastatoare s-au produs și în Asia, 

în China, India și Turcia. În Franța, stratul de 
grindină a atins o grosime de 60 cm și a fost 
îndepărtat cu plugurile pentru deszăpezire. 
Pe 24 iunie 2021, Cehia a fost lovită de cea 
mai puternică tornadă din istoria țării, aceasta 
atingând o viteză de 320 km pe oră. O tornadă 
distrugătoare a lovit și Londra. În Groenlanda a 
căzut prima ploaie din istorie. 

America de Nord a cunoscut în 2021 cea 
mai fierbinte lună iunie înregistrată vreodată. În 
Nevada și California, din SUA, termometrele au 
indicat 40 de grade Celsius, iar în unele locuri, 
peste 50 de grade Celsius. În Valea Morții din 
California s-au măsurat 54,4 grade Celsius, 
temperatură care egalează recordul mondial 
de aici. În timpul furtunilor devastatoare viteza 
vântului a depășit 280 km pe oră, cât a avut 
uraganul Katrina, care a distrus sudul țării în 
2005. La sfârșitul lunii august și începutul lui 
septembrie 2021, uraganul Ida, care a atins 240 
km pe oră, a făcut dezastru în Louisiana. Mii 
de hectare de pădure au fost arse de incendii 
extrem de violente și au căzut cantități imense 
de precipitații care au provocat inundații. Și în 
Canada s-a înregistrat un val istoric de căldură, 
cu temperaturi record de peste 49 de grade 
Celsius, care au provocat incendii de vegetație și 
moartea a 500 de oameni.

Temperaturi foarte ridicate și incendii s-au 
înregistrat și în Federația Rusă, în Siberia. La 
Moscova, mercurul din termometre a indicat 
34,7 grade Celsius, fiind egalat un record mai 
vechi de 120 de ani. În ultimii ani, Rusia a 
înregistrat mai multe recorduri de temperatură 
și s-au produs incendii uriașe. Oamenii de știință 
consideră că Siberia, unde a fost caniculă și în 
2020, și Arctica se numără printre cele mai 
expuse zone de pe glob în privința schimbărilor 
climatice. La seria exemplelor, care din păcate 
ar putea continua pe mai multe pagini, mai 
adăugăm că în statul Brazilia din America de Sud 
a nins și s-a produs cel mai cumplit îngheț din 
ultimele două decenii, care a dat o lovitură grea 
culturii de arbori de cafea. 

Consecințele acestor fenomene sunt incal-
culabile prin pierderea de vieți omenești și dis- 
trugerea de bunuri materiale. Ridicarea tempe-

2021	-	ANUL	EXTREMELOR	METEOROLOGICE
raturii aerului în sezonul cald determină creșterea 
stresului termic, cu implicații asupra morbidității 
și mortalității, mai ales în cazul vârstnicilor și al 
persoanelor cu boli cronice. Un studiu efectuat 
în intervalul 2000-2019, în 750 de zone din 43 
de țări, arată că peste 5 milioane de oameni mor 
în fiecare an, în lume, din cauza temperaturilor 
extreme și rata mortalității crește periculos de 
repede, mai ales în Europa de Est, din cauza ca- 
niculei. Un raport al UNICEF menționează că ris-
curile schimbărilor climatice pentru copii sunt ri-
dicate, 1 miliard fiind expuși la șocul producerii 
lor. De asemenea, modificările bruște de tempe-
ratură duc la slăbirea sistemului imunitar. Tot-
odată, seceta și inundațiile afectează siguranța ali- 
mentară a locuitorilor și produc probleme de  
sănătate din cauza malnutriției. Vremea a pertur- 
bat serios sistemul alimentar global, fenomenele 
meteo extreme afectând, în acest an, recoltele 
din lumea întreagă. Prețurile bunurilor alimen-
tare cresc alarmant și ar putea exacerba insecu-
ritatea alimentară globală, ceea ce ar genera 
tulburări sociale majore.

Pe fondul crizei hranei, dezastrele climatice 
amenință să declanșeze o foamete de proporții 
biblice la scară planetară. Conform estimărilor, 
aproximativ 20 de milioane de oameni sunt 
afectați de criza alimentară, iar 520.000 sau 
poate mai mulți riscă să moară de foame. 
Lideri europeni au afirmat că dacă nu rezolvăm 
problemele de mediu, copiii noștri se vor lupta 
în războaie pentru apă și mâncare.Inundațiile 
contribuie la deprecierea pânzei de apă freatică, 
a apei potabile, cauzând diverse boli. Iată de ce 
oamenii de știință consideră că problema cea mai 
urgentă este eliminarea rapidă a emisiilor care 
cauzează încălzirea globală, în caz contrar va fi 
din ce în ce mai rău. În condițiile crizei climatice, 
pe 9 august 2021, ONU a făcut public un studiu 
alarmant prin care avertizează omenirea că 
planeta noastră se încălzește mai rapid decât s-a 
crezut. Noile calcule, realizate pe baza a 14000 
de studii și analize efectuate de 200 de oameni 
de știință și cercetători din 60 de țări, duc la 
concluzia că până în 2040, temperatura globală 
va crește enorm, cu 1,5 grade Celsius. 

(Continuare în pag. 7)
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Ovidiu	Cristian	DINICĂ

Ziua de vineri, 20 August a acestui an, a fost o zi remarcabilă 
pentru orașul Călimănești. Atunci s-a dat startul celei de-a 

53 ediții a festivalului „Cântecele Oltului”. Prima zi a prilejuit 
întâlnirea cu poetul Ionel Simota, în cadrul Bibliotecii „A. E. 
Baconschi”. Au participat membrii juriului, oameni de cultură, 
artă, cetățeni ai localităților riverane Oltului. Exegeți ai textului 
poetic au fost poetul Nicolae Nistor și profesorul Ion Barbu. În 
cadrul întâlnirii, primarul Florinel Constantinescu s-a declarat 
adept convins al acestei atitudini culturale ce promovează 
tradițiile care aduc bucurie și emoție, constituind totodată un 
act de curaj și demnitate în contextul nesigur al pandemiei 
prezente. Alin Pavelescu, manager CJCPCT, a mulțumit Primăriei 
Călimănești pentru efortul organizării an de an al acestui festival, 
cât și profesoarei Elena Stoica pentru implicarea în fenomenul 
cultural ce a avut pe stindard și această manifestare.

Universul liric al lui Ionel Simota, după cum îl prezintă Nicolae 

Nistor, lector, dar și critic al poeziei, ne evidențiază un poet 
romantic, ce solicită iubirea ca pe un uzufruct al bunei cuvințe. 
Continuator al liricii nichitiene, autorul ne oferă în versuri sale o 
bogăție de imagini de o maximă luminozitate, care ne încântă, 
ne conving să le parcurgem cu răbdarea cititorului pasionat. De 
asemenea sinceritatea versurilor nu lasă loc îndoielii, artificialului. 
El este un poet veritabil care scrie pentru cititorii săi cu o economie 
constantă a cuvintelor, jucându-se cu metamorfozarea imaginilor. 
Acesta este un poet fabulos, a conchis ca exeget Nicolae Nistor.

Volumul de poezii intitulat „Lecții cu fluturi. Sentimente cu 
păsări-Mirări”, apărut în 2021 la editura ARTprinter din Sfântul 
Gheorghe, în condiții grafice deosebite, a beneficiat de prezentare 
și din partea profesorului Ion Barbu care a adus un laudațio 
autorului și care analizează metafora și procesul de metaforizare, 
găsind un poet dedicat care se dăruie până la absorbția totală 
prin intermediul operei. Între autor și operă există comunicarea 
directă fără clișee forțate. Triunghiul echilateral compus din operă, 
autor și cititori este un cadru ideatic perfect al valorizării. Poetului 
moldovean născut în județul Iași și membru al U. S. R. filiala 

Brașov, cu un număr de 20 de volume publicate, i se identifică 
autonomia esteticului și metafora astenică, lumina, elogiul clipei, 
dragostea, logosul. Valențe în care dragostea, nașterea sunt valori 
recunoscute ale umanismului, dar și în atitudinea optimistă a 
poetului care iubește viața. Păsările sunt năzuințe spre înalt, spre 
înălțimi ale certitudinii, într-o lume a incertitudinii. „Lecțiile cu 
fluturi” sunt lecții ale purității, ale armoniei. Poetul Ionel Simota 
este și un poet orfic, la care un ochi este către trecut, iar un altul 
către viitor, dar și un poet identitar la care Dunărea, Basarabia, 
Prutul sunt lecții de patriotism.

La eveniment și-a dat concursul și cantautorul Dan State 
care a îmbinat muzica sa cu versurile poetului, încântându-ne cu 
momente de melodicitate și armonie. (poezia „Așteptări”)

Punctul culminant al serii a fost cel în care Ionel Simota s-a 
adresat publicului recunoscând că el este inspirat de Dumnezeu 
pe care-l plagiază cu fidelitate, iar Dumnezeu se va pronunța 
asupra calității poeziei sale cândva și poate că-l va răsplăti pe 
măsura dăruirii sale.

LECȚIA	DE	POEZIE

Al	Florin	ȚENE

Nu, nu aștept răspunsuri de la ziariști! Dar vă mai aduceți 
aminte de fabula „Musca la arat“ de Alecu Donici? Apă-

rută, initial, sub titlul „Musca “? Vă amintesc această fabulă, ce se 
potrivește politicienilor noștri ca „mantaua lui Gogol“: „De la arat un  
plug/ Venea încet spre casă/ Şi, la un bou pe jug,/ O muscă se-aşă- 
zasă./ Iar ei, spre-ntâmpinare,/ O altă muscă-n zbor/ Îi face între-
bare:/ – De unde, dragă sor’?/ – Şi mai întrebi de unde!/ Ei musca îi  
răspunde/ C-un aer supărat./ Au nu pricepi ce facem?/ Nu vezi că  
noi ne-ntoarcem/ Din câmp, de la arat!// Spre laudă deşartă/ Mulţi  
zic: noi am lucrat,/ Când ei lucrează-n faptă, /Ca musca la arat. “

Aminteam mai înainte de mantaua lui Gogol,  este un cuvânt 
de natură să-ți provoace o emoție asemănătoare cu cea pe care o 
avem atunci când ne întâlnim cu o persoană pe care o respectăm 
foarte mult, sau ca cea pe care o simte un drumeț atunci când 
privește de pe o colină un oraș pe care urmează să-l exploreze ca 
un adevărat aventurier.

UN OCHI PLÂNGE ȘI CELĂLALT RÂDE ÎN CULTURA ROMÂNĂ

POLITICIANUL,	CA	MUSCA	LA	ARAT…
În Mantaua, Akaki Akakievici este surprins în etapa finală 

a vieții sale. Este un funcționar simplu în sistemul birocratic 
monstruos al vremii și nu se bucură de agrearea nimănui, lucru 
valabil încă din pruncie. La un moment dat, i se tocește întru 
atât de mult mantaua, încât este nevoit, spre disperarea lui, să-și 
facă una nouă. După lungi perioade în care Akaki a economisit, 
această disperare se transformă într-o bucurie imensă, întrucât 
noua sa manta îi oferă o cu totul altă imagine între funcționari. 
Este mai apreciat și mai bine văzut, ba chiar este invitat și la o 
serată. După această serată, însă, este prins de hoți, agresat și 
ușurat de mantaua sa nouă. Încercările lui de a-și recupera cel 
mai de preț lucru pe care l-a avut vreodată sunt încununate de 
eșec, astfel încât, din cauza lipsei acestui element vestimentar 
obligatoriu și a stării sufleteși, se îmbolnăvește și la scurt timp 
moare. Totuși, sufletul lui Akaki zdruncină barierele fantasticului, 
transformându-se într-o stafie care a umblat pe pământ câteva 
zile, timp suficient pentru a-l zgudui pe marele funcționar care a 
refuzat să-l ajute când lui Akaki i s-a furat mantaua.

Revin la politicienii noștri. Îi vedem „moț“ la toate manifestările 
culturale, inițiate de specialiști, scriitori, regizori, oameni de 
cultură, arogându-și meritele acestora.Nici măcar coroanele 
de flori, pe care le depun la monumente, nu le duc ei, ci alții. 
Vezi, Doamne să nu se obosească! Să nu uităm faptul că, mai 
întotdeauna, cuvântările politicienilor pe diferite probleme, de 
istorie, știință, sunt făcute de oameni de cultură, de specialitate. 
Acest lucru îl știu și ziariștii. Însă nu înțeleg, de ce acești slujitori 
ai cuvântului scris laudă cuvântarea politicianului, când de fapt 
aceasta este scrisă de un scriitor sau om de cultură din România 
Profundă, România Tainică.

Îi întreb pe ziariști, de ce evidențiază în articolele lor cuvântarea 
politicianului și modul de organizare a manifestări când, de 
fapt, știu că aceasta este inițiată, organizată de altcineva? De ce 
această  minciună generalizată?

Nu aștept niciun răspuns, fiindcă, știim cu toții, că  trăim într-o 
țară a minciunii. Poporul nostru este un neam feminin ce îi place 
să fie mințit frumos.

(Urmare din pag. 6)

Se face un apel disperat ca toate țările pla-
netei să respecte prevederile Acordului de la 
Paris, din 2015, privind schimbările climatice și 
să limiteze nivelul de poluare. ONU a declarat 
„declanșarea codului roșu pentru omenire” și 
a atras atenția că dacă nu vor avea loc imediat 
acțiuni la scară planetară de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră este imposibil să mai pu- 
tem limita efectele încălzirii accelerate a plane-
tei în următorii 20 de ani. În cazul în care tempe-
ratura globală își va continua trendul ascendent, 
Europa va cunoaște cea mai severă criză din isto- 
rie, care se va manifesta prin fenomene meteo-
rologice extreme, apariția deșertificării, incendii 

de vegtație și ierni geroase și uscate. Cercetătorii 
din cadrul ONU cer liderilor lumii să adopte ur-
gent un plan de măsuri menite să încetinească 
procesul de încălzire, avertizând că „peste doi-
trei ani poate fi prea târziu”.

Predicțiile climatologilor și ale altor experți 
în domeniu oferă motive serioase de îngrijorare, 
fiindcă urmează fenomene meteo extreme fără 
precedent. Pe 14 iulie 2021, Comisia Europeană 
a prezentat noul plan pentru climă „Fit for 55” 
(pregătiți pentru 55). Acest pachet de legi și 
reglementări își propune reducerea, până în 
2030, a emisiilor de carbon ale UE cu 55 la sută 
față de nivelul din 1990. Se vizează atingerea 
țintei Protocolului de la Kyoto – Japonia, pentru 
a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius. 
Una din cerințele noului proiect legislativ este 
gestionarea mai bună a energiei regenerabile. 

Noile reglementări europene propun, printre 
altele, reducerea la zero a emisiilor de CO2 ale 
mașinilor noi din UE, începând din 2035, ceea 
ce va duce la stoparea vânzărilor de mașini pe 
benzină și motorină, în favoarea celor electrice. 
În următorii 10-15 ani nu se vor mai folosi motoa- 
re cu ardere internă. De asemenea, UE vrea să  
gestioneze mai strict pădurile, mai ales pe cele  
neatinse de mâna omului. Când se taie o supra- 
față de pădure într-un scop bine definit, trebuie  
plantați arbori, cel puțin pe o întindere echiva-
lentă. Noile reguli cer, printre altele, și renovarea 
multor clădiri ineficiente din punct de vedere 
energetic. Însă, pentru a intra în vigoare, noul 
Plan european pentru climă trebuie aprobat 
de Parlamentul European și de Consiliul UE, în 
condițiile în care opoziția a fost foarte mare, chiar 
în interiorul Comisiei Europene, propunerile fiind  

contestate de Germania, Franța, Spania și Italia 
și de marile companii auto din Europa. 

Pe lângă realitatea pandemică va trebui să 
ne obișnuim cu noua realitate climatică și să 
ne adaptăm la urmările schimbărilor climatice, 
la fenomenele meteo extreme, fiindcă aceste 
manifestări vor fi tot mai frecvente și pe supra- 
fețe tot mai întinse. În ultimul timp se vehicu-
lează, tot mai des, opinii despre manipularea, prin  
metode moderne, a mediului înconjurător, despre  
un război meteorologic, în bătălia dintre marile 
puteri pentru hegemonie, în care ar fi angrenate 
Federația Rusă, China, SUA și Iran, aprecieri 
discutabile, în condițiile în care chiar aceste state 
sunt grav afectate de schimbările climatice.

Într-un număr viitor al revistei vom înfățișa 
care este situația, din punct de vedere climatic, 
în România.

2021	-	ANUL	EXTREMELOR...



Christian	W.	SCHENK

Poemul didactic De rerum natura al lui Titus	Lucretius	Ca-
rus este alcătuit din șase „cărți”, fiecare dintre ele tratând 

subiecte mai largi: prima carte tratează întrebări despre spațiu, 
timp și materie, în timp ce a doua se concentrează asupra atomi- 
lor și a proprietăților acestora. A treia carte tratează viața și sufle- 
tul, a patra este despre percepția senzorială. A cincea carte se  
referă la crearea lumii și a istoriei culturale umane, iar a șasea se  
încheie cu o privire asupra diferitelor fenomene naturale. Lucre- 
tius argumentează obiectiv și își fundamentează concluziile cu  
observații detaliate ale naturii. De obicei, el pleacă de la o pre- 
supunere superstițioasă, apoi oferă explicația științifică și apoi 
invalidează în plus explicația mitică. 

De multe ori aceeași idee este reformulată, iar și iar, 
(mortalitatea sufletului este descrisă în 28 de versiuni): Lucretius 
face mai multe încercări de a pătrunde pe deplin în fenomen și 
lasă cititorul să participe treptat la acest câștig. Lucretius atinge 
forma poetică de vârf în Proemi: Aceste introduceri foarte poetice 
ale cărților sale abordează adesea subiecte religioase și literare, 
pe care le prelucrează și le aprofundează cu măiestrie stilistică. 
Întregul poem didactic este scris în hexametru. Această formă 
de vers oferă multă libertate și îi permite poetului să își adapteze 
întotdeauna stilul la temă.

Anii 133 - 30 î.Hr. au fost în Roma marcați de numeroase răs-
turnări și de expansiunea simultană a imperiului în toate direcțiile. 
La Roma au avut loc ciocniri între partidul Optimates și cel al 
Popularilor. Ce mai puternici și influenți erau consulii și generalii 
Sulla și Marius. Sulla a preluat puterea și a instaurat o dictatură 
masacrându-și adversarii politici. În 79 a renunțat la putere și a 
murit un an mai târziu. După moartea lui Sulla, Pompei, Crassus 
și	 Iulius	 Caesar, care deveniseră generali sub conducerea lui 
Sulla, au format așa-numitul triumvirat, o alianță neoficială de 
putere care le-a permis să conducă statul ocolind Senatul. Sub 
îndrumarea lui Cezar, se făceau în mod constant planuri pentru 
stabilirea unei noi dictaturi. Într-o mare campanie, Cezar a cucerit 
Galia și a extins stăpânirea până în Marea Britanie. Din 49 și-a 
condus trupele împotriva Romei și împotriva foștilor săi aliați. A 
început un alt război civil. După victoria sa din 45, Cezar a fost 
declarat dictator pe viață. A fost ucis în anul următor. Dar Republica 
Romană s-a terminat irevocabil: după moartea lui Cezar, Augustus 
a preluat puterea cu care a început perioada imperială.

În aceste vremuri de frământări politice - încercări de lovituri 
de stat, intrigile, chiar și luptele de stradă au dominat imaginea – 
filozofii și declamatorii Romei erau figuri extrem de importante. 
Mai presus de toți, Marcus	Tullius	Cicero, care cu discursurile și 

ACTUALITATEA	LUI	LUCRETIUS1

scrierile sale despre retorică și filozofie a avut o influență enormă 
asupra vieții și a gândirii din Roma. Epoca a fost, de asemenea, 
perioada de glorie a prozei, filologiei și dreptului roman. 
Tendințele filozofice formative au fost epicureismul și stoicismul; 
dar și superstițiile și diverse doctrine ale medicinii au înflorit.

Iată, deci, în ce perioadă s-a format Lucretius!
Lucretius a fost un discipol al filosofului grec Epicur. L-a 

venerat aproape ca pe un zeu și l-a înălțat peste măsură. De la el a 
preluat mari părți din teoria sa despre natură, dar și o mare parte 
din etica sa. Democrit și Leucip au fost, de asemenea, gânditori 
importanți pentru învățătura prezentată mai târziu de Lucretius. 
Afirmația lui Lucretius nu era alta decât reprezentarea întregii 
naturi și a conexiunilor ei interioare. Doctrina sa prosperă puternic 
prin respingerea altor teze, mai presus de oricare ideia susținută 
de Heraclit că focul ar fi baza tuturor, precum și învățătura lui 
Aristotel. El și-a ascuțit batjocura răutăcioasă asupra tezelor 
gânditorului grec Anaxagoras, de exemplu.

Spre o înțelegere mai bună a învățăturilor lui Lucretius, iată 
câteva exemple concludente:

Mulți oameni explică fenomenele naturale prin intervenția 
divină. Trebuie să înțelegem că totul din natură este alcătuit din 
atomi. Acestea sunt întotdeauna reasamblate. Înțelegerea naturii 
cu mintea este văzută de unii ca fiind revoltătoare. Se poate 
răspunde că răul se face adesea în numele religiei - de exemplu, 
uciderea Ifigheniei, care trebuia să îmbuneze divinitatea.

Nimic nu devine din nimic precum nici totul nu poate deve-
ni din orice. Toate lucrurile constau din anumite semințe, corpu- 
rile originale, care se dizolvă din nou ca în cele din urmă să se re- 
formeze. Aceste materiale de construcție sunt veșnice și nemuri-
toare - doar obiectele pe care le întrupează sunt schimbătoare și 
muritoare. Elementele de bază sunt reunite în moduri diferite, 
la fel ca literele care formează cuvinte diferite, în funcție de 
combinația lor. Pietrele se uzează atunci când apa trece peste ele 
– cu toate că nu se poate vedea, doar în timp, cum obiectele sunt 
uzate. Atomii sunt înconjurați de vidul care există între obiecte. 
Dacă totul ar fi masiv, fără spații între ele, mișcarea ar fi imposibilă, 
la fel ca și literele care formează cuvine, cuvintele care formează 
fraze, frazele care formează un text.

Deoarece în toate obiectele există un gol, zgomotele pot 
pătrunde în pereți, frigul în corp, ideea în cuvânt și frază. Odată 
ce aceste ipoteze de bază sunt înțelese, se pot explica cu ușurință 
toate celelalte fenomene.

Unii susțin că boala sau rușinea sunt mai grave decât moartea. 
Dar când vine vorba de asta, de obicei câștigă voința de a trăi. 
Frica de moarte este una dintre cele mai importante motivații: 
oamenii se tind spre lăcomie, invidie și ură și uită decența și 

prietenia. Pentru a combate frica de moarte, trebuie mai întâi să 
înțelegem relația dintre trup și suflet. Sufletul face parte din noi, 
la fel ca părțile corpului nostru. Când corpul moare, particulele 
părăsesc corpul și se dispersează formând alte obiecte în locul lor. 
Când poetul își pierde facultățile mentale, se pierde și legătura 
dintre cuvinte, dintre fraze rămânând o bolboroseală nedefinită, 
dar și talentul generat de suflet și de starea divină.

Dacă sufletul ar fi nemuritor, așa cum cred unii, nu s-ar opune 
morții, ci ar fi fericit să lase trupul, atât de suferind de viață, 
necazuri și probleme, în urmă. Și cum ar trebui să arate și această 
supraviețuire a sufletului fără trup? Fără simțuri sufletul nu poate 
percepe nimic și fără un corp nu poate simți nimic. Din toate 
acestea rezultă că sufletul este muritor ca trupul. 

Toate lucrurile proiectează continuu imagini care se desprind 
de ele, straturi după straturi. Acestea sunt trimise în toate direcțiile 
și receptate de ochiul uman; astfel avem o impresie a suprafeței 
lucrurilor. Ceea ce se vede trebuie apoi analizat, deoarece sim-
țurile noastre sunt uneori supuse amăgirilor. În esență, totuși, tre-
buie să ne încredem în percepția noastră - oricine postulează că 
simțurile noastre ne înșală în cea mai mare parte, atacă una dintre 
bazele cunoașterii umane. Uneori avem senzația că o imagine vine 
în fața noastră doar pentru că ne gândim la ceva. Este asemănător 
visului. Aici se ascunde și realitatea subiectivă Muzei.

În ceea ce privește forma poetică, Lucretius poate fi încadrat 
în tradiția marilor poeți greci și romani: la fel ca operele lui Hesiod 
Obiecte și zile, cât și poeziile alexandrine; De rerum natura a 
pretins, de asemenea, să îmbrace subiecte destul de seci în 
versuri frumoase. Cu toate acestea, cel mai important model al 
lui Lucretius a fost poetul grec Empedocle, romanii Catul și Enius 
care i-au influențat și stilul și forma.

Lucretius se adresează direct prietenului său Memmius cu poe-
mul său, pe care vrea să-l convingă de doctrina epicuriană. Gene-
ralul Gaius	Memmius, care era sceptic cu privire la această doc-
trină și, de asemenea, nu se interesa prea mult la literatura ro-mană. 
Dovezile din lucrare sugerează că ea nu a fost finalizată. De exem- 
plu, al șaselea capitol se întrerupe fără o concluzie logică, iar unele 
secțiuni apar ca și cum nu s-ar fi efectuat o prelucrare finală.

Iată cum de la Lucretius încoace, secole de-a rândul, poeții și 
filozofii – până astăzi – se ocupă de aceste teme capitale, dându-
le mereu alte forme dar rămânând în principiu la cele acumulate 
și asimilate de Lucrețiu de la poeții și filozofii greci și romani!

1 Lucrețiu (Titus Lucretius Carus; n. 94 î.Hr., Pompei antica, Campania, 
Italia – d. 55 î.Hr., Roma, Republica Romană) a fost un poet și filozof latin. 
Singura sa lucrare cunoscută este poemul filozofic De Rerum Natura (Des-
pre natura lucrurilor). Opera lui Lucrețiu se caracterizează prin realismul 
imaginației, forța vizionară, bogăția și varietatea descrierilor, intuirea 
sensibilă și filozofică a naturii, pasiune și ironie, clasicismul expresiei.

Mihai	SPORIȘ

Pare o poruncă a momentului, pentru ama-
torii de scenarii, adică pentru cei cuprinși 

de o scenarită anume, acum când o pandemie 
ne impune măsura preventivă a purtării măștii! 
Vă punem aici în gardă că este vorba de… 
aproape altceva, dacă nu ar exista și un punct de 
intersecție cu anumite scenarii. 

În 2021 a apărut la Sebeș, editura Emma 
Books, cartea cu incitantul titlu: Jos „Masca de 
Fier”. Autorul semnează: Prof. Costel Neacșu. De 
la prima citire, una la repezeală (să nu folosim 
formula suprauzitată… pe repede înainte!), m-am 
dumirit că și acest Prof. s-ar putea să se fi cos-
tumat în profet, că prea ne oferă sentințe des-
pre viitor, ca un apologet al unei Apocalipse imi- 
nente, chiar dacă scriptura care consacrase diag- 
noza evenghelistului poate fi asumată în alte 
chei. Dar profesorul care se recomandă este par-
că în slujba tuturor servicilor secrete ale lumii cu  
acces la taine care nu fac obiectul cercetării das- 
călilor, cei cu altă misie. Invocarea mediei, ca sur- 
să de informare, nu este în măsură să ne convin- 
gă, cu atât mai mult cu cât se remarcă o pozi-
ționare partizană. De aici, până  la a observa aco- 
perirea indicată, ca mărturisire onestă, este o ca- 
le lungă! Dar iată-ne și pe noi trăgând conclu-zii, 
înainte de-a da masca jos de pe cartea în discuție. 
        O carte cu coperte maro, ne dă sugestia conți- 

JOS		„MASCA”! nutului. Coperta I ne sugerează prin cei 20 de  
cavaleri (toți cu masca de fier, a detaliului ata- 
șat mai jos!), așezați pe conturul planetar al me- 
sei, pe zeii ascunși ai puterii globale, care fac și  
desfac destinul omenirii! Că nu este vorba des-
pre pandemia datorată lui… Covid 19, este clar. 
Mascații își ascund identitatea vorbitoare a …  
ochilor, singurii… mascați! Pagina de gardă ne  
spune ceva despre …Slava Sfintei Treimi, iar chi- 
pul Ieromonahului Serafim Rose ne edifică asu-
pra războiului interior al creștinilor și ei în redute 
geopolitice. Partizanatul ortodoxismului pur, de 
sorginte pravoslavnică, dinspre Roma a treia, 
sputnikă și ura viscerală față de ecumenismul 
împăcării propriu unității neamurilor într-o Eu- 
ropă unită, apoi chiar respingerea universalis-
mului papal, ne edifică asupra celui de sub 
masca profu-lui și posibil asupra celor ce-l țin 
legat cu sforile, să ne vândă prorocirile, ca 
unor îndobitociți, care cred în Dumnezeu fără 
să cerceteze și care nu observă răspândacul/
propagandist… numai de bine, desigur!

Citirea… cuprinsului, lămurește imediat asu-
pra conținutului înveninat și pretins inspirit din 
sfânta scriptură, pe care o ia, în mod abuziv, ar-
gument unor demonstrații, cu concluzii apriorii. 
Cartea ca un tipărit… ordin de luptă, are două ca- 
pitole, pe care le numește: Operațiunea „Lupta  
anti corupție” și  Operațiunea „Coronavirus”. Inte- 
riorul cărții paginate uită apoi să le  menționeze 
explicit. Introducerea/Cuvânt introductiv are 
și ea tâlcul ei, de parcă autorul…PROF, ar 
fi însuși: Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, în 
Anul Domnului 2021, după cum o semnează. 

O nouă mască… așadar, poate o travestire a 
proorocului Costel sub masca celui ridicat la 
cer și atot văzător. Aici chiar că s-ar putea să 
avem o problemă medicală, când uităm cine mai 
suntem. Poate ne înșelăm atunci 
când vedem roboții programați, 
executând programul instalat în 
ei, să profeseze… scenariile și să-I 
considerăm bine intenționați. De 
la Machiavelli încoace, mai ales, în 
Politicile de orice fel, „scopul scu-
ză mijloacele!” 

Autorul este un Gică contra! 
Este  împotriva vremii pe care o  
trăim și pe care o consideră a 
Anihristului, cu toate slugile sale. 
Apoi ne identifică școlărește (aici  
se vădește profesorul de școală 
primară/că doar suntem primate!) , într-un 
adevărat dicționar explicativ, toate relele lumii: 
„lagărul UE”, „Colonia militaristă România”, 
„Administrația Prezidențială”, „SUA, jos mâi- 
nile (și) de pe România” (toate acestea par-
că au fost dictate de la Kremlin, pentru 
care Gorbaciov ar fi fost un globalist evreu-
sovietic! Vezi. p.13.). Dincolo de poziționarea 
în cele ale globalismului, cu tehnologia de vârf 
asociată (digitalizare) cartea aceasta cultivă 
, prin exclusivismul ei, dezbinarea națională. 
Este explicit împotriva celorlalte crezuri (vezi: 
Numai Ortodoxia salvează România! ), este 
toxic antisemită, antimasonică. Este împotriva 
instituirlor democratice ale Statului Român, 
Președinte, Guvern, Parlament, Justiție, Presă, 

SRI, DNA. Judecă persoane,  tocmai el , om al Lui 
Dumnezeu, declarat fiind,  intrând cu picioarele 
sale de dascăl în viața personală a unor persoane 
, chiar dacă cu notorietate publică! Să fi uitat 

unde se află scaunul de judecată? 
(chiar dacă se dă un… intermediar, 
extrem de documentat, cu ce drept 
dă sentințe? și… per contrario, 
de ce se opune celor ce ascultă, 
pentru a judeca, în drept fiind, pe 
cei care greșesc?) 

Este o carte pe care nu o 
recomand citirii, pentru că dacă 
nu ai mințile la tine, adică nu ești 
bine informat, poți cădea ușor în 
plasa păsărarului, tocmit probabil 
să vă confiște duhul, spre binele 
comanditarilor din… cerurile cărora 

li se închină. În încheiere  vă amintesc predicția 
scripturii (pe care nu vreau s-o abuzez în vreun 
fel!) că la vremea de apoi se vor naște Profeți/
Prooroci mincinoși! Iar autorului, care și-a făcut 
doar misiunea, îi spunem aici că i-am citit cartea 
oferită în dar și ne-a impresionat volumul de 
date/informații și scenariul după care au fost 
folosite. Sentințele formulate și aruncate prin 
ricoșeu în față, ca și când toate sursele ar fi 
credibile, uneori depersonalizate prin revelația 
scripturii care n-are nevoie de creditare a 
surselor, au șansa să prindă la cei săraci cu… 
duhul! În ce ne privește credem că cel mai bine 
a fost ales titlul! Adică „Jos Masca!” în cazul de 
față a hârtiei  scrise, ca orice evanghelist…, a 
celor de CER revelate!
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Ion	PREDESCU

Fascinanta istorie a mentalităților propu-
ne instituirea teoretizărilor despre geo-

grafia literară a muntelui, despre mentalitatea 
spațiului de aici, despre cum se constituie con- 
ceptul de „forma mentis” și spiritus loci...Vedem  
apoi cum scriitorul cel mai reprezentativ al nor-
dului vâlcean, Doru Moțoc, ascetul de acum, îl 
configurează în structurile lui de adâncime, în 
toposurile care i dau măreție, funcționalitate 
și, prin modernitatea memoriei vii, prezentă în 
textele sale, prin tehnica stilului și scriiturii, a 
structurării mnemotehnice, artifex și paideia, 
dăinuirea veche a rostirii de dincolo și de din-
coace de Homer, când rostirea este dăinuire, iar 
hârtia palimsest. Homer era un aed orb, care  
a învățat cânturile de până la el, le-a sintetizat 
în marile poeme, Iliada și Odiseea. Au fost tran- 
scrise mai târziu, mult mai târziu. Scoala ade- 
varată (și capodoperele) înseamnă a memora 
textele și a le trasforma în memorie vie, for-
mativă, funcțională și într-o axiologie, care ins- 
tituie și decelează sensuri. Ascetul de acum, 
Doru Moțoc, este și ascetul de altadată, fiind-
că locuind în rostirea imemorială nu mai poa-te 
părăsi acea lume și îi devine ființă! Doru Mo-toc 
este dramaturg, actor, regizor, profesor, per-
sonalitate a rostirii, de unde conexiunile...Asceza 
din rostirea fonemelor, îl face pe autor (auctor, 
Doru Moțoc) să se rostească în iubirea absolută, 
precum în volumul Foca albastră. Textele lui 
Doru Moțoc sunt, apoi, iluminate de complexul 
tematic al zborului, zborul ...ce fericire!

Mama lui Doru Moțoc, învățătoare la Cole- 
giul Lahovari, prin 1950, îi ia apararea profeso-
rului Angelescu (paradigma moralității), atunci 
când acesta este exclus din învățământ. În memo- 
riile lui profesorul și-o amintește ca pe o lumină.

„Undeva o lumină” va scrie mai târziu fiul, 
dramaturgul Doru Moțoc. L. Șestov iluminează 
despre divinitatea care nu permite existența su- 
ferințelor lui Iov, nu acceptă inchiziția și îna- 
poiază lui Kierkegaard logodnica. Anna, (din  
Foca albastră) cea din cotidian (dacă) pare a 
exista (complex muzical și metasens) restructu-
rând, reproiectând, realul, sugerând: orice iu- 
bire autentică sfârșește în Thanatos, în limba 
ei, neinteligibilă, o expresivitate involuntara..  
„După cum parfumul trandafirului care, propa-
gându-se te face să uiți trandafirul, nefiind decât un 
cuvânt perfect într-o circumferință inefabilă, tot  
astfel cuvântul omenesc nu mai este decât un mur- 
mur circumferențial, un uriaș schițat de gură”.

O piesă de teatru a excelenței fascinației, 
iluziei, utopiei, este „Foca albastră”  („Piesa 
anului 2007” – premiu acordat de Uniunea 
Scriitorilor prin „Clubul Dramaturgilor” și 
Revista „Drama”).

O tramă epică despre dragoste, sfâr- 
șind în tragic, precum o formă de ine-
fabil, ființă și ființialitate, structură și  
structuralitate, „abisul ontologic” și „că-
derea în sus”. O propunere de sublimare, 
într-o focalizare nonstructuralistă, non-
behavioristă, sub cupola structurilor 
idealității din sintagma „auroră boreală”   
sau „foca albastră” (evident anagogică, o 
superbie de eleuterehie).

Actanții sunt persoane și nu perso-
naje, formalizări ale muzicalității, impalpabile, 
vivante și mirobolante.

Anna poate fi algoritmul cunoașterii și  
al metafizicii, un complex tematic al ontolo-
giei, ca ființare, în conceptele lui Nicolai Hart- 
man. Sau „eul ființător” care este mai mult  
decât „eul empiric” și „eul ca atare”, sintagme  
ale lui Karl Jaspers. Anna poate fi decrip-tată 

DORU	MOȚOC
MOTTO:  O lume, altă lume, cu demnitate genealogică, cu structurile tradiției, cu ispășirile vieții, cu valorizare națională și nu numai, cu rostirea repetată  

          a chemării de text, cu dragoste, lumină, cu zborul inimaginabil spre dincolo și dincoace...

sau numai aproximată prin teoria substanțială 
a lui M. Heidegger despre ascunderea și neas-
cunderea Ființei. Neascunderea Ființei pare a  
deschide calea (regală) spre interpretarea Annei.  
Ascunderea Ființei proiectează însă actantul 
Anna precum esențialitate, holistică, monadă  
și epitomă, deschiderea fiind indeterminantă, 
imposibilă. Inefabilul este Ființă și nu ființare.

Hans-George Gadamer eseizează despre a  
înțelege un text precum întrebările pe care le naș- 
te. Anna pare a sugera: dacă cunoaștem finalita-
tea Universului, atunci la ce bun întrebarea, care,  
de fapt, dă sens existenței, sublimitate și coe- 
rență, luminarea (Horkheimer și Adorno) care nu  
înseamnă, prea simplu, rațiune și autoconservare.

Anna se comunică printr-o „limbă perfectă” 
(U. Eco), de fapt o structură neinteligibilă, cum 
teoretizau marii mistici (intre care Markios), 
unde nu lexemul semnifică (el, fiind, de fapt, 
exterior, o formă de infidelitate nebinefacatoa- 
re), ci starea, cuminecând. Iubirea nu are 
cauzalități și finalități.

Herbert Marcuse (pornind de la Friedrich 
Schiller) aserționează despre „educația estetică” 
structurată de „instinctul jocului”, o configurație 
de fantezie, care poate fi Anna în sine, fulgurantă 
pentru „fapte concret modificatoare”, fără 
funcțiile și argumentele lui Frege.

L. Șestov iluminează despre divinitatea care 
nu permite existența suferințelor lui Iov, nu 
acceptă inchiziția și înapoiază lui Kierkegaard 
logodnica. Anna, cea din cotidian (dacă) pare  
a exista (complex muzical și metasens) restruc-
turând, reproiectând, realul, sugerând: orice 
iubire autentică sfârșește în Thanatos, în limba 
ei, neinteligibilă, o expresivitate involuntară.

Doru Moțoc sublimează un spațiu (toposul 
muntelui) ca o formă de ființă și religiozitate 
cosmică, în același timp, o genealogie livrescă 
într-un text antologabil în literatura română....

Aproximări asupra conceptelor: „mit” și 
„literatură”, cu funcție pedagogică. Unul dintre 
teoreticienii care au sistematizat acest complex 
tematic este Silviu Angelescu în volumul „Mitul 
și literatura”, editura Univers, București 1999.

Distinsul critic literar și prozator încercând 
să aproximeze o definiție a mitului trimite la 
vechile culturi populare. Constata ca i-a fost 
dedicat „mitului” un volum imens de studii. 
Silviu Angelescu vorbește despre necesitatea 
documentelor din arhive pentru a reconstitui 
diacronia ideii de mit. Altă sursă de cercetare 
ar fi observarea directă a culturilor tradiționale, 
etnografice, necesitatea viziunii holistice, adică 
corelarea cu celelalte forme culturale. Pentru 
Platon: în Protagoras, mythos și logos erau  
antonime, primul reprezentand narațiune fără 

logică, o plăs-muire a imaginației, al doilea 
reprezentand discursul rațional, persuasiv.  Astfel, 
cognitivul ar însemna operarea cu noțiuni și con- 
cepte logice, iar cunoașterea mitică ar 
recurge la imagini. Mitul operează mai ales cu 
metafora.  Unele dintre cele mai performante 
aproximări ale conceptului de metaforă le 
datorăm lui Lucian Blaga și Paul Ricoeur. Lucian 

Blaga va discuta despre cunoașterea luciferică 
și cunoașterea paradisiacă. Prima se va întrupa 
prin, evident, metaforă. Paul Ricoeur va impune 
conceptul de „metaforă revelatorie”. Metafora 
revelatorie se desfășoară între mythos și mi-
mesis, definindu-se prin situarea în interiorul co- 
pulei verbului „a fi”. În același timp, mitul se 
situează in illo tempore, perceput ca un absolut 
posibil. Vecinatatea mitului ar fi dată de prezența 
sacrului, a divinităților. Se cunosc definițiile mitu- 
lui pe care, de altfel, le-am prezentat în alte capi- 
tole. Mitul presupune sensul și ordinea. Sunt cer- 
cetatori precum Bronislav Malinowski și Mircea 
Eliade care consideră mitul ca fiind un adevăr.

Mitul are componente precum fabulosul, 
fantasticul, straniul.

Silviu Angelescu vorbește despre dislocarea 
temelor mitice. O analiză pertinentă asupra mitu- 
lui în literatura română o întreprinde George Că- 
linescu în „Istoria literaturii române de la origini 
până în prezent”, București, Editura Fundațiilor 
Regale, 1941, p. 62. Temele mitice ar fi: Traian 
și Dochia, care ar descrie geneza poporului ro- 
mân. A doua temă mitică o întâlnim în „Miori-
ța”, unde existența se transformă într-o viziune 
asupra lumii. A treia temă mitică este meșterul 
Manole, care înseamnă „încorporarea suferinței 
individuale în opera de artă”. A patra temă miti- 
că este mitul erotic al zburătorului, care se cons-
tituie dintr-un demon frumos. Pe baza lui s-ar 
putea discuta despre „invaziunea instinctului 
erotic la fete”

Mitul folcloric al Zburătorului, arată Dumitru 
Pop, nu este intens productiv în cultura noastră 
populară (Steaua, revista, nr. 2, 1987). Mitul are 
conotatii multiple, atat în cultura universală, cât 
și în cultura română. Ar fi de văzut cum lucrează 
conceptul de mit societatea romanească din 
secolul XX. Silviu Angelescu dedică o analiză 
interesantă relațiilor dintre personaje, existentei 
lor în interiorul romanului „Ion” și romanului „Ță- 
ranii” al lui Wladyslaw Reymont. Capitolul se  

numeste expresiv „O cultura a rușinii și  
o cultură a vinovăției”. Sunt aici proble-
me de antropologie de comparat cu cele  
din poemele homerice „Iliada și Odisea”  
și „Ulise” al lui James Joyce. De la Ho- 
mer la James Joyce se petrece amploa- 
rea și degradarea mitului. Degradarea 
tocmai pentru a reechilibra paradig- 
ma culturală. Temele sunt relativ iden-
tice. Se schimbă numai psihologiile la 
suprafața fără a altera structurile de 
adancime. Temele: onoarea, destinul, zeii, 
divinitatea, viața, moartea, proprietatea, 

femeia, revolta, dezechilibrul, morala înseamna 
existența mitului și metamorfozele pe care le  
suportă de-a lungul mileniilor numite, uneori, 
„degradarea mitului”. Între Ulise, Ahile, Penelo- 
pa, Elena, Telemah și mai înainte Ghilgames, 
Enkidu și personajele lui James Joyce: Molly  
Bloom, Stephen Dedalus este o diferență de 
rafinare estetică, fiindcă omul a parcurs vârste 

dife-ite din antichitate, trecând prin Renaștere, 
Ev Mediu, clasicism, romantism, modernism, 
postmodernism. Relativizarea o dă afirmația lui  
Oedip din Antichitate: „totul e bine” și din post-
modernitate: „socot că totul e bine” (Oedip-ul 
lui Albert Camus).

Este evident ca literatura română, nu numai 
privind scriitorii pe care i-am citat, cuprinde, 
schimbând ceea ce e de schimbat, asemenea te- 
me. Doru Moțoc resetează într-o epocă a re-
structurării conceptului de mit, mitul lui Nicolae 
Bălcescu. Era epoca studiilor din tipologia Vasile 
Netea, Radu Toma. Astăzi suntem alături de Ioan 
Stanomir și mișcarea superbă, cu vicii, totuși, a 
personajelor pașoptiste. Care, nerenunțând, la 
auctorialitate, de asemenea, brătienii...nu au 
lăsat liberă, formarea conceptelor libertății...

Să urmărim câteva secvențe din desfășurarea 
textului lui Doru Motoc...

Priviți mitologica mișcare, de filmologie cu  
stilistică, în limbajul cu măreție construit al actan-
tului, Miti, regizorul tehnic, limbajul luminii. Adi- 
că, o habitudine, o esplanadă, efuziune de vrăji-
re, de suavitatea dimineții mitului, cu inserțiile 
tehnice ale celebrului Miti, lumini, pentru atunci,  
voltaice, frumos, în limbajul de mai târziu, foto-
nice... Viața și textul lui Doru Moțoc înseamnă 
propedeutica luminii...      

Antropologie culturală, costumul, ...Structu-
ralitatea desfășurării istoriei în timpi lungi și  
timpi scurți, după cum afirma Fr.Braudel, in- 
cumbă și costumul popular ca obiect de an-
tropologie culturală. O carte esențială în inter-
pretarea fenomenului cultural numit arta popu-
lară și, mai ales, costum popular, este Constantin 
Prut:  „Calea rătăcită” (O privire asupra artei 
populare românești) și, despre, alb, negru...

„Prezent, într-o măsura copleșitoare, în 
costumul Pădurenilor din zona Hunedoara, roșul 
se stinge treptat, odată cu înaintarea în varstă, 
pentru ca, în ziua în care se socotește că a venit 
bătrânețea - nu în legatura cu calendarul, ci cu  
tradiția și cu poziția morală a fiecaruia -, să 
dispară cu totul, lăsând loc esențialului dialog 
între alb și negru, între lumină și întuneric. 

Aceste creații se disting imediat de creațiile 
unor artiști populari din țările vecine - de pildă, 
ucraineni, unguri, bulgari, s.a. - care apelează la 
alte registre cromatice (în care raportul de tentă 
contrastantă este prezent), la un tip de solicitare 
mai intensă a câmpurilor decorative, ca și la un 
patetism al formei, ce comunică o înclinare spre 
formula barocă sau expresionistă.”

Alb, negru, dialogul culorilor, spre sapien- 
țialitate, este structurant prin prezența perso- 
najului Mama Bătrână...Apoi, modernitatea, 
postmodernitatea, se realizează prin dialogul 
custode-scriitor...Redescoperirea biografiei lui 
Bălcescu este redescoperirea istoriei, rescrierea 
ei...Este spațiul bibliografiei ispășirii și devenirii 
de atunci...În piesa de teatru „Textul înainte de 
toate” realizează cea mai interesantă experiență 
a naratologiei în sine din literatura română...

Hermeneutica	textului		înainte	de	toate

Wittengenstein – jocuri de limbaj - a-ți 
reprezenta un limbaj înseamnă a-ți reprezenta 
o formă de viață, cu intenții mitice (Gue- 
non Dumezil, Gauchet) sau heideggeriene, 
nu există un «dincolo» sau un dincoace. Un 
text se scrie în timpul conexării textului, fără  
conectori. Doru Moțoc se structurează în 
kratofonia scriiturii. Palierele scriiturii «Textul 
înainte de toate»: discursul postmodern, ca 
substanțialitate, ca eseu și metaeseu despre o 
lume a «desvrăjirii». 

(Continuare în pag. 10)



GÂNDURI...

Gândește-te de două ori 
înainte să iei mâncarea de 
jos și s-o bagi în gură.

Peter	KIS

(Urmare din pag. 9)

Discursul romantic și modern într-un «pensi-
ero debole».

Și cultura, excelentă, a discursului dramatic mo- 
dern: E. Ionescu, Brecht. Și o scenografie psihana- 
litică, un ethos al muntelui, capra neagră.

Evident, «libera plutire», ca și conceptul, de- 
conceptualizat, transcendentalul și temporali-
tatea, subminarea, deconstrucție și sfericitate, 
apofatic. Segmente ale excelentei hermeneuticii: 
lupul, câtă sublimitate a demitizării și cât Derrida 
al textualizării.

Un text pentru o posibilă capodoperă, a subs- 
tanțializării și desubstanțializării lumii, într-o posi- 
bilă didascalie de tip G. Harag sau Andrei Șerban, 
unde există poate «ființa propriului nostru sine» 
(Gabriel Liiceanu), dar și «încotro-ul» nostru.

Rostirea	nepătată	a	chemării	de	text...

Scriitorul Doru Moțoc este personalitatea li- 
terară și culturală a acestui spațiu, discutand 
auctorial... Poet, prozator, dramaturg, eseist, pro- 
pune prin opera sa atât, cu terminologia lui Roland  
Barthes, plăcerea textului, cât și savoarea.

Doru Moțoc are stil: “Limba este deci din- 
coace de literatură. Stilul este aproape dincolo: 
imagini, un debit verbal, un lexic, se nasc din 
trupul și din trecutul scriitorului… Astfel, sub 
denumirea de stil, se alcătuiește un limbaj au-
tarhic, care nu este cufundat decât în mitologia 
personală și secretă a autorului, în această hipo-
fiză a cuvântului, unde se formează primul cuplu 
al cuvintelor și al lucrurilor, unde se statornicesc 

odată pentru totdeauna marile teme verbale 
ale existenței sale… Stilul este partea privată a 
ritualului, el se înalță din străfundurile mitice ale 
scriitorului…” (Roland Barthes).

Volumul “Ce a mai rămas” propune o poezie 
erotică, o estetică a melancoliei, cum ar spune 
Andrei Pleșu.

Denis de Rougemont și Roland Barthes teo-
retizează posibilele traiectorii ale eroticului 
(Iubirea și Occidentul, Fragmente dintr-un dis-
curs îndrăgostit). Eugen Simion în “Dimineața 
poeților” structurează pornind de la Denis  
de Rougemont, patru funcții ale pasiunii amo-
roase.

Eseistul francez (Denis de Rougemont) iden- 
tifica aceste arhetipuri în ideogramele cărților 
de joc. Cel dintâi (semnul de pică) este viziunea 
intuitivă (amiciția spirituală, agapé) și sugerează 
o pătrundere, o traversare. Pentru această cate- 
gorie, dragostea nu este propriu-zis un senti-
ment, ci situația totală a celui care iubește. Al 
doilea model este Emoția sau Erosul: sufletul pre- 
cede dragostea, pasiunea merge spre unicitate, 
pasiunea este inovatoare și își este suficientă 
sieși. Semnul ei este cupa (inima) deviația 
tipică este mazochismul, gustul care animă 
pasiunea este gustul morții. Este, prin excelență, 
pasiunea tristanescă. A treia formă este plăce-
rea senzuală. Semnul este trefla și în fișa dată 
de Denis de Rougemont, citim: nomadism senti- 
mental, gurmandism, temperament sexual impul- 
siv, plăcerea trupească etc. Sub semnul caroului 
stă dragostea ca Energie cosmică, cu alte vorbe: 
iubirea care mișcă soarele și alte stele (Dante), 
penetrația, elanul gândirii, pasiunea descoperirii, 
producerea de concepte, sentimentul limitelor, 

stăpânirea de sine, echilibrul etc... (Eugen Simion:  
„Dimineața poeților, Ed. Cartea Românească”, 
București, 1980). “Afirmațiile lui Roland Barthes 
seduc. Limbajul Imaginarului nu ar fi nimic 
altceva decât utopia limbajului: limbaj cu 
adevărat imaginar, paradisiac, limbaj al lui Adam 
«natural» ferit de defor-mare sau iluzie”.

Am dat aceste citate fiindcă Doru Moțoc 
este un erudit, iar complexul tematic propus de 
poezia sa trezește conexiuni mul-tiple: “Era ca o 
lumină blândă, ce ne uimea./ Izvorâse în noi și 
ne-adâncea Zările, să ni le deschidă/ Venea ca 
o respirație a pământului, ca o mângâiere albă, 
de nea/ Ca o amintire, ori părere de cântec, 
fluidă…/ Și totul în jur era transparent și ușor 
de-nțeles/ Lucrurile căpătaseră forme unduite și 
blânde/ Și ne miram că nu le observasem, deși 
le priveam ades, / Și le întrebam de vorbă, și mi 
se părea ciudat că nu pot răspunde. / Privirile 
ni se limpeziseră, se făcuseră mai adânci. / Și-n 
ele înflorise, transfigurată, lumina / Cerul se 
umpluse de curcubeie dansând peste stânci / Și, 
de atâta frumusețe, ni se aburise retina”.

În poezia lui Ion Apostol Popescu și în erotica 
lui Horia Bădescu am auzit sonuri de o asemenea 
idealitate. Structurile idealității sunt o prezență 
permanentă a poeziei lui Doru Moțoc: “Și iată 
miracolul, sunet, lumină, mișcare / Am trecut, 
parcă fără veste, într-un straniu poem / Am ajuns 
la tărâmul sublim, unde frumusețea ne doare / 
Și am vrea poate să se sfârșească, deși știm că 
nu vrem / Dogoresc ochii de-atâta frumusețe 
adunată-n retine, lunecăm, ireali de ușori, prin 
albastre ape de vis… Constelații târzii se rotesc 
între mine și tine, / Alungindu-mi orbitele, abia 
tremurându-le, indecis”.

DORU	MOȚOC

În perioada 4-5 septembrie 2021, Consiliul local și Primăria 
Malaia au programat evenimentul, devenit tradițional : 

„Zilele comunei Malaia”. În programul anunțat din vreme și făcut 
cunoscut prin toate mijloacele se vădea chipul unei sărbători 
pentru toate vârstele și pentru toate gusturile, în moda înstăpânită 
de vremea din urmă, cu privirea în imediat și pentru imaginea de 
bine a locului, ca o stimă de sine pentru vecinătățile unei lumi, în 
cuprinderea ei globală.  Am fost acolo, mi-a plăcut, dar mi-am pus  
o întrebare, evident nu doar despre conținutul acestui eveniment 
- majoritatea evenimentelor publice din perspectiva secularizării 

MALAIA	ÎN	SĂRBĂTOARE timpului, cu abolirea sacralității și vânătoarea de imagine cu orice 
preț, au dat fața sărbătorilor de azi din calendarului laic!-: ce este 
o sărbătoare? și care ar fi menirea ei?

O sărbătoare este eticheta unei zile, mai altfel, o coloratură a 
timpului oprit pentru contemplație și îmbunarea firii, prin toate 
mijloacele și posibilitățile disponibile. Se cunoaște rostul unei 
Dumineci în rânduiala unei săptămâni dedicată muncii. Atunci se 
face un bilanț, se constată dacă lucrarea a fost bună și apoi se 
pun noi temeiuri pentru noul început. Se aduc mulțumiri spiritului 
creator, proactiv și cu voință ferm angajată, pusă în slujba vieții 
tuturor. Totul este cuprins într-o cutumă a sacralității demult 
asumată, ritual, în credința comunității cu nădejdea întreagă, 
mărturisită de-o fire care trăiește obștesc, de-a împreună.

Oameni diferiți, locuri diferite, trăitori ai diversității se adună 

împreună și scot din imensa diversitate ceea ce-i poate unii, făcân- 
du-i mai puternici, cu altă încredințare în caznele ce-i așteaptă. 
Deși topit fiecare în marele întreg obștesc: Omul, Localitatea – 
purtătoare de nume!- chiar vremea... se personalizează și dau 
seama fiecare de contribuția personală în marea lucrare, ca 
marcă a unicității. 

Nume, prenume, loc al ivirii, biografie, istorie a locului (vezi Mo- 
nografie!), își lasă scris, uneori în oralitatea tradiției ca un crainic 
permanent al Marelui Anonim, faptele judecății prezentului. În ca- 
zul repaosului săptămânal, etichetat de laicatul materialist ca week 
-end, organizatorul a fost fața Demiurgului, din compunerea tutu-
ror zeităților supreme care au dat crezurile specifice, atâtor religii. 

(Continuare în pag. 16)
M.	SPORIȘ

Aserțiunea lui Augustin: “Iubește și fă ce vrei”  
ar fi una din conotațiile poeziei lui Doru 
Moțoc. Iubirea lui Doru Moțoc se divide, dar 
nu se împarte. Ireală, ca o rostire substanțială. 
Schimbând ceea ce este de schimbat, erotica lui 
Doru Moțoc ne amintește afirmația lui Gerges 
Poulet: “După cum parfumul trandafirului care, 
propagându-se te face să uiți trandafirul, nefiind 
decât un cuvânt perfect într-o circumferință 
inefabilă, tot astfel cuvântul omenesc nu mai 
este decât un murmur circumferențial, un uriaș 
O schițat de gură”.

“La marginea nopții așteptam amândoi/ 
ceva. Poate cântecul straniu al vântului/ 
Dogoreau zăpezile, afară și-n noi/ și-n miezul 
de foc și de vis al pământului…/ Geru-nflorise 
la geam ireali chiparoși,/ parcă voind înadins 
să ne doară/ Dar ochii tăi nu-i vedeau. Cântau 
somnoroși/ la jăratecul pur al zăpezii de-afară/ 
Se zbăteau în noi, ca-ntr-un dans disperat,/ Cete 
fugare de gânduri incerte”.

Doru Moțoc produce în textele sale ceea ce 
s-ar putea numi “rostirea repetată a chemării 
de dragoste”, “Dar dacă tu, sărbă-toare cu ochi 
nostalgici și triști,/ Femeie, ca un album părelnic 
sub stele,/ N-ai știut, sau nu te-ai învrednicit, să 
exiști/ Aievea ei numai în nălucirile mele.”

O poezie a politropicului, o practică semnifi-
cantă în semnificația drumului spre eudaimonie a 
unui scriitor autentic, care a pătruns în nostalgia 
și prezența subiectivă a lecturilor acestui spațiu. 
O lume, altă lume, cu demnitate genealogică, 
cu structurile tradiției, cu ispășirile vieții, cu va- 
lorizare națională și nu numai, cu rostirea repe-
tată a chemării de text, cu dragoste, lumina, cu 
zborul inimaginabil spre dincolo și dincoace...

Leontina	RUS

Recent la redacția noastră a sosit un material trimis de colaboratoarea Intol 
Press-ului, Ligia Nicolescu, din Horezu, originară din Bucovina și devenită 

vâlceancă, via București. Fostă Inginer șef la Mina din Berbești, și, mai apoi, până la 
bătaia minerilor din București, chiar președinta pe țară a  Sindicatului din Minerit. 
D-na Ligia ne trimite un material care, pur și simplu, pentru câteva ore ne-a blocat 

Lira Litoralului 2018

PANDEMIA	CARE	NE	BÂNTUIE	ESTE	O	RĂZBUNARE	A	ANIMALELOR	
DIN	JURUL	NOSTRU

pe toți (de admirație) prin conținutul său foarte bogat în spirit ecologic, mai mult, 
aproape religios, plin de sacralitate, privind atașamentul pe care omul trebuie să-l 
aibă față de animalele din apropierea sa (dar nu numai) și față de el, pământul 
nostru drag, pe care ne considerăm stăpâni de-a lungul întregii noastre vieți...
În anul 1854 președintele Abraham Lincoln le-a făcut indienilor din SUA o ofertă 
pentru a le cumpăra pământul...Căpetenia indienilor, Seattle (da, orașul Seattle i-a 
preluat numele), i-a răspuns președintelui american cu o scrisoare care de-a lungul 

timpului post 1854 și până astăzi constituie poate cel mai frumos 
gest de definire a naturalului, a relației dintre natura înconjurătoare 
și om! Textul scrisorii se poate citi integral pe internet căutând 
„Căpetenia Seattle”, noi, prezentându-vă doar câteva fraze care să 
vină în sprijinul mesajului legat de pandemia actuală care a produs un 
adevărat cutremur în viața noastră socială, aici, pe planeta pământ.

„...Dacă vă vindem pământul, trebuie să vă amintiți și să învățați 
copiii voștri că râurile sunt frații noștri și ai voștri. De aceea va trebui 
să oferiți râului bunătatea pe care nu ați oferit-o fratelui. Știm că omul 
alb nu ne înțelege. Pentru el un pământ e la fel ca și oricare altul. Față 
de pământul-mamă și fratele-cer se poartă ca față de lucruri care se 
pot cumpăra, prăda, vinde ca vitele sau podoabă strălucitoare. 

Lăcomia lui va distruge pământul și va lăsa în urmă pustiu. (...) 
Dacă vă vindem pământul trebuie să-l păziți ca pe ceva sfânt. Ca 
pe un loc în care și omul alb va putea să inspire aerul îndulcit cu 
mireasma florilor. Vom examina oferta voastră de a ne cumpăra 
pământul. Dacă vom decide să fim de acord, vă vom pretinde să 
îndepliniți următoarea condiție: Omul alb va trebui să se poarte față 
de animalele acestui pământ, ca față de frații săi. 

                  (Continuare în pag. 15)Lira Litoralului 2019 Lira Litoralului 2021
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ICOANE	MIRACULOASE
ELAIOVRYTISSA	-	Schitul	Iezer

Nicolae	MOGA

Episcopia Râmnicului și Noului Severin a fost cârmuită de 
o seamă de ierarhi vrednici care au făcut cinste acestui 

important scaun vlădicesc. Între aceștia la loc de prețuire 
pomenim pe Episcopul Climent1, care este puțin cunoscut, pentru 
că manualele și lucrările de specialitate au acordat în paginile lor 
un spațiu cam redus acestui vrednic ierarh care a desfășurat o 
frumoasă activitate cărturărească și gospodărească în timpul 
celor 13 ani de păstorire.

Climent s-a născut în jurul anului 1685, în satul Pietrarii de 
Jos, ținutul Vâlcii din părinți Paraschiva și Radu Modoran, iar 
unul dintre frați, Mihail, a fost preot, altul, Simeon, vătășel, iar 
o soră, Ștefana, monahia, fusese mai întâi preoteasă. A intrat 
în monahism în Mănăstirea Hurezi, iar Administrația austriacă 
a Olteniei l-a numit  în anul 1732, egumen al Mănăstirii Bistrița, 
unde a stat în fruntea ctitoriei Craioveștilor până la data de 28 
iunie 1735 când a fost ales episcop al Râmnicului, fiind confirmat 

EPISCOPUL	CLIMENT	AL	RÂMNICULUI	(735-1749)	-		ÎN	MUNȚII	LOTRULUI	?
de către împăratul de la Viena. Hirotonirea sa a avut loc abia în mai 
17372. După hirotonire Episcopul Climent a mers la Sibiu, unde a 
depus jurământ de fidelitate față de împărat, înaintea generalului 
comandant Wallis, întâlnindu-se și cu delegații brașovenilor.3

Păstorirea sa, începută cu multe frământări, a continuat în 
împrejurări și mai triste, din cauza faptului că în luna iunie 1737, 
Austria împreună cu Rusia au intrat în război împotriva Imperiului 
Otoman. Evoluția evenimentelor militare s-a desfășurat în așa 
fel, încât, trupele turcești, mult mai numeroase, au obținut 
victorii în teritoriile anexate de Imperiul Habsburgic prin pacea 
de la Passarowitz, printre care și Oltenia. Generalul Ghillany, 
care comanda trupele austriece, a fost nevoit de turci să se 
retragă în Ardeal, trecând Carpații, în a doua jumătate a lunii 
octombrie 1737. În aceeași lună la 27 a anului 1737 s-a retras 
“și detașamentul rămas la Craiova sub comanda colonelului 
Salhausen, președintele Administrației austriece”.4 Odată cu 
retragerea lui, înceta și stăpânirea austriacă în Oltenia5.

În acest moment al vieții Episcopului Climent, istoriografia a 

înregistrat multe opinii cu privire la hotărârea pe care a luat-o, 
anume, la înclinarea sa de o parte sau de alta față de aceste 
imperii. În continuare, pe baza documentelor și a informațiilor 
credibile vom încerca în cele ce urmează să ne exprimăm părerea 
cu privire la perioada din timpul războiului până în decembrie 
1737, din viața Epicopului Climent.

Pomelnicul cel mare al Episcopiei Râmnicului menționează 
despre această perioadă din viața Episcopului Climent precizând 
că, „Pentru că stăpânind nemții aceste cinci județe ani 21, când 
a fost la leat 7246 (1738) sculatu-s-au turcii cu război asupra 
nemților și i-au bătut și i-au scos din țara aceasta și au ars 
Episcopia aceasta, sfânta biserică și toate casele de împrejur și 
stricându-se toate și surpându-se, i-au venit lucru de pustiire de 
istov și nerămânând loc de locuință, au fugit acest părinte peste 
munte la Lotru, pentru că și ticăloșii de oameni din partea locului 
acestuia, câți scăpase netăiați și nerobiți, fugise prin munți și prin 
peșteri. 

(Continuare în pag. 14)

Arhim.	Veniamin	MICLE
 

Una dintre cele mai izolate sihăstrii din nordul Olteniei este 
Schitul Iezer, județul Vâlcea, situat în muntele Cheia, la 

o distanță de 5 kilometri nord de satul Cheia și la aproximativ 13 
kilometri de șoseaua Râmnicu Valcea – Băile Olănești.

Accesul spre schit este posibil pe două rute; una, cu autobuzul 
de la Râmnicu Vâlcea până în satul Cheia, de unde se merge pe 
jos până la schit, iar a doua, de la Schitul Jgheaburi, se coboară 
în satul Cucova, de unde se ia autobuzul până la Păușești, iar de 
acolo,  alt autobuz până în Cheia.

Primii ctitori ai Schitului Iezer au fost voievozii Radu cel Mare 
(1377–1383) și fiul său, Mircea cel Bătrân (1386–1418).

De-a lungul istoriei, schitul s-a ruinat, fiind refăcut în anul 
1558 și între anii 1567–1568 de Mircea Vodă Ciobanul și Doamna 
Chiajna, adunându-se aici o mare obște monahală, care număra 
peste trei sute de viețuitori. O parte dintre ei trăiau viață de 
obște în mănăstire, iar alții pustniceau prin peșteri sau prin chilii, 
participând numai duminica și în zilele de sărbători la slujbele 
săvârșite în biserică.

Potrivit unei legende, relatată în anul 1806 de Ștefan ieromo-
nahul, starețul schitului, și consemnată de Arhimandritul Chiriac 
Râmniceanu, se spune că Mircea Ciobanu a avut „două fete, și 
măritând pe cea mai mică înaintea celei mari, s-au scârbit cea 
mare fată și fugind de la tatăl său Mircea Vodă în țara ungurească, 
au luat în căsătorie pe un ungur, nemeș, mare păgân; știind că tată-
său Mircea Vodă făcuse această mănăstire mare, înzestrându-o 
cu moșii și alte ce au trebuit, încă și un cazan cu bani pusese în 
zidul mănăstirii Iezerul, ca pentru când se va întâmpla a se strica 
mănăstirea, găsindu-se, să se facă la loc. Așa ea, necăjită fiind 
pe tată-său, a spus de acea mănăstire soțului său, acelui ungur 
păgân, cum că tată-său a făcut acea mănăstire unde au îngropat 
și bani, iar acela pornindu-se de acolo ca un tiran, viind peste 
munți nemțești și sosind la acel loc pustiu, ce părinți călugări și pe 
cine au găsit, i-au tăiat în bucăți și mănăstirea au surpat-o toată 
la pământ, căutând și acei bani și găsindu-i, i-au luat și au plecat 
în țara lui”. Tradiția spune că au fost decapitați 300 de călugări. 
Sătenii au găsit trupurile lor și le-au îngropat, săpând apoi în 
stânca de la căpătâiul lor trei cruci mari, dintre care s-au păstrat 
două până astăzi, fiind cunoscute sub numele: „Crucile Moșilor”.

Potrivit documentelor, în anul 1661, Schitul Iezer era în ruină, 
fără nici un viețuitor.

Un rol important în refacerea Schitului l-a avut Sfântul Cuvios 
Antonie de la Iezer, care a sihăstrit aici între anii 1693–1705, prin pur- 
tarea de grijă a episcopului Ilarion al Râmnicului. Sfântului Antonie 
a donat toate economiile sale și a lucrat personal la rezidirea 
schitului. Chiliile zidite de Cuviosul Antonie se păstrează și astăzi, 
în partea de apus a bisericii, devenind al doilea ctitor al Iezerului.

Sfântul Antonie era aromân, născut în anul 1628 la Ianina, din 
Munții Pindului. La anul 1648, a venit în Țara Românească și s-a 
stabilit la Râmnicu Vâlcea, ocupându-se de comerț. Ajuns la vârsta 
de 64 de ani, s-a hotărât să aleagă viața monahală. Inițial voia 
să meargă la Sfântul Munte, dar la îndemnul episcopului Ilarion 
al Râmnicului, renunță și alege Schitul Iezer, pe care îl reface din 
temelii, donând toate bunurile sale și muncind personal pentru 

zidirea lui. Biserica a fost pictată de Ieromonahul Nicolae, Sin 
Nicoli ot Teiuș, fiind semnată în luna martie 1714.

Iubitor de pustnicie, Cuviosul Antonie a găsit în munte o 
peșteră unde, la îndemnul unui înger, a săpat o biserică în stâncă; 
tot aici, și-a construit chilia în piatra stâncii, apoi și-a găsit odihna 
veșnică la 23 noiembrie 1720, având vârsta de 92 ani.

Ansamblul Schitului Iezer cuprinde chiliile etajate, construite 
parte din ele odată cu biserica, din piatră și cărămidă cu cerdac din  
lemn, biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” și clopotnița. 
    Biserica are planul în formă de navă, fără turlă. La exterior, 
pereții au un brâu median, cel al pronaosului fiind împodobit de 
nișe cu icoane pictate și pisanii încastrate. La interior, biserica are 
încăperile tradiționale; pronaosul fiind despărțit de naos printr-
un perete care are o deschidere mediană de mărimea unei uși. 
Catapeteasma este din zid și se remarcă prin trei icoane pictate 
în stil bizantin la anul 1703. Pictura în frescă a fost realizată 
de Ieromonahul Nicolae în anul 1720, pe timpul Episcopului 
Damaschin al Râmnicului. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, se 
zugrăvește din nou tinda bisericuței, o parte din altar, și se scrie 
Pisania de pictorul Moise Zugravul. O nouă Pisanie relatează: 
„Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu plinirea Sfântului Duh 
s-a restaurat pictura Bisericii sfântului Schit Iezer, cu hramul 
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, între anii 2003–2004, prin 
contribuția Sfintei Episcopii a Râmnicului, în timpul arhipăstoriei 
P.S. Episcop Gherasim”. Clopotnița a fost reconstruită din zid în 
secolul al XVIII-lea și are o chilie în interiorul ei.

De-a lungul secolelor, Schitul Iezer a fost restaurat. Astfel,  
între anii 1865–1870, ieromonahul Dositei Cheianul restaurează 
biserica, întrucât începuse să se ruineze. În anul 1881, din iniția-tiva 
starețului Nicandru și cu binecuvântarea Episcopului Iosif Bobu-
lescu, se fac și alte lucrări, ca: restaurarea picturii și înzestrarea cu 
mobilier. Între anii 1909–1912, pe vremea episcopului Ghenadie, 
schitul aflându-se în paragină, protosinghelul Ioil Lascu zugrăvește 
în întregime altarul bisericii, înalță clopotnița din piatră și cărămidă, 
unde așează două clopote, repară chiliile, construiește un grajd și 
o moară aducând, de asemenea, și alte îmbunătățiri gospodărești. 
Până în anul 1945, când moare ultimul stareț, Nicodim Cono-ral, 
schitul Iezer a fost întreținut de un personal monahal restrâns, care 
locuia în două chilii. După moartea ieromonahul, schitul a rămas 
pustiu. În anul 1946, la Schitul Iezer au fost aduse călugărițe de la  
Mănăstirea Sărăcinești. Tot atunci, s-au făcut o serie de îmbu-
nătățiri bisericii și clădirilor vechi, și au fost construite anexele 
gospodărești, care au fost îmbunătățite în anul 1970, de către 
Episcopia Râmnicului și Argeșului.

Între anii 1982–1983, cu sprijinul Episcopiei Râmnicului, s-a 
refăcut clădirea de pe latura sudică a ansamblului mănăstiresc, 
iar între 1996–1999, cu sprijinul Guvernatorului Băncii Naționale 
a României, Mugur Isărescu, s-a construit o nouă biserică, mai 
încăpătoare, având hramul „Schimbarea la Față” și „Sfântul Antonie 
de la Iezer”. La Schitul Iezer se găsește o copie după Icoana făcătoare 
de minuni a Maicii Domnului, numită „Elaiovrytissa”, adică „Izvorâ-
toarea de untdelemn”, numită și „Docheiarissa”, adică „Cea din cra- 
mă”, originalul ei fiind păstrat în Mănăstirea Vatoped din Sfântul 
Munte Athos.

 Potrivit tradiției, fondatorul Vatopedului ar fi fost împăratul 

Constantin cel Mare (306–337), dar a fost distrusă de împăratul 
Iulian Apostatul (361–363), fiind apoi reconstruită de Teodosie 
cel Mare (379–395), drept recunoștință pentru minunata izbăvire 
a fiului său, Arcadie. Ulterior, nobilii Atanasie, Nicolae și Antonie 
din Adrianopol au reconstruit-o la îndemnul Sfântului Atanasie 
Athonitul. În anul 985, era condusă de starețul Nicolae;  între anii 
1020–1048, succesorul său era Atanasie, iar în anul 1142, Antonie. 
Având în vedere aceste date istorice, reînființarea mănăstirii a fost 
datată între anii 972–985.

Mănăstirea Vatoped a cunoscut o mare înflorire duhovnicească 
și materială, fiind ajutată cu danii împărătești. La sfârșitul secolului 
al XII-lea, un ajutor substanțial a fost oferit de Sfinții sârbi Sava și 
Simeon, care s-au închinoviat aici și au zidit șase paraclise înăun- 
trul mănăstirii. În vremea respectivă, numărul monahilor ajunse-
se la 800, dar viața duhovnicească a fost întreruptă de incursiunile 
piraților catalani și de prigonirile unioniștilor din timpul împăratului 
Mihail al VIII-lea Paleologul și al Patriarhului Ioan Vekkos.

Împăratul Ioan al VI-lea Cantacuzino (1347–1354), în anul 
1347 a închinat Vatopedului Mănăstirea Psihosostrias din 
Constantinopol, precum și mai multe manuscrise și un epitaf 
brodat. Tradiția spune că, el s-a călugărit aici sub numele de Ioasaf. 
În mănăstire, s-a retras și guvernatorul Tesalonicului, Andronic 
Paleologul, care s-a călugărit, primind numele de Acachie.

Prin anii 1423–1424, Sfântul Munte intră, pentru aproape cinci 
veacuri (1424–1830), sub stăpânirea Imperiului Otoman, care 
a păstrat autonomia Athosului, dar a impus biruri grele asupra 
mănăstirilor; ele au fost plătite de Țările române și Imperiul țarist. 
În aceste împrejurări, Mănăstirea Vatoped pierde majoritatea 
posesiunilor din afara Athosului.

Din partea Moldovei, la stăruința egumenului Chiril, Sfântul 
Voievod Ștefan cel Mare (1457–1504), a zidit arsanaua cu paraclis 
de pe malul mării, iar Alexandru Lăpușneanu ajută cu mari danii 
și moșii. În anul 1606, văduva Ana Golia (Golăi) și fiul ei, Mihai, 
au închinat Vatopedului ctitoria lor din Iași, Mănăstirea Golia, 
dimpreună cu toate proprietățile. Ulterior, Vasile Lupu (1634–
1653) închină mănăstirile Precista (1646) și Sfântul Dumitru 
(1650) din Galați, iar în anul 1669 urmașii vornicului Bărboi 
închină Vatopedului Mănăstirea Bărboi din Iași.

Din partea Țării Românești, voievodul sfânt Neagoe Basarab 
(1512–1521) a refăcut turnul Maicii Domnului din colțul de nord-
est, a zidit Paraclisul Cinstitului Brâu, a făcut vinăria, hambarele 
de grâu, bucătăria și cămări pentru pâine, iar Vlad Vintilă de la 
Slatina (1532–1535) a sprijinit-o cu mari daruri și moșii. În urma 
secularizării averilor mănăstirești, din anul 1863, Mănăstirea 
Vatoped pierde proprietățile închinate din Principatele Române, 
iar după Revoluția din octombrie 1917, pierde și sprijinul financiar 
primit de la mănăstirile închinate din Basarabia ocupată de ruși.

Revigorarea vieții monahale la Mănăstirea Vatoped începe în 
anul 1988, odată cu venirea bătrânului Iosif Vatopedinul și a obștii 
sale de la Nea Skiti. În primăvara anului 1990, după mai bine de 
cinci secole de idioritmie, are loc revenirea la viața de obște și 
înscăunarea ca stareț a Arhimandritului Efrem. În cei peste 30 de 
ani, Părintele Efrem a adunat în jurul său o obște tânără de peste 
100 de monahi din toate colțurile lumii.

(Continuare în pag. 12)
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POEZII			   

Dans	funebru

Deseori mă plimbam printre pietrele de mormânt, 
Călcând pe amorul nostru putred. 
Eu o singuratică, 
Tu un simplu om de rând... 
Acum au rămas doar niște lacrimi 
frânte pe pământ.
Ne plimbam împreună printre pietrele de mormânt. 
Tot nu eram în stare să vedem,  
să simțim. 
Mâinile tale mă dureau,  
insistai să mă arunc în vânt. 
Acum durerea mă picură pe piele. 
Ploaia mă va stinge în curând.
Te plimbi întruna printre pietrele de mormânt 
tânguitor și rece ca întotdeauna. 
Adunai uitare veșnică și ură, 
le împleteai într-un cuvânt. 
Acum citești ce scrie pe piatra asta 
de parcă nu ai niciun gând.
Tocmai ce murise iubirea noastră...

Aştept

Te urmăresc de parcă 
ar fi ultima dată, 
Într-un cântec de vioară 
ce îmi scârțâie tot cumpătul. 
Şi cerul mă plouă, 
vremea îmi aduce doar frig! 
Ceața e densă, 
văd 
paşii tăi ce se îndepărtează, 
călcându-mi pe  
fericire, 
aducându-mi 
nimic...
Te vei întoarce, 
însă după ce timpul 
mă va jefui de orice secundă. 
Când te aştept mult, 
dar,  
totodată, 
voi vrea să mă ascund 
cu ochii mei de dor plânşi... 
Te voi îmbrățişa, 
doar când soarele va apune, 
să-mi vezi întunericul 
care s-a făcut 
în lipsa ta.
Iar albumul meu cu poze vechi 
de sacrificii străine, 
o să-l ascund printre rafturile 
adâncului meu pierdut. 
Să-ți aduci aminte 
că te aştept cum tu nu 
o s-o faci vreodată 
şi cândva o să mă rătăcesc în 
necunoscut!

FLACĂRA	TIMPULUI
(Fragment de roman)

Ioana	Florentina	IANA

Beatrice înghiți în sec și nu spuse nimic, dorindu-și ceva ca să o 
scoată din strânsoarea aceea, chiar dacă voia să îl strângă și ea 

în brațe și să îl sărute ca atunci la altar. Își dorea afecțiunea din partea 
lui pentru că perioada grea prin care trecea o făcea să vrea să se mai 
ascundă în brațele acestea în care jurase să stea o viață.

— Am fost prea mândru să recunosc, dar dacă tu pleci, voi fi în bucăți. 
Nu știu dacă ai observat, dar la divorț, palidul meu de pe față de atunci 
nu era din cauza furiei, ci inima mea se frânsese ciudat de tare, încât 
parcă mai bine preferam să mor. Beatrice, te iubesc! continuă el cu o 
sensibilitate în voce pe care Beatrice nu i-o văzuse niciodată și rămăsese 
piatră de emoție.

Ochii lui mici, căprui, sclipicioși, erau plăcuți, calmi și o mângâiau 
sufletește acum, dar tensiunea cu plecarea asta o zguduia din nou. Când 
voia să deschidă gura pentru a zice ceva, o fetiță cu părul roșu într-o 
coadă lungă și cu o rochiță albăstruie cu picățele albe își făcu apariția 
în fața ușii încât îl determină pe Sebastian să îi dea drumul lui Beatrice.

— Mami, zise ea cu vocea ei subțire și dulce.
Elizabeth se privi pe ea mică cu o surprindere atât de mare încât 

uitase de absolut toate și acum atenția îi era concentrată asupra fetiței 
de șase ani pe care abia și-o mai amintise dintr-o vreme.

— Elizabeth, scumpa mea! zise Beatrice strângând-o pe Elizabeth în bra- 
țe, smotocind-o ca pe o păpușă și sărutând-o pe obrajii îmbujorați și fini.

Se bucura să o privească în ochii ei care acum sclipeau de bucurie și 
să îi absoarbă zâmbetul micuț de pe fața drăgălașă. Era păpușa ei mică și 
firavă și se bucura și ea să o vadă pentru că această conexiune dintre ele 
două era foarte puternică, conexiunea mamă-fiică.

— Unde ai fost? întrebă micuța cu o figură brusc tristă.
Beatrice oftă tristă și îl privi pe Sebastian care stătea în spatele lor și 

se uita cu părere de rău la expresia fetiței supărate.
— Am fost cu treabă, scumpo...
Fetița își privi pantofiorii negri și rămase așa, fața supărată văzându-

se clar și probabil nici nu voia să își mai ridice privirea la mama ei care 
oarecum o dezamăgise. Dintr-o dată se uită la ambii părinți și zise cu 
jumătate de gură:

— Ai venit acasă? Nu mai pleci?
Beatrice aplecă capul, neștiind ce să îi zică în așa fel să nu îi sfărâme su- 

flețelul plăpând, dar îi luă în cele din urmă mânuța în a ei și îi zâmbi trist.
— Ely, eu... spuse ea ușor ca și cum ar sparge-o ca pe un bibelou.
— Mami, trebuie să îți arăt ceva! o întrerupse entuziasmată fetița 

cu un zâmbet larg, trăgând-o de mână într-un mod repetat pe mama ei 
pentru a o urma.

Beatrice se lăsă condusă de fetița ei și ieșiră din casă, conducând-o 
până în grădina din spate pe la tufele mari de trandafiri. Se opriră acolo, 
iar Ely arătă cu degetul la niște trandafiri galbeni cu niște linii roz pe 
petalele mari și curate. Beatrice parcă mai prinsese viață după ce simțise 
mirosul delicat al trandafirilor, florile ei preferate și apoi o ascultă pe 
micuță cum vorbea zâmbind larg:

— Nu cred că i-ai văzut, dar sunt trandafirii pe care i-am plantat 
împreună. Uite ce mari și frumoși sunt!

Beatrice chicoti puternic, punându-se în genunchi pe iarbă încât să 
fie la înălțimea lui Ely și spuse fericită:

— Aici erai, vulpe mică, atunci când am venit eu, în grădina cu flori!
Beatrice începu să o gâdile ușor pe fetiță încât să scoată un râset 

accentuat de la ea și apoi o luă în brațe din nou, jucându-se cu mâna prin 
coada ei roșie.

— Îmi plac florile astea pentru că le-am plantat amândouă, singurul 
lucru pe care ai avut timp să îl faci cu mine. Mai plantăm și la anul? 
întrebă curioasă fetița.

Beatrice stătu din nou pe gânduri, ducându-și privirea în altă parte, 
mai degrabă la cer și văzu un nor negru care se apropia de zona aceasta, 
asta panicând-o imediat. Se uită la fetiță, apoi la nor și apoi din nou la 
fetiță cu niște ochi înlăcrimați. Fetița devenise nedumerită și fericirea de 

pe chipul ei se șterse.
Femeia din fața ei izbucni instant în lacrimi şi abia mai putea să o 

privească, încercând din răsputeri să nu-i atace suflețelul mic şi plăpând 
al fetiței cu părul roşu şi lung care se revărsa pe spate într-o coadă lungă 
ca nişte flăcări jucăuşe.

Ochii căprui ai fetiței în care puteai crede că se află nişte stele, o 
priveau întristați, dar neînțelegători. Femeia o apucă uşurel de mâini, în 
timp ce încerca să îşi înghită sughițurile provocate de plânsul puternic. 
Fetița o privi nedumerită şi îi dădu drumul mâinilor cu intenția de a o 
îmbrățişa, dar femeia o refuză împingând-o cu blândețe. Fetița voia să 
plângă, dar vocea blândă a mamei o făcu să vrea mai mult să o asculte:

— Nu ai cum să înțelegi... niciodată nu vei înțelege şi nici nu îmi doresc 
asta. Viața ta nu va fi un drum drept... va fi plin de durere şi compromisuri 
ce te vor băga în întuneric... din cauza mea.

Beatrice tăcu pentru a putea înăbuşi scâncetul de durere din interiorul 
sufletului şi continuă aprig:

— Nu dispar de tot... evident nu, dar din viața ta voi dispărea 
complet... din viața voastră!

Oftă amar şi o mângâie duios pe obraz, după care îşi retrase mâna să 
îşi şteargă umezeala de la ochi.

— Dar, ascultă! În interiorul sufletului tău voi fi acolo chiar dacă nu ai 
nevoie de mine... chiar dacă prezența mea vă face rău. Eu deja am uitat 
tot şi în curând definitiv. Destinul a ales asta şi îl voi asculta, explica ea cu 
blândețe şi o veselie prefăcută.

Fetița stătea cu gura întredeschisă şi cu ochi disperați fără să reuşească 
să îşi dea seama despre ce era vorba. Uşor, uşor începea să uite de femeia 
asta pe care o iubea. Era confuză. Nu ştia sigur ce să creadă. Femeia 
plecă, iar fetița țipă după ea să se întoarcă. În schimb de vreun răspuns 
de la aceasta, simți cum o lacrimă fierbinte îi cade pe obraz.

Elizabeth privi cu milă fetița care o implora pe mama ei să se întoarcă și 
își adusese aminte că scena asta o visase atunci când căzuse în subteran, 
ceea ce nu o mira deloc, doar că știa că atunci când visa ceva, urma ca 
acel lucru să se întâmple când se aștepta cel mai puțin. Știa suferința 
fetiței, având în vedere că era varianta ei cea mică din trecut. o simțise 
mereu, dar nu o putea ajuta cu nimic. Adică nici pe ea însăși nu se putea 
ajuta. Trecând peste toate acestea, urmări femeia care ieșise pe stradă 
și care se uita agitată în jurul ei și apoi în cele din urmă la norul care se 
afla pe cer deasupra ei, întunecând toată zona. Stătu dreaptă dintr-o dată 
sub întunecimea norului, până când apăru în fața ei un om zvelt cu o robă 
neagră ce atârna pe asfalt și cu fața nici prea tânără, nici prea bătrână, 
capul fiindu-i acoperit. Beatrice părea sfidată de apariția lui.

— Timpul s-a scurs, zise el cu o voce demonică și rea încât îi răci 
sufletul lui Elizabeth.

Roșcata își adusese aminte de vocea aceasta, vocea aceea care 
o ascultase în timp ce era arsă pe umăr ca într-un vis. Era vocea care 
o băga și o băgase în sperieți de atunci. Îi era frică de acest om ciudat 
care parcă era deghizat în moarte și voia ca mama ei să plece de lângă 
el și să fugă, dar ea stătea dreaptă în fața lui, ca și cum l-ar înfrunta din 
priviri folosindu-şi atitudinea ei curajoasă. Ochii lui negri erau groaznic 
de înfricoșători.

— Acum îmi dai cheia sau...
— Nu, Apollyon! Nu îți dau nicio cheie și nu vei putea ajunge niciodată 

la statueta pe care am ascuns-o bine! spuse ea dur ca și cum ar fi cel mai 
mare dușman al ei.

Acest Apollyon părea enervat și dându-și gluga robei de pe cap, își 
lăsă părul negru la iveală fără nicio reținere, după care îi dădu târcoale 
femeii spunând:

— Blestemul te urmărește, iar tu îndrăznești să te opui? Chiar dacă 
vei muri tu, blestemul se va pune pe urmaș.

— Atâta timp cât nu va atinge nimeni statueta, totul va fi bine, 
Apollyon! Și chiar dacă îți dau cheia, nu vei ajunge la statuetă pentru că 
oamenii cu sufletul câinos nu au ce căuta în ascunzătoarea ei. Nu o să 
îți dai seama unde e nici cu cheia în mână. Doar o inimă curată își va da 
seama când va vedea lumina. (…)

(Urmare din pag. 11)

Printre comorile duhovnicești ale Mănăstirii Vatoped, un loc 
important ocupă cele șapte icoane miraculoase sau făcătoare de 
minuni, numite: „Vimatarissa” (Altarița), „Paramythia” (Mângâ-
ietoarea), „Pantanassa” (Vindecătoarea de cancer), „Elaiovrytissa” 
(Izvorâtoarea de untdelemn), „Antifonitria” (Împotriva glăsuitoa-
rea), „Esfagmeni” (Cea Înjunghiată) și „Pyrovolitheisa” (Cea Împuș- 
cată). „Elaiovrytissa”, adică „Izvorâtoarea de untdelemn”, este 
o veche Icoană a Maicii Domnului, pictată în secolul al XIV-
lea, având dimensiuni mici: 28 cm înălțime și 22 cm lățime. Un 
dreptcredincios creștin, cu mare evlavie la această icoană, a 
ferecat-o cu îmbrăcăminte de argint. Deasupra ei, spre aducere 

aminte de o minune săvârșită de Maica Domnului, este scris: 
„Înmulțirea uleiului”, care a dat numele acestei icoane.

Cuviosul Ghenadie din Mănăstirea Vatoped avea ascultarea 
de chelar, fiind responsabil cu gestionarea alimentelor. În acea 
perioadă, zilele erau grele, iar uleiul din mănăstire s-a împuținat 
foarte mult. Cuviosul a mers la starețul mănăstirii și i-a adus la 
cunoștință despre situația uleiului. Totodată, el l-a sfătuit pe stareț 
să nu mai folosească ulei la bucătărie și masă, pentru a ajunge 
la aprinderea candelelor din Sfântul Altar. Starețul nu a primit 
sfatul Cuviosului Ghenadie, iar uleiul a fost folosit în continuare 
ca și până atunci. Cuviosul Ghenadie a făcut ascultare de stareț, 
cunoscând puterea ascultării și a smereniei. Între timp, starețul 
s-a rugat mult Maicii Domnului, să nu-i lipsească pe călugării din 
obștea sa de puținele alimente necesare traiului în mănăstire. 

Într-o zi, când chelarul Ghenadie a pornit spre magazie, pentru 
a lua ultima cantitate de ulei din butoi, el a rămas uimit când a 
văzut butoaiele pline cu ulei, iar uleiul umplând pivnița, până 
aproape de ușă. Deasupra butoaielor se afla încă de pe atunci o 
icoana veche a Maicii Domnului. Aceasta icoana, numita mai apoi 
„Elaiovrytissa”, adică „Izvorâtoarea de ulei”, răspândește și astăzi 
o frumoasă mireasmă de mir.

Icoana „Elaiovrytissa” a rămas în pivnița Mănăstirii Vatoped , 
fiind numită și „Docheiarissa”, adică „Cea din cramă”.

Credincioșii, care se află în lipsuri materiale, dacă se roagă cu 
credință acestei Sfinte Icoane făcătoare de minuni, primesc din 
partea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu mulțime de daruri 
necesare vieții lor. Deci, se cuvine să ne rugăm cu evlavie Icoanei 
„Elaiovrytissa”.   

ICOANE	MIRACULOASE
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George	VOICA

Rar îi e dat omului, în trecătoarea, repedea-i viață ce i s-a 
dat, să se bucure ( mai ales azi!) de mareele și fluviile 

lirice, izvorând din sufletul cald al cuiva din preajma noastră!
Pentru mine, sincer, a fost o bucurie de zvon de-nsorită 

primăvară și de seve-n dulce legănare, urcânde-n tăcere, spre-
nalturi, spre binecuvântatul miez al cuvântului care-ți aduce 
alinare în vremi ca acestea, în tremur și-n prihază, în abulie 
culturală și educațională.

Norocul nostru, însă, mai adastă în sinele câtorva minți 
luminate, cu har și-nțelepciune, și spun aceasta având în vedere 
recenta carte – un fel de jurnal intim, un giuvaer găsit, dimineața, 
în roua ierburilor crude, că altceva ce-ar putea fi frumoasa carte a 
doamnei profesor Marinela Belu-Capșa, „India, dincolo de timp”( 
prefațată de reputatul critic literar Marian Nencescu), scoasă 
de prestigioasa Editură „Scrisul Românesc”, Fundația – Editura, 
Craiova, 2021.

E un remarcabil poem în proză, amintindu-ne de primul 
„călător cărturar”, boier vechi, moldovean, Nicolae Milescu 
Spătaru, un veritabil umanist, care, după părerea mea, a fost cel 
dintâi ( urmat, apoi, de Mihai Eminescu și Mircea Eliade, iar mai 
încoace de poetul-diplomat, vâlcean, de origine, George Anca) 
globtroter de mare anvergură, de profunzime analitică ( nu doar 
antropologică, culturală, filosofică), dar și un „comparatist” al 
religiilor Indiei (în special jainiste; vezi dreapta credință, dreapta 
cunoaștere și-n special dreapta purtare, adică cele trei „giuvaeruri” 
sau „tranta”, de la care avea să derive „tantrismul”, respectiv 
doctrina religiei ortodoxe, în care, în „Apocalipsa lui Ioan”- exact 
ca în jainismul hindic – întâlnim „24 de bătrâni”, care sfințesc și 
conduc lumea, deasupra lor fiind, însă, Marele Anonim, cum bine 
spunea Lucian Blaga, cel care, iată, nu era nici el străin de izvorul 
tuturor științelor, Vedelor și filosofiilor indice, care a stat la baza 
formării filosofice hieratice a lui B. Pascal, A. Arnauld, P.Nicolae, 
jainiști care, zice-se, au preluat doctrina de la teologul și scriitorul 
roman Augustin, cel care a încercat o conciliere a creștinismului 
și neoplatonismului (vezi „Cetatea lui Dumnezeu”), doctrină 
conform căreia, pe drept cuvânt, grația divină și predestinarea 
primează pentru soarta fiecăruia dinre noi.

Să nu uităm însă că jainismul indic a fost întemeiat încă din 
sec. al VIII-lea î. Hr., de Vardhamana, cel care-și luase cognomenul 
de jina= ÎNVINGĂTORUL! Dar,oare,(NIKA, așa cum se scrie pe 
crucile din cimitirele noastre!), în limba greacă, nu înseamnă 
„Învingătorul”? Nu spune însuși Iisus Hristos: ”Eu am biruit (am 
învins) lumea?”

Sau dacă înainte de cei mai sus amintiți, începând cu B.Pascal, 
cel care, în 1667 (acum 354 de ani) a tradus „Vechiul Testament”, a 
fost acel strălucit cărturar, umanist moldovean N.Milescu Spătaru 
( ajuns la curtea țarului rus Alexei Mihailovici, care l-a trimis în 
China, urmare fiind apariția cărților „Jurnal de călătorie în China” 
și „Descrierea Chinei”), care, traducând „Vechiul Testament”(în 
care apar și tablele Legii lui Moise, cu cele 10 porunci, identice, 
de fapt, cu doctrina indică jainistă/tantristă) , de ce n-am crede 
că B. Pascal a fost , iată, influențat de celebra traducere ( în limba 
latină) a lui N. Milescu Spătaru, care, astfel, putem spune că a stat 
la baza promovării jainismului/ jansenismului?!

Am făcut acest „demers religios „ pentru a demonstra că 
doamna Marinela Belu-Capșa nu este, cu siguranță, străină de 
toate cele expuse, pînă acum, cum, de altfel, sunt absolut convins 
că Domnia sa l-a aprofundat pe scriitorul și filosoful Mircea Eliade, 
căci, altminteri, n-ar fi putut înțelege spiritual culturii hinduse, 
care, cred, stă la baza tuturor religiilor acestei lumi.

„India este țara în care am văzut cele mai frumoase peisaje, cele 
mai impunătoare construcții, templele, moscheile și gurudwaras 
cele mai impresionante, dovezi vii ale unei culturi milenare, 
ale bunului gust și ale unei spiritualități înalte. Cu toată sărăcia 
în care trăiesc mulți dintre ei, indienii sunt oameni luminoși, 
primitori, cu zâmbetul pe față, calmi, respectuoși, iubitori și cu 
credință în Dumnezeu, în Buddha, în Alah sau în alte mii de zei, 

INDIA	-	„COROLA	DE	MINUNI	A	LUMII”
acceptându-se între ei de-a lungul secolelor. Le dă viață speranța 
că pe tărâmul celălalt soarta lor va fi mai bună, mai frumoasă, 
mai bogată, dominată doar de adevăr, pace, prietenie, cinste și 
omenie. Aceasta este filosofia înaltă a religiei lor, indiferent care 
este ea”.(op. cit.,p. 178)

Într-adevăr, se vede limpede că scriitoarea Marinela Belu-
Capșa l-a aprofundat pe Mircea Eliade, și aici mă refer, în special, la 
„Tratatul de istoria religiilor”, la „De la Zamolxe la 
Gingis-Khan”, la „Yoga”, „Immortalite et liberte” – 
lucrări care s-au bucurat de aprecierea unor mari 
jurnaliști, scriitori și filosofi ai culturii teologice, 
cum ar fi: Bataille, Breton, Vera Damuel, Teilhard 
de Chardin – orientaliști și indianiști-, dar și de 
Aime Petri, Filliozat, Paul Mus, Renon, Caillois( „om 
al renașterii”, cum îl numea Mircea Eliade). Sunt 
convins că Domnia sa vede în Mircea Eliade nu 
doar pe autorul unor lucrări de istoria religiilor și 
a concepției despre „mitul zamolxian al nemuririi” 
– care, iată, vine din jainismul indic -, dar îl simte 
foarte aproape sufletește, ca respirând blândețe, 
bunătate, și, mai ales, iubire, căci romanul 
acestuia, de dragoste, „Maitreyi”, este un fel de 
epopee vedică erotică, în prelungirea jainismului, 
a tantrismului și a karmei, acea morală jainistă care stă, de fapt, 
la baza karmei, cu care cuprinde, după afirmațiile prof. univ. dr. 
Emilian Vasilescu (vezi „Istoria Religiilor”, București,Edit.Did. și 
Ped. R.A., 1968) „toate faptele săvârșite de un om, de-a lungul 
vieții sale”, iar Mircea Eliade are dreptate, desigur, atunci când 
ne spune (pornind din acest punct de vedere) că există acel 
„creștinism cosmic al țăranilor din Europa răsăriteană, pentru 
care lumea este sfântă, deoarece a fost sfințită de încarnarea, 
moartea și învierea lui Iisus Hristos”!

De asemenea, ar trebui amintit, aici, că doamna Marinela 
Belu-Capșa i-a studiat, cu „religiozitate” și asiduu pe clasicii 
literaturii universale, în special pe F.M. Dostoievski (mai ales 
„Frații Karamazov” și „Demonii”), de vreme ce a intuit spiritul 
hindus, reflectat în dragostea de aproapele tău, dar mai ales prin 
suferință, creația spirituală însăși fiind rodul suferinței umane , 
care te înalță putând alina, astfel, comandamentele morale ale 
jainismului, promovate prin „Tablele Legii” lui Moise de Însuși 
Bunul Dumnezeu, totul rezumându-se, în final, la desăvârșirea 
și mântuirea sufletului nostru greu încercat de marile și grelele 
păcate, mai cu seamă ale zilelor noastre, umbrite de anxietăți, de 
spaime, de confuzie, de psihoză în masă!

Dacă lumea occidentală e în degringoladă, într-o febrilă 
zbatere lipsită de idealuri, milenara extaziere hindusă se revarsă , 
clipă de clipă, ireal parcă, părând încremenită într-o dulce visare, 
în armonia edenică și-n adierea levantină a antichității grecești, 
aceasta din urmă curgând tot dinspre Gange: „Când am ajuns la 
Gurudwara, în Amritsar, era aproappe de miezul nopții și în jurul 
lacului dormeau pe jos, pe marmură, sau se rugau mii de indieni. 
Imaginea panoramică a Templului era impresionantă: în mijlocul 
Lacului de nectar se oglindea Templul de Aur, galben în lumina 
reflectoarelor, o imagine surprinzător de frumoasă. Părea un cub 
de aur care plutește pe apa limpede, în care unii bărbați făceau 
baie”(Op.cit.,p.104)

Fire deosebit de sensibilă, dublată de o educație aleasă, 
doamna profesoară Marinela Belu-Capșa se impune, iată, nu doar 
în lirica românească, ci și în proză, căci jurnalul său de călătorie 
este ca un scurt-circuit eminescian, produs în basmul în versuri 
al lui Mihai  Eminescu, „Călin(File din poveste)!, în care lumea 
fabulosului rustic se împletește nu doar cu vitalismul și vibrația 
firii acestui neam (descins din neamul „sacilor” nord-iranieni!), 
ci, surprinzător, și cu un fel de pesimism post-edenic, de natură 
schopenhauriană, conform căreia ( vezi lucrarea „Lumea ca voință 
și reprezentare”) la baza universului ar exista o „normă” de ordin 
divin, firește, care „supervizează” formele de reprezentare ale 
voinței noastre! Cu alte cuvinte, urmând „linia” promovată de 
jainism și, cum spuneam, de F.M.Dostoievski, izvorul nașterii, 

vieții și al morții fiecăruia dintre noi îl constituie, de fapt, acea 
suferință despre care ei, hindușii, aveau și au convingerea că ea 
ne „va elibera” doar prin Nirvana, adică prin „marea liniște”.

Dar stingerea voinței și a suferinței umane nu este rodul 
pornirii noastre, evident, ci al destinului, al sorții, căci, altminteri, 
nici nașterea, nici căsătoria, dar nici moartea n-ar mai fi marile 
taine pe care încă nu le înțelegem pe deplin, și nici că le vom 

înțelege, atâta timp cât discrepanța de ordin 
religios/metafizic dintre orientul hindus și 
mercantilismul occidental este de neimaginat 
chiar pentru societatea și freamătul lăuntric al 
celor de azi.

Și e firesc, într-un fel, să fie așa, căci sunt 
două lumi ireconciliabile, în ciuda faptului că 
„Ramayana”și „ Mahabharata” rămân, de-a 
pururi, repere nu doar de ontologie și vibrație 
divină, ci înseși izvoare de silogisme ce încă nu au 
pătruns în spațiul occidental, iar noi, românii, se 
pare că suntem exact în zona tampon a celor două 
lumi /civilizații, pe care distinsa doamnă Marinela 
Belu-Capșa a intuit-o perfect, nu întâmplător 
relatând desfășurarea unei nunți din India, având, 
sigur, în gândul ei nunta din codrul eminescian, 

ca un Eden în extaz: „Într-un cor de strigăte de bucurie, mirele 
s-a urcat în caleașcă, împreună cu sarbala, apoi, rând pe rând, au 
urcat părinții și o parte din neamuri, ca să-i facă pe frunte un semn 
cu henna, binecuvântându-l, și ca să-i dea, desigur, alte plicuri cu 
bani. Toți bărbații din alaiul mirelui aveau turbane galbene pe cap, 
ca semn distinctiv”(Op. cit; p. 92)

Evident că turbanul galben nu poate simboliza decât shakra 
pineală, cea din creștetul capului pe unde (se spune în „Cartea 
tibetană a morților”) ar ieși sufletul. De altminteri, această shakră 
se mai numește și „lotusul (galben, n.n) cu o mie de petale”, așa 
încât, iată că nimic nu e întâmplător în simbolistica tainei căsătoriei, 
la hinduși, căci, astfel (folosind „lotusul galben”/ turbanul galben), 
ni se amintește schopenhaurian și jainist, în același timp, că, 
așa cum a spus și genialul poet rus Esenin, scriind pe peretele 
hotelului „Angliter” din Sankt Petersburg, cu propriu-i sânge, că 
„nu este nou ca să te naști, dar nici să mori nu este nou!”, lucru 
perfect adevărat, metafizica oriental-hindusă fiind îmbatabilă, 
așa cum și lirismul rafinat capșian, cu mirosuri de coriandru, de 
rășini din verzii codri de cedri ai Libanului ori de frăgezimi de iris al 
templelor  de la Thaj Mahal, Humayunn sau Akshardham Mandir 
din Delhi și cu liniști de extazii florale, hieratice ale statuii Gurului 
Swaminarayan, amintindu-ne de puținele, dar atât de adâncile 
și grelele de înțelepciune cuvinte rostite de marele Buddha, în 
pragul plecării dincolo: „Da, eu vă spun: totul trece! Aveți grijă de 
mântuirea voastră!”

După faimoasa sa predică de la Benars, referitoare la 
„adevărurile sfinte” despre suferință (existența, cauza și calea 
care duce la reprimarea suferinței), în urmă-i au rămas doar 
ultimele cuvinte, exprimate în citatul de mai sus, totul, evident, 
rezumându-se la purificarea sufletului, la curățenia morală, căci 
bogățiile sunt mâncate de molii, banii ruginesc (cum spunea 
Iisus Hristos), însă omul (deși e repede trecător pe pământ!) 
poate rămâne în veșnicia amintirii urmașilor, prin milă și jertfă de 
sine pentru semenii săi, așa cum, iată, doamna Marinela Belu-
Capșa, încheie frumoasa-i carte cu o adiere de voroave frăgui, 
luminându-ne:

„Omul/ ghemuit la umbră/ în sfântă așteptare/ se contopește 
cu rădăcinile/ ascultând tainele adâncului / fruntea brăzdată de 
griji/ mângâiată-i de jasminul în floare/ prin brațele-ramuri/ curge 
seva vieții înfiorând/ râul Lethe cu o frunză obol/ înlănțuind de 
nouă ori trunchiul/ pomului cununat cu soarele/ omul / trăiește și 
dincolo de timp/ doar credință să aibă.” (Op.cit.,p 179)

Da, distinsă doamnă Marinela Belu-Capșa, într-adevăr, omul 
trăiește și dincolo de timp, iar dumneavoastră veți trăi de-a pururi 
printre cei mai tandri poeți și prozatori ai literaturii române!

                                                                   Surpate, 21 septembrie 2021

DESPRE	PREDESTINARE
Marian	PĂTRAȘCU

Articolul de față nu este un studiu aca-
demico-teologic despre conceptul de  

”predestinare”, ci prezintă câteva considerații 
personale referitoare la acest subiect, plecând 
de la constatarea faptului că cei mai mulți 
semeni au o înțelegere greșită a sa. 

”Ce ți-e scris, în frunte ți-e pus!” – de câte ori  
n-am auzit această zicală populară, pretins înțe- 
leaptă după părerea subsemnatului?! De ce ”pre-
tins înțeleaptă”? Fiindcă, în general, ea induce 
în mintea omului și în mod deosebit a celui cu 
o cultură precară (inclusiv a acelor credincioși 
care cred cu tărie că Iisus Hristos ar fi spus: 
”Crede și nu cerceta!” sau că acest ”îndemn” ar 

fi scris în Biblie) ideea că orice va face în viața sa 
pământeană este mai dinainte hotărât de către 
cine altcineva decât de către Dumnezeu! Nimic 
mai neadevărat! Această abordare se constituie 
chiar într-o blasfemie ordinară, fiindcă prin 
ea omul nu face decât să atribuie exclusiv lui 
Dumnezeu tot ceea ce i se întâmplă de-a lungul 
vieții, în fond – să-L învinuiască pentru tot ceea 

ce i se întâmplă rău, el considerându-se… curat 
ca lacrima. Este acesta un exemplu ”clasic” de  
lașitate și ipocrizie umană: ”Învinuim de nenoro- 
cirile noastre soarele, luna și stelele – o admi-
rabilă diversiune al cărei autor este omul!” (Grey 
Owl, ”Oameni și animale”). 

(Continuare în pag. 14)



(Urmare din pag. 13)

Pentru echilibru, este cazul să amintesc 
și o zicală populară cu adevărat înțeleaptă: 
”Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă”. 
Ei bine, se pare că nația română a uitat foarte 
repede după 1989 de această zicală, confirmând 
parcă spusele profetice ale lui Liviu Rebreanu: 
”Libertatea este o mare nenorocire pentru 
poporul care nu este pregătit să o aibă”. Această 
zicală sugerează faptul că orice lucru bun din 
viața omului nu este ca o… pară mălăiață care-i 
pică pur și simplu în gură (aia a lui… nătăfleață), 
ci se obține cu mult efort și străduință din 
partea sa; Dumnezeu, văzând străduința omului 
de a face voia Sa cu smerenie și stăruință, fără  
mândrie sau aroganță (fudulie), fără ”a bate 
clopotele” ori ”a se bate cu cărămida-n piept”, 
poate doar să-l ajute în această lucrare a sa. De 
altfel, în Scriptură stă scris îndemnul ”să nu știe 
stânga ta ce face dreapta ta” (Matei 6:1-6) iar 
omul nu trebuie să uite niciodată că mândria 
este păcatul care l-a pierdut pe Lucifer! Așadar, 
trebuie să existe înainte de toate dorința omului 
de a face voia lui Dumnezeu căci ”dacă vrea 
cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască 
dacă învățătura este de la Dumnezeu” (Ioan 
7:17). Asta înseamnă că dorința de a face voia lui 
Dumnezeu premerge înțelegerii / interpretării 
corecte a scripturii creștine, deci omul trebuie 
în primul rând să vrea să caute ”împărăția lui 
Dumnezeu și dreptatea Lui” și ”toate cele de 
trebuință [i] se vor adăuga” lui (Matei 6:33). 
În aceasta constă în fond ”amestecul” lui 
Dumnezeu în viața (destinul?) omului, unul cu 
atât mai benefic cu cât omul alege tot mai mult 

să facă voia Lui; iar alegerea, aceasta sau alta, îi 
aparține omului, nu lui Dumnezeu!

Legat de înțelegerea / interpretarea corectă 
ori dimpotrivă – aiuristică a scripturii creștine 
(la fel ca în cazul conceptului de ”predestinare”, 
de altfel), este de menționat aici și ceea ce eu 
am numit ”mântuirea prin internet”. Cred că 
fiecare dintre noi a primit prin internet, și nu 
doar o dată, fel de fel de texte cu pretenția de 
rugăciuni, cele mai multe scrise agramat, în 
care invariabil ”făcătorul” lor ne garantează la 
sfârșit că dacă le vom redirecționa către cât mai 
multe persoane vom avea negreșit asigurată 
mântuirea. Ei, nu, să mori tu? Chiar dacă eu 
sunt un păcătos nenorocit? Și cine ești tu de-
mi garantezi așa ceva, pe ce te bazezi, vorba 
lui Moromete? Te-i pomeni că-i fi fiind vreun 
proroc ori vreun sfânt în viață și eu nu știu! 
Ce ușoară e mântuirea pentru unii…! De fapt, 
astfel de mesaje, la fel ca înțelegerea aiurea a 
conceptului de ”predestinare”, eu le consider 
de asemenea niște blasfemii ordinare, fiindcă 
cei care le ticluiesc nu realizează că în realitate 
ei Îl percep pe Dumnezeu ca pe un bătrân senil 
și, prin urmare, ușor de păcălit! Sunt uimit de 
câți semeni ”pun botul” la ele, mulți dintre ei, 
culmea, cu… înalte pretenții culturale! 

Ca o curiozitate, am constatat că astfel de 
mesaje sunt urmașele… moderne (prin utilizarea 
internetului, desigur, nicidecum altfel) ale acelor 
bilețele pe care, copil fiind, le găseam pe drum 
cel puțin o dată pe săptămână și în care după 
așa-zisa rugăciune, mi se cerea să fac 40 de cópii 
și să le las în 40 de locuri diferite căci astfel mi se 
vor ierta toate păcatele și voi fi mântuit; iar dacă 
cumva nu făceam asta, eram blestemat să mi se 
întâmple tot felul de nenorociri. La fel, a fost o 

EPISCOPUL	CLIMENT	AL	RÂMNICULUI
(Urmare din pag. 11)

Deci sfinția sa văzându-și staulul risipit și rătăcit, mult plângând 
și amărându-se vrea să treacă de acolo în Ardeal. Iar pe acea vre- 
me fiind domn la București Constantin Vodă fiul lui Nicolae Vodă 
Mavrocordat, au scris la acest părinte să iasă din munți și să mear-
gă să se închine turcilor și tătarilor, care vin să robească acea parte  
de loc și să nu rămâie picior de om și cu multă groază ieșind și mer-
gând și închinându-se au potolit zarva și robia ce vrea să fie, mult 
folos făcând la toată eparhia sa și petrecând în mâinile tătarilor și 
ale turcilor ani 2, iar la al treilea an făcându-se pace, cinstindu-se 
și întărindu-se cu ferman împărătesc al sultanului ce scrie mai sus 
(Mahmud Haan – s.n.) și viindu-și iară la scaun la Episcopie…”6         

Pe baza știrilor cuprinse în pomelnicul episcopiei istoricul Ni- 
colae Dobrescu comentează în lucrarea sa dedicată acestei perioa-
de că, „Într-un raport sosit la Viena în decembrie 1737, Lobkowitz 
se plângea contra episcopului de Râmnic (Climent s.n.), care, după 
ce i se comunicase și lui, trecuse împreună cu egumenul de la 
Govora și cu câțiva preoți la turci. Tot în decembrie 1737 Lobkowitz 
raportase că episcopul Climent îi trimisese două patente scrisori 
deschise adresate locuitorilor, clerului, poporului, nobililor de Dom- 
nitorul Mavrocordat și de serachierul turc Mustafa Pașa, spre a se  
închina turcilor. Episcopul Climent întrebase pe Lobkowitz ce să 
facă și acesta îl sfătuise să treacă în Ardeal, cu tot avutul său; ceea ce 
episcopul nu făcu, ci se retrase, precum spune pomelnicul Episco- 
piei în țara Lotrului, iar episcopia, biserica și casele de prin prejurul 
ei fură arse. Pomelnicul în chestiune știe însă să ne spună și el, că 
a scris Constantin Mavrocordat episcopului ca să iasă din munți 
și să se închine turcilor și tătarilor, lucru pe care episcopul îl făcu 
stând 20 de ani (zice pomelnicul, desigur în loc de 2 ani) în mâinile 
turcilor și tătarilor, până ce în al treilea an se încheie pacea”.7

Atrocitățile pe care le făceau armatele turcești și tătărăști în 
zona de munte a județului Vâlcea, unde se aflau 3 000 de militari 
austrieci8, se întâmplau din cauza faptului că, Oltenia era supusă 
turcilor în afară de județul Vâlcea ai cărui locuitori nu au făcut 
încă actul supunerii. De aceea, Tos Pașa din Craiova intenționa 
să pornească cu armată “să robească și să tae și să stingă pe tot 
norodul din partea muntelui”, iar Episcopul Climent, după ce a ieșit 
din munții Lotrului, fiind la Craiova, februarie 1738, a intervenit 
pentru ei în două rânduri pentru a îmblânzi pe conducătorul 
otoman, fiind astfel un “mijlocitoriu de pace și îmblănzitoriu de 
cumpliții oșteni”.9

Referitor la această situație a Episcopului Climent de triste împre- 
jurări, Nicolae Iorga scria: „Războiul îl apucă îndată și el, cuprinzând 
în sine toată nemulțumirea clerului oltean, a boierimii oltene, 
a țării oltene îndeobște, împotriva unei cârmuiri de stoarcere și 

jignire, deși în precise și fine vorbe apusene, se puse sub scutul 
turcilor. La 1739 întorcându-se la Râmnic, el găsea numai ruine, 
dar, ca mângâiere, stăpânire românească și ortodoxă”.10

Distinsul cărturar și neobosit cercetător, Preacuviosul Părinte 
Arhimandrit Veniamin Micle de la Sfânta Mănăstire Bistrița 
Vâlcii menționează că, în timpul războiului dintre Rusia și Austria 
împotriva Turciei, orașul Râmnicu Valcea a fost ocupat de oștile 
turcești, iar Climent s-a refugiat în Munții Lotrului.11

Episcopul Climent apare și în unele soboare de judecată 
din încredințarea domnilor țării, pentru întărirea sau hotărnicia 
unor moșii. De exemplu, la data de 22 iunie 1743, el a făcut 
parte din porunca lui Mihai Racoviță, dintr-un sobor de judecată, 
împreună cu ispravnicul Argeșului Sandu Bucșenescu, vornicul 
Radu Olănescu și alții, în vederea alegerii munților Paraginosul și 
Fratoșteanul, pentru care locuitorii de pe Lotru aveau “pricină și 
gâlceavă” cu cei din Ciocadia -Gorj12.

Față de mărturiile documentare veridice de mai sus, prin care 
suntem încredințați că, Episcopul Climent a părăsit Episcopia 
Râmnicului și s-a refugiat în munții Lotrului, ne punem întrebarea 
firească, unde a stat acest vlădică, până în decembrie 1737, timp 
de iarnă, când a ieșit din munții Lotrului sau la ce persoană a fost 
adăpostit, preot probabil, dintr-o așezare de pe Valea Lotrului 
? Aici, în munții Lotrului, pe care probabil îi cunoștea, a primit 
scrisoare de la domnitorul Constantin Mavrocordat prin care-l 
sfătuia să iasă din munți și să se închine turcilor și tătarilor ca să 
scape țara de pustiire13, iar episcopul fiind bine sfătuit, a ascultat 
de domnitor. Această întrebare m-a frământat multă vreme și 
am găsit un posibil răspuns, anume că, în inventarul Parohiei 
Voineasa a existat o categorie de cărţi donate şi predate Muzeului 
Judeţean Vâlcea în anul 1975, printre care se afla, de pildă şi 
Sfânta Evanghelie, tipărită de Episcopul Climent, la anul 1746, cu 
coperţi de piele. În dreptul acestui obiect sacru de inventar se 
menţiona că această carte a fost donată bisericii din Voineasa de 
către episcopul Climent al Râmnicului.14 Acest gest al ierarhului 
a fost făcut, presupunem noi în amintirea şi recunoaşterea faţǎ 
de locuitorii sau faţă de preotul satului, pentru timpul petrecut 
în această zonă, în vremea pribegiei, în Voineasa de pe Valea 
Lotrului, anume, în 1737, când a fost sfǎtuit de generalul principe 
al trupelor din Ardeal, Lobkowitz, sǎ treacǎ în Ardeal, cu tot avutul 
sǎu. Se cunoaşte foarte bine că prin Voineasa se făcea destul de 
uşor legătura prin vama cucului cu cei din Transilvania. Episcopul 
Climent, fiind în Munţii Lotrului (Voineasa s. n.), a primit invitaţia 
de la Costantin Mavrocordat sǎ iasǎ din munţi şi sǎ se închine 
turcilor şi tǎtarilor, lucru pe care l-a fǎcut.15 Starea de conservare 
a cǎrţii este mediocră. Nu ni se precizează anul donaţiei. Prezenţa 
acestei cărţi în inventarul bisericii din Voineasa poate aduce o 
lămurire cu privire la locul de adăpostire al Episcopului Climent 
în munţii Lotrului.

Sfânta Evanghelie, Râmnic, 1746, împreună cu alte cărţi de cult  
ale parohiei au fost predate Muzeului Judeţean Vâlcea în anul 1975 
şi se găsesc depozitate  şi păstrate la Mănăstirile Hurez, Govo- 
ra şi Bistriţa alături de alte valori bibliofile din cadrul eparhiei Râmni- 
cului. Astăzi sunt cercetate de specialişti cu mult interes, care 
descoperă în cuprinsul lor noi valori importante, cu privire la viaţa 
şi faptele oamenilor acelor vremuri, îmbogăţind cultura naţională.
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în secolele XVI-XVIII, Sibiu, 1968, pag. 130. 4.	George Pomeneşte, Biserica 
din Oltenia sub stăpânirea austriacă în Studii Vâlcene, Nr. Ll (2006), Editura 
Fântâna lui Manole, Râmnicu Vâlcea, 2006, pag, 318. 5.	Nicolae Dobrescu, Is-
toria Bisericii Române din Oltenia în pag. 131. 6.	Athanasie Mironescu, Sfânta 
Episcopie a Eparhiei …, pag. 258-259; Preotul Marin Dumitrescu, Istoricul a 
40 de biserici din România, Bucureşti, 1907, vol. III, pag. 19. 7.	Nicolae Do-
brescu, Istoria Bisericii Române din Oltenia în timpul ocupaţiunii austriece 
(1716-1739) …, pag. 132 şi anexele pag. 211, 212,  8.	Stefan Papacostea, Ol-
tenia sub stapânirea austriacă, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1998, pag. 
309 precizează că: “Rămânea încă nesupusă regiunea de munte, în nordul 
judeţului Vâlcea, acolo unde austriecii reuşiseră să-şi menţină trupe, care 
păzeau comunicaţiile cu Transilvania”; Mircea Păcurariu, Episcopul Climent…
pag. 27-28. 9.	Mircea Păcurariu, Episcopul Climent al Râmnicului…, pag. 28. 
10.	N. Iorga, Istoria Bisericii şi a vieţii religioase a românilor,…vol. II, pag. 105. 
11.Arhim. Veniamin Micle, Egumenul Climent Bistriţeanul, EpiscopulRâmnic-
ului, în Cultura Vâlceană, Anul XIII (2020),nr.171, octombrie, pag. 11; Diac. 
Silviu Anuichi, Relaţii bisericeşti româno-sîrbe…, pag. 928. 12.	 T. G. Bulat, 
Contribuţiuni documentare la istoria Olteniei, secolul XVI, XVII şi XVIII, Râm-
nicu Vâlcea, 1925, pag. 118-120; Mircea Păcurariu, Episcopul Climent al Râm-
nicului…, pag. 27; Comori Arhivistice Vâlcene, catalog (1567-1800), Bucureşti, 
1985, vol. ll, pag. 99. 13.	Mircea Păcurariu, Episcopul Climent al Râmnicului…, 
pag. 27 14.	Pr. Nicolae Moga, Însemnări pe cărţile de cult care au aparţinut 
Parohiei Voineasa-Vâlcea, în Renaşterea, Anul XX (2009), ianuarie-martie, 
pag. 22, Pr. Nicolae Moga, Biserici dispărute de pe Valea Lotrului în Cultura 
Vâlceană, Anul VIII (2015), nr. 113 (august), pag. 7. Sfânta Evanghelie are o 
predoslovie care îi aparţine Episcopului Climent, fiind adresată domnitorului 
Constantin Mavrocordat. Se ocupă în general de Sfânta Evanghelie, explicând 
simbolismul celor patru evanghelişti. Laudă apoi râvna lui Constantin Vodă 
în privinţa tipăririi cărţilor. 15.	N. Dobrescu, Istoria Bisericii Române din Olte-
nia..., pag. 133.

perioadă destul de îndelungată în care se tot 
vehicula printre credincioși o cărțulie de format 
liliputan intitulată ”Talisman”, care începea cu 
precizarea că ”această rugăciune a fost găsită 
la Ierusalim” și că dacă o citești de nu știu câte 
ori pe zi, garantat te vei mântui. Numai că – ia 
rugăciunea de unde nu-i, căci urma o poliloghie 
de neînțeles, până la sfârșit ”autorul” ținând-o 
langa cu precizarea de mai sus și pe marginea 
căreia bătea câmpii (fără grație),  rugăciunea ca 
atare lipsind cu desăvârșire! 

Revenind la subiectul principal, de fapt, 
după părerea subsemnatului, conceptul de 
”predestinare” este o creație omenească, la 
fel cum religiile nu sunt creații dumnezeiești, ci 
omenești. Noțiunea de ”predestinare” apare de 
câteva ori în Biblie iar teologii creștinismului s-au 
văzut nevoiți să purceadă la explicarea ei  pentru 
a evita înțelegerea greșită. Dar, ca și în cazul 
existenței mai multor religii, fiecare pretinzându-
se a fi cea adevărată, și aici există diferențe 
între abordările explicative, iarăși fiecare având 
pretenția de a fi cea adevărată. Repet: și religiile 
(ohooo, și nu sunt deloc puține!) și conceptul de 
”predestinare” transformat, culmea, de diverși 
teologi în doctrine (tot diverse), nu sunt creații 
dumnezeiești, ci omenești!  

În esență, deși Dumnezeu este omniscient 
(atoateștiutor), nu El hotărăște mai dinainte 
soarta omului în viața sa pământeană, ci omul 
însuși prin alegerile pe care le face și care se pot 
dovedi prin consecințele lor a fi fost bune sau 
rele. Ioan Damaschinul (sec. al VIII-lea) a susținut 
că faptele oamenilor nu reprezintă deloc voința 
lui Dumnezeu, cele bune fiind realizate în 
conlucrare cu Dumnezeu dar nefiind și cauzate 
de voința Lui; de altfel, esența libertății umane 

DESPRE	PREDESTINARE constă în libertatea voinței sale (liberul arbitru) 
manifestată tocmai prin alegerile pe care le face.  

Cei care cred în predestinare ca un ”dat” 
imuabil al sorții, deci hotărât mai dinainte de 
către altcineva, nu de ei înșiși, acționează în 
viață în două moduri diferite, în ambele fiind 
prezentă justificarea absolut ipocrită: ”Așa a vrut 
Dumnezeu!” sau interogativ-acuzatoare – ”Dacă 
așa a vrut Dumnezeu?!”. Astfel unii adoptă o 
atitudine expectativă așteptând să li se dea, 
să li se facă și să li se dreagă, nefăcând nimic 
pentru atingerea unui anumit țel, trăind de azi 
pe mâine fără o perspectivă clară a viitorului 
lor; la nația română acest mod de a privi viața 
se numește ”atitudine mioritică”. La extrema 
cealaltă se află cei care fac literalmente tot ce 
vor în viață neținând seama nici de morală și nici 
de legi; la nația română această abordare este 
cu atât mai posibilă (și vizibil mai prezentă după 
1989, din păcate!) cu cât aproape toate legile 
sunt făcute parcă special pentru a fi eludate și 
nu pentru a fi respectate, iar pentru a face ce 
vrei în țara noastră este suficient să ai tupeu și 
nesimțire, ”calități” tipice neamului prost dar 
și fudul și care pot da ”roade” cel mai repede 
intrând în politică. 

Este ceea ce există astăzi în societatea româ- 
nească, chiar dacă această realitate nu este recu- 
noscută de cei mai mulți dintre români! Căci, sta- 
tistic vorbind, avem fix ceea ce merităm, tot ceea 
ce ni se întâmplă fiind exclusiv alegerea fiecăruia 
dintre noi; și așa se face că tot statistic vorbind, 
văzând halul în care am ajuns după 1989, 
inevitabil ajungem la concluzia că suntem o țară 
de lichele și de secături firește, cu excepțiile de 
rigoare, care puține fiind nu contează în nici un 
fel și care nu fac decât să confirme regula!  
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ISTORIA	LITERATURII	ROMÂNE	ÎN	DATE	-	SEPTEMBRIE
DAMIAN	URECHE (2.09.1935-20.09.1994) 
Născut la Rugetu, Slătioara, județul Vâlcea, își face studiile 

primare în satul natal și apoi urmează cursurile liceale la Liceul 
„Moise Nicoară“ din Arad și „C.D. Loga“ din Timișoara. Apoi 
urmează Facultatea de Filologie din Timișoara și 
Facultatea de Ziaristică din București. În 1967 devine 
membru al Uniunii Scriitorilor. A publicat 21 de volume 
de versuri dintre acer spicuim: „Temperamentul 
primăverii“ (1964), „Invitație la vis“ (1968), „Sectacolul 
privirii“ (1976), „Nunta utopică“ (1993).

EUGEN	FRUNZĂ (3.09.1917-31.05.2002) 
Poet, prozator și publicist, s-a născut în Mahrisch Schoenberg, 

Austria. Își petrece copilăria la Cernăuți, unde a și absolvit liceul 
„Aron Pumnul“ (1928-1936). Apoi urmează 3 ani Facultatea de 
Drept din Cernăuți, apoi 3 ani de front ca ofițer în campania 
din Rusia. Din 1946 este numit prefect al județului Rădăuți, iar 
din 1947 lucrează în presa centrală ca redactor la „Scânteia“, 
„Albina“, „Contemporanul“, „Flacăra“. În perioada 1953-1955 a 
fost secretar al Uniunii Scriitorilor. Dintre operele sale 
fac parte volume de versuri și traduceri: „Sub steagul 
vieții“ (1950), „Vă chem“ (1955), „Cântece de veghe“ 
(1959), „Cântece albe“ (1967), „Partea mea de 
lume“ (1970). Traduceri: „Winnetou“, „Testamentul 
incașului“, „Rubezahl, duhul munților“.

AL.	VLAHUȚĂ (5.09.1858-19.06.1919) 
S-a născut în Pleșești, județul Vaslui, a urmat școala primară 

și liceul la Bârlad. Apoi timp de 1 an a urmat Facultatea de Drept 
din București, dar din cauza situației materiale precare se retrage. 
În 1880 devine profesor de limba latină în Târgoviște. În 1884 se 
mută la București unde lucrează ca profesor la mai multe istituții 
de învățământ. În 1895 devine director al revistei „Viața“ și 
colaborează cu diverite publicații: „Convorbiri lite- 
rare“, „Epoca“, „Lupta literară“, „Universul“, „Lucea-
fărul“. A scris proză: „Din goana vieții“ (1892), „Dan“ 
(1894), „Clipe de liniște“ (1899), „Din trecutul nostru“ 
(1908); și volume de poezie: „Iubire“ (1895), „La gura 
sobei“ (1911), „Dreptate“ (1914).

NICOLAE	FILIMON (6.09.1819-19.03.1865) 
S-a născut la București, a fost creatorul personajului Dinu 

Păturică din opera sa cea mai de seamă „Ciocoii vechi și noi“. 
Fiu de preot, face primii ani de învățătură la școala catihetică 
din curtea bisericii, apoi devine cântăreț la această biserică. În 
1852 devine epitrop al Bisericii Enei, funcție pe care o va avea 
până la moarte. Colaborează cu publicații ca: „Revista 
Capaților“ „Țăranul român“, „Dâmbovița“. Opera 
sa literară e compusă din romane, nuvele și basme: 
„Mateo Ciprianii“, „O baroneasă de poronceală“, 
„Nenorocirile unui slujnicar“, „Roman năzdrăvan“, 
„Omul de piatră“.

STEFAN	BĂNULESCU (8.09.1926-25.05.1998) 
Născut în comuna Facaieni, județul Ialomița, urmează cursurile 

liceului „Știrbei-Vodă“ din Călărași și apoi Facultatea de Filologie 
din București. Lucrează ca redactor la revista „Gazeta Literară“ 
și ca redactor șef la revista literară „Luceafărul“. 
Obține mai multe burse de studii. Debutează editorial 
la vârsta de 39 de ani. Dintre operele sale fac parte: 
„Drum de câmpie“ (1960), „Scrisori provinciale“ 
(1976), „Cartea milionarului“ (1977), „Un regat 
imaginar“ (1997).

PETRE	SĂLCUDEANU (8.09.1930-6.11.2005) 
Scriitor și scenarist, s-a născut la Gligorești Cluj, a urmat gim- 

naziul și liceul în Brașov, , apoi Facultatea de Filosofie la Univer-
sitatea din București și Institutul de Literatură și Critică Literară 
„Maxim Gorki“ din Moscova. Lucrează ca redactor la ziarul „Drum 
Nou“ din Brașov, iar apoi ca director la Studioul Cinematografic Bu- 
curești. Opera sa literară cuprinde: povestiri, nuvele și romane po- 
lițiste - „Moartea manechinului“ (1971), „Detectiv la 14 ani“ (1971), 
„Bunicul și porunca să nu ucizi“ (1972), „Un biet bunic 
și o biată aventură“ (1974), „Strada Lux“ (1962), „Cina 
cea de taină“ (1984), „Judecata de apoi“ (1987); 
scenarii de film - „Răscoala“ (1966), „Cu mâinile 
curate“ (1972), „Toamna bobocilor“ (1975), „Ultimul 
cartuș“ (1973), „Lovind o pasăre de pradă“ (1984).

TUDOR	POPESCU (10.09.1930-22.08.1999) 
Dramaturg și prozator, s-a născut și a copilărit în Constanța, 

unde a urmat școala primară și Liceul „Mircea cel Bătrân“. Studiile 
universitare le-a urmat la București la Facultatea de Filozofie, 
apoi la Institutul de teatru „I.L. Caragiale“. A lucrat ca redactor la 
Editura Tineretului, director la Casa de Filme București, redactor la 
revista „Educația Pionierească“ și redactor șef la „Urzica“. Operele 
sale literare sunt reprezentate de: volume de proză  - „Un băiat 
privește marea“ (1960), „Un dac la Roma“ (1967); 
romane de aventuri  - „Ecuația cu trei necunoscute“ 
(1965), „Turistul“ (1971); piese de teatru - „Băiatul cu 
floarea“ (1978), „Scaunul“ (1979), „Paradis de ocazie“ 
(1979), „Nu ne naștem toți la aceeași vârstă“ (1980), 
„Transmitem în direct“ (1983).

ION	AGÂRBICEANU (12.09.1882-28.05.1963) 
Scriitor, ziarist și prozator, născut în localitatea Cenade, 

comitatul Alba de Jos, Austro-Ungaria, a urmat studiile medii la 
gimnaziul din Blaj, iar pe cele superioare la Facultatea de Teologie 
din Budapesta și apoi Facultatea de Litere din același oraș. În 1906 
a fost numit preot la parohia din Orlat, județul Sibiu și protopop în 
Cluj. A lucrat ca director al ziarului „Patria“ din Cluj și director al 
ziarului „Tribuna“. A fost ales membru al Academiei 
Române la secția de Istorie, Literatură și Artă. Dintre 
operele sale amintim: „De la țară“ (1905), „Două iu-
biri“ (1909), „Ceasuri de seară“ (1921), „Legea minții“ 
(1927), „Biruința“ (1930), „Sectarii“ (1938), „În pragul 
vieții“ (1942), „Faraonii“ (1961).

EMIL	BOTA (15.09.1911-24.07.1977) 
Poet, prozator și actor, s-a născut la Adjud, unde urmează 

și clasele primare, iar apoi Conservatorul de Artă Dramatică din  
București. A fost actor la Teatrul Național București, fă- 
când parte din distribuția mai multor piese de tea- 
tru și film: „Otello“, „Pădurea spânzuraților“, „Dacii“,  
„Columna“, „Dincolo de nisipuri“. Opera sa literară e 
formată din volume de versuri și proză: „Trântorul“ 
(1938), „Pe-o gură de rai“ (1943), „Poezii“ (1966), 
„Poeme“ (1974).

CONSTANTIN	VIRGIL	GHEORGHIU (15.09.1916-22.06.1992) 
Poet, romancier, preot și diplomat român, născut în localitatea 

Valea Albă, județul Neamț, a studiat la Liceul Militar „Regele 
Ferdinand“ din Cernăuți și apoi la Facultatea de Litere și Filosofie 
din București. În 1943 a fost numit atașat de presă la Anbasada 
Croației, iar în 1944 se refugiază în Germania, stabilindu-se apoi, 
în 1948, în Franța, unde a și decedat. În exil urmează 
studiile teologice la Heidelberg, iar în 1963 este 
numit preot la Biserica Ortodoxă „Sfinții Arhangheli“ 
din Paris. Dintre cărțile sale publicate fac parte: 
„Taraful de noapte“, „ Caligrafie pe zăpadă“, „Ultima 
oră“ (1943), „Ora 25“ (1950).

GEORGE	BACOVIA (17.09.1881-22.05.1957) 
Poet și scriitor, pe numele său de naștere George Andona 

Vasiliu, s-a născut la Bacău, unde urmează cursurile primare, 
gimnaziale și liceale. Apoi se înscrie la Facultatea de Drept din 
Iași. Din cauza sănătății precare (boală la plămâni și zona zoster), 
până în 1932 când Societatea scriitorilor îi aprobă o pensie 
lunară, are diverse locuri de muncă întrerupte de internări în 
sanatoriu: suplinitor la școala din Bacău, copist și ajutor contabil, 
funcționar în București, Șef de birou la Ministerul 
Muncii, director al revistei „Ateneul cultural“, 
referent la Direcția Educației Poporului. Colaborează 
cu numeroase reviste. Dintre volumele sale de poezii 
fac parte: „Plumb“ (1914), „Scântei galbene“ (1926), 
„Cu voi“ (1930), „Comedii de fond“ (1936), „Stanțe 
burgheze“ (1946).

MARCEL	BRESLAȘU	(BRESLISKA) (19.09.1903-29.09.1966) 
Poet, fabulist, compozitor și traducător de origine evreiască 

s-a născut la București unde a studiat la Liceul „Spiru Haret“,  
la Facultatea de Drept și apoi la Conservator. A profesat 
ca avo-cat, iar în timpul liber s-a dedicat scrisului și mu- 
zicii. debutează literar cu versuri pentru copii, 
publicate în revista „Copilul evreu“. A fost șeful 
departamentului pedagogic în Ministerul Artelor și 
Științelor, profesor și recator la Institutul de Teatru 

„I.L. Caragiale“, redactor șef la revista „Secolul XX“. Dintre 
volumele de poezii publicate fac parte: „Grivița Roșie“ (1949), 
„Poezii“ (1959), „Valea Prahovei“ (1961), „Cântare cântărilor“ 
(1938).

GEORGE	COȘBUC (20.09.1866-9.05.1918) 
Poet român din Transilvania, s-a născut în localitatea Hordou, 

Bistrița-Năsăud, unde își petrece copilăria și începe școala 
primară. După absolvirea gimnaziului și liceului din Năsăud se 
înscrie la Facultatea de Filosofie și Litere a Universității din Cluj, pe 
care din motive financiare și de sănătate nu o termină. Lucrează 
ca redactor al publicației sibiene „Tribuna“, atunci când a fost 
publicat poemul „Nunta Zamfirei“, una din cele mai apreciate 
scrieri ale sale. Colaborează cu revistele: „Povestea vorbei“, 
„Literatura și arta română“, „Foaia interesantă“, „Semănătorul“, 
„România ilustrată“, „Universul literar“. În această perioadă vad 
lumina tiparului volumele sale de poezii „Fire de tort“, „Ziarul 
unui pierde-vară“. A fost șef de birou în Ministerul Instrucțiunii 
Publice și a Cultelor și referendar în Administrația 
Casei Artelor. În 1915, din cauza morții fiului său, 
Coșbuc de izolează și încetează să mai publice. Dintre 
volumele sale amintim: „Blestem de mamă“ (1885), 
„Balade și idile“ (1893), „Cântece de vitejie“ (1904), 
„Balade“ (1913).

VASILE	MILITARU (21.09.1886-8.07.1959) 
Născut la Dobreni, Ilfov, Vasile Militaru, care a publicat și sub 

pseudonimul Radu Barda, a fost poet și scriitor, naționalist, fost 
deținut politic al regimului comunist. Din cauza situației materiale 
precare a absolvit doar 4 clase, debutând literar în 1904, în revista 
„Literatura și Arta Română“. Colaborează si la revistele: „Flacăra“, 
„Drum nou“, „Universul“, când publică volumul de poezii „Stropi 
de rouă“. Atunci reușește să se angajeze la Ministerul Lucrărilor 
Publice. În perioada comunistă, din cauza legăturilor cu Mișcarea 
Legionară a căzut în dizgrație, fiind închis în perioada 1951-1952 
la Ocnele Mari și Jilava, iar apoi, în 1958, la vârsta de 74 de ani 
a fost condamnat la 20 de ani de temniță grea pentru uneltire 
împotriva orândurii sociale și la 12 ani de închisoare pentru 
deținere de publicații interzise. Un an mai târziu 
se stinge din viață închisoarea de la Ocnele Mari, 
unde scrie ultimele versuri dedicate soției. Opera sa 
cuprinde volume de versuri: „Stropi de rouă“ (1919), 
„Fabule“ (1928), „Vorbe cu tâlc“ (1928), „Viermi și 
stele“ (1936), „Temelie de veac nou“ (1938).

AUGUSTIN	BUZURA (22.09.1938-10.07.2017) 
Prozator, eseist și psihiatru, s-a născut în localitatea Berința, 

Maramureș. A absolvie Liceul „Gh. Șincai“ din Baia Mare și apoi 
Facultatea de Medicină și Farmacie din Cluj. Renunță la profesia 
de medic psihiatru dedicându-se literaturii. A fost redactor și  
apoi secretar de redacție la revista „Tribuna“ din Cluj. După 1990  
se stabilește la București devenind președintele Fundației Cul- 
turale Române și director al revistei „Cultura“. Debutează în lite- 
ratură în 1960 cu nuvela „Pământ“, publicată în re- 
vista „Tribuna“. Dintre romanele sale publicate amin-
tim: „Absenții“ (1970), „Orgolii“ (1977), „Vocile nop- 
ții“ (1980), „Drumul cenușii“ (1988), „Recviem pentru 
nebuni și bestii“ (1999), „Raport asupra singurățătii“ 
(2009).

DAN	BOTTA (26.09.1907-13.01.1958) 
Poet și eseist, s-a născut la Adjud, Vrancea, a urmat școala 

primară în localitatea natală, iar apoi liceul la Colegiul „Sf. Sava“ 
din București. Studiile universitare le urmează tot în București, 
la Facultatea de Litere și Facultatea de Educație Fizică și Sport. 
Debutează literar în 1931 cu volumul „Eulalii“, iar în dramaturgie 
în 1939 cu piesa „Comedia fantasmelor“ la Teatrul Național din 
Cluj. Colaborează cu publicații precum: „Vremea“, 
„Gândirea“, „Rampa“, „Floarea de foc, „România 
literară“, „Contemporanul“. Din operele sale pu- 
blicate fac parte: „Limite“ (1936), „Comedia fan-
tasmelor“ (1931), „Sărmanul Dionis“ (1940),  „Al-
kestis“, și teatru: „Deliana“, „Soarele și luna“.

Emil	MANZUR

(Datele biografice provin din Wikipedia  - luna curentă)

PANDEMIA	CARE	NE	BÂNTUIE                        (Urmare din pag. 10)

Ce este omul, fără animale ? Dacă animalele ar dispărea omul ar muri de marea însingurare 
a spiritului. Tot	 ceea	 ce	 li	 se	 întâmplă	 animalelor,	 curând	 i	 se	 va	 întâmpla	 și	 omului.	 În	 lume	
totul	se	leagă.”	Citind ultimul rând simțim cum  ne îngheață spatele...Oare ce am făcut noi, lumea 
întreagă, încercând să fim conștiincioși?  Noi românii ne-am lăudat la televizor și o lume întreagă 
ne-a văzut, cum aruncam la pubele  păsările noastre dragi, de curte; apoi porcii...Oameni mascați în 

aceleași costume de protecție care astăzi îți introduc groaza în oase...când caută în tine, om obișnuit 
și sănătos, virusul...necunoscut! ...Soluția finală fiind atât de aproape de noi toți, oamenii acestui 
pământ. ...Ce-i de făcut? Directorul nostru, redactorul șef, patronul, editorul șef a participat în cadrul 
echipei Lotru Voineasa la Festivalul Lira Litoralului în anii 2018, 2019 și 2021 la secțiunea Grafică, 
Caricatură, Afiș...și desenele prezentate parcă anunță vremurile care au venit...Omul este dușmanul 
omului deși îi place să-și spună că-i este prieten! Oamenii vor fi izolați și animalele vor fi libere pe 
stradă! Astăzi omul a ajuns cobai!... Da, asta se întâmplă, atunci când oamenii vor să facă profit după 
profit din aspirină și vaccin!
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MALAIA	ÎN	SĂRBĂTOARE
(Urmare din pag. 10)

În ceea ce privește o localitate, că despre sărbătoarea ei vrem 
să vorbim, sărbătoarea laică (pentru că despre serbarea dedicată 
sfântului patron al localității, adică hram, se ocupă Parohia locală, 
respectând credința locului!) cade în organizarea autorității de 
putere locală, ca o responsabilă a exercitării acesteia. 

Cum puterea îndrituită își trage toată energia, din voința 
imediată a unui electorat permanent schimbător, puterea în-
scăunată trebuie să rezoneze cu acesta și își va colora programul, 
inevitabil, să personalizeze voința momentului, deși schimbarea 
de macaz a culorilor zilelor și anotimpurilor este și ea inevitabilă. 
Iată de ce un plan pentru imediat nu poate rămâne valabil în 
perspectiva iute schimbătoare. Atunci trebuie găsită o formulă 
invariantă, care nu se decolorază, adică ceva care place tuturor, 
adică acel numitor comun, purtător de unitate.

Sunt situații când dezbinarea politică sparge unitatea socială 
a comunității și chipul sărbătorii unei comunități poate arăta 
împărțit, inducând în rândul oamenilor, alegători onești, ideea 
neînțelegerii chiar în rândul celor ce îi conduc, ca într-un întreg 
frânt sau cu tensiunea unor fisuri potențiale.

Pornim de la aceste generalități să reflectăm ceea ce am văzut și 
trăit în legătură cu Zilele comunei Malaia, observând „Programul” 
și evenimentele prilejuite. Dar nu o vom face înainte de-a spune 
lumii întregi câteva lucruri despre această localitate, unică în felul 
ei, iar pentru autorul acestei mărturisiri, una specială, de suflet!

 Malaia, frumoasa localitate vâlceană, cu satele ei componente: 
Malaia, Ciunget, Săliște, dar și cu extensiile locuibile pe văile ei 
frumoase ale Lotrului și Latoriței, are amprenta inconfundabilă, 
în peisajul hidroenergeticii românești, ca epicentru național (4 
baraje, 3 hidrocentrale, între care 2 subterane) cea mai mare 
pondere (peste 1miliard de kwh,  anual și  multiple servicii pentru 
funcționarea în siguranță a Sistemului Energetic Național!). Este 
una dintre unitățile administartive (comună) cu cea mai mare 
întindere în geografia României. Își are urmele locuirii pe Valea 
Lotrului, din cele mai vechi timpuri și mențiunea legendelor cu 
taina lor omenească. Documentele târzii, adăugate cercetărilor 
specializate ale arheologiei au închegat o scriptură proprie celor 
ce vor să afle istoria locului. Să remarcăm aici doar lucrarea 
monografică, apărută în 2010, dăruită localității la împlinirea a 495 
de ani de la atestarea documentară, de către fiul satului, preotul 
cercetător neobosit, Nicolae Moga :„Odă Comunei Malaia-495 de 
ani, de atestare a locurilor natale”. Să reținem dedicația autorului, 
ca o perenă declarație de dragoste, potrivită oricărei sărbători 
a localității: „Dedic această carte memoriei Comunei Malaia, de 
ieri, de azi și de mâine și tuturor celor care au trăit aici și au iubit 
această așezare!”

După scriere oricărei Monografii, istoria nu se termină. Fieca-re 
nou eveniment poate adăuga file noi prin valoarea pe care o adau- 
gă, de viață trăită cu folos, pe care localitatea trebuie să o memo-
reze, să le fie zestre urmașilor.Iată un motiv în plus să facem niș-te 
constatări în legătură cu evenimentul anului 2021, dedicat Malaiei.
Într-un obicei instituit de prea laicitatea realismului-socialist (cel 
cu Cântarea Patriei și... a politicului, într-un amestec al patriei - 
care trebuie cu adevărat cântată, slăvită!- și politrucii de serviciu 
adulați, evident...nemuritori!.), care nega credința creștină într-
un divorț total de cele sfinte, în spațile publice nu mai aveau loc, 
cu fastul cuvenit, nedeile, rugile, hramurile, procesiunile religiase,  
ci proliferaseră demonstrațile cu pancarte și chermezele. Loca- 
litățile,  de 23 august, 1 Mai, organizau sărbătorile, cu rol propa-
gandistic (cum să nu sărbătorim ziua când „frații” sovietici ne-au 
băgat în lagărul... fără Dumnezeu? Ori ziua unei înrobiri sub falasa 
etichetă a „clasei muncitoare”?) și atunci chermeza: cu mici, bere, 
bâlciuri de tot felul, era în toi.

La schimbarea de macaz din 89, vremurile, trenurile și-au 
schimbat mersul, călătorii și parțial obiceiurile... Tranziția, ca 
o transbordare prin mijloacele de transport, este înceată. Mai 
avem șine și trenuri vechi și chiar dacă parte din călători s-au 
înnoit cu o generație anumite lucruri se moștenesc: necesar în 
cele bune, dar păguboase rău, în adaptarea noului mers! Referitor 
la evenimentele noastre trebuie să fim cu o anumită înțelegere. 
Sugerăm celor ce organizează evenimente de socializare comuni-

tară a întregii localități, cu eticheta de sărbătoare a localității să se 
situeze în prezent și să-și proiecteze mesajul către ținta de atins, 
nu nepărat ziua imediat următoare, poziționându-se și în curentul 
purtător al lumii întregi, fără a nega ceea ce sunt! O zi specială 
pentru căutarea de sine va trebui să reflecte starea momentului, 
în conotarea ei multiplă. În asaltul globalismului cu uriașa lui 
centrifugă risipitoare (să numărăm mălăienii... diasporeni acum, 
pe tot globul!), fixarea în conțtiința locului ar trebui trebui să 
releve argumentele incontestabile, care personalizează localitatea 
pentru că acestea, fixate în bagajul tuturor de cunoaștere, dau 
conștiința apartenenței. Aceste ancore, precum miticul Anteu,  
pot da înrădăcinarea de acasă în cortexul risipit departe de locul 
natal, dar fixat și pe cartea de identitate. Multe se pot întâmpla, 
pe neobservate, luați de fluviul cel mare purtător, dar în barcă 
fiind cârmaci, există posibilitatea particularizării drumului. 

Evenimentele de la Malaia au avut din toate acestea. Amprenta 
vremii cu digitalizare, comunicare on line, se observa la orice tânăr 
cu smartphone în mână și cu privirile cenzurate de-o ferestruică 
de ecran. Fumul, amirosind a pastramă și mititei la frigare, 
larma veselă la izvorul nesecat cu bere rece, atestau chermeza 
cu fundalul sonor al folclorului într-o concurență a difuzoarelor, 
fiecare pe limba lui, cu gălăgia veselă și cristalină a copiilor. 
Caruselul cu mașinuțe, toboganul gonflabil, dughenele bâlciurilor 
de oriunde, asistau inerțial gusturile demult dresate și definiția 
veche a sărbătorii. O scenă amenajată pe terenul de sport cu 
nocturnă, sonoriza modern, cu energia electrică din microfoane 
și în  vocile oamenilor, creațiile realismului socialist de ieri (vezi 
creația travestită folk, ori lirica poetică... post-modernă, apoi chiar 
și o parte din folclor s-a odorizat în vreme!). Dar am văzut acolo 
– mărturisesc aici că îmi dorisem mult să văd!- tineri în costume 
populare, cum erau cele expuse în expoziția cu păpuși a Valentinei 
Nucă/Beleț ; vocile acordate (vocal și instumental – vezi saxofonul 
lui Paul Udeci!) ungurenește, repertoriului specific pastoral local, 
care dincolo de vorbe, rezonau ecoul plaiurilor coborâtoare din 
munții înconjurători în acest veritabil și neasemuit de frumos 
amfiteatru natural. Să remarcăm aici, pentru fila nescrisă încă a 
Monografiei, de ziua localității, că acest loc de adunare publică 
își datorează azi existența înțelepciunii deciziei autorității locale 
și rezistenței, împotriva avalnșei revendicărilor postdecembriste, 
a unui primar emblematic Mircea Fleacă, (Terenul inițial fusese 
o deponie terasată din pietrișul luat din albia Lotrului, în timpul 
amenajării hidrocentralei Malaia/ utilitatea publică națională 
aducea  și o oportunitate pentru comunitatea locală, pe care acesta 
a valorificat-o !). Chipuri de oameni, de pe toată Valea Lotrului, 
ori veniți special de departe, deși ascunși după măștile impuse 
de nesuferita pandemie și disciplina asumată în respectarea 
regulilor, se arătau bucuroase, semn al plăcerii de-a trăi alături 
de mălăieni, sărbătoarea. Prezența a câteva sute de autoturisme, 
câte permitea parcarea lor ocazională, ne spunea că localitatea și 
oamenii ei era iubită, nu numai de Cerul care oferise  o vreme de... 
praznic împărătesc. Deși cu acreditarea UZPR-ului, ca trimis Intol 
Press, am venit aici tot, dintr-o dragoste (iată că o mărturisesc!) 
pentru acest loc special. Nu pot uita că pentru, și pe aceste locuri 
voi fi trudit o viață hidroenergeticii, cu numitul„ Lotru” - centru 
de greutate!; că aici mi-am împerecheat destinul, prin cununiile 
necesare; că pe terenul acesta, acum înierbat, alături de regretatul 
Ilie Manta („organul”) vom fi adunat junii mălăieni să arate prin 
1985... „Energia Malaia”.

Ca reporter despre cele cotidiene, pentru o posibilă sugestie 

viitoarelor organizări, ne permitem aici câteva întrebări!
1. Dacă am întâlnit la evenimentele anunțate prin program: 

Primarul, Viceprimarul, consilierii tuturor culorilor politice locale, 
de ce programul anunțat nu avea consemnată și acținea din 4 
sept.2021, de la crucea lui Vintilă Brătianu?, de pe teritoriul 
comunei, acest mare om de stat al României, fiind un reper 
major de personalizare al ansamblului  localității. Manifestarea 
în sine, o atestă fotografiile!- deși asumată de culoarea politică 
liberală, arată de față și primăria social-democrată, adică apelul 
la unitate era evident! Credem că semnalul unității, eliberat de 
toate prejudecățile ori orgoliilor partizane, trebuie dat din toate 
direcțiile, prin toate mijloacele;

2. Ne-am întrebat: De ce au lipsit de la serbare ,Junii mălăieni”? 
Acești tineri frumoși și talentați, adeveriți ca ambasadori, în 
amintirea „Ciobănașului” (fostul ansamblu al Căminului Cultural, 
un actor în vreme pentru tezaurul folcloric național, remarcat 
de ... Marioara Murărescu și salvat prin arhivele TVR-ului!), că 
tradiția locală este pe mâini bune. Ei chiar duseseră vestea, cu 
luni în urmă la „Lira Litoralului” unde vor fi fost laureați,  că  Valea 
Lotrului are în tânăra generație o nădejde a dăinurii tradiției sale. 
Să invocăm aici armonia instituților locale din localitatea Galicea, 
la un eveniment similar (vezi 8 sept.2021 !) unde instituțiile pu-
blice (aici școala... cu elevii, biblioteca...,  alături de biserică, sub  
îndrumarea puterii locale au fost solidare la un eveniment ... pentru 
localitate/ vom posta pe f/b, grup Malaia... afișul evenimentului și 
îndemnul... preluării celor ce se pot adapta specific!).

Nu dorim să minimalizăm, cumva, marile eforturi ale Consiliu-
lui Local și ale Primăriei Malaia, în organizarea unui eveniment 
reușit, în nota celor obișnuite anterior. Anul acesta special, cu  
condiții sanitare restrictive, a pus multe îngrădiri și uneori inter-
dicții. În ciuda acestora mulțimea prezentă, tânjind după un 
eveniment special, cu lume multă (anul 2020, serbarea fiind in-
terzisă de ...Pandemie!),  a onorat exemplar sărbătoarea care a răs- 
puns multor așteptări, cu toată diversitatea gusturilor, dedate 
celor ... moderne. Artiștii amatori de acasă, invitații, consacrați ai  
„Rapsodiei Vâlcene ” (împreună cu directorul, în exercițiu, al...con-
servării tradiției folclorice județene: fiul satului, Alin Pavelescu!), 
folkiști și poeți din țară, alături de o mobilizare a servicilor publice 
exemplară, atestă un imens efort logistic și totala implicare orga-
nizatorică. Credem... și mărturisim cu onestitate, că de ziua ei, Malaia,  
s-a îmbrăcat frumos și a privit spre sine, atât cât i  s-a permis. 
Va trebui și în viitor să-și prezinte realizările, temeiurile de 
identificare, istoria, personalitățile, dar și permanentele aspirații, 
dând semnalul către lumea largă (unde are acum atâți ambasadori 
informali!) că aici acasă, sunt oameni de nădejde, frumoși, care 
din iubirea lor permanentă țin chipul frumos al baștinii să se 
oglindească... on line, și pentru cei de departe, cu dorul la ei. La 
mulți ani! Malaia.
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