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«OMUL CARE ADUCE PLOAIA»
LA TEATRUL „ANTON PANN”
Petre Cichirdan

P

e 27 mai 2022 la Teatrul Anton
Pann din Râmnicu Vâlcea a avut
loc spectacolul cu piesa Omul care
aduce ploaia de N. Richard Nash în regia
lui Vlad Cristache și scenografia Clarei
Pop, reprezentație, care are loc prin
acordul stabilit cu Concord Theatricals
din SUA, în numele lui Samuel French. Premiera s-a
produs în data de 29 mai 2022 și i-a avut ca protagoniști
pe Réka Szász în rolul lui Lizzie Curry, Octavian Costin în
rolul lui Bill Starbuck, Constantin Florescu (H.C Curry),
Ioan Parasciv (Noah Curry), Ștefan Pavel (Jim Curry),
Kostas Mincu (File), Alexandru Beteringhe (Șeriful
Thomas). Sunetul: Robert Marius Roiban; Lumini:
Gheorghe Constantin Ologu; Regizor tehnic: Vasile
Marinoiu; Asistent scenografie: Mădălina Mihai...Din
start, trebuie să spunem că am stat în primul rând și
ne-a cam deranjat praful care s-a ridicat, provocat
de mersul voinicesc al actorilor obligați să joace pe o
scenă care redă așezământul de prerie al familiei Curry,
unul original, realist, care nu deranjează publicul mai
îndepărtat de scenă și, care, trebuie să recunoaștem,
însă recrează atmosfera originală, americană. De altfel
întreaga scenografie este inspirat realizată de Clara Pop,
și transpune în realitate scenică atmosfera vie a vieții
de cawboy, care, în urmă cu un secol, unul și jumătate,
a contribuit la lanasrea Americii către mondialitate...
dezvoltând la început o democrație conservatoare,
păzită cu pistolul, pentru ca mai apoi să se pună accent
pe o democrație a justiției, universal valabilă...În cele
câteva planuri ale scenografiei piesei la a cărei premieră
am asistat, aceasta baleiază între curtea familiei Curry și

un bar, magazie, ce-o fi, un podium în planul îndepărtat,
în exteriorul curții, loc mai puțin important, dar, care,
mai tarziu va fi probabil balconul, tribuna, de unde
democrații sau republicanii vor încerca să-și convingă
alegătorii...Atmosfera este perfect creată, jocul
actorilor cât mai fidel apropiat de fizionomia timpului
care a lansat pe piața mondială, se pare, fără moarte,
în timp, moda blugilor!...blue jeanșii Levi’s. Ne spune
Octavian Costin, managerul (noi preferăm să-i spunem
directorul) teatrului: „M-a atras textul aceasta pentru
că vorbeşte despre speranţă, despre bucuria de a crede
în ceva ce e dincolo de tine. L-am ales pentru a fi jucat
pe scena de la Vâlcea pentru că mie mi se pare că
oamenii au nevoie să vină la teatru şi pentru două ore
să se uite la o altă lume şi să spună că se poate crede şi
în altceva, în frumos, în lucruri care sunt în noi dar pe
care din cauza contextului în care trăim le reprimăm şi
cad mai adânc în noi. Cred că este un text foarte bun
pentru momentul acesta. Este un text simplu, care
vorbeşte despre legături umane simple şi sincere.
Un antidepresiv, ca să zic aşa”....Nouă ne-a venit în
minte celebrul film al anilor `60, Omul care aduce
ploaia, după piesa lui R. Nash, avânu-i protagoniști pe
Katherine Hepburn (Lizzie Curry) și pe Burt Lancaster
(Bill Starbuck), adus pe ecranele românești după 1965
și la vizionarea căruia am fost impresionați de viziunea
și modul de viață al lui Bill Starbuck; desigur, și de
interpretarea fără cusur a actorului american...privirea
sa care impunea personalitatea totală a eroului!...dar
mai ales a actorului: Burt Lancaster în fața unui public
fascinat. ...Așadar pe scena teatrului, în prim planul
scenei, curtea familiei Curry, opt actori profesioniști
„naturalizați” la Vâlcea (felicităm conducerea tetrului
pentru aducerea la Râmnicu Vâlcea a acestor actori
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extrem de talentați, valoroși artiști) îi joacă mai mult decât natural pe eroii
piesei lui Nash, dintre ei, mai atent urmăriți, fiind Lizzie Curry și Bill Starbuck;
primul, femeie care nu mai avea speranță în a-și mai întâlni pe cel cu care să-și
împartă viața, al doilea, vânzător ambulant de speranțe...atâtea speranțe, încât
ajunsese să fie căutat de poliție și pe capul căruia se pusese un premiu esențial.
Ne spune Mircea Moraru în cronica sa la spectacolul oferit de Teatrul Anton
Pann „care e mesajul lui Starbuck, mesajul însuși al piesei lui Richard Nash? Că
nimeni nu îți poate interzice să visezi, că nimănui nu îi e îngăduit să îți răpească
încrederea în tine. De fapt, atât în piesa lui Richard Nash, cât și în spectacolul
pe care l-aș caracteriza a fi de o modernitate clasică, foarte bine așezată,
semnat regizoral de Vlad Cristache, ploaia sosește încă înainte de plecarea lui
Starbuck. Morocănosul File, cu aplomb, chiar cu un autoasumat și fin umor
jucat de Kostas Mincu, acceptă căderea propriei măști, își regăsește încrederea
în sine, se confruntă cu recunoașterea cinstită a unui moment dureros din
biografie. Șeriful, minuțios conturat de Alexandru Beteringhe, renunță a mai fi
eminamente un om al datoriei”.
Nu credem că există perioadă aparținând ultimilor două secole ale mileniului
doi în care cineva să nu creadă în viziunea de viață a unui Bill Starbuck, așa cum
și în seara premierei acestei piese Octavian Costin a reușit să readucă în fața și
mentalul spectatorilor vâlceni atmosfera reînvierii acelor timpuri în care visul
mai conta în existența cetățeanului avid să mai spere și să mai alerge după o
stea!...

ȘTEFAN D. VLAD

Mors praebebit fallacem
NOTA BIOGRAFICĂ
Ștefan D. Vlad, 24 ani, născut în 23 aprilie 1998 în
Ploiești, absolvent al cursurilor Universității din București În inima mea, iubirea să moară
la Facultatea de Litere. Membru al cenaclurilor de Mâncată de carii în ritm de vioara,
Să curgă din ea otrava amară
literatura din Ploiești „Orfeu” și „I.L.Caragiale 2000+”.
Să plângă, să urle în beznă murdară.
Ce poate odată,
Riga Ignis
Sub masca de rune, în neagra pupilă
Să facă apă, vin, răsplată.
Zboară-a-lor emblemă, mândră acvila
Aș vrea să te cobori,
Stins în codrul galben, între plopi și nuci
Și mă poleiești cu aur,
Să-mi spui cu vorbe reci,
Din pământul putred, înconjurat de cruci.
Să mă poți vedea doar tu,
Când toți vor înceta
În gânduri negre ce presară
Foșnitul printre crengi.
Pădurea-mi șopteste în nopți luminate
Drumuri de ploaie și ore de seară.
De Luna cea tristă de rugi și păcate,
Și zumzetele astea,
De ce să ascult? Căci tot de exprimă…
Ce-mi dau numai migrene,
Mă lasă-n suflet cu milă umilă.
Să piară neclintinte-n
Uitatele catrene.
Sărutul să mă trezească din vis
Din treișpe lumini, culori și abis
Privesc în juru-mi,
Ca cerul senin într-o noapte de vară,
La cei fără de nume,
Joia asta s-ar putea să Să piară și el în fum de țigară.
Cum stau opriți din mers
plouă
Cu timp cu tot, și, lume.
Iar demonii tresar,
Din recile-nchisori,
Doar noi găsim hotar
În infinit de sori.

Joia asta s-ar putea să plouă,
Și tu îngâni ce e de făcut,
Eu mă întreb, ce ne rămane nouă?
Când tot ce fac, e să ascult.

Dar trebuie să pleci,
Departe și demult
Eu iarăși printre crengi, mai greu
Am să te ascult.

Joia asta m-am născut,
La răscrucea ce-am zidit,
O mână goală, că-s tot ud
Plutesc în gol, la infinit.

Memento mori
Au și lanțuri, cenușe vișinii,
Drumuri de ploaie și ore tărzii
Frănturi și piese peste zi,
Lumina rămâne, candelele vii.
Și cuvintele rămân, scrise-n
sân de mama ce adapă

Pagina 2

Pe umeri plumbul se strecoară,
Zilele de joi de-odinioară...
Le regret, îmi zboară iară;
Vals etern, ritm de vioară.
Joia asta s-ar putea să plouă,
Să mă nasc din flori și maci
Dăruit m-am ție, vouă,
Tot ce faci, asculți și taci.

Nisip
Cele doișpe păpădii dansează,
Curat, într-un lupestru bolnav.
Și privim ca printr-un teatru de plumb cum
păpușarii leagă șireturi prin găuri de ace.
Aici, în spatele cortinei, zâmbim.
Sinistru. Acorduri de flux simetrice
Sparg glasul pierit al amneziei, și,
Amintiri pătrund pe partea găurită a acului,
Părăsind locașul odată al nostru...
... Prieten vechi al zilei de joi,
Cum taci acum unindu-ți degetele,
Îmi odată cu curgi apa cu culori printre
pasteluri.
Doamne, Protejează-mi din cale afară
Ce-o fi mai rămas din timp;
Și-alungă-n vreme ceasul ce-am izbit.

CONSTANTIN
PREDA

m-a certat felix sima
m-a certat felix sima
scrii prea mult, opreste-te, ești destul de poet
dar eu nu ma pot imbăta
decat cu vin tămâiet
m-a certat felix sima
a fost un fel de dojană
picătura de untdelemn furată
de la mânăstirea dintr-un lemn
să-mi vindec tainica rană
mi-a scris în felul lui
smerit, sfios și cuminte
ca aburul de pâine
fierbinte
mi-a scris din nou felix sima
cu roua din lacrimă, cu acea rouă
ca-ntr-o rugăciune străveche
mereu nouă
m-a certat felix sima
mi-a dat de înțeles că-s nerod
dar eu nu pot să strabat apa
decat pe acolo pe unde nu există niciun pod
m-a certat felix sima
scrii prea mult, oprește-te, ești destul de poet
dar eu nu mă pot îmbăta
decât cu vin tămâiet
2 iunie 2022

Mihai Neamțu între umanitatea omului și teologul
pro Niceea în „Iisus la Niceea“
Al. Florin ȚENE

Î

n data de 29 iunie a.c. de Sfânta
Sărbătoare Sinții Apostoli Petru
și Pavel,am avut bucuria să particip
la Biserica cu hramul acestor Sfinți,
din cartierul Mănăștur din Cluj,la care
a fost prezent Preasfințitul Părinte
Benedict Bistrițeanu Episcopul Vicar
al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului, ca la
sfârșitul înaltei Slujbe să-și lansese cartea “Iisus la
Niceea-Arianism, Ateism, Nihilism “ scriitorul, filozoful
și teologul Mihai Neamțu. În fața mulțimi de enoriași,
autorul a explicat conținutul acestui interesant volum,
după care a acordat autografe pe cartea apărută în
condiții grafice și estetice deosebite. Pentru al cunoaște mai bine pe autor, am să reproduc câteva fragmente de pe Wikipendia: „Mihail Neamțu (n. 16 aprilie
1978 Făgăraș, Brașov, România) este un scriitor, teolog și om politic de dreapta din România. A fondat
Partidul Noua Republică și este actualmente membru
al Partidului Mișcarea Populară (PMP.) A absolvit
studiile liceale la Arad (1992-1996), răstimp în
care a coordonat redacția revistei Laboremus. Este
licențiat în filosofie (2000) și teologie ortodoxă (2005)
la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Student Erasmus la Universitatea Ludwig Maximilian din
München (2000-2001). Master of Arts în patristică
la University of Durham (2002) în Marea Britanie.
Research Fellow (2005-2006) & Guest of the Rector,
New Europe College (2006-2007). Doctorat în teologie la King’s College London (Universitatea din
Londra) cu o teză despre „The Nicene Christ and
Desert Eschatology” (2008). Studii post-universitare
la Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC. A publicat următoarele cărți:
Bufnița din dărâmături (2005, 2008) a stârnit numeroase comentarii în presă, fiind nominalizat de
unii critici literari pentru categoria debut eseistic.

Autorul s-a remarcat prin susținerea unui dialog
instituțional între Biserică și modernitate. A scris în
favoarea reformei învățământului confesional, bazat
pe o viziune deschisă a unui creștinism integru dar
polifonic, criticînd totodată birocrația ecumenistă și
tentația clericalizării. Neamțu s-a disociat de orice
mesianism teologico-politic și de curentul agrarian
(‘neopășunist’). Refuzând anexarea în trena unui
paseism utopic, Neamțu a susținut teza conform
căreia “creștinismul mileniului III va fi urban sau
nu va fi deloc.” Povara libertății (2009) a pus în
discuție dezbaterile conservatorilor nord-americani
și definițiile contradictorii ale modernității. Verbul
ca fotografie (2009) a făcut apologia dialogului civic
pe fondul tendinței de tabloidizare din mass-media.
Autorul oferă totodată câteva schițe despre relația
între Ortodoxie și modernitate, marcând importanța
unei culturi a virtuții într-o societate
cu tot mai puține modele, rădăcini și
speranțe. Elegii conservatoare (2009)
discută condițiile de apariție ale unei
culturi a libertății morale, civice și economice, raportarea spațiului public românesc la criza valorilor din Europa, semnificația secularizării pentru instituția familiei și forurile de educație, imaginea Bisericii într-o eră a transparenței mediatice, a revoluției moravurilor și a pluralismului ideologic. Volumul Gramatica
Ortodoxiei (2007) deplânge “ghetoizarea discursului
creștin” în spațiul academic, propunând “câteva
întâlniri paradigmatice între ecclesia și universitas,
găzduite sub zodia modernității. Gramatica Ortodoxiei a primit premiul revistei Cuvântul pentru Cartea Anului, Secțiunea Istoria ideilor și istoria mentalităților.” Cunoscând această bogată activitate și
o parte din opera autorului m-am aplecat cu mare
atenție asupra ultimei sale cărți “Iisus la Niceea“
ce se deschide cu 12 recomandări al următorilor

UN PROFESOR ALCOOLIC
Marian PĂTRAȘCU

P

rin anii ’70, ai secolului trecut, cursul ”Organe de mașini” de
la Institutul de Petrol, Gaze și Geologie (IPGG) din București
era predat de profesorul Ion Tatu, un bărbat trecut de 50 de ani și
care semăna perfect cu Louis de Funnes; preda impecabil dar era
și un alcoolic notoriu, deși niciodată studenții săi nu l-au văzut beat
în sala de curs.
Avea un stil aparte de a preda, în sensul că scria la tablă cu
ambele mâini deodată: cu stânga desena iar cu dreapta scria textul explicativ. Avea
și o viteză impresionantă de a preda și, ca urmare, periodic făcea pauză și lăsa
studenții să scrie ceea ce el înșirase pe tablă. După fiecare astfel de pauză întreba:
– Gata? Ați scris? Ați înțeles?
Dacă cineva dintre cei prezenți la curs zicea că n-a înțeles ceva anume, el relua
explicațiile, concentrat, la obiect, fără a pierde prea mult timp, iar studenții săi nu
abuzau deloc de acest privilegiu întrucât, așa cum am spus, el preda impecabil,
având un real talent pedagogic, nemaivorbind de competență și experiență…
De asemenea, profesorul Tatu avea și un stil cu totul aparte de a da examenul
scris: așternea pe tablă câte două seturi de subiecte iar studenții și-l alegeau pe
cel care le convenea mai mult. Apoi, după ce dădea subiectele, acorda studenților
timp de exact un sfert de oră posibilitatea de a cere lămuriri în legătură cu subiectele alese. Problema era însă că dacă simțea miros de băutură alcoolică, în special

personalități din cadrul Bisericii Ortodoxe și din lumea
laică: Episcopul ignatie al Hușilor, Prof.Dr. Constantin
Dulcan, Pr. Visarion Alexa, Conf.Univ.Dr. Iacob Coman,
Vasile Bănescu, Conf. Univ. Dr. Claudiu T. Arieșan, Pr.
Florin Tomoioagă, Gabriel Purcăruș, Corneliu Berari,
Pr. Pavel Rotaru și Conf.univ.dr.Nicolae Turcan.
Cartea este structurată în patru capitole. Primul
capitol cuprinde 15 eseuri, meditații despre creștinismul început în Antichitatea târzie, religia și politica
după Niceea, conflictual epistemologiilor , încheiinduse cu întrebările esențiale și răspunsuri despre doctrină și esența adevărului. În al doilea capitol, autorul
analizează creștinismul apostolic pornind de la tânărul
pescar, răutatea lumii și convertirea omului lăuntric,
iar în al treilea capitol Mihail Neamțu “construiește”
un medalion evanghelic despre profesorul Gabriel
Liiceanu, din care desprindem o subtilă afirmație
vrei, nu vrei, atunci când vorbești despre iisus faci teologie..Fiindcă Iisus la
profesorului Liiceanu ne propune un
creștinism liberal, zaharisit,, scufundat
în neștiința rigorilor ascetic, cu gesturi
cultice și închegare coerentă doctrinară.
În cele patru pagini de “Mulțumiri”,
autorul mărturisește că a trecut printr-o perioadă, fiind infectat cu Covid 19,
dar cu ajutorul lui Dumnezeu a trecut
și peste această încercare, iar gândurile
de bine i se îndreaptă către originile
și familiei sale, apropiații care i-au fost alături cu
sfaturi și idei practice.Din care desprindem cuvintele
de înțelepciune ale lui Blaise Pascal, care spunea
că:”Dacă Dumnezeu există și sunt creștin, câștig viața
veșnică; dacă nu există, nu am nimic de pierdut.“ De
fapt, subliniază autorul, absența Divinității nu poate fi
subiectul unei demonstrații empirice.
Cercetătorii, oamenii de știință și chiar filozofii au
ajuns la foarte multe despre foarte puține realități.
(Continuare în pag. 9)

de tescovină ori de țuică ieftină, de birt, simțea automat și nevoia irepresibilă de
a bea.
Ei, tocmai de la acest obicei al lui studenții au conceput o strategie ingenioasă
de a-l face să plece din sala de examen, dându-le astfel posibilitatea de a copia...
Astfel, în preziua examenului ei desemnau un coleg care, dimineața următoare,
înainte de examen, se ducea la cel mai apropiat bufet și dădea pe gât rapid douătrei sute de mililitri de tescovină sau de cea mai ordinară și… puturoasă țuică. Nu el
era primul care-i cerea profesorului explicații, ci lăsa alți doi-trei colegi înaintea lui
să facă asta. Când mai rămâneau trei-patru minute din sfertul de oră acordat, acesta îl ruga să vină și la el, zicându-i că nu înțelege ceva anume din subiectele alese.
În timpul discuției cu profesorul, studentul respectiv căuta să se apropie cât mai
mult de nasul profesorului și să vorbească tare, cu gura larg deschisă și răsuflarea
prelungă… Urmarea? La sfârșitul celor cincisprezece minute, profesorul pleca rapid
din sala de examen în biroul său pentru a bea neapărat ceva. Interesant era faptul
că de fiecare dată era urmat la doar câțiva metri în spatele său ori după cel mult
două minute și de asistenta care trebuia să supravegheze studenții în timpul examenului. În acest fel studenții erau siguri că aveau la dispoziție între zece minute și un
sfert de oră pentru a copia… Evident, asistenta realizase rapid strategia la care recurgeau studenții, devenind în mod conștient complicea unor infractori, căci ea pleca imediat după profesor și apărea în sala de examen cu doar câteva momente înaintea sa, astfel că acesta habar n-avea că studenții rămăseseră nesupravegheați în timpul în care el trebuia neapărat să bea ceva. De altfel, faptul a fost mărturisit chiar de
ea mulți ani mai târziu, când profesorul era demult… ”oale și ulcele”, cu motivarea că,
dacă un student era în stare în cel mult un sfert de oră să-și consulte cursul și să producă o lucrare bună, asta însemna cel puțin două lucruri, anume că respectivul student nu lipsise de la nici un curs și că nu era chiar… ”lemn Tănase” la acea materie…
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ADRIAN MUNTEANU: „PAINGUL ORB”

O

carte de poezie apărută la Editura „Arania”,
2020, „Paingul orb”, poezii semnate de
Adrian Munteanu, 120 de sonete, într-o ediție de lux
– așa cum puține am văzut, din care transpare dorința autorului de a fi nonconformist, atitudine cu care
noi suntem absolut de acord: hârtie de ambalaj scrisă
cu tuș, care pare arhaic și sacru înscris, scris de mână,
coperți de carton și învelitoare mai mult neagră
decât albă, un alb zărit în ceață printr-o pânză de păianjen!… Grafică semnată de Horia Țigănuș. Spuneam
că suntem absolut de acord cu atitudinea aceasta
nonconformistă, a lui Adrian Munteanu, pentru că astăzi există o afluență de cărți de poezie, care, probabil
nu a existat niciodată; și, nouă, artiștilor, chiar, nu ne
mai place, nu ne mai satisface, această stare poetică
la îndemâna tuturor! Nu vrem modernism, nu vrem
cărți intrate direct pe linia moartă a unor tipografii
și edituri născute moarte. Să mai notăm referitor la
această veritabilă și valoroasă carte, prima aripioară
a inspiratei învelitori, portretul de dirijor de orchestră
al autorului Adrian Munteanu, apoi, pentru mai buna
înțegere a conținutului nedezvăluit încă, să cităm
câteva înscrisuri care ne dezvăluie profilul poetului și
opusului său: „un pic mai e prin șanțuri și prin cute/
pătrund fantasme tenebros și laș/ mă iau cu patul care-n zori pierdute/ e un sicriu plutind peste oraș” primul catren, citat, care ne apare la începutul volumului,
apoi distihul care deschide volumul: „erai paingul de
pe-o stea imensă/ hulpav măreț, dar urgisit și orb”; și
la sfârșirul volumului, tot pe copertă citim: „Poezia fără
sonet este o pasăre/ Cu aripa frântă.”…Da, în acest caz
al realizării operei sale, poetul este un monah extrem
de învățat!… el o compune și o prezintă cititorilor ca
o însumare de o sută douăzeci de sonete meșteșugit
realizate, chiar ca într-o simfonie a sonetului.
*
Poet, poezie, versuri, stihuri…epitet, comparație,
metaforă…niciodată nu credem că au existat poeții,
ci mai degrabă au existat oamenii înzestrați cu arta
poetică, a evaluării realității interioare și exterioare
eului, descoperitorii stărilor poetice, care și-au pus o
cunună cu laurii poeziei, cu frunze de măslin pe frunte
și în jurul capului; și au cântat, îngânat și murmurat
minunățiile și durerile acestei lumi, realitîțile și visurile,
speranțele și regretele…David, Solomon, Homer,
Virgiliu, Ovidiu, Petrarca, Dante și Shakespeare…Așa a
devenit lumea, mereu, ca atunci când vrea să declame
superioritatea ei, să o exprime în versuri, în imagini
poetice, să o zugrăvească în cuvinte, forme și culori,
să o cânte!… să o plângă când cântecul nu mai își are
rost în gura ei, nu-și mai găsește locul…Poezie fără
calitatea de a fi murmurată și cântată (bocită!…vai, am
uitat de plânsetul lui Moise înaintea propriului sfârșit
– chiar al lui Iacov, întemeietorul semințiilor, numit
Israel fiindcă s-a luptat cu Domnul și a învins!…și a trăit
liber sub ceruri), fără calitatea de a fi îngânată astfel
încât să-i placă auzului și ochiului, și inimii, nu există!!
Ne uităm la cartea lui Adrian Munteanu și dintr-o
dată simțim o anume plăcere care vine din…negură!…
negrul conține toate culorile. Noaptea renaște viața,
lumina, Soarele care se arată oamenilor după ce
disăpare Luna de pe cer. Tresărim, când citim catrenul
de pe manșeta coperții, adevărată prefață,ne place
poza poetului; accentuăm, nu ne repetăm. Da, nu am
greșit, privind coperta am ajuns la concluzia din titlu,
păianjenului orb: „Paingul orb”, dar ce plasă poate să
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țese, și cât de precisă, aproape cât o albină capabilă
de construcția ei monumentală, fagurele de aur.
Păianjenul orb! Și ne trezim în transfigurarea specifică
stării poetice a adevărului fals…Întâi întunericul și
mai apoi lumina!…numai că noi am existat după
ce Dumnezeu a zis să fie lumină, lumină mai mult
decât întuneric…Fiat Lux (în latină, românescul: să fie lumină! …și adevărul gol goluț, nu există întuneric deplin! și, în cazul
de față, apărând sonetul, o sută douăzeci
de sonete, care luminează ca stelele, și
luna, ca astrele!…adevăr gol goluț: care
luminează ca soarele de după colțul rotund, luminând astrele acestea luminează
planeta pământ.
*
Sonetul și cadrilul, deși familii diferite,
în sine închid multe, în genere, gânduri
ascunse-îndelung rumegate-simțiri, amândouă arte, fiind cuverturi pe fapte trecute
și uverturi la ceea ce are să se întâmple.
Regulile lor aproape matematice, poeticul și dansul, presupun amândouă școli
avansate, meserii, adevărate arte; presupun măiestria artistică. Ideea, starea, faptul în opt pași, două catrene cu rimă îmbrățișată dau echilibrul, descrierea, fapta,
urmând ca versurile celelalte până la patrusprezece, șase, în rimă împerecheată să
reprezinte finalul, înțelegerea, împăcarea
cu sine însuși, fiorul poetului…O stare
absolută sfârșind așa cum este și în viață
în stare relativă. Ca în dansul francezilor
și altor popoare un dans de afaceri, la
înțelegere, din absoluta îmbrățișare cu partenera,
trebuind să mai dansezi și cu alta, desigur, mai scurt,
și în mai multe rânduri.
Preocuparea asupra formei, impresionantă, la fel
în o sută douăzeci de variante, nu forțează cuvântul,
și datorită erudiției sale, a poetului, științei și mărimii
vocabularului, cuvintele din rime cad firești și
înfrumusețează imaginea, nu sunt forțate, sunt chiar
armonice. Imaginile, în general crochiuri imaginate,
sunt alcătuite din linii simple, tușe, câteva pete de
sânge, negrul și roșul creând atmosfera generală de
greutate a momentului. Și Adrian Munteanu scrie
această carte, anume pentru acest secol, pentru
acest deceniu, pentru acest an, pentru aceste zile în
care oamenii sunt mânați ca turme de cai sălbatici,
fără zăbale, și fără știința propriei curățiri, în care
oamenii merg pe stradă și se gândesc că sunt mânați
cu pulanul de la spate să ajungă mai repede în propriul
sicriu (a se revedea catrenul prefață!)…
Câteva pete sau culori brute, tușe abstracte, nu
gâtuesc starea poetică, din contră, subliniază realul,
trista poveste, probabil, din cele o sută douăzeci
de zile trecute, de trădare omenească, inumană,
precum cea din tabloul lui Giotto, „Sărutul lui Iuda”,
… Dar nouă ni se pare mai bine intuit acest prezent, al
acestei umanități, de creatorul celor o sută douăzeci
de sonete, și care se răstignește singur pe adevărul
din întunericul generalizat, decât cel de acum șapte,
opt sute de ani, din Renașterea italiană, Giotto
asociat cu Cimabue, și care pare o pecete a acestei
creștinătăți începută în mileniul unu…Să-l bați în cuie
pe Iisus Christos, trădat de fratele său, pentru că nu

ar fi ascultat porunca mai multor împărați de a nu
părăsi propria grilă a omului condiționt de a fi mai
mult decât a nu fi…fiindcă a iubit și s-a dăruit luminii
dumnezeiești!?…Din contră cele câteva tușe abstracte
și negre, și triste sonete, extind starea poetică într-o
muzică a sferelor fără conținut, ci mai de-grabă într-o
muzică dodecafonică de spart timpanele,
de rupt tiparele…Poetul este la figurat
un semeț actor, călăreț singuratic fără
mască de fier, desigur fără masca sanitară cerută de împărații lumii ca să se ascundă fețele oamenilor obișnuiți să se sărute, care-și parcurge sonetele pe măgurile
întunericului, ca stări reale și onirice, sau
simplu zis, stări de vis…căci față de oniric,
visul poate fi trecut cu ochii deschiși.
Un lucru este cert, poezia lui Adriam
Munteanu este de un realism crunt, prezentat plastic în cel mai distinct suprarealism, toate cele o sută douăzeci de sonete aparținând unui veritabil poet, artist!
Iată acest dualism, realism și suprarealism,
fixat pe hârtie de ambalaj, sfântă hârtie,
cea mai ieftină hârtie, căci și sfințenia ține
de sărăcie, la iconicul 21 (să ne fie iertată
îndrăzneala) care reprezintă ziua de naștere a celui care a încearcat astăzi să fie
precum poetul, în același timp și pictor și
muzician… „v-ați așteptat să scot din gură
triluri/ torent de șoapte armonii celeste/
dar din gâtlej când mă-nălțam pe creste/
ieșeau văpăi pentru aprins trotiluri/ am
răgușit de-atâtea flori oneste/ sădite-n colb
slinos lângă aziluri/ și de-nghițit necrotice
fitiluri/ rămase-n plex și splină indigeste/ nu mai sunt
mierla gângurind spre astre/ cu sunet cald în trup
de-a pururi viu/ iar susurul cu unduiri albastre/ s-a
prefăcut într-un stupit sălciu/ ademenind în jurul lui
de-zatre/ prea ostenit de-un țipăt în pustiu” …Cu mare
greutate putem asemăna lirica poetului – artist total
– Adrian Munteanu, iată, și în maniera romantică, dar
mai ales în cea postmodernistă a contemporanilor
săi, poate doar un Ștefan Dumitrescă să-i țină hangul,
dar sinestezia sa între arte, îl face un călător solitar pe
calea regală a poeziei românești din spațiul național și
internațional…Pare că am întâlnit un poet care iubește
nemaipomenit poezia, s-o cânte, s-o declame, s-o
spună tuturor, poezia sa atât de clară înveșmântată
cu atâtea figuri de stil și, care, întradevăr, sub forma
fericită a sonetului, nu riscă să fie „o pasăre cu aripa
frântă”, ci o veritabilă pasăre măiastră îmbrăcată în
toate formele Artei.
(Publicat pe Cultura Ars Mundi în 17 dec. 2020)
COMENTARII
Adrian Munteanu, January 3, 2021 at 3:46
pm [edit]
Citesc această cronică și constat că ne-am situat
pe lungimi de undă extrem de apropiate, autorul
și comentatorul. Ca să scrii o asemenea cronică
trebuie să ai sufletul deschis, trebuie să lași la o parte
formulările cerebrale și să simți ceea ce citești Cu
Sufletul. Felicitări, domnule Cickirdan. Dacă subliniezi
că avem nevoie de o asemenea poezie, rostesc și eu că
avem nevoie de asemenea comentatori. Mulțumesc.

p cickirdan

SĂ DĂM O ŞANSĂ PĂMÂNTULUI!

„Orice daună adusă mediului este o daună adusă întregii lumi” (Papa Francisc)
Gheorghe PANTELIMON

Î

n prezent, Terra se confruntă cu
probleme foarte grave: poluarea şi încălzirea globală, care ar putea să genereze o catastrofă, dezastre naturale şi mai multe crize: sanitară, provocată de pandemia de coronavirus, care oficial nu s-a încheiat,
cea mai profundă criză economică
din ultimele dece-nii, cea mai mare criză ecologică
planetară pe care a cunoscut-o vreodată omenirea,
criza energetică, climatică, a apei, alimentară,
agravată de războiul din Ucraina. Este o realitate
cumplită că oamenii nu mai trăiesc în armonie cu
natura. Specialiştii consideră că toate procesele care
pun viaţa în pericol au drept cauză degradarea naturii,
dezechilibrele care s-au produs şi atrag atenţia că
pandemia de COVID-19 este rezultatul lipsei de
respect faţă de natură, al evoluţiei tehnologice în
concordanţă cu nevoile noastre, nu foarte înţelepte.
Problematica mediului înconjurător este vastă,
complexă, de larg interes şi are o importanţă vitală,
mai ales pentru generaţiile tinere. În judeţul Vâlcea
şi în municipiul Râmnicu Vâlcea există preocupări
lăudabile, susţinute, în domeniul protejării mediului,
care are un rol esenţial pentru sănătatea oamenilor.
În condiţiile actuale, în care omenirea este asaltată
de dificultăţi tot mai greu de surmontat, schimbarea
radicală a atitudinii locuitorilor planetei faţă de
natură, de mediul înconjurător, devine o cerinţă
primordială, iar educaţia ecologică o activitate de
mare responsabilitate civică. În acest context, pe 2
iunie 2022, ziua în care creştinii ortodocşi au sărbătorit
Înălţarea Domnului, iar românii şi-au cinstit vitejii,
de Ziua Eroilor, Asociaţia Seniorilor din Educaţie,
Ştiinţă şi Cultură, Judeţul Vâlcea, Forumul Cultural
al Râmnicului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea
şi Direcţia Silvică Vâlcea, în parteneriat cu Biblioteca
Judeţeană „Antim Ivireanul”, au organizat, după o
întrerupere de doi ani determinată de pandemia
de coronavirus, ediţia a XI-a a dezbaterii „Să dăm o
şansă Pământului!”, dedicată Zilei Mediului, care este
marcată, în fiecare an, pe data de 5 iunie.
Acest eveniment ecologic reprezentativ a fost instituit în 1972, de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite,
la Stockholm, capitala Suediei. Tot pe 5 iunie, în România, s-au sărbătorit „Ziua Învăţătorului” şi „Duminica
Părinţilor şi Copiilor”. Spre satisfacţia organizatorilor,
în Sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene a
predominat un auditoriu tânăr, avizat, format din elevi
de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, îndrumaţi
de dl. prof. Jany Lalu şi de dl. Nicolae Almaşi, care
coordonează cu succes activitatea cercetaşilor de la
această importantă instituţie de învăţământ şi elevi
de la Liceul Tehnologic Forestier din Râmnicu Vâlcea,
însoţiţi, ca de obicei, de dl. prof. George Enescu.
În deschidere prof. Gheorghe Pantelimon a evocat
personalitatea domnului Gheorghe Ploaie, prof. dr.
de Biologie, ecologist de renume, care era prezent
la diverse manifestări pe această temă, iar anul
trecut a plecat la Domnul. De asemenea s-a referit
la contextul în care se sărbătoreşte în 2022 Ziua
Mondială a Mediului. Înaintea debutului summitului
de la Glasgow – Scoţia, privind schimbările climatice,
care a avut loc la începutul lunii noiembrie 2021, a

fost publicat Raportul Organizaţiei Meteorologice
Mondiale privind Starea Climei pentru anul 2021, care
a atras atenţia că omenirea a intrat în „codul roşu”.
„Raportul apocaliptic”, cum a fost supranumit, este
cel mai dur semnal de alarmă de până acum. Recordul
global de creştere anuală a temperaturii este pe cale
să depăşească 1 grad Celsius, pentru prima dată,
într-o perioadă de 20 de ani. Terra este mai fierbinte
cu 1,1 grade Celsius decât în epoca preindustrială,
iar cercetătorii estimează că, până la sfârşitul acestui
secol, tempertura va creşte cu 2,7 grade Celsius, valoarea fatidică fiind de 1,5 grade Celsius. 2021 a fost
anul extremelor meteorologice, printre cei mai caniculari din istoria recentă a planetei noastre. Ultimii şapte
ani, în care se include şi 2021, sunt probabil cei mai
călduroşi din istorie, deoarece gazele cu efect de seră din atmosferă au atins concentraţii record. Fenomenele meteorologice extreme, de la valuri puternice
de căldură, vijelii, ploi abundente, căderi de grindină,
la inundaţii catastrofale sunt „noul normal”, apreciază
Organizaţia Meteorologică Mondială şi există dovezi
ştiinţifice solide că unele dintre acestea poartă
amprenta schimbărilor climatice induse de om.
Totodată, experţii OMM avertizează că previziunile
privind încălzirea climei, sunt, în continuare, devastatoare şi se petrec sub ochii noştri. La sfârşitul lunii mai
şi în iunie 2022, un val de căldură, atipic pentru această perioadă, a determinat temperaturi de peste 40 de
grade Celsius, la umbră. În Europa a fost instituit cod
roşu de caniculă şi furtuni. În Spania temperatura a urcat la 450 C, iar ţara a fost devastată de incendii forestiere. Italia s-a confruntat cu cea mai gravă secetă din
ultimii 70 de ani, apa fiind raţionalizată. Şi în Franţa s-au
înregistrat temperaturi de peste 400 C. În landul Bavaria din Germania, stratul de grindină de pe străzi a
fost îndepărtat cu escavatoarele, iar în India şi Brazilia s-au produs inundaţii dezastruoase. Şi România a
fost afectată de un val de aer tropical care a provocat fenomene meteorologice extreme şi disconfort termic.
Se vorbeşte tot mai mult despre „marea resetare”
climatică ce este comandată la nivel global, care va
însemna înfometare şi despre războiul meteorologic,
opinie pe care mulţi nu o acceptă.
În cadrul manifestării organizate pe 2 iunie a.c. la
Biblioteca Judeţeană s-au dezbătut mai multe teme,
cu ajutorul videoproiecţiilor. „Numai un Pământ” a
fost genericul sub care s-au desfăşurat activităţile în
cadrul Zilei Mondiale a Mediului – 2022, preluat de
domnul Gheorghe Iorgulan, responsabil cu educaţia
ecologică în cadrul Administraţiei Parcului Naţional
Buila – Vânturariţa, care a abordat, ca de fiecare dată,
în mod competent, mai multe probleme, realizând
o prezentare interactivă. Domnia sa a menţionat că
încălzirea globală nu este cauzată doar de oameni, nu
este numai rezultatul acţiunilor antropice. În prezent
ne aflăm într-o perioadă de încălzire. Sunt cercetători
care consideră că fenomenele sunt ciclice, iar Terra
trece atât prin perioade de încălzire globală, cât şi
de răcire globală. S-a referit pe larg la poluare, forme
de poluare şi efectele ei, nuanţat, în sensul că nu
orice activitate umană pe planetă poluează, şi natura
poluează şi a dat exemple, printre care, erupţiile
vulcanice. În timpul lor ţâşnesc din pământ gaze,
vulcanul aruncă cenuşă, care fiind uşoară se menţine
mult timp în atmosferă, la înălţimi mari, întunecând
cerul. Vaporii fierbinţi din timpul erupţiei se răcesc,

cad sub formă de ploaie care antrenează cenuşa
vulcanică şi se produc scurgeri de noroi. Mai ales
în timpul inundaţiilor, apele curgătoare transportă
deşeuri de plastic, care ajung în mări şi oceane şi le
poluează, vieţuitoarele având de suferit. Într-adevăr,
efectele unor fenomene meteo extreme sunt mai
extinse, afectează suprafeţe mai mari, de unde rezultă
că problemele de mediu se pot rezolva numai prin
cooperare între ţări. În ciuda discrepanţelor existente
privind dezvoltarea economică dintre ţările bogate
şi cele sărace, s-a ajuns la unele înţelegeri pentru
reducerea emisiilor de noxe poluante. Cu toate
acestea, ţările sărace trebuie ajutate în acest domeniu
de importanţă capitală. La nivelul Uniunii Europene
s-a adoptat o politică constructivă, coerentă, pentru
rezolvarea problemelor de mediu. Şi în România există
preocupări, însă avem o lege de mediu stufoasă, iar
sistemul este subfinanţat. De aceea poluarea este una
dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă
ţara noastră în ultimii ani. Se ştie că pădurea reprezintă
„aurul verde” şi este purtătoare de viaţă, iar tăierea
arborilor înseamnă declinul vieţii.
Domnul inginer Ilie Ceuca, de la Direcţia Silvică
Vâlcea a abordat, în mod avizat, tema „Protejând
pădurea, protejăm mediul înconjurător”, şi a subliniat
că pădurile au o contribuţie importantă la sănătatea
mediului, a oamenilor, în lupta cu poluarea. Suprafaţa
fondului forestier în România se ridică la 6,9 milioane
de hectare, din care 49% se află în proprietatea
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
Pădurile au o mare importanţă economică, lemnul
fiind materie primă care se prelucrează industrial,
dar este folosit şi pentru încălzirea locuinţelor, mai
ales în mediul rural şi nu putem trăi fără el. Ele sunt
importante şi din punct de vedere ecologic, fiindcă
sporesc cantitatea de oxigen, care întreţine viaţa. De
aceea, pentru combaterea poluării trebuie să crească
suprafeţele împădurite, să creăm zone verzi. Un rol
important au pădurile „virgine”, neatinse de mâna
omului, a căror întindere a crescut ajungând la 62.655
hectare şi beneficiază de o protecţie specială; şi în
judeţul Vâlcea avem asemenea suprafeţe. O cerinţă
esenţială este să plantăm (15 martie – 15 aprilie este
declarată „Luna plantării arborilor”) şi să îngrijim
pădurile, să le gospodărim durabil. Au fost prezentate
şi ameninţările principale pentru păduri. Mai ales din
cauza schimbărilor climatice, în această primăvară,
s-au produs la nivel naţional peste 500 de incendii de
pădure. Au fost înfăţişate imagini sugestive, din Parcul
Naţional Cozia, Parcul Naţional „Buila – Vânturariţa” şi
din activitatea silvicultorilor vâlceni. De mult interes
s-au bucurat „curiozităţile”. Spre exemplu: România
are cea mai mare suprafaţă de pădure naturală din
Europa; în zilele noastre fondul forestier cultivat
(suprafaţa împădurită) deţine 29 de procente; o tonă
de hârtie reciclată salvează de la tăiere 15 arbori
maturi şi seria exemplelor ar putea continua. Domnul
Ilie Ceuca a subliniat că Terra este casa noastră şi toate
politicile de mediu trebuie gândite la nivel global.
Doamna profesoară Mihaela Lalu de la Liceul
Tehnologic Ferdinand I Râmnicu Vâlcea, a prezentat
o temă de mare actualitate: „Energia regenerabilă - o
resursă importantă a viitorului”, în spiritul obiectivelor
stabilite de Uniunea Europeană în acest domeniu.
(Continuare în pag. 14)
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ARHIM. VENIAMIN MICLE ÎMPLINEȘTE 85 ANI! GRUPUL DE
PRESĂ „INTOL PRESS” ÎI UREAZĂ MULȚI ANI FERICIȚI!
Petre CICHIRDAN

Î

n data de 07 iulie 2022 la Sfânta Mânăstire
Bistrița, com. Costești - Vâlcea, ora 17:00, are
loc o aniversare de mare prestigiu pentru acest locaș
de cultură monahală, Aniversarea a 85 de ani de
viață a Arhimandritului Veniamin Micle, manifestare
organizată de Arhiepiscopia Râmnicului sub
directa îngrijire și binecuvântare a Arhiepiscopului
Arhiepiscopiei Râmnicului, ÎPS Dr. Varsanufie...Cu
această ocazie vor fi lansate două volume din creația
arhimandritului: „Bolnița de la Bistrița, Mănăstire
Isihastă” și „Rugăciunea, cale spre mântuire” volume
apărute la Editura Praxis a Arhiepiscopiei în anul
2022-luna aceasta, iulie... Arhimandritul Veniamin
Micle, este fără îndoială unul dintre cei mai mari
cărturari aflat în viață din lumea monahismului
românesc și nu numai, este senior editor la grupul de
presă Intol Press, deține o creație impresionantă de
peste 160 de volume semnate de Domnia sa și este
unul dintre cei mai iubiți ziariști din breasla Uniunii
Ziariștilor Profesioniști din România - uniune fondată
în 1922 de Pamfil Șeicaru... În așteptarea momentului
care se anunță extraordinar de interesant, lansarea
volumului despre Bolnița bistrițeană, redăm mai jos
un fragment dintr-un articol semnat de subsemnatul:
ARHIM. VENIAMIN MICLE: „PICTORII ŞI ICONARII
MONUMENTELOR BISTRIŢENE” apărut în ziarul
de cultură Povestea vorbii 21 nr 4/ 2017...când
Arhimandritul împlinea 80 de ani!
*
Sfânta Mânăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului,
2017 este acoperământul sub care ilustrul monah
cu rang de arhimandrit îşi concepe cărţile de la cap
la coadă-editare, tipărire şi legătorie-serie mică,
aşa cum este şi cea realizată la sfârşitul acestui
an: „Pictorii şi iconarii monumentelor bistriţene”,
după cum o arată şi titlul, în fapt, o istorie a artelor
plastice picturale, religioase, din arealul vâlcean
între 1300 şi 1855; între data sfinţirii „Bisericii
din fereastra Peşterii” (cca. 1300), şi data sfinţirii
„Bisericii Adormirea Maicii Domnului”(1855, actuala
catedrală din incinta mânăstirii). O carte scrisă în
două capitole, primul, urmărind
apariţia monumentelor cultice şi
descrierea lor, al doilea, prezentând
autorii picturii acestor monumente.
Aşadar o carte de istoria artelor-a
monumentelor cultice-aşa cum nu
s-a mai scris, în sensul că autorul
prezintă această istorie în termenii
consacraţi istoricilor de artă, mai
mult, completează un gol local,
anume o istorie a artelor plastice vâlcene-nescrisă
încă; iar atunci când va fi scrisă, autorii ei neputând să
ocolească această lucrare a monahului de la Bistriţa...
O lucrare „aşa cum nu s-a mai scris” fiindcă în cazul
operelor disparate tip monografii, autorii lor, mai
puţin au făcut referiri la maeştrii „zugravi” (noi de vreo
unsprezece ani îi numim „pictori”!...vezi „Biserica în
prag de secol XXI”, Info Puls, iunie-2006 în care notam:
„Petre Mateiescu, preot în parohia de la Gura Văii,
slujitor al lui Iisus poate în cel mai valoros – artistic şi
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ştiinţific - lăcaş de cult ...“; sau Simpozionul „Revoluţia
Română de la 1848 în conştiinţa contemporană”Arhivele Statului, 28 iulie 2008: „Spre sfârşitul sec.
XVIII, în cele două principate îşi face apariţia pictura
de şevalet. Apare breasla zugravilor de subţire faţă
de cea a zugravilor de gros (separându-i pe meşterii
pictori - o nouă meserie - de zugravi)”… Cartea
arhimandritului Pictorii și iconarii...prinde căldura
naratorului artistic, acesta, trăind
în emfaza concurenţială şi istorică
a timpului.
*
(...)
Înainte de « Cuvânt înainte »
în prima pagină apare o primă
afirmaţie, şoc, care contravine
prin expresie întregii pleiade de
critici neserioşi, postbelici, de artă
vizuală care au excelat în folosirea
calificativului de « zugravi »
(motivând inscripţiile pisaniilor
din proscomidiar sau din pronaus)
atribuit maestrului iconograf
sau pictor de frescă sau de
tehnică murală… « Monumentele
existente mărturisesc adevărul
că în zona Mânăstirii Bistriţa au
activat 16 pictori celebrii… » A
doua afirmaţie şocantă, care dă
plus de valoare picturii bisericii « Bolniţa », autorului,
oricare ar fi el, picturii româneşti medievale de cea mai
înaltă clasă, este atribuirea acestei picturi celebrului
pictor Dionisie Rusul: « Cea mai mare reuşită, în
urma cercetărilor aprofundate, a fost identificarea
autorului care a realizat excepţionala pictură din
Biserica isihastă « Schimbarea la Faţă »-cunoscută sub
numele de « Biserica bolniţei Mănăstirii Bistriţa »-în
persoana renumitului pictor Dionisie Rusul, ucenicul
marelui Andrei Rubliov care se formase în Şcoala
marelui Teofan Grecul. » Să mai adăugăm şi noi, că,
în perioadele de înflorire economică şi culturală,
înfloresc şi artele; o relaţie inversă, nefiind posibilă!...
Şi tot şoc, dar şi o exemplificare de excepţională artă
grafică vâlceană, este utilizarea
acestei picturi din proscomidiarul
Bolniţei bistriţene (Iisus în mormânt
sau Regele slavei) pe coperta întâi
a cărţii şi atribuirea ei aceluiaşi
Dionisie Rusul…
O să folosim tehnica enumerării,
fără comentarii, folosită de autor,
fiindcă
considerăm
această
carte (alături şi de „Monumente
bistriţene”, 2011, de V. Micle) un punct de plecare
folositor în viitoare noastră lucrare de istorie a artelor
plastice vâlcene...
« Biserica din fereastra Peşterii (cca 1300) » este
prima locaţie unde s-a afirmat arta picturală, o afirmaţie
întărită de Virgil N. Drăghiceanu în „Monumentele
Olteniei. Raportul al II-lea”, « Buletinul Comisiunii
Monumentelor istorice, XXVI », (1933), fasc.77, p56”,
dar şi de Pr. Dumitru Bălaşa în „Sihăstriile. Ovidenia
şi Sfinţii îngeri” din « Mitropolia Olteniei », IX (1957),

nr 9-10, p 662. Este prima menţiune scrisă despre un
altar pictat. V. Micle susţine că „primul altar creştin
a fost zidit în fereastra Peşterii, unde pustnicii aveau
condiţii bune, datorită luminii şi aerului curat.”
« Schitul Sfântul Mucenic Procopie (1330) » este
a doua locaţie în ordine cronologică şi a fost ctitorit
de Basarab I (1310-1352) « în urma victoriei asupra
oştilor regelui Carol Robert de Anjou al Ungariei, din
anul 1330, de la Posada. » Referiri
în « Povestea vorbii 21 »Anul II
(XXI) Serie nouă, nr 3 (5), sept.
2013 şi în „Forum vâlcean”, 2015,
Anul I, nr.3. Despre acest schit
scrie Maciej Stryjkowski (1575) şi
„învăţatul rus” Kovalevski (1845).
Mai există o icoană din sec. XVIII
ce-l reprezintă pe Sf. Mucenic
Procopie dezlegându-l de lanţuri
pe Barbu Craiovescu, sec. XV…
o lucrare artistică de cotitură în
istoria artelor noastre plastice :
atenţia spre personalitate, laici !...
« Biserica Schimbarea la Faţă
sau Bolniţa (1350) ». Această
biserică « este opera monahilor
isihaşti formaţi la Proria, care,
după moartea dascălului lor,
Sf. Grigorie Sinaitul (12801346) au revenit pe meleagurile
natale, pentru a-i împlini testamentul său de a duce
învăţătura primită de la el în toate regiunile locuite
de creştini »…
« Mânăstirea Bistriţa, ctitoria boierilor Craioveşti
(1492) ». „În pisania din anul 1519 este scrisă data
când a fost pictată biserca de Dobromir şi echipa sa”.
Biserica este dărâmată de cutremurul din 1840 şi se
cere domnitorului Gh Bibescu, refacerea ei…
« Biserica Adormirea Maicii Domnului (1492) ».
Reproducerea ei, acum după cutremurul din 1840 se
face „după planurile întocmite în 1731 de inginerul
austriah Iohann Weiss şi după miniaturile de la
sfârşitul secolului XVIII ale lui Dionisie Eclesiarhul,
plus o copie a unui tablou vechi, făcută în 1830 de
fratele Gheorghe” (nimeni altul decât celebrul pictor
Gherontie-numele său monahal n.n). Mai scrie V.
Milcle că « Forma bisericii, zugrăvită în copia tabloului
de fratele Gheorghe, este asemănătoare ilustraţiilor
ieromonahului Dionisie Eclesiarhul » (un alt mare
artist caligraf-grafician trăitor pe meleagurile vâlcene
n.n)
(...)
O carte excepţională, de ştiinţă istorică a artelor
plastice religioase, structurată inovativ în două părţi:
prima, care descrie cronologic apariţia acelor opere
de artă bisericească care fac istorie (atestând faptul
că opera face artistul şi nu invers, cum se întâmplă
în această infantilă perioadă contemporană urmaşă
a gestualului Jackson Pollock) şi, a doua, în care
sunt nominalizaţi autorii, tot cronologic, acestor
opere de artă bisericească… (Fragment din articolul
ARHIM. VENIAMIN MICLE: „PICTORII ŞI ICONARII
MONUMENTELOR BISTRIŢENE” apărut în ziarul de
cultură Povestea vorbii 21 nr 4/ 2017...)

Povestiri din „Alte Timpuri”
Mihai SPORIȘ

C

hiar de Ziua Eroilor, am primit
în dar o carte frumos scrisă,
colorată și profesionist... comentată de
nouă ori: 2 prefețe și 7 postfețe! Urma
să se lanseze în cadrul Simpozionului
dedicat lui Tudor Vladimirescu, la
Biblioteca Municipală din Drăgășani,
la care nu am prins finalul, dar am promis că o voi
citi cu plăcere și îmi voi spune părerea..., tot în public
( prin Intol Press) și pentru faptul că participasem la
eveniment, ca UZPR-ist.
Cartea „Alte Timpuri (povestiri)”, Editura Hoffman,
Caracal, 2021 îl are pe autorul, Tatian Miuță, travestit
Titi, în persoana eroului povestirilor „recidivist”. Cu
puțin timp în urmă ne mărturisea în volumul „Prima
Dragoste”, stilul personal și spațio-temporalitate, rezonând în cortexul lui, amintirea unei vieți cu tumultul
mai tinereții (nota autobiografică fiind evidentă și
traseul periplului prin oceanul trăirii sale, începea în
orașul studiilor și se oprea pe plaiurile natale ale Olteniei de sub munte și evident în școlile cu obligații profesionale (de aici dialogul viu, sfătoșenia... didactică și
concizia dialogurilor comprimate, să încapă în timpul
dintre recreații ?!)
Cartea cea nouă conține 12 povestiri în cuvinte
neaoș oltenești, abundând în perfectul simplu și în
cuvintele rare cărora le dă glosarul necesar.Remarcabilă este asocierea celor 18 „citiri” prin arta plastică,
în stilul inconfundabil al artistei Aurelia Rogojinaru.
Chiar acest mod de citire ne ia de mână de pe coperta I,
dându-ne sugestia conținutului și acompaniind fericit
titlul. Imaginea invocă, incontestabil, alte timpuri, iar
intrarea între copertele cărții, și numai într-o primă
răsfoire, ne edifică imediat și cu materialul foto, uneori
mixaje ale chipului de azi al autorului cu imaginile din
... alte timpuri (interesantă... inovația!). Cartea are
în întregul ei : două prefețe, povestirile grupate sub
titlurile: A fost odată; Drumuri necunoscute; Palpitații;
Suflete pereche. Ca patru ano-timpuri ale vieții, în
care fiecare lună/ poveste și are numele ei (vezi și
identificarea simbolică cu cei 12 apostoli!), apoi cele
șapte postfețe un amestec de critică a întâmpinării cu
bucurie și constatări specializate ale criticii literare.
Finalul cu glosar și... cuprins. Să remarcăm pe coperte
chipurile tuturor „eroilor autori- complici autorului și
eroului cărții/Tatian Miuță, alias Titi.
Mi-a plăcut cartea în întregul ei și mi-a permis și
o evaluare a impresiei personale, când după o recitire
așezată voi fi comparat-o cu remarcile specialiștilor
avizați. Pe câțiva dintre cei apropiați îi cunoșteam
bine, dar prezența mai multora din cuprinsul țării, m-a
îndemnat la o atentă analiză. Poeți, scriitori, profesori
de limba română, cu doctorate... din: București, Frâncești/Surpatele-Vâlcea, Gheorghieni, Drăgășani, Târgu
Lăpuș, Drobeta Turnu Severin, Constanța, Timișoara
au reflectat din perspectivele lor cartea și pe autor
și pe lângă acel numitor comun consistent, au subliniat într-o notă personală lucruri interesante. Vom relua aici de la fiecare, tocmai pentru a fi în spirit antonpanesc (autorul fiind membru al Socieății Culturale
„Anton Pann”!), pentru a vă da, tuturor viitorilor cititori, îndemnul de-a cerceta această carte și pentru
autoevaluarea propriei impresii.
Prefațatorul, Firiță Carp (scriitor, București), ne

sugerează prin titlul dat analizei sale: „Altă viață”,
că Tatian Miuță în cele 12 povestiri ne trimite prin
simbolistică la cei 12 apostoli ai...înfumusețării
lumii! Poetul George Voica (cu mare vechime în
USR!) își intitulează prefața (să atenționeze asupra
perspectivei din care se pronunță!): „Miracolul
satului natal”, subliniind printr-un
motou inspirat („Cultul copilului
este semnul marilor civilizații”- Gala
Galaction/„Copiii pe nisip”), în tușa
metaforei sale..., raiul în care ne
întoarcem în alte vremi, prin copilul
din noi înșine. Definește grădina,
identificând-o cu valea Luncavățului,
cu limbajul ei specific, și face „radiografia etnografică” a devenirii poetului/scriitorului din copilul altor vremuri. Atrage atenția asupra civilizației pastorale, milenare, ancorată în
spațiul ondulatoriu blagian. Petronela Apopei, poetă și profesor din
Gheorgheni, metaforică în prezentare, trăind românismul strâmtorat al
propriei persoane invocă, referențial,
niște „avocați” celebrii: Nichita Stănescu, Octavian
Paler, Gala Galaction, Lucian Blaga, pentru a putea
întinde „aripile crescute înăuntru...” ale profesorului
și poetului Tatian Miuță, constatând înălțarea acestuia
către suflete și divin. Identifică personalitatea autorului. Îi citește firea în manifestarea ei „omniscentă
și omniprezentă capabilă să construiască măști
auctoriale în lumea de basm vâlceană, a meleagurilor
pe care le nemurește cu măiestrie de artist”. Observă,
cu argumente, predilecția către filonul popular al
obârșiei sale de unde își alege personajele. Explicația
finală lămurește: „Păstrător al acestor simboluri
eterne poate fi doar fiul pământului, născut în aceste
locuri...”, Poet fiind, și pozator iscusit, Tatian Miuță
este omul chemat, înnaripare cu duh să slujească
cele eterne (s.n) . Mihaela Rădulescu, prof. dr. (în
filologie!), președintele în exercițiu al Societății
Culturale „Anton Pann”, ne pune-n gardă asupra
procesului creației, cu trimitere la autorul pe care îl
cunoaște dincolo de opera lui. Ne lămurește (cu arta
didacticii!) despre:„demersul actului narativ cu...
declanșarea memoriei involuntare”, „reflecția epică”.
„Tatian Miuță are la îndemână amintirile cărora le
amplifică spectrul reflectării prin filtrul literaturii”. „În
lumea proiectată (?! Noi credem că ... doar reflectată
și sonorizată prin fidelitatea ecoului s.n!) cititorul ia
parte la spectacolul satului de odinioară (de aceea din...
alte timpuri! s.n), un spectacol care oferă specificul
Olteniei de sub munte”. Mai spune Mihaela despre:
„densitatea epică”, „arhitectura stilistică”, „registrul expresiv al textului” cu...„oralitatea pre(a)dominantă”. Concluzia finală ne impune și nouă păcatul
unui citat prea lung: „Fără să știrbească autoritatea
realității procesul ficționalizării presupune și impune
la Tatian Miuță, autoreflexivitate, insinuând astfel
un șir de notații (la nivelul simbolurilor subtextuale)
personale. Fără să modifice nimic din realitățile
petrecute, eul narator proiectează în planul interior al
epicului simbolic, o evaluare asupra propriului destin.”
Deși spusese totul în cuvintele cheie: „Narațiune și
Memorie”, președintele a vrut să argumenteze, foarte
tehnic, didactic, pentru toți proiectanții de texte

literare/cărți, din valul cel mare al mulților veniți
și arareori cu... chemare! Valeria Bilț, poetă, dr. în
filologie, din Tg. Lăpuș, își definește întâmpinarea:
„Un univers al tihnei și frumuseții spirituale” și ne
încadrează literatura lui Tatian Miuță în curentele
culturale. Spune specialista: „În proza lui Tatian Miuță
ne redescoperim literatura tradițională, într-o epocă
a post-modernității și a digitalizării”. „Din dialog se
desprind și reperele temporale, un timp istoric...”
(de acord, din momentul citirii titlului cărții...!s.n).
„Tradiționalist prin formare... ține
cu strictețe la linia realismului tradiționalist (...) reușeste să se mențină
într-o echidistanță de trei riscuri majore: idilismul semănătorist, realismul
socialist și didacticismul...” Concluzia:
„Povestirile lui Tatian Miuță evocă o
lume autentică” o completăm aici cu
simțirea noastră: Noi oltenii, citind
cu voce tare, avem cu noi și fremătul
special al sonorizării cuvintelor, ardeiate și repezite cu perfectul simplu
și cu parfumul cuvintelor rare..., iar
pozele și desenele, cu portul popular
iscă în noi ritmurile și sărbătorescul
grădinilor, ca în duminicile tuturor
contemplațiilor... Dan Șalapa, prof.,
scriitor, din Draobeta Turnu Severin,
ne prezintă un adevărat studiu - „Conservarea lumii
satului tradițional românesc, o lume în destrămare”- ,
constatând valoarea cărții autorului recenzat și din
această perspectivă. O face propunând o analiză pe
text, pe calupuri de citate reprezentative. Ne ia de
mână, foarte didactic, și argumentează prin cuvintele
autorului, sugerându-ne o abordare a textului să ne fie
mai pe înțeles. Ne-o spune și explicit: „Ca să înțelegi
o astfel de lume, în rosturile și rostirile ei, îți trebuie o
anume instruire, o inițiere...”! Iar despre importanța
mesajului cărții spune:„... conservarea acestei lumi,
așa cum a ales a se face de către autor, prin acest
gen literar, presărat cu accente memorialistice, și cu
unele ilustrative, dar bine alese (...) este importantă
și din perspectiva dialogului cu modernul, care, la
rândul său, oricât ar fi de inspirat de alte culturi
și de coordonate universale are nevoie de filon
național , de referințe autohtone. (...) Literatura de
genul practicat de Tatian Miuță, voit tributară lumii
satului românesc, este (...) importantă...!” (din multe
motive... f. Importantă s.n). Garofița Jianu, poeta din
Constanța,
Remarcă: „originalitatea limbajului”, „interpretarea filosofică a existenței în sensul major al cuvântului”, „redarea artistică a satului oltenesc”. Concluzia
ei este fermă: „Proza lui Miuță are tot ce-i trebuie pentru a plăcea cititorului.” Suntem întru-totul de acord
cu sentințele poetei, inclusiv cu eticheta de „comori
epice” pusă povestirilor, „pe înțelesul tuturor” și cu
remarca , privind expresivitatea și talentul de-a da
viață cuvintelor, ale dăruitului nostru autor. Daniel
Luca, poet din Timișoara, își intitulează cronica:
„Întoarcerea în satul vâlcean”. „Povești de viață,
povești cu tâlc, povești de dragoste se îmbină întrun tot armonios spre a descrie o lume a satului așa
cum este ea, cu bune și rele, cu suferință și bucurie...”
Așa o spun criticii „de meserie”, așa cred și eu, plăcut
impresionat de cele citite, apoi în consens , cu multe
impresii... vă recomand să citiți o carte frumoasă și
să vă puneți, față către față părerile proprii cu cele
constatate de criticii, eroi și ei în cartea lui Tatian
Miuță.
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Direcția nouă a poeziei românești!
Ionuț ȚENE
„Nu există poeți, ci poezie” am
putea spune, dacă l-am parafraza pe
Nichita Stănescu, după un interviu
oferit pentru TVR, la începutul anilor
`80 ai secolului trecut. Urcând pe
filonul liric la izvoare, originile poeziei
se pierd în negura începuturilor
umane, atunci când omul privea mirat la stele și lună
sau la natura înfricoșătoare și acaparatoare. Omul s-a
născut cu focul poeziei în inimă. Fiorul și emoția lirică
face parte din natura umană, doar cei ce se cheamă
poeți trebuie să acceseze o maieutică socratică de
a descoperi filonul liric din om. Deși critica și istoria
literară au analizat poezia de-a lungul vremurilor, ca
o evoluție pe etape, creația lirică, de fapt, transcede
epocile. Criteriul sau referențialitatea s-a schimbat,
mai ales, în ultimele secole odată cu simbolismul,
precum și cu poezia modernă și de avangardă, dar
esența poetică a rămas. Poezia, ca emoție a forței lirice
a necunoscutului, nu s-a schimbat în fundamentul
intim al transmiterii inefabilului care tresaltă inima și
înfiorează sufletul. E adevărat forma și expresia, acel
fel de a transmite fiorul și filonul liric s-a schimbat
conform curentelor literare și spiritului fiecărei epoci.
Poetul face parte din timpul său și este impregnat
de spiritul epocii, acel ”zeitgeist” inconfundabil.
Forma și expresia poetică de-a lungul secolelor a fost
clasică, cu forme, ritmuri sau prozodie fixă. Poetul
reda sonor și ritmat o realitate cognoscibilă. Doar
odată cu modernismul, de la Charles Baudelaire și
Edgar Poe încoace, poezia și-a schimbat criteriul și
referențialitatea, renunțând gradual la canoanele
formei, alegând versul liber și un ritm interior eliberat
de „patul lui Procust” al rimei și tropilor.
Criteriul poetic își creează propria realitate
incognoscibilă, în care muzicalitatea și rima își pierd
sonoritatea. Armonia exterioară devine istorie. Cu
simboliștii și moderniștii, mergând pe manifestele
poetului Stéphane Mallarmé, s-a pus mai mult
”obscur” în poezie, iar avangarda a destructurat
lexicul și a exacerbat clișeele verbale în automatisme
aleatorii. Neo-avangardismul și post-modernismul
a exilat lirismul din poezie, transformând prozodia
în proză. Inițial moderniștii au scris poeme în proză
ca, mai apoi, post-modernii să scrie doar un fel de
proză sub formă și cu titlu de poezie. În România,
vârful promovării poemelor în proză, ”redenumită”
poezie a fost atins de către generația `80. Destui poeți
optzeciști au realizat ”fundătura” în care au ajuns
și au apelat la inter-textualism, ca la o recuperare a
unor texte poetice pentru a umple golul poemului
descarcerat de filonul liric. Dacă modernismul a
schimbat criteriul poetic și a intrat în faza obscurului
și în sinecdocă, având propriul ritm legat de expresia
lirică ca sugestie a necunoscutului și neînțelesului,
poezia post-modernă a eșuat pe țărmul prozaic al
prozei scurte în care ritmul și lirismul s-au obnubilat
într-un imanent imediat, care nu se mai regăsește ca
parte a forței emoției.
Criticii literari au eșuat în a explica ceea ce nu se
poate explica, ci doar a se simți poezia. Poeții post-
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moderniști, în dorința lor de a revoluționa versul,
au risipit lirismul în obscur, poantă și mesaj incifrat.
Eliberarea de poeticului în sens tradițional, clasic
sau modernist a dus la eșecul poeziei post-moderne,
pentru că poeții în goana lor febrilă doar după înnoirea
limbajului și schimbarea referanțialității, pentru a nu
se confunda cu înaintașii și a sparge tiparul prozodiei
clasice, s-au îndepărtat întrutotul de lirism și au căzut
în capcana prozei seci, denumită cu emfază poezie.
Ritmul poetic și forma de organizare a emoției este
o constanță a liricului și o expresie a inconștiutului. În
ultimii ani, poeții reîncearcă o recuperare a filonului
liric captat din fiorul ancestral. Căutarea și captarea
focului viu al lirismului arhetipal este provocarea
noilor generații.
Direcția nouă în poezia românească recuprează
liricul într-o formă revoluționară a limbajului. Este o
sinergie acută între tradiție și inovație, precum și o
încercare curajoasă, dispusă între clasic și avangardă.
Se revine la forma expresiei forței emoției, ca mesaj
liric și la o eliberare din imanentul sufocant spre
o refacere a legăturii cu un dincolo, spre o nouă
conexiune cu transcendentul. Guillaume Apollinaire,
într-un cunoscut eseu despre poezie din 1918, spunea
că în poezie ”curajul contează, nu reușita„. Acel curaj
de a exprima altfel forța emoției este paradigma
direcției poeziei noi. Limbajul este doar un înveliș,
un vehicol sonor și ”colorizant” al expresiei emoției
necunoscutului și a sensibilității lirice.
În comunicarea post-modernă s-a ivit și din
imposibilitatea reprezentării expresiei lirice a
inconștientului, datorită refulării emoției poetice
prin canon, teze și preconcepții. Post-modernii au
pus accent pe formă, nu pe criteriul poeziei, care
este același și universal valabil în sufletul colectiv al
forței emoției. Poezia nouă vine cu sensibilitatea
și reinventează lirismul printr-o abordare inedită
a versului și cuvântului pentru a reda vibrația forței
emoției și lumea sensibilului inconștiut. Poezia
nouă a ales o formă instrumentală chirurgicală de
a exprima puterea emoției lirice dincolo de versul
modernist și cuvântul transformat de lettrism-ul postmodernității. Poezia nouă operează direct asupra
cuvântului, disecându-l în părți ale întregului. Așa s-a
născut în poezia românească, din anul fatidic 1993,
ideea ”cuvântului tăiat”, iar noua poezie operează pe
lexem pentru a capta filonul liric originar și a-l reda
emoției colective într-un limbaj proaspăt și înnoitor.
Sinuozitatea versului post-decembrist este o cale
inedită de a capta izvorul liric al originalității. Disecarea
cuvântului este o metodă aplicată de a se transmite
emoția arhetipală în poezie. Această complicată
”întorsătură” a versului nu are, paradoxal, legătură
cu forma limbajului, ci, mai degrabă, cu posibilitatea
transmiterii mesajului forței emoției, paradigmă
înțeleasă de poeții noii direcții.
Refuzul automatizării limbajului este o formă de
protest față de repetitive, teză și clișeu, care înneacă
emoția lirică în futilul prozaic. Poezia nouă reface legătura literaturii cu transcendentul și readuce visul ca
putere a forței emoției în creație. Poezia nouă conversează din nou cu zeii, ca și înaintașii antici, pentru că
poetul este, de fapt, un contemporan cu zeii. Poezia
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nouă revoluționează cuvântul pentru a putea comunica
cu emoția și a restaura, astfel, lirismul. Dicteul este
o formă de expresie a sensibilității lirice aflate în
conexiune cu transcendentul, nu un automatism
autonom sufocat de imanent, așa cum se propune
din partea post-modernilor. De fapt, în poezia nouă
obscurul este claritate în sens poetic și incomunicarea
o comunicare lirică originară. Poezia este curaj și
autenticitate – o renașterea a forței sensibilului.
Poetul spaniol Gongora a scris în secolul XVII pentru
”cititorul inexistent”, în realitate, peste timp, pentru
cel din secolul XX, fiind redescoperit de Garcia Lorca și
pleiada sa din anii `20, ca precursorul modernismului
și doar atunci înțeles de public, cât poate fi de
neînțeleasă poezia. Poezia reprezintă o dialectică care
aparține ambivalenței poetului și cititorului. Poezia nu
este creație, ci inovație totalizantă.
În poezia nouă ambivalența este neclaritate și
nesemnificat. Poeziile sunt reverberații ale cititorului,
ca receptor al filonului liric. Prin receptor poezia este
euristică, deconstruiește conceptual și criteriul poetic
pentru a excita emoția. Moderniștii și post-moderniștii
s-au referit la cuvânt ca expresie lirică, poezia nouă
a tăiat cuvântul într-o manieră deconstructivă și
ambivalentă. Paronomaza nu mai este o referire la
cuvânt, ci la o parte a acestuia pentru a surprinde
silaba supremă care să ofere emoția absolută a
sensibilității. Direcția nouă se adresează cititorului
viitor care vibrează la forța emoției ce vine din origini
și este originară. Reîntoarcerea inconștiutului la
transcendent este forța sensibilității poeziei recente,
ce caută cu febrilitate rădăcinile liricului și limpezimea
izvoarelor tulburate de emoția incandescentă. Forma
este o disecare a cuvântului pentru ca lexem-ul să
exprime esența transmisă de sensibilitate, ca vehicol
a forței emoției. Referențialitate se schimbă pentru a
se restaura în claritatea incomunicării unui Marsyas
reînnoit. Poetul cântă din nou din flaut, iar renașterea
liricului este un mesaj retransmis din incoștiența –
conștientă a sufletului primar izvorât din sensibilul
atotcuprinzător. Poetul generației recente vede
poetic lumea. Poetul refuză proza lumii și percepe
doar sensibilitatea și emoția, pe care o redăruiește
prin inconștiut comuniunii sufletești. Poezia redevine
astfel expresie lirică a forței emoției.
Poeții români din Ardeal, care s-au afirmat după
1990, au impus pe scena lirică o de-gramaticalizare
a limbajului poetic pentru a se reinventa poezia, ca
expresie a forței emoției. Plurisemantica cuvântului este
o paradigmă a noii direcții poetice, o constanță a mesajului incomunicării. Praxis-ul noii poezii este al reînnoirii limbajului liric, pornind de la de-gramaticalizarea cuvântului și lexem. Partea cuvântului reinventat este calea cea nouă a lirismului. Direcția nouă refuză incestul formei cu criteriul, refuză anarhia lirică
post-modernă, prin destructurarea cuvântului și restaurează, într-o manieră originală, lirismul. Poezia nu
mai aparține poetului, ci doar textului liric, pe care
îl transcrie cititorul în istoria emoției sale. Poezia nouă frânge alianța poeților cu proza și prozodia intertextualistă, impunând cu impetuozitate adoptarea
”cuvântului întors”, ca o resurecție a necunoscutului
liric. Polisemantismul ”cuvântului tăiat” este
provocarea noii poezii. Destructurarea cuvântului și
reinventarea sensurilor lexem-ului pentru a capta
filonul liric sunt repere ale poeziei noi în reformarea
formei poeziei prin redarea inconștiutului sensibil.
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LA ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI A FOST LANSAT VOLUMUL
- ALBUM „MARIA, DOAMNA VOIEVODULUI SFÂNT
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”

L

ansarea volumului album, „Maria, doamna
voievodului sfânt Constantin Brâncoveanu”
având-o ca autoare pe Iuliana Mateescu și realizat
în colaborare cu Centrul Cultural al Municipiului
București ARCUB prin implicarea doamnei Mihaela
Păun, a avut loc la Arhiepiscopia Râmnicului în data
de 07 mai 2022 și a fost patronată de ÎPS Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, Domnia Sa deschizând
evenimentul printr-un cuvânt de binecuvântare pe
care redacția noastră îl dă mai jos...
« Onorat auditoriu, Hristos a înviat!
Cinstirea Sfinților Martiri Brâncoveni, scrierile
închinate acestora, panegiricele și portretele votive
descoperă, deopotivă cu asumarea crucii de către o
întreagă familie, chipul Doamnei Maria Brâncoveanu,
una dintre cele mai impresionante prezențe feminine
ale neamului nostru și între cele mai alese din lumea
întreagă, prin modul în care a oferit sens nădejdii și a
arătat că suferința întru îndelungă răbdare și deplină
ascultare, îmbrăcată în haina îndoliată a smereniei,
prilejuiește gustarea bunătăților viitoare.
Virtuțile doamnei Țării Românești așază întreolaltă
credința sa nezdruncinată și dragostea puternică ce
se alătură demnității și jertfelniciei. Gingășiei materne
și discreției cu care participa alături de Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu la treburile Curții, în care
a dezvăluit o exemplară putere de muncă prin vocația creatoare manifestată cu prisosință în actele ctitoricești și în sprijinirea dezvoltării artei românești la
îngemănarea veacurilor al XVII-lea și al XVIII-lea, a alăturat, într-un mod cu totul răvășitor, puterea izvorâtă
din nemângâiata suferință pricinuită de martiriul
bărbaților din familia sa. A rămas peste veacuri pildă
a demnității pentru felul în care a răbdat temnița
mucenicește și a respins orice compromis.
Chipul său a fost înfățișat alături de cel al Sfântului
Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, al fiilor lor
sfinți Constantin, Ștefan, Radu și Matei și al celor

D. Nane, M. Păun, ÎPS Varsanufie, Iuliana Mateescu,
C. Olariu

Mihai Neamțu ...

șapte fiice - Stanca, Maria, Ilinca, Safta,
Ancuța, Bălașa și Smaranda, în tablourile votive din bisericile mănăstirilor
Hurezi, Surpatele și Mamu, ca de altfel
și în alte biserici pe care le-a ctitorit și
le-a oferit neamului drept chivote ale
credinței.
S-au împlinit 300 de ani de la Martiriul Sfinților Brâncoveni, ani în înșiruirea cărora s-a vorbit, întru totul îndreptățit, despre virtuțile familiei, despre neegalabila perioadă brâncovenească a culturii române, s-au alcătuit
studii și volume monogra-fice dedicate
familiei, însă i-a revenit doamnei Iuliana Mateescu
meritul de a oferi culturii române un album monografic
închinat Mariei Brâncoveanu.
Albumul, realizat într-o frumoasă colaborare cu
Centrul Cultural al Municipiului București ARCUB,
prin implicarea doamnei Mihaela Păun, încununează
mănunchiul virtuților cu care și-a înzestrat viața
Marica, cea alintată și adorată de bunicul Antonie de
la Popești, domn al Țării Românești, cea întru totul
iubită de sfântul ei soț, voievod și martir, cât și de
întreaga sa familie ce a devenit leagăn al sfințeniei,
cea care a atras admirația nu doar în lumea creștină,
ci și în rândul celor care i-au martirizat familia.
Așezând-o nu doar alături de Sfântul Voievod
Martir Constantin, ci în mijlocul familiei Brâncoveanu,
ca descendentă a unei familii de domn al țării, ce se
bucurase în tinerețe deopotrivă de atenția și educația
de la curte, dar și de cea primită în preajma familiei
Cantacuzinilor, una dintre cele mai influentele și
educate familii ale veacului, autoarea îi descoperă
Doamnei Maria Brâncoveanu frumusețea, eleganța
și cultura tinereții, iubirea, devotamentul, evlavia,
chibzuința și discreția vieții de familie, slava domniei
și crucea suferinței nemângâiată din perioada
martiriului, al închisorii și al exilului, precum și puterea
primită ca dar de la Dumnezeu, pentru a se îngriji de
recuperarea trupurilor martirilor, de mângâierea
fiicelor rămase în viață și de reașezarea demnității în
sufletele urmașilor săi.
Albumul este, așadar, o invitație
spre a desluși excursul vieții
doamnei Maria Brâncoveanu, unul
autentic și cu totul răvășitor. În felul
acesta, Doamna Maria Brâncoveanu
răzbate istoria celor trei veacuri,
într-un „strigăt de durere” în

(Urmare din pag. 3)

În Iisus al meu despre care scrie Gabriel Liiceanu, acesta ne relatează că este
normal și legitim ca filozofii să extindă anumite analize de idei totalitare începând
de la platonism, aristotelism și stoicism, până la materialismul lui Marx, inclusiv
utilitarismul lui John Stuart Mill. Mihai Neamțu ajunge la concluzia că atunci
când îți propui să înțelegi creștinismul e necesar să te raportezi la vârfurile gândirii teologice ale lui Pavel, Origen, Irineu din Lyon, până la Dostoievski. Cartea
se încheie cu un capitol bogat despre Biblia & crezul de la Niceea-Dosar Filologic, foarte documentat ce aruncă o lumină asupra esenței creștinismului, fiindcă
Mihai Neamțu descoperă libertatea, meditația, liniștea și bucuria unei conversații
necenzurate, sau auto-cenzurate, despre Dumnezeu, suflet, istorie și condiția

conștiința românească. Povestea vieții
Doamnei Maria Brâncoveanu, rescrisă
cu multă pasiune, este un exemplu de
jertfelnicie, smerenie și demnitatea pe
care poporul român le-a dăruit întregii
lumi.
Mulțumindu-vă pentru participarea
la evenimentul prilejuit de lansarea
volumului „Maria, doamna voievodului
sfânt Constantin Brâncoveanu”, în aceste
zile de sărbătoare suntem încredințați că
dragostea cu care Doamna Maria Brâncoveanu a slujit Biserica, familia și neamul se așază drept temelie a comuniunii
întru bucuria sfinților.
Hristos a înviat!
† Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului
În sala Iosif Episcopul a Centrului Eparhial, unde a
avut loc lansarea de carte, au fost prezenți oameni de
cultură ai Râmnicului, elevi ai Seminarului, și, alături de
cele două doamne: Iuliana Mateescu și Mihaela Păun
care a prezentat-o pe autoare, aceasta, făcând o amplă
prezentare carții, a mai citit un poem închinat Mariei
Brâncoveanu, sub semnătură personală, domnul Prof.
Dr. Ioan St Lazăr... Desigur, în final, ÎPS Varsanufie a
mulțumit celor două doamne pentru volumul tocmai
lansat, a mulțumit tuturor participanților la acest act
de cultură care a relevat personalitatea excepțională
a Mariei Brâncoveanu....Să nu uităm că sute de lalele
din Olanda poartă numele Doamnei Țării Românești
Maria Brâncoveanu!...« Laleaua „Doamna Maria
Brâncoveanu”, cea dintâi lalea olandeză cu
nume românesc, este pentru prima dată
expusă – la Pavilionul Willem-Alexander
din Parcul Keukenhof, în Olanda. Acest
soi este cultivat începând din 2018, iar
lalelele expuse pot fi admirate până în
15 mai în Parcul Keukenhof. ...Laleaua, al
cărei nume a fost ales la inițiativa Asociației Femeilor Ortodoxe Române „Doamna Maria
Brâncoveanu” a parohiei românești din Schiedam/
Rotterdam, a înflorit anul acesta pentru a treia oară.
325 de bulbi din acest soi unic au
fost înscriși de cultivator, Christian
Kolk din Kloosterburen, în expoziția în aer liber organizată în cea
mai frumoasă grădină de primăvară
din lume. » (basilica.ro, 02 05 22)

Simona Maria KIS

umană ca suport al acţiunilor pe care omul îşi doreşte să le desfăşoare, în vededrea
atingerii scopului propus. Condiţia umană i se subordonează, fără ca natura umană
să devină o condiţionalitate incontestabilă în atingerea acestui scop.
În opinia mea, condiţia umană se referă la acea stare a individului, care
îi permite să se manifeste în faţa semenilor săi, în societate, sau în raport cu
nevoile şi aspiraţiile sale. În funcţie de aceste două criterii, mai mult sau mai puţin
obiective, individului i se pot atribui, sau îşi poate aroga , în funcţie de starea sa
interioară sau de percepţia din exterior, calităţi, stări, însuşiri. Volumul semnat de
Mihail Neamțu ne dezvăluie o minte strălucită un mare interpret al creștinismului,
în speță ortodoxia, o inteligență ce “despică firul în patru” al “partiturii teologice”
capadociene într-o discuție fructuoasă cu libertatea inconștientă, așa zisă
progresistă, și creștinismul materialist al diferiților filozofi ai prezentului.
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SCHITUL DE PE GRINDUL CEATAL
„Singura cetate ce nu se poate lua cu sila este sufletul omului”. (N. Iorga)
Ananie IVANOV

P

latbanda de aluminiu, care îmbrăca întreaga
lungime a chilei de stejar a bărcii, tăia apa ușor
maronie a canalului, făcând deplasarea ambarcațiunii
lesnicioasă și sigură. În mod obișnuit, marangozii
nu obișnuiau, la finalizarea construcției unei bărci
de lemn, să adauge, pe întraga lungime a chilei, un
asemenea artificiu metallic. Barca se livra celui care
a comanadat-o fără platbanda de aluminiu. Numai
că anumiți pescari, cu mintea neliniștită, mereu în
căutarea unor soluții noi, au observat că trasul bărcii
pe gheață, în timpul iernii, ar provoca uzura chilei; motiv pentru care au recurs, după o sumă de încercări, la
fixarea pe lungimea exteriorului chilei a acestui produs metalurgic nou-apărut prin depozite de materiale
de construcții, fixând-o țeapăn cu holțșuruburi, cu
capurile meșteșugit ascunse în partea de jos a bărcii.
Stufărișul și frunzele lucioase ale papurei, care
străjuiau malul în preajma căruia înainta barca de
lemn, se ploconeau parcă în fața acesteia, aplecându-se până aproape de luciul apei în semn tacit de
considerație înaintea celor care se aflau așezați pe
sidelcile bărcii. Desigur, gestul plocnelii putea să fie
doar o părere, neforțată în niciun fel de o anume
supușenie din partea naturii vii a vegetației deltaice.
Și totuși, oriunde se întâlneau pâlcuri de stufăriș și
păpuriș, inevitabil și invariabil se repetau asemenea
închinăciuni, determinate de fluxul apei pe care o sorbea barca în mersul ei.
După zilele plictisitoare, datorate scurgerii neostoite din ceruri a ploii mocănești, reci și pătrunzătoare,
peste întinderile deltei a revenit căldura neobișnuită,
fără urmă de nori pe întreaga întindere cerească, cât
era ziulica de întinsă pentru acest sfârșit de septembrie. La răscrucea zilei se așeza chiar un soi de toropeală,
specifică zilelor verii, care te forța să-ți pitești ființa la
umbra densă a vreunui copac ori, mai bine, în tihna
răcoritoare a casei cu pereții groși de ceamur.
Barca obișnuită de pescari, a cărei construcție era
pe punctual de a dispărea printre oamenii deltei, căci
marangozii din ultimul timp se puteau număra pe degetele unei singure mâini din cauza concurenței acerbe pe care le-o făceau bărcile din fibră de sticlă, mai
ieftine și mai simple în exploatare. Dar, câtă vreme
continua să lucraze și un singur marangoz, având în
spatele său o incontestabilă experiență profesională,
și asta măcar într-o singură localitate, se găseau și
cumpărători de bărci, ieșite din mâinile lui, fie că erau
simple năpărci de paisprezece crivace ori chiar bărci
de douăzeci și unu – douăzeci și trei crivace, potrivite
pentru campania de prins scrumbie de Dunăre.
Ambarcațiunea, al cărei corp fusese cătrănit încă
din luna martie a acestui an, se deplasa sub impulsul
elicei unui motor de douăzeci de cai putere, având
la pupa un bărbat cu vârsta trecută de șaizeci de
ani, care mânuia brațul motorului, privind neîncetat
spre înainte. Avea înfățișarea comună pescarilor din
această parte de lume, având fața cuprinsă de o barbă
în care începuseră să se vadă și câteva fire cărunte.
Spre comparație cu vechii lipovenii, care își lăsau
barbă, de regulă, după împlinirea vârstei de cincizec
de ani, din considerente care proveneau din însăși
tradiția etniei lor, rusnacul Olexa – căci așa îl chema
pe bărbatul de la cârma bărcii – purta barba din mo-
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tive mai degrabă religioase, întrucât, fiind cântăreț
la strană la mănăstirea ortodoxă pe stil vechi din
apropierea satului său natal, considera a fi cu totul
firesc să-și lase barba, de care se îngrijea la intervale
de timp, nelăsând-o să-i crească mai mult decât se cuvenea unui drept creștin.
Ascultarea smerită după preceptele viețuirii întru cele sfinte, cum le considera el, atinsese la acest
bărbat forme dintre cele mai categorice, neacceptând
de mulți ani în propria-i gospodărie, nici cel mai banal
aparat de radio, dar nici televizor, deși toți vecinii lor,
de pe ambele părți ale uliței, se lefăiau seară de seară
în preajma ecranului aducător de știri proaspete ori
poveștile, pe cât de banale, pe atât de încălcite, ale
vreunei telenovele.
Privind lucrurile din acest punct de vedere, se putea
afirma că Olexa și femeia lui aleseseră un mod de viață
aidoma pustnicilor din vremuri noi, prin refuzul lor
de se împărtăși din noutățile de care erau dornici locuitorii satului lor. Și nu doar aceștia… Dar nu era așa.
Cele două mijloace moderne de comunicare
- radioul și televiziunea, pe care, oricum, le plăteau
datorită încasării contravalorii serviciilor acestora
împreună cu taxa pentru energia electrică - erau, în
viziunea lui Olexa, instrumente parșive ale unei propaganda pe cât de nocive, pe atât de distrugătoare ale
echilibrului sufletesc, pe care reușeau s-o anihileze
doar printr-o lectură asiduă a cărților bisericești.
Și apoi, privind pe scara istorică aceste noutăți
tehnice erau, totuși, cu totul de data recentă; căci pe
vremeea tinereții sale nici nu se putea vorbi în sat de
asemenea ”drăcovenii” pe la casele oamenilor.
Evident, cărțile bisericești, atîtea câte le avea, le
citea doar în zilele de repaus, când nu se afla în baltă,
în apropierea sculelor sale de pescuit.
Căci, trebuie să precizăm din capul locului, meseria lui Olexa, pe care o practica ca anagajat cu acte în
regulă la o intreprindere piscicolă de stat de la vârstă
de șaisprezece ani, era aceea de pescar de delta, obișnuit cu toate mărunțișurile și ascunzișurile acestei profesii pe cale de dispariție din cauza unor condiții dintre cele mai vitrege din ultima vreme. Deși întregul lui
stagiu de pescar s-a derulat în cadrul unei singure intreprinderi, apropiindu-se de vârsta pensionării, s-a văzut nevoit să se întrebe cu acuitate de sfârșitul destinului lui de pescar al statutului. Aceasta, deoarece, la scurt
timp după schimbarea regimului politic din țară prin
așa-numita ”revoluție din decembrie”, s-a constatat, pe
cât de repede, pe atât de precis, o schimbare radicală
a atitudinii unui cerc restrâns din conducerea intreprinderii, îndeosebi în comportamentul directorului.
Acesta, aidoma celorlalți directori de piscicole
din delta, văzându-se eliberat de povara apartenenței
la Centrala ”Delta Dunării”, care tocmai fusese
desființată, s-a trezit peste noapte mare patron peste
cherhanale, amenajări, lacuri și canale, afișând față
de întregul personal al intreprinderii aere de stăpân
incontestabil. Și, ca orice patron care se respectă,
prevăzând eventualitatea unor posibile neplăceri,
și-au chinuit zile în șir mintea înghesuită spre a cloci
forme dintre cele mai ciudate de transferare către
rudele apropiate – fii, fiice, gineri, soții ori chiar mame
aflate la vârsta senectuții,- cu titlul timid de închiriere,
dar cu văditul scop al pierderii treptate din vedere,
prin urmare și de sub control, a anumitor bunuri prof-

itabile din inventarul mobil sau imobil al intreprinderii.
În acest chip au apărut personaje intersante prin obiectivele lor, mai mult ori mai puțin bine ascunse; iar
numele de Cristocea, Popoiu ori Ursea, ca să numim
măcar trei dintre acești vajnici doritori de îmbogățire
precipitată, deveniseră emblematice pentru acțiunile
lor de interes strict personal.
Evident, sculele pescărești principale, aflate în grija brigadierilor artelurilor de pescari, cum ar fi carmacii, talienele marine, talienele de baltă împreună cu
sumedenii de vintire, năvoade, setci și ave,- căci de celelalte scule mărunte nici nu se punea vorba,- începuseră să fie subtilizate discret de aceia în inventarul
cărora se aflau, - brigaderii, adică - cu scopul punerii la
adăpost de rapacitatea vădită a directorilor. (Va urma)

CORNELIU
COLPACCI
Familia
Familiile sunt, prin definiție, binecuvântate de către
bunul Dumnezeu; iar atunci când, printr-un anumit
har, există o simbioză lăuntrică, „familia” este precum o floare într-un deșert existențial.

Liantul
Atunci când iubim (sincer) România, sentimentul co
incide cu iubirea de sine.
Simțământul acesta reprezintă, într-adevăr, cartea
de identitate a românilor cu crez adevărat.
Restul este fie istorie, fie viitor.
Ziua de azi nu este altceva decât „liantul” dintre ele...

Prietenie
Între oameni cu caracter, întotdeauna există premisele realizării unei prietenii adevărate!

O pasăre prin timp
Ești o pasăre călătoare prin timp;
Te hrănești din floarea vieții
Lăsând în urma ta roua frumuseții.
Zbor planat prin secolul armoniei
Pe un ritm de fâlfâit al veșniciei.
Penele-ți reflectă lumina secolului prin care treci:
Pana violet – timpul când Pământul era în formare;
Pana neagră – timpul când omul distrugea
Ceea ce făcuse cu mâna sa, distrugându-se pe sine;
Pana albă – timpul când oamenii erau prieteni;
Pana roșie – timpul când oamenii luptau pentru a fi
ca frații;
Pana de culoarea azurului – timpul ce urmează,
Timpul când omul va fi OM.

Iubirea
Iubirea, este cel mai de preț dar.
Iubirea însemnă viață.
Iubirea însemnă existență.
Iubirea înseamnă atemporal, adică Infinit, adică
Dumnezeu!

Freamătul vieții - copleșit de vise și de visuri!
Rodica Felicia MATEI

F

reamătul vieții este copleșit
de vise și de visuri!
Și pentru a sufletului știință, visul
este superb, visele și visurile sunt
magnifice!
Câteva exemple grăitoare care ar
fi de arătat, trebuie făcute să funcționeze numai în măsura în care explică... Ce important
este cuvântul, dacă știi să îl rostești...
Visul reprezintă starea celui cuprins de gânduri și
amintiri plăcute.
Visul este o iluzie deșartă, o aspirație irealizabilă,
o dorință arzătoare.
Frumos este să îți vezi visul cu ochii, să ai o viață de
vis, să vezi frumusețea acesteia ca prin vis, să ai clipe
în viață care nici nu îți trec prin vis, să nu fii de vise rele
sau urât ca toate visele, să nu faci ca toate visele în
viață, să umbli ca un fior prin lumina tremurată de vis,
să fii un visător, totul să fie în jurul tău vis și armonie,
iar noaptea liniștea viselor și a visurilor să se aștearnă
peste sufletul tău!
Visele îndeplinesc exersarea vocației, atingând
supremul - Îndeplinirea Visurilor!
Visele sunt o proiecție a visurilor, iar visurile o
proiecție a viselor. Dar să nu uităm că toate visele și
toate visurile au prețul lor.
Visurile se întretaie cu visele! Îngemănate dar
totuși atât de diferite. Navigăm în infinitul ocean al

Universului pe tărâmul viselor, având ca destinație împlinirea visurilor. Visele dacă nu au aripile imaginației
pozitive nu sunt bune; dacă visurile nu sunt bune,
pozitive, atunci sunt zadarnice sau pot deveni chiar
potrivnice. Visele nu zboară dacă nu le dai aripi.
Visurile de asemenea, cu toată grandoarea lor., dacă
nu au aripile viselor, nu pot să își etaleze puterea
cu care au fost binecuvântate! Diferite dar totuși
apropiate prin cuvântul tandru al bătrânilor noștri. În
zadar te ispitesc visele vieții nestatornice, fără visuri
sunt zadarnice! În zadar îți spui cu toată credința că
încă ai vise, dacă nu ai și visuri.
Vise frumoase și binecuvântate! Voi ne lăsați să
ținem legătura cu cei care au părăsit acest tărâm! Voi,
vise, sunteți atât de minunate! Voi, vise! Cuvintele îmi
sunt deșarte pentru voi! Consider că sunteți cel mai
frumos dar pe care îl poate primi cineva! Poți umbla
lumea în lung și-n lat, te poți privi în trecut sau în viitor,
te poți întâlni cu persoane dragi, într-o lume paralelă,
care chiar dacă pare fictivă, poate să fie adevărată!
Frumoase vise! Dar se pare că și dureroase... Când
te trezește zgomotul dimineții, când realizezi că
minunatele vise, frumoase, miraculoase, delicate,
cu toată tandrețea lor nu sunt decât deșertăciune în
fața vieții, atunci te legi cu toate puterile de visurile
care se aștern în calea vieții tale - visuri pe care ți le
proiectezi, ți le imaginezi în mentalul tău, în memoria
ta, reluări din memoria ta sau din memoria retinei!
Visurile sunt cele care îți dau puterea și curajul de
a înfrunta spinosul drum care ți-a fost hărăzit! Lucrăm

cu zel chemarea Visurilor!
Dincolo de timp și spațiu, visurile se contopesc cu
visele, dându-ne tinerețe și iubire veșnică! Și iubirea
este singura care cuprinde și visele și visurile - călătoria
între trecut și viitor ca prin vis și cu multe visuri!
Să nu încetăm să credem în visele și visurile
noastre!
Însăși Mihai Eminescu, în fabuloasa ”Memento
Mori - Panorama deșertăciunilor” îmbrățișează visul
în ale sale versuri. Drept pentru care, vă redau spre
citire câteva versuri. Iar dacă aveți oarecare curiozitate, chiar vă îndemn să citiți cu băgare de seamă
întreaga poezie:

MEMENTO MORI

(fragmente - Mihai Eminescu)
Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur,
Când a nopții întunerec înstelatul rege maur 
Lasă norii lui molateci înfoiați în pat ceresc,
Iară luna argintie, ca un palid dulce soare,
Vrăji aduce peste lume printr-a stelelor ninsoare,
Când în straturi luminoase basmele copile cresc.
Mergi, tu, luntre-a vieții mele, pe-a visării lucii valuri,
Până unde-n ape sfinte se ridică mândre maluri,
Cu dumbrăvi de laur verde și cu lunci de chiparos,
Unde-n ramurile negre o cântare-n veci suspină,
Unde sfinții se preîmblă în lungi haine de lumină,
Unde-i moartea cu-aripi negre și cu chipul ei frumos. (...)

POTECI DE AUR PRIN ISTORIA STRĂBUNILOR NOŞTRI
„Altarele” neamului nostru

Nicolae CIUREA - GENUNENI

C

ei care doresc să ştie cum pulsa inima Daciei
pe vremea lui Burebista şi Decebal, să străbată
zona Munţilor Orăştiei, unde vor găsi zidurile de piatră
ale celor mai puternice cetăţi ale strămoşilor noştri:
Costeşti (acropola lui Burebista), Blidarul (o fortăreaţă
tipică), Piatra Roşie (o fortificaţie mai amplă), Feţele
albe (remarcabilă pentru terasele sale) şi însăşi
Sarmizegetusa (centrul religios şi cetatea de refugiu în
timpul marilor năpaste)1.
Pietrele din zidurile cetăţilor amintite – care au
înfruntat timpul milenar – nu trebuie să le privim ca
pe nişte simple şi reci pietre... Ele nu sunt pietre care
tac... Nu sunt mute... Ele vorbesc..., iar codul limbajului lor l-au dezlegat, de-a lungul anilor, harnicii cercetători de la Cluj2 (în frunte cu academicianul Constantin Daicoviciu şi fiul său Hadrian3) şi mai apoi de distinsul cărturar american Paul MacKendrick, preocupat
îndeaproape de viaţa şi evoluţia civilizaţiei geto-dacice, fapt pentru care a descris, cu amănunte, tainele
săpăturilor arheologice din zona Munţilor Orăştiei în
lucrarea sa de referinţă „The Dacian Stones Speak”
(„Pietrele dacice vorbesc”).
Aceste pietre nu trebuie să fie mişcate din locul
lor căci li se ia viaţa, dar nici lăsate să le acopere buruienile şi târşurile... Trebuie îngrijite şi respectate ca nişte
fiinţe pentru că între zidurile din care fac parte a fost
viaţă... o viaţă tumultoasă. Au fost vetre calde cu zâmbete şi jocuri de copii, cu cântecele duioase de leagăn ale

mamelor, cu interminabilele zile şi nopţi de veghe întru
apărarea cetăţilor de duşmani, cu uralele luptătorilor
victorioşi în cruntele războaie, cu sacrele ceremonii
închinate lui Zalmoxis, cu vaietele de durere şi scrâşnet
din dinţi – când sângele eroic boteza pământul Daciei
pentru un viitor nepieritor... Pietrele acestea sunt aurul
nostru istoric, mai preţios decât aurul geologic din
pântecele pământului... Pietrele acestea sunt altarele
în care s-a sfinţit fiinţa neamului românesc...
De aceea, fiecare trăitor, născut şi crescut pe pământul românesc are dumnezeiasca şi sufleteasca îndatorire de a urca Munţii Orăştiei, cel puţin odată în viaţa
sa, pentru a vizita aceste „altare”, ca să le mângâie cu
privirea, să le atingă cu sfială şi închinăciune ca pe
nişte sfinte moaşte..., iar la plecare să lase o lacrimă,
în semn că şi-a purificat sufletul şi cugetul întru iubirea
de tot ce avem mai sfânt... (...)
Zidurile astea de piatră nu sunt simple ziduri, nu
sunt simple pietre reci... Ele sunt părţi din „altarele”
în care s-a născut viaţa neamului nostru... Să nu uităm
aceste „altare”!... Să nu le uităm!... Să nu le distrugem
cu indiferenţa noastră!... Să le vizităm mereu!... Să le
iubim mereu!... Să le păstrăm în vecii-vecilor, căci ele
sunt adevăratul certificat al naşterii noastre în istoria
universală... Iar când va veni timpul să pribegim pe căi
ce duc departe şi mult neumblate... să lăsăm neatinsă
moştenirea „altarelor de neam” copiilor noştri, iar ei
s-o lase copiilor copiilor lor, mereu copiilor lor...
1. Paul MacKendrick, The Dacian Stones Speak(Pietrele
dacice vorbesc), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978, p. 51; 2. Idem; 3. Idem, p. 7.

MIC DAR POETIC OFERIT
STUPARILOR VÂLCENI
Prinţesa de Soare
Peste tot e zumzet fără încetare,
Întreaga stupină este-n sărbătoare:
Se mărită Matca – Prinţesa de Soare
Cu Flăcăul-Trântor, care-i tare mare...
Miile de albine vin la nunta lor,
Se-aşează în rânduri ca să plece-n zbor
Spre raza de Soare care le-ncălzeşte
Şi spre ceru-albastru ce le ocroteşte...
Dar, pe-un gard de sârmă ceva mai la vale,
Un pluton de vrăbii stă în nemişcare;
Ca s-atace nunta când le-o veni bine
Şi să-şi umple guşa numai cu albine...
Iată vine-alaiul având mirii-n frunte,
Vrăbiile atacă şi-ncep să se înfrunte...
Mirii dispărură, mulţi nuntaşi muriră,
Fetele-albine se şi răspândiră...
........................................................
Peste tot e zumzet fără încetare,
Nu-i de bucurie, ci e plânset mare:
A murit mireasa – Prinţesa de Soare
Şi scumpul ei mire -Trântor, tare mare...
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IOANA
COSMA
Felix SIMA

E

ste profesoară
de limba engleză la Universitatea din
Piteşti. Ca scriitoare,
Ioanei Cosma i-a fost
selectată, recent, o
piesă de teatru la un
festival de profil din America, la The
Jersey City Theater Center. La festival
au fost prezentate 10 piese de teatru
scrise de autori din Statele Unite,
Canada, Marea Britanie, Slovenia şi
România. Iar singura piesă de teatru
din România a fost „The Men from
the Mechanical Age”, scrisă de către
Ioana Cosma. Piesa este inspirată și îi
este dedicată tatălui ei, Ion COSMA,
profesor de istorie și artă fotografică la
fosta Casă a pionierilor din RâmnicuVâlcea, metodist la Palatul Culturii
și la Centrul Județean al Creației
Populare Vâlcea, artist fotograf.

BĂRBAȚII DIN EPOCA MECANICĂ
(Teatru)
- fragment -

Personaje: Uri: un fotograf, Raphael: un
ceasornicar
Scena I
Laboratorul luminat doar de lămpi roșii și verzi. Fotograful
este singur, spunând o rugăciune.
URI: - Tatăl nostru care ești/ Pentru că ești,/ Nu poți să nu
fii,/ Ființarea fiind primul tău atribut/ Tot așa cum a nu fi nu
este o opțiune/ Sau este?/ Unde sunt cei care nu sunt? (ușa
de metal scârțăie și luminile se schimbă)
RAPHAEL: - Buna ziua. Ești acolo?
URI: - Intră, prietene, vino aici, tocmai luam prânzul.
RAPHAEL: - Oh, este ora prânzului deja? M-am dus la
cimitir în dimineața asta să duc niște flori la mormântul
Măriei. Este o zi splendidă, ar trebui să mai ieși din bârlogul
tău, parcul este atât de frumos primăvara. Ce mănânci?
URI: Doar niște pâine cu brânză și aceste, cum se numesc,
roșii cherry.
RAPHAEL (oftează): - Era o vreme când culegeam roșii
din gradina părinților mei. Erau pline și zemoase și atât de
gustoase! Dacă nu le culegeam la timp, putrezeau în pământ
dar semințele rămâneau acolo sau erau ciugulite de păsări.
Haine călduțe că pâinea scoasă din cuptor pentru un suflet
pur și modest. Era suficient pentru a vedea cum trec zilele,
cum vine înserarea peste vitele, iarba și căsuțele noastre.
URI: - Îmi petreceam zilele privind în depărtare către

munți. Tăcerea era întreruptă doar de țipatul vulturilor și
șoimilor. Îmi amintesc greierii și cântecul lor tânguitor. Este
o amintire ca o carte poștală pe care unii oameni o prind de
oglindă, ea reflectă timpul și felul în care eram odată.
RAPHAEL: - Zilele și nopțile erau mai scurte, curgând ca
apa de izvor, eu eram grăbit să prind viața din urmă și sunetul
sirenelor care mă ademeneau către oraș, era ca un vis.
URI: - Buzunarele ne sunt pline de amintiri frumoase,
Raphael, ochii noștri înoată că niște pești nostalgici în apele
călduțe ale timpurilor de pace când tocmai începuseră
mașinăriile. Dar burțile ne sunt goale deocamdată, așa că hai
să mâncam ceva.
RAPHAEL: - Dacă insiști, dar nu pot sta prea mult, vine un
client cu un ceas.
URI: - Cum merge afacerea? Mai au oamenii nevoie de
ceasuri?
RAPHAEL: - Ca un pui de ciocârlie de sunetul cântecului
mamei sale, vin oameni cu tot felul de ceasuri: ceasuri
sovietice, ceasuri americane, Swatch-uri, ceasuri cu cuc,
pendule sau ceasuri de aur. Oamenii sunt atrași de ceasuri că
de filme sau muzică. Pentru mine vă rămâne mereu misterul
minutelor, secundelor, orelor ce se urmăresc și apoi reîncep în
fiecare altă zi.
URI:- Creierele noastre pot fi amăgitoare, nu lasă timpul să
te păcălească, Rapahel. Timpul este doar o convenție, o iluzie.
RAPHAEL: - Nu este adevărat. Este parte din planul
existențial al marelui artificier. Fără timp, am dispărea în găuri
negre, timpul este precum câmpurile magnetice.
(Continuare în pag. 13)

DINCOLO DE CURCUBEU, UN NUME DE PRIETEN
Corneliu MEDVEDOV

U

neori, când încerc să cânt
la pian, improvizez note din
partituri imaginare. Nici albe, nici
negre, precum clapele instrumentului,
ele alcătuiesc o melodie, o dulce simfonie, care deseori, încet, dar sigur,
îmi invadează subtil memoria, sufletul și inima. Sunt
nevăzute armonii înlăturând întunericul uitării, pregnante imagini ce formează un mare curcubeu, protector perpetuu, scut de argint viu colorat, pentru amintirile mele. Dincolo de cucubeu, întrezăresc un chip
cunoscut, clar conturat. Și „pentru că toate trebuiau
să poarte un nume”, el este NELU COSMA, prietenul
cu trei ochi.
Adevărat vă spun vouă: el avea trei ochi./ Cu doi
vedea lumea/ și cu al treilea/ o fotografia./ Tinerețea
mea/ era.
Atunci când FELIX SIMA, Domnul Suav al depărtărilor apropiate, m-a rugat să mai adun, din tolba-mi
cu amintiri vâlcene, un gând frumos și reprezentativ,
legat de prietenul comun NELU COSMA, am derulat
înapoi filmul rememorărilor. M-am oprit la perioada
în care, elev fiind în clasa a VI-a, frecventam cursurile
de la Cercul de Artă Fotografică, susținute de el la
Casa Pionierilor din Râmnicu Vâlcea. Le preluase, dacă
nu mă înșel, de la îndrăgitul profesor de geografie
CONSTANTIN CREȚU, cel mai cunoscut și apreciat
fotograf vâlcean din vremea aceea. Albumele sale
cu imagini-document reconstituie istoria integrală a
orașului de la poalele Capelei.
Multe secrete profesionale mi-a dezvăluit NELU
COSMA, pe care le-am aplicat și le-am dezvoltat
creator în cariera mea de fotograf, operator și cineast.
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Îi sunt profund dator pentru nenumăratele soluții
înpărtășite cu nelimitată generozitate puștiului care
eram. Vorbea simplu, nesofisticat, având un stil
pedagogic special, al cărui miraculos rezultat era că
tu, chiar tu, ești unic, ești cel mai important artist din
lume atunci când apeși declanșatorul aparatului de
fotografiat, oprind timpul într-o fotogramă. Și când ai
12 ani, e imposibil să nu-ți crezi profesorul.
Magisterul m-a și îmbogățit! M-a învățat cum
să multiplic, prin contact, fotografii alb/negru, ale
actorilor în vogă, ajutându-mă să-mi construiesc
propriul aparat necesar acestei îndeletniciri
aducătoare de serioase beneficii, atât materiale, cât
și intelectuale. Vindeam colegilor de școală, cu 2 lei
bucata, reproduceri ale celebrilor JEAN MARAIS,
GERARD PHILIPPE, SOPHIA LOREN, SARITA MONTIEL
și alții. Cu suma obținută vizionam de mai multe ori
același film, proiectat săptămânal la unul din cele
două cinematografe, „Modern” și „Unirea”. Uneori,
din aceleași beneficii, îmi permiteam să-mi invit, și
profesorul, dar niciodată n-a acceptat să-i plătesc eu
biletul! Asrăzi, eu însumi procedez la fel cu studenții
mei, aplicând „legea lui Cosma” !
Timpul trecea peste amândoi. Dar niciunul din
noi nu simțeam asta. Prelungi discuții purtam până
în miez de noapte, despre fotografie, film, teatru,
poezie, muzică și pictură.
NELU COSMA a fost și un fervent cineclubist, având
un loc aparte în „Istoria mișcării de cineamatori din
România” – volum masiv, pe care-l scrie bucureșteanul
octogenar DIMA BURCĂ, alt cunoscut cineclubist.
Profesorul COSMA a realizat, ca scenarist, regizor
și operator, deosebite filme, pe peliculă alb/negru de
16 mm – documentare, portrete, reportaje, eseuri
– pe care le developa și le proiecta singur. Dar nu-

mi aduc aminte, sau poate că nu știu eu, să i se fi
organizat o amplă expoziție personală de fotografie,
sau o retrospectivă cinematografică, așa cum merita
cu prisosință. Din păcate timpul trece și se răzbună,
unii oameni uită, alții dispar și toate momentele
unice înregistrate cândva, pe peliculă, de către acest
talentat artist fotograf și cineast, rămân suspendate
undeva, în aerul vag al trecutului. Probabil vinovat e
și el, fiind extem de modest.
Mereu frământat, sensibil, sincer, cu o enormă
putere de muncă, freneticul oltean coagula energiile
creatoare ale unor individualități total diferite, reușind
să le unească pentru a înfăptui remarcabile proiecte
culturale, cărora li se dedica total. De fapt, „se revărsa
în alții” – cum spunea PETRE ȚUȚEA despre el însuși.
Pentru NELU COSMA cel mai însemnat sentiment
este PRIETENIA. Era capabil de gesturi care te uimeau
– cum deseori mi s-a întâmplat și mie. Orice întîlnire cu
el era plină de cădură și de umor, destinsă și dezinhibantă. Îmi vin în minte părul său negru și creț, zîmbetul permenent de sub mustața îngrijită, calmul vocii.
Cred că, în domeniul fotografiei și filmului – în
afară de GOANGE MARINESCU, maestrul meu de la
Școala Populară de Artă – pentru mine, NELU COSMA
rămâne, artistul creator cel mai pregnant, cel mai
distinct și cel mai apropiat prieten vâlcean.
Este impresionant că toate calitățile sale le-a
moștenit fiica lui, IOANA, tânără și înzestrată
scriitoare, la început de drum. I-am citit cu justificat
interes piesa „Bărbații din epoca mecanică” și m-am
bucurat nespus pentru părinții săi, care au crescut-o
după reguli, principii și legi nescrise, existente doar
în lumea spiritelor alese din care, cu siguranță, și ea
face parte.
București, 22 iunie, 2022

EMILIA
AMARIEI

În derivă
Adeseori ies din casă și
nu știu încotro
cine le-o fi trasând tălpilor mele
sensul sau de cine ascultă
e ca și cum aș păși
împotriva mea
suflu cu putere în
flăcările destinului dar
nu le pot stinge
cu toată ploaia din mine
cicatricele vremilor apuse
ard precum spuza
pe vatra gândurilor
acum știu
ți-am fost ancoră și refugiu
de aceea, cu semnul de carte
așezat la o pagină goală
te scobești între dinți
azvârlindu-mi poemele
în patul lui Procust
Palimpsest
E ca și cum bule de aer cald
se joacă prin apele minții
iunie acesta pare scăldătoare
în care poeții se scutură de tristețe
o stare ciudată de bine
plutește prin sângele lor
puii de vrăbii au învățat să zboare
ce veselie în jurul unei flori!
cercuri descrise de aripioarele fragede
adună veselie sub streașina casei
vreme scurtă vor fi împreună!
dar secunda bucuriei lor
îi înveșnicește
totuși înspre punctele cardinale
se răspândește molima indolenței
dar nu voi scoate muzica din versuri
nici povestea din cuvintele lor
pentru a mulțumi o generație de gheață
așez nectarul muzelor în așteptarea
viitoarei specii umanoide
simulez ignoranța
ca să-mi salvez sufletul de infatuare
oricât praf și uitare s-ar așterne peste
jertfele care pecetluiesc adevărul
istoria rămâne un palimpsest

BĂRBAȚII DIN EPOCA MECANICĂ
(Urmare din pag. 12)
URI: - Când fac o fotografie, timpul stă în loc și văd de
parcă prin și în afara timpului. O tot văd pe Veronica în
fotografiile mele, știi.
RAPHAEL: - Nu mai e cu noi de atâta timp… într-o zi, o
să te rog să-mi arați acele fotografii cu ea. Acum trebuie să
fug. Și vino și tu pe afară să vezi cum s-au schimbat tinerii:
au devenit surprinzători.
URI: - Mi-am pierdut interesul, oricum, nu cred că pot
să țin pasul cu ultimele schimbări. Au fost deja prea multe
în viață mea. Aici sunt acasă.
[sfârșitul scenei I]
Scena II
(Uri singur în laborator punând hârtia fotografică
în revelator. Pune cu grijă hârtia în tăvița galbenă, apoi
atașează pozele care încep să apară în spatele picăturilor.
Sunt fotografii alb-negru dar apare un obiect ciudat, roșu,
în ele.)
URI: - Acestea sunt zilele și nopțile scurtei noastre
existențe, ele sunt îngerii asfințitului și îngerii de funingine
care vin din umbră să dezlege eșarfele legate la ochii noștri.
Tatăl nostru,/ Binecuvântați fie copiii Tăi/ Cei din cer,/
Cei blânzi și cei îndrăzneți,/ Leii și mie……. [Raphael intră
intempestiv]
Raphael:- N-o să crezi ce am făcut toată săptămâna. Am
încercat, fără succes, să repar un ceas. Niciodată n-am avut
probleme în a repara un ceas. Și acesta nu e nici vechi și e
și de firmă. Pur și simplu, nu reușesc, nu reușesc (începe
să plângă)
Uri: - Ești sigur că e un ceas adevărat? Poate e doar un
obiect decorativ sau o bijuterie. Poate cineva încearcă să-ți
joace feste.
Raphael: - Știu un ceas când văd unul. Acesta este la fel
de real ca palmele mele. În plus, am început să întârzii la
întâlniri.
Uri: - Cum adică întârzii la întâlniri?
Raphael: - Timpul a început să-mi scape printre degete
ca nisipul prin clepsidră. Cred că încep să înnebunesc.
Încet, dar sigur. Nu știu dacă ar trebui să-ți spun dar zilele
trecute cred că am văzut-o pe Veronica.
Uri: - Veronica, fiica mea? De unde știi că era ea?
Raphael: - Arăta exact că înainte să moară fetița
drăgălașă cu codițe împletite și rochiță roșie. Dar asta nu
e tot. Întregul oraș se schimbase ca pe vremea când încă
trăia. Străzile erau cenușii și prăfuite, erau muncitori în
salopete albastre, sirenele urlau „stați în casa” ca în ziua
exploziei de la Cernobîl. Inima a început să-mi bată cu
putere și cred că am leșinat.
Uri: - Și?
Raphael:- Când m-am trezit, eram înconjurat de oameni
și sosise ambulanța. Mi-am revenit și apoi am ajuns aici.
Uri: - E ca și cum ți s-ar fi scurtcircuitat creierul și ai fi
fost trimis în altă dimensiune.
Raphael: - L-am simțit, cu siguranță, ca pe un scurtcircuit.
Uri: - Mai spune-mi de Veronica, ce făcea?
Raphael:- Alerga după un balon și rădea. S-a întors către
mine și mi-a făcut cu mâna, apoi a plecat în alta parte.
Uri: - Ascultă, n-aveam de gând să-ți arăt aceste
fotografii dar, dată fiind situația, cred că ar trebui. (Uri
începe să-i arate ultimele fotografii lui Raphael. În prima,
vedem o macara, dar în coltul din dreapta apare colțul
fustei unei fete; în fotografia următoare, arată un ofițer
ale cărui mănuși sunt roșii; a treia reprezintă prăvălia
ceasornicarului, dar o linie roșie taie întreaga clădire; a
patra fotografie este un auto-portret al lui Uri; ultima
reprezintă clădirea teatrului. În fiecare din aceste poze

apare un obiect roșu.) Ai putea spune că este imposibil pe
o pelicula alb-negru și ai avea dreptate. Dar vezi tu, aceste
fotografii au fost supraexpuse.
Raphael (din ce în ce mai uimit): - Istoria se prăbușește,
prietene. Cred că suntem ultimii rinoceri de pe planetă.
Mașinile au devenit lichide și visele au devenit praf stelar
care ne transportă în lumi bizare. Mă tem pentru mintea
mea. Sper ca măcar să ne rămână demnitatea la sfârșit.
Uri: - La sfârșit, va rămâne doar iubirea, a spus Pavel.
Toate meșteșugurile vor dispărea, inclusiv ale noastre. Tu
răvășeai minutele în timp ce eu temporizam stop-cadre. Am
ucis timpul, asta am făcut!
Raphael: - Cum mă va salva iubirea din această nebunie
temporală? Am nevoie de rutina mea, de momentele când
veneam să te vizitez și să plâng după soția mea.
Uri: - Nu mai este timp pentru lamentări. Timpul
bocitorilor a trecut. Acum vine timpul uitării și iertării și
renunțării. Al traiului alături de fantome, dacă e necesar,
dar fără să plângem după ele.
Raphael (în lacrimi): - Dar asta e tot ce am. Amintirile
și lacrimile care udă trandafirii pe care-i duc la mormântul
soției mele. Nu mai e loc pentru nostalgie și melancolie?
Uri (dur): - Nu.
Raphael: - Unde vom merge, Uri? Acum, că suntem în
sfârșit liberi, am devenit eroii buni de aruncat la gunoi ai
unei epoci pe care toată lumea o preferă uitată.
Uri: - Poate te înșeli. Stăm cu demnitate pe creasta unui
val care a spulberat timpul, mai întâi ciopârțindu-l ca pe
corpul unui zeu disprețuit.
Raphael: - Dar acum s-a terminat. Nu voi mai fi în stare
să repar un ceas în viață mea. Mă tem de timp, e ca o
lăcustă care-mi mănâncă rămășițele creierului. Și mă tem
și de fantome.
Uri: - Fantomele sunt doar impresii din mințile noastre
pe filmul zilelor.
Raphael:- Poate timpul nostru este alb-negru, ca un film
din anii treizeci.
Uri: - Când visezi, Raphael, care este culoarea viselor
tale? Visezi un film sau un set de cadre?
Raphael: - Rareori visez în culori și tot ce-mi amintesc
din vise sunt crâmpeie sau cum le spui tu stop-cadre.
Până acum, visele mele erau cronologice. Dar acum, parcă
încep undeva la mijloc și se duc în toate direcțiile. Care o fi
structura timpului?
Uri: - Fotografiile mele îmi spun că timpul este atât
cronologic cât și… nu știu cum să zic, altceva, pe care nu-l
înțeleg încă. Dar când fotografiez un simplu copac, am
senzația istoriei acelui copac dar și a faptului de a fi copac.
Raphael: - Poate că toți suntem precum copacii și acesta
este sensul vieții eterne, ca oameni care populează planeta,
că viața este suma totală a tuturor oamenilor care au trăit și
vor trai, fără să se piardă ceva vreodată.
Uri: - Da, dar dacă nu se pierde nimic, atunci unde se
duce? Unde sunt cei care nu sunt?
Raphael: - Urmărește semnele roșii, s-ar putea să te
ducă undeva. Sper doar să nu mai fiu dislocat din prezent
din nou. Este o experiență terifiantă.
Uri: Probabil că ai dreptate. Cum este lumea zilele
acesteia, Rapahel?
Raphael: - S-a schimbat mult. Mașini rapide și luxoase,
copii cu caști în urechi, arată de parcă ar fi înecați într-o
mare de vise, adulți preocupați și grăbiți dar, cel mai trist,
nimeni nu se mai plimbă.
Uri: - Îmi amintesc când mă plimbam cu Veronica prin
parc. Încercam să îi pun un val peste ochi, să nu vadă lumea
teribila în care o născusem, îi făceam poze în câmpurile de
flori. Eram singurii hoinari prin acest oraș pe atunci parcă
părăsit.
(Continuare în pag. 16)
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Părintele-Stareț
Mihai MUSTĂȚEA

A

niversările scot din colțul uitării pe cei vrednici de
neuitare și ne aduc în lumina făcliilor pe aceia care au
lăsat în memoria semenilor urme ale trecerii lor în rândul nostru
de oameni! La ceas aniversar, să ne aducem aminte că lângă
cei care vor să dărâme au fost și aceia care izbutesc să facă la
loc. Părintele Stareț a izbutit să facă multe la loc. Dacă cineva
ar fi întrebat, câțiva ani în urmă, cine este cel mai bun om din
Mănăstirea Cozia, el ar fi auzit pe toți din obștea mănăstirii, rostind într-un singur
glas: Părintele Stareț-Vartolomeu. Dacă ai fi cercetat pe lângă aceiași oameni
cerniți, cine este cel mai harnic om din sălașul mănăstiresc, acela care nu lăsa nici
o clipă fără o întrebuințare folositoare obștei, ți s-ar fi arătat un ins înalt, atletic,
veșnic grăbit: Părintele Stareț. Dar personajul nostru este și un distins om de
cultură. Știm cu toții că ea, cultura noastră, s-a născut în
clasele și chiliile mănăstirești. Studiile de-acasă le-a sporit
cu unele la Regensburg, unde a lăsat o amintire neștearsă
colegilor și directorului de studii. Acestea, făcute cu trudă,
cu o strictă și aspră metodă, cu o răbdare puțin obișnuită
în lumea noastră grăbită, au folosit la elaborarea unei
teze de doctorat, de o noutate evidentă, cu argumente
izvorâte dintr-o vastă lectură a unei bibliografii în mai
multe limbi. O teză originală, cu o exprimare limpede și
bine scrisă, într-o vreme când a plagia era la ordinea zilei
și provoca o epidemie de falși doctori. Pentru noi este
Părintele Stareț, exarh al Arhiescopiei Vâlcea, director o
vreme al Seminarului Teologic din Rm.Vâlcea. O ființă liniștită, în aparență, dar
bântuită de o neliniște binefăcătoare pentru Mănăstirea Cozia, pentru Seminar și
pentru mănăstirile din ascultare, un patriarh cu barbă albă, cu grai așezat și vorba
cumpănită, ochi de părinte opriți cu iubire asupra copiilor elevi și a novicilor, cu o
grijă exemplară pentru lecțiile și purtările sale, ca să aibă de la cine învăța tinerii, o
demnitate firească, fără morgă și fără pretenții în legătură cu viața publică. Dincolo
de nedreptățile lumii, Părintele Stareț rămâne egal cu sine însuși, dincolo de bine
și de rău. La paisprezece lustri de viață, Părintele Stareț poate rosti: ,,Tot ce mi-a
stat prin putință am făcut, și cu sfatul și cu fapta, ca să sporesc, și sufletește și
materialicește, inflorirea sfintei Biserici și Patriei!” Ani și sănătate, Părinte Stareț,
Vartolomeu! Vă spune un prieten - Mihai Mustățea

SĂ DĂM O ŞANSĂ PĂMÂNTULUI!

(Urmare din pag. 5)

Industriile care ameninţă viitorul omenirii, cum sunt cea militară, a
armamentului, a combustibililor fosili şi a giganţilor tehnologici, sunt dominate
de un grup restrâns de persoane, încât, doar 100 de companii din lume sunt
responsabile de 71% din emisiile industriale la nivel global, aparent problema
reducerii acestor emisii fiind uşor rezolvabilă. Trecerea la ecoeconomie, un
concept american mai vechi, presupune reprofilarea sau închiderea unor unităţi
industriale. Se vorbeşte tot mai mult despre trecerea de la energia fosilă, bazată pe
combustibili minerali şi hidrocarburi, la energiile verzi. Dar măsurile şi termenele
rezonabile stabilite de Uniunea Europeană în acest sens nu vor putea fi respectate
din cauza războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. Sunt state europene
ca Germania, Italia ş.a., care importă cantităţi mari de gaze naturale din Federaţia
Rusă. Alte ţări, care luaseră măsura închiderii termocentralelor care funcţionează
pe cărbuni, sunt nevoite să le redeschidă. Doamna profesoară Mihaela Lalu s-a
referit, pe larg, la resursele de energie regenerabilă şi la avantajele utilizării lor:
energia eoliană produsă de forţa vântului, a apelor curgătoare (hidroenergia),
a mărilor (prin centrale mareemotrice, care folosesc forţa valurilor produse pe
timpul fluxului şi refluxului), solară sau radiantă, emisă de Soare, biomasa etc.
Specialiştii avertizează că, în viitor, fenomenele meteorologice extreme vor spori
ca intensitate şi durată, important este să ne adaptăm la schimbările climatice.
Magnatul american Bill Gates, care a petrecut un deceniu investigând, cu
ajutorul experţilor, cauzele şi efectele schimbărilor climatice, oferă lumii în cartea
„Cum să evităm un dezastru climatic”, un plan amplu, practic şi accesibil pentru a
se ajunge la zero emisii de carbon , ca să evităm o catastrofă climatică. În acelaşi
timp prevesteşte că omenirea se va confrunta în următorii 20 de ani cu o nouă
pandemie, ca urmare a schimbărilor climatice.
Să nu uităm nicio clipă că salvarea Planetei Albastre de la dezastrul care o
ameninţă depinde de fiecare dintre noi şi să respectăm cu sfinţenie avertismentul
biologului Jean Darst: „nu distruge ceea ce nu tu ai creat!”.
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MUZICĂ DE CAMERĂ ȘI
POEZIE LA ARHIEPISCOPIE

M

iercuri, 04 Mai 2022, la Arhiepiscopie, în Sala „Iosif Episcopul”
din cadrul Așezământului „Sfântul Calinic de la Cernica, Episcopul
Râmnicului”, în prezența Arhiepiscopului Râmnicului, ÎPS Varsanufie, două mari
stele ale României, artiste: Daniela Nane, actriță și Ioana Maria Lupașcu, pianistă,
au oferit un spectacol „extraordinar” iubitorilor de muzică și poezie, prieteni ai
Arhiepiscopiei. Daniela Nane a citit, a recitat, și recitit în parte, fiind de mai multe
ori la Râmnicu Vâlcea, din poeziile unor poeți extrem de cunoscuți, și la modă
astăzi - când vorbim de poezia religioasă, de poezia scrisă în închisorile comuniste
de cei care au iubit democrația și libertatea: Mihai Eminescu - Rugăciune (pe
fondul sonor al Ave Maria de J. S. Bach) , Simion Cubolta - De n-ar fi înviată, Traian
Dorz - Atâta sfântă curăție, Radu Gyr - Întrebare ( Raffaele Montanaro - Nocturnă),
Radu Gyr - Crezul, Câtec deplin și Metanie, Duiliu Zamfirescu - Ghetsimani, Vasile
Voiculescu - Pe cruce, Alexei Mateevici - Hristos a înviat!, Nichifor Crainic - Noaptea
Învierii, George Coșbuc - Hristos a înviat! și La paști, George Topârceanu - La Paști,
Vasile Militaru - Hristos a înviat!, Costache Ioanid - Ștergarul (Giulio Caccini - Ave
Maria). Ca și la manifestările trecute, pe parcursul celor opt ani al conducerii
Arhiepiscopiei de către IPS Varsanufie (care, se știe, este duhovnicul de suflet
al multor actori români, geniali, Domnia Sa venind la Râmnicu Vâlcea de la
Arhiepiscopia Bucureștiului), Daniela Nane și-a reconfirmat clasa, impresionând
auditoriul prin sensibilitatea și căldura vocii sale, prin cultura personală și
profesionalismul discursului actoricesc... Subliniem faptul că Daniela Nane are o
bogată activitatea pe scena teatrului românesc, fiind actriță la Teatrul Bulandra din
București, dar și pe scena-cadrul-cinematografului românesc, jucând cu succes în
17 filme și seriale TV ...Și să nu uităm, la 19 ani, în 1990, Daniela Nane a fost aleasă
Miss România și a participat la Miss Univers! 1990!...atunci când România avea
nevoie de reafirmarea tinerelor noastre valori în lume...
Alături de Daniela Nane, la acest spectacol, organizat de Arhiepiscopia
Râmnicului, și-a prezentat excepționalul talent în muzică, măiestrie în arta pianului,
interpretând, dar și creând noi versiunii ale unor opusuri clasice, pianista Ioana
Maria Lupașcu-un fenomen al artei muzicale interpretative românești. Zeci de
compozitori contemporani, din toată lumea, i-au închinat, au scris, partituri pentru
mâinile sale... Noi o cunoaștem de la marile și variatele, și complexele, concerte
ținute pe scenele filarmonicilor din România, dar și din anumite epistole ale unor
mari muzicieni ai lumii, cum este și Sergiu Pobezernic din Regatul Unit. Cuvintele
prin care domnul Pobezernic o elogiază ni s-au confirmat chiar în concertele
susținute de Ioana Maria Lupașcu pe scena Filarmonicii vâlcene. De vreo zece ani,
pianista, a creat coloana sonoră a recitalurilor de poezie ale Danielei Nane!...O
alăturare sau o unire pe care a dorit-o însăși divinitatea... Pianista a interpretat,
după cum ați văzut, în citarea lucrărilor Danielei Nane, împreună cu aceasta: Ave
Maria de Bach, Nocturnă de Raffaele Montanaro, Ave Maria de Giulio Caccini... A
interpretat singură: Balada de Ciprian Porumbescu (prelucrare Ioan Dobrinescu),
Largo din concertul pentru flautino de Antonio Vivaldi (prelucrare de Luca
Moscardi), Adaggio de J. S. Bach (prelucrare de Alexandro Marcello), Meditation
din Thais de Jean Massenet, Ave Maria de Franz Liszt, Passacaglia de G.F. Händel
(Johan Halvorsen), Fantezie pe tema Lie Ciocârlie de Ioana Maria Lupașcu. Noi
am dat pe Cultura Ars Mundi, Video Arhiva, www.culturaarsmundi.ro, Fantezia
Lie Ciocârlie, Balada și Adaggio de J. S. Bach (Marcello). Trebuie să o felicităm pe
Ioana Maria Lupașcu pentru calmul și rezolvarea tehnică (domnia sa fiind obișnuită
cu intstrumente de mare calibru -piane de filarmonici) a instrumentului pe care a
cântat dovedind că mâinile artiștilor, marilor artiști, modelează instrumentul și nu
instrumentul modelează interpretul!

NOTA: Pe www.culturaarsmundi.ro, Video Arhiva, pot fi umărite secvențele
video cu următoarele titluri - adrese (inclusiv pe You Tube): „BALADA” (C.
PORUMBESCU) - IOANA MARIA LUPAȘCU; „ADAGIO” (BACH & MARCELLO) - IOANA
MARIA LUPAȘCU; „DE N-AR FI ÎNVIAT HRISTOS” (SIMION CUBOLTA)-DANIELA
NANE; „CREZUL, CÂNTEC DEPLIN, ...” (RADU GYR)-DANIELA NANE

Simion PETRE

LANSARE DE CARTE LA LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM
CĂLIMĂNEȘTI, 23 MAI 2022
Mircea VASII

Î

ntr-o atmosferă propice derulării unui asemenea act de cultură, la Liceul Tehnologic de Turism din Călimănești, la data de
23 mai 2022, a avut loc lansarea volumului de poezii al domnului
inginer pensionar Aurel Frunțeanu, fiu al satului Șerbănești, comuna vecină Călimăneștiului, Sălătrucel. Volumul s-a numit „CONFESIUNI” întrunind în el pe îndelete „mărturisirea unor gânduri și
sentimente legate de viața intimă a autorului” cum bine spunea la
începutul cărții, el însuși.
Autorul, Aurel Frunțeanu s-a născut în satul Șerbănești, comuna Sălătrucel,
județul Vâlcea, urmând clasele primare în satul natal, ciclul gimnazial la Școala
din Jiblea-Veche, făcând naveta zilnic „per pedes” în total cam vreo 16 kilometri.
A urmat liceul, ca apoi să devină prin studiile universitare inginer la
Căile Ferate Române. Această ascensiune și multe altele le descrie cu
nostalgie în poezia „Mica mea enciclopedie” din volumul său.
Manifestarea a început cu intonarea troparului ,,Nașterii Domnului”
fiind în perioada dintre „Sfintele Paști” (Învierea Domnului) și ,,Înălțare”,
apoi a luat cuvântul doamna Director al Bibliotecii Orășenești ,,A. E.
Baconsky” Georgeta Tănăsoaica, introducându-ne - cum numai dânsa
bine știe- în ceea ce urma să se întâmple, făcând o prezentare succintă a
autorului și a volumului prezentat spre lansare.
În deschidere a dat cuvântul domnului Primar al orașului Călimănești, Florinel
Constantinescu, care și-a format un bun obicei de a fi prezent la aproape toate
întâlnirile de acest fel, susținând și încurajând actele de cultură de pe raza orașului.
A urmat doamna profesoară Cristina-Elena Gheorghe, de la Școala Gimnazială
,,Șerban Vodă Cantacuzino” care a făcut o analiză lucidă și pertinentă a volu-mului
în cauză, prezentând cu acuratețe și dezvoltând tematicile abordate de autor
pe parcursul celor 200 de poezii ale cărții: «Atent
așezate în paginile cărții, vorbele sunt pline de încărcătură afectivă, sunt trăite cu intensitate și patos,
rezonând într-un univers ce abia așteaptă să fie descoperit, un univers în care DIVINITATEA își face simțită prezența, căci fără Dumnezeu ce am fi oare?…
Ceea ce uimește în ,,Confesiuni” este, însă, întoarcerea către valorile fundamental - umane, către
sublimul trecutului a cărui glorie nu poate fi dată uitării, către inocența și puritatea
copilăriei, unde sub aripa părintească, copilul universal află mângâierea, iubirea și
protectoratul afectiv voit, către frumosul și binele unei lumi întregi ce se dezvăluie
sub privirile uneori mirate ale autorului. Credințele autorului, valorile spre care
acesta tinde întinzându-și aripile ca într-un zbor al spiritului dezlănțuit și însetat de
dreptate ies la lumină și se rostogolesc nu doar spre sufletul celui care cu migală
le-a așezat pe portativul inimii sale, ci spre sufletul cititorului care găsește în aceste
rânduri o partitură vibrantă ce pulsează cu fiecare trăire de emoția descoperirii
unei vieți.» Descrie apoi tema dragostei abordată de autor în multe dintre poeziile
sale, începând cu mama, femeia iubită, soția, partenera de viață: «Dragostea nu
lipsește din acest decor scriitoricesc. Ea vibrează pe parcursul multor pagini fiind
uneori confundată cu ,,dorul”. Femeia, acest înger și demon fără de care autorul

nu găsește alinarea sau alienarea sufletească, creionează un întreg univers asociat
misteriosului pe care autorul se străduiește să îl descopere cu asumare și mândrie
bărbătească. Astfel, ,,Mioara” îi tulbură liniștea și în egală măsură contribuie
semnificativ la împlinirea poetului. Acesta caută femeia iubită în tot: ,,într-o
îmbrățișare” , într-o sărutare” , „într-o mângâiere” , „într-o dojană” , căci EA este
frumosul dulce-amărui al vieții oricui. »
Multe dintre poezii sunt dedicate înaintașilor iluștrii ai neamului românesc,
vitejilor domnitori, făuritori și apărători de țară, în contradicție cu conducătorii
de azi, care uită de neam, de țară, de popor și-și vând rădăcinile: « Sublimul și
frumosul trecutului regăsit în chipul marilor domnitori încântă sufletul poetului.
Acest sublim este unul mare, simplu, nobil, admirativ și nelipsit din puterea de
cuprindere a autorului. Poezii precum: ,,Eroul Decebal”, ,,Micea la Rovine”, ,,Mircea
cel Bătrân la Cozia”, ,,Ștefan, Ștefan domn cel mare”, ,, Vino, Țepeș Doamne!”,
,,Odiseea lui Mihai Viteazul”, sunt tipare în care se dezvoltă tema iubirii
de țară și de neam, tema unui trecut glorios întinat de nimicnicia unui
prezent caricatural. »
Este dezbătută în continuare statornicia și reîndreptarea spre
rădăcinile din care s-a ridicat autorul, imaginea satului natal Șerbănești:
,,Așezat sub lupa neiertătoare a timpului, locul primelor zbateri
existențiale și al frumosului părintesc, oferă autorului permanenta liniște
și împăcare în ciuda sălbăticiei din jur ce naște și pericole (ursul, haita de
lupi). Stejarul, salcia, broscuța venită parcă în întâmpinarea autorului,
fluturele, capra, găina, într-un cuvânt- universul mărunt, aduc acel confort spiritual
celui care scrie cu mândrie despre locul nașterii sale și conturează imaginea omului
preocupat să descopere tot mai mult din tainele naturii. În universul arhetipal al
satului, se zăresc casa părintească, chipul blând al mamei, tatăl muncitor, biserica
și școala devin ,,instituții” și care contribuie decisiv la devenirea omului de astăzi
– Aurel Frunțeanu. … În ciuda drumului asiduu al devenirii, autorul rămâne
recunoscător celor ce i-au dat viață, căci stăruința și
statornicia lor l-au ajutat să devină acel ,,om mare”
ce astăzi, ni se dezvăluie confesionar. »
A făcut apoi referire la volumul lansat doamna
profesoară Elena Dinu, ulterior luând cuvântul și
domnul profesor pensionar Florian Pană.
La această lansare, după cum spuneam, nu a
lipsit primarul orașului-stațiune Călimănești, domnul
Florinel Constantinescu, însoțit de această dată către primarul comunei vecine
Sălătrucel, de unde își trage sevele autorul volumului prezentat, domnul Dorel
Ancuța. La apariția acestui volum și-au adus aportul Compania ,,Otoprint”
(tipografie), profesor Coca Zgripcescu (verificator), Marius Tudor (grafică computerizată și design copertă). De semnalat că au lipsit prefața și, respectiv postfața,
autorul făcându-și prezentarea, cuvântul înainte și epilogul, într-o succesiune fluviu - am putea spune - de ,,poezie-narațiune”.
Nu putem încheia fără a aminti de jocul de culoare, sunet și lumină de pe
parcursul evenimentului, care s-a constituit în câte un ,,intermezzo” binevenit,
aducând un plus de savoare, înțelegând că tot domnul Marius Tudor a fost cel
care a întreținut buna desfășurare a acestui spectacol, acesta având în volum și o
poezie dedicată lui de către autor, care se numește chiar ,,Marius” .

	
  

Premii substanţiale în bani acordate de Primăria Râmnicului elevilor cu media 10 la examenele de Evaluare Naţională şi
Bacalaureat din această vară
a iniţiativa primarului Mircia Gutău, elevii unităţilor şcolare din Râmnicu Vâlcea care au obţinut media 10 la examenele de
Evaluare Naţională şi Bacalaureat din această vară vor fi premiaţi cu sume consistente pentru performanţa lor. Astfel, elevii cu
media maximă la Evaluare Naţională vor primi premii în valoare de 3.500 de lei, iar cei care au obţinut acelaşi rezultat la Bacalaureat
– câte 5.000 de lei; premiile au fost majorate faţă de cele acordate anul trecut, când valoarea lor a fost de 3.000 de lei, respectiv de
4.000 de lei. După finalizarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale, la unităţile şcolare din Râmnicu Vâlcea s-au înregistrat 4
medii maxime la Evaluare Naţională şi 13 la Bacalaureat. Propunerea edilului-şef va fi supusă aprobării Consiliului Local în următoarea şedinţă, iar premierea celor 17
elevi cu rezultate excepţionale va fi făcută într-un cadru festiv, în contextul Zilei Imnului Naţional de la finele acestei luni.
Biroul de Presă

L
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DĂRUIRE, DETERMINARE, MĂIESTRIE
Lucia Cosmina VLAD

D

iscuţiile tată-fiu nu erau doar
instructive, ci şi prilej de a se
cunoaşte unul pe celălalt. Prin tată, cel
tânăr înţelegea adulţii, nu se grăbea să
îi judece şi să îi combată, cum vedea că
fac colegii lui. Dar, poate nu aveau un
tată ca al lui... sau nu ştiau ce înseamnă a comunica...
- Tată, ai fost dependent de muncă totdeauna.
Cum ai simţit acest har?
- În universul nostru interior suntem atraşi de cantitatea şi calitatea hranei sau de exigenţa şi fervoarea
muncii. Munca făcută cu pasiune, cu determinare. Este
minunat artizanul care se creează şi se recreează prin
obiectul său, nicidecum negustorul care nu a creat nimic. Viaţa serveşte lucrătorii ce se împlinesc prin munca lor, nicidecum pe cei ce folosesc realizările altora.
Aceştia sunt ca şi copiii bucuroşi că au multe jucării,
ei doar se înconjoară de obiecte ca să se simtă bine.
- Lucrătorul e atras de lucrul său, dar sedentarii?
- Unii au descoperit adevărul iubirii, iar ceilalţi
sunt doar la adăpostul unui cort în bătaia vântului,
care nu are rezistenţă.
- Dar şi lucrătorul îşi face „casă” cu riscuri. E
ameninţat din toate părţile, condiţiile nu-i sunt
perfect favorabile mereu.
- Ştiu. Oricâţi paznici ar pune omul, nu pot asigura
protecţie avutului său cum o asigură Dumnezeu!
Dumnezeu ne dă siguranţă.
- Şi cine este fericit?
- În agonisirea de bunuri avem o iluzie a fericirii.
Fericit este cel care simte căldura acţiunii şi
mulţumirea creaţiei. Munca îl transformă pe om, el
singur îşi scrie poemul vieţii.
- Dar cel mizer şi neputincios?
- Dacă este instruit şi acesta se schimbă şi-l va
renega pe cel care a fost. În mod drept, el se
transformă şi depăşeşte limitele neştiinţei. Doar cel
obişnuit cu necazul lui, nu vrea să schimbe nimic,
aşteaptă să primească mila altora.
- Valoarea unui dar este după frumuseţea gestului
sau după felul cum este primit?
- Un dar trebuie făcut cu bucurie şi primit cu bucu-rie,
mulţumind lui Dumnezeu care a făcut posibil aceasta.
- Nu omul decide?
- Omul decide, dar Domnul binecuvântează.
- A dărui un obiect util şi a salva viaţa unui om, e
la fel?
- Şi darul şi viaţa omului este în planul lui
Dumnezeu. Este salvat cel care are un rol în Creaţia
Sa. Sigur că aparent te salvează un semen al tău, dar
vei fi recunoscător Domnului care a prilejuit aceasta.
- Dar meritele celor care fac un bine în mod
constant nu contează?
- Ba da. Medicul care ajută naşterea unui copil,
cioplitorul cu muşchi puternici care modelează
piatra, mecanicul care repară un vehicul, veterinarul
care îngrijeşte animalele, toţi fac ceva util. Dar, ei
trebuie să aibă modestia copacului care creşte fără a
fi mândru de înălţarea lui.
- Toţi aceştia merită respect, nu?
- Da. Ei joacă un rol în această lume. Trebuie onoraţi.
- Dar dacă, greşind o dată, cad din cinstea lor?
- Cei care cad, din greşeală, în umilinţă, vor suporta
jignirile tocmai a celor care nu au fost niciodată la
înălţimea unei munci onorabile.
- Ce trebuie să facă? Să suporte dispreţul,

rămânând rezervaţi şi tăcuţi?
- Cei mici la suflet au nevoie să lovească în cel pe
care îl invidiau altă dată. De ce? Pentru că compasiunea
ne vine de la cei nobili, iar batjocura de la cei josnici.
- Pe oameni îi judecăm după comportare sau
după rodul muncii lor?
- În principal, îi judeci după cum colaborează cu
alţii pentru a realiza ceva folositor. Dacă se înfrăţesc
pentru un scop bun sunt demni, dacă se urăsc sunt
decăzuţi şi răi.
- Înfrăţirea nu depinde de cine îi conduce?
- Bine zici...O civilizaţie, o cultură, o ţară se construieşte pe ceea ce fac oamenii împreună. Un conducător
bun ştie ce, cum, când să le ceară oamenilor ca ei să-şi
hrănească inima. Pentru că e mai important ce dă agricultorul grâului, să crească, decât ce primeşte el de la grâu...
- Deci, nu e corect să mânânci grâul produs de altul, tu leneşul...
- Cel ce lucrează, cel ce creează e demn de laudă.
- Înţeleg că cel ce compune muzică, dansuri, poeme e superior celui ce stă şi doar se bucură de ele...
- Sigur că nu toţi au simţ artistic, dar talentul muncii iscusit făcute trebuie să-l deţină toţi. Toţi trebuie să
aibă drag de ceea ce fac. Şi chiar de greşesc, vor continua, se vor perfecţiona continuu... Fiecare îşi făureşte
imperiul său productiv în care pune pasiune, ardoare,
fervoare...Fiecare făureşte ceva frumos din vraja
degetelor lui...
- Apoi sunt şi momente de odihnă!
- Fiecare are nevoie de liniştea căminului şi de
calmul inimii când meditează la adevărul său adânc.
- Mă gândesc la bărbatul care are răspunderea
familiei, care meditează la viaţă, la comunitatea
satului, la ziua de mâine...
- În linişte adevărul fiecăruia se leagă, prinde rădăcini. Timpul ne ajută să ne împlinim asemenea unui copac care creşte frumos cu frunze, flori şi păsări cântătoare.
- Există o legătură şi între om şi animalul care îl
slujeşte în munca sa?
- Animalul se hrăneşte cu dragostea stăpânului
care îl îngrijeşte. Şi mai departe, legătura părintecopil, când adultul transmite învăţătură şi direcţii de
dezvoltare celui mic. O legătură este şi între om şi
pământ, căci sămânţa se preface în hrană, pentru a
întreţine viaţa în corp.
- Dar mai sunt şi alte legături...
- Desigur. Dar în inimă, omul pune iubire pentru
munca sa, în timp ce stâpânul bogat se plimbă absent
pe domeniul său. Omul calm, mândru de câmpul pe
care îl îngrijeşte este sigur pe el, în timp ce vagabondul
care nu are nici un rost, umblă prin lume nepăsător...
- Să nu fii absent, orb, searbăd, asta e fundamental,
nu-i aşa?
- Sigur. Să nu fii fără simţire! Iată tânărul care se
gândeşte la iubita lui şi imaginar o îmbrăţişează. Iată
tatăl care plecat la lucru, mângâie fruntea copilului
bolnav, lăsat acasă. Iată fierarul care liniştit îşi vede
de treabă, pentru că îşi ştie în siguranţă şi nevasta, şi
copilul, şi casa.
- Important e ce înţeles dăm noi lucrurilor sau pe
ce îşi sprijină fiecare gândul?
- Important este ce faci nou, ce vezi, ce descoperi interesant, deosebit în fiecare zi. Să nu te mulţumeşti cu
ceea ce ştii, ci să adaugi încă ceva nou, mereu. Aşa aduci
un plus de măiestrie priceperilor tale, în mod constant.
- Adică, să nu îţi leneveşti mintea niciodată!
- Exact, dragul meu.

NOTĂ: Întreaga responsabilitate a conținutului articolelor revine autorilor.
Articolele, grafica, fotografiile nesemnate aparțin editorului.
Revista apare sub incidența Legii 186/2003.
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Tipărit la Prodcom Tg. Jiu și PDF în
http://www.culturaarsmundi.ro,
4 iulie 2022

BĂRBAȚII DIN EPOCA MECANICĂ
(Urmare din pag. 13)
Raphael: - Poate a rămas prinsă cumva în acele
timpuri și încearcă să scape de acolo.
Uri: - Poate. Ai mai fost pe la piață în ultima
vreme?
Raphael: - Da, și să știi că nu s-a schimbat așa de
mult. În afară de florile de import pe care le aduc
acum, e același talmeș-balmeș pe care-l știi, aceleași
țărănci cu produsele lor minunate, cu poveștile și
glumele lor.
Uri: - Dar Dealul Capela? Încă mai merg oamenii
pe acolo?
Raphael: - Mai sunt câțiva bătrânei că mine și
că tine care merg acolo cu religiozitate. Am văzut și
vreo doi tineri, de obicei aleargă. A propos, sportul
a devenit o mare pasiune pentru tineri. Nu mai
fumează și beau. Merg la sală. Parcă sunt și din ce
în ce mai frumoși.
Uri:- Sper că-și voi face și niște vieți frumoase, așa
cum am încercat noi. Deși noi fumam și beam. O vreme. Și noi nu suntem chiar frumoși, nu e așa Rapha?
Raphael (răzând): Nu prea aveai ce face cu
frumusețea în timpurile pe care le-am trăit. Am trăit
în timpul anonimității și invizibilității. Un chip frumos
ne-ar fi făcut probleme, cu siguranță.
Uri: - Îmi imaginez orașul fără scheletul de
otel și fier, cu casele pe care le avea și nu urâtele
clădiri care s-au construit. Îmi imaginez parcurile și
dealurile sale întinzându-se până departe și oamenii
plimbându-se și bucurându-se de ele. Îmi imaginez,
ei... îmi imaginez multe lucruri, dar se face târziu...
Raphael:- Da, probabil ar trebui să mergem acasă.
Uri: - Noapte buna, Raphael
Raphael: - Noapte bună, Uri!
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