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„...Trebuie să mai prezentăm, la acest capitol, al revistei Universul, că, 
întrunul din numere, patru pagini nu găzduiesc decât lozinci privind 
libertatea presei în România...Cam exagerat, atunci, mai degrabă fiind 
vorba de posibilitatea de publicare şi nu de o libertate a presei! Dar, 
faptul că în vremea aceea au existat Revistele lui Poe, printre noi elevii, 
atestă că societatea românească, civilizaţia acelor timpuri era una cum 
nu mau existase în România, calitativ, peste cea dinainte de 44, şi peste 
cea de după anul 1990...când s-a stricat rău lumea!” 

 
(Fragment din articolul „Revistele lui Poe”, CULTURAvâlceană, 
Nr. 62-63, Octombrie, 2011) 
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ÎN LOC DE PREFAŢĂ 
 
      
 Am tipărit această carte, selectând eseurile-cronici 
din categoria „Literatura”, însemnând: cărţi (proză-
poezie), spectacole de teatru, apărute în presa 
vâlceană sub semnătura autorului, între 2003 şi 2007, 
perioadă premergătoare aderării la Uniunea 
Europeană, dar, şi unele apărute în anii următori... 
      Lucrarea de faţă conţine, de asemenea, o secţiune 
de Indice.  
      Am poziţionat pe coperţi o serie dintre autorii de 
carte sau spectacol care apar în aceste cronici, şi se 
regăsesc în lista de Indice 
      Am datat fiecare cronică, fiindcă conţinutul este 
valabil pentru data la care a fost scris, când am luat 
contact cu lucrarea (întretimp ea, putând fi schimbată, 
modificată, ca şi anumite impresii ale „criticului” 
cititor). 
      Autorul îşi cere scuze pentru anumite aprecieri în 
neconcordanţă cu cele personale ale autorilor de carte 
sau spectacol, dacă acestea, există! 
       Materialele nu se doresc eshaustive! Am lăsat să 
treacă câţiva ani tocmai pentru a recepţiona şi rezolva 
eventualele replici în urma publicării articolelor.   
      Suntem consumatori de artă literară, aceasta se 
adresează cititorilor şi ei sunt datori să îşi spună 
părerea despre lucrarea tipărită sau jucată pe scenă... 
Doresc această calitate, de cititor în primul rând, care 
încearcă să-şi spună părerea, şi nu cea de istoric sau 
critic literar, şi pe care nu mi-am asumat-o niciodată. 
Din contră, nu o dată am defăimat-o...            
 

                                
Autorul 
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Nichita Stănescu  
     (Ştiinţa şi Arta) 
 
        Dacă înscrisul de astăzi cu titlul „Nichita Stănescu” are ca subtitlu 
„Ştiinţa şi Arta” este pentru că acesta a fost destinat domeniului rezervat 
unui ciclu al nostru de scrieri, altfel, în mod normal ar fi fost să scriem 
„Arta şi Ştiinţa”, fiindcă lirica poetului „Oului” şi al „Sferei” este o 
mare artă în primul rând, dar şi o ştiinţă deosebită a gândirii poetice. 
       Ştiinţă este să creezi o „antimetafizică” în care să dai răspunsuri de 
genul... "Prima oară mi-am pierdut a doua oară, iar a doua oară mi-am 
pierdut a treia oară. În rest, nici n-am pierdut, dar nici n-am găsit 
nimic." Cu alte cuvinte, aşa cum este şi lumea trecătoare, şi ştiinţa 
neperenă, amândouă, dezvoltându-se permanent. Mereu cauţi şi 
descoperi altceva, descoperi nedescoperitul, pentru ca în final, altul să 
descopere ce nu ai descoperit tu. Am auzit în media că se vorbeşte zilele 
acestea de aniversarea poetului cuvintelor întoarse sau „necuvintelor”, 
şi, atunci am deschis cartea amintirilor. Întradevăr, la 31 martie 1933 s-a 
născut Nichita Stănescu. Era absolut imposibil să nu avem clipe de 
reflecţie asupra poetului, care ne-a zdruncinat atât de mult tinereţea. 
Cred, că şi colegii şi prietenii mei din anii '66 - '70 gândesc la fel şi nu 
pot uita polemica momentului de atunci, „a fi sau a nu fi”, în sensul că 
autocomparaţia cu el, marele poet, era criteriul nostru revoluţionar. 
Avem ocazia să scriem acum despre altceva decât profilul literar al 
câştigătorului premiului de la Struga.  
       Implicaţia sa în viaţa reală, nemaipomenit de reală, aşa cum încerca 
şi el să spună când se exprima în genul "limbii poeteşti", că 
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universalitatea lucrului bine executat este ca atunci, când faci un lucru 
aşa-zis "nemţeşte". Nu credem în falsitatea momentului, în totemica 
timpului, fetişizarea şublerului şi a echerului, dar marele poet nu avea 
cum să fie departe de focul continuu al vremurilor, ştiinţa producerii de 
fiare sudate, frezate şi strunjite, de masa oamenilor fericiţi că nu-l 
cunosc pe Hegel sau Platon, dar că lucrează la şaibă, şi la strung. Este o 
realitate că multele furnici, care robotesc cât e ziua de mare în 
muşuroaiele sfintei hărnicii sunt cele care fac posibilă strălucirea 
giuvaierelor gândirii (şi nu cum astăzi, furnicile s-au transformat în 
perceptori).  
      Astfel, grupul de intelectuali din fosta Centrală de Mecanică Fină, 
unul din avanposturile industriei de vârf a României trecute, mai mult 
sau mai puţin recunoscută, şi rentabilă, dar în orice caz perfecţionabilă, 
organiza în Bucureşti „Adunări Generale” cu oameni ai muncii la care 
participa şi... Nichita Stănescu. La una din aceste adunări, aşa cum îi 
stătea bine poetului, care era asolut liber să facă ce dorea cu viaţa lui 
(fiind binecunoscute manifestările sale libertine), a scris douăsprezece 
poezii închinate producătorilor de "vinuri scumpe" (cum ar spune o 
ghicitoare din manualele învechite: ghici ghicitoarea mea; dacă are apă, 
bea vin; şi dacă nu are apă, bea apă; ce-i? Morarul - răspunde copilul 
deştept, fiindcă dacă are apă, morarul face bani şi cu bani îşi cumpără 
vin). Altfel zis, acei producători de obiecte de mecanică fină, inteligenţi, 
fiindcă ştiau să se joace ordonat cu micronii, strungarii de la Mecanică 
Fină, l-au inspirat pe poet atât de serios încât acesta a scris la acea 
adunare atâtea poezii, câte luni anul are, între care una este definitorie 
pentru o naţie care se vrea emancipată şi pune la baza existenţei sale 
concurenţiale, munca inteligentă...”Rasa galbenă, se ştie/ are pielea 
argintie/ şi părul extrem de lung/ şi – lucrează la un strung/ Rasa neagră, 
- cum se ştie/ are pielea alburie/ şi părul extrem de lung/ şi...lucrează la 
un strung/ Rasa roşie se ştie/ are pielea albăstrie/ şi părul extrem de 
lung/ şi...lucrează la un strung/ Rasa albă cum se ştie/ are pielea 
vişinie..../ şi părul extrem de lung/ şi lucrează la unstrung/ Asta este 
dragi nepoţi!/ toţi sunt oameni...oameni toţi!” 
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       Nu putem să nu remarcăm extraordinara filozofie de viaţă a acestor 
câteva versuri, închinate copiilor muncitorilor strungari, care rimează cu 
logica universului uman...      
        Indiferent de culoarea pielii, esenţială este ştiinţa producerii 
lucrului sănătos şi bine făcut. Vai celor care trăiesc într-o societate unde 
nu mai învaţă nimeni să fie strungar. Un alt aspect al contactului şi 
dragostei lui Nichita Stănescu faţă de fabulosul manufacturier (să nu-l 
uităm şi pe Tudor Arghezi cu „Mâna lui”) este întâlnirea sa cu 
sculptorul Constantin Lucaci în 1971, întâlnire la care am asistat, în 
atelierul acestuia din Pangrati. Constantin Lucaci, ca şi Nichita 
Stănescu, premiaţi internaţional, oameni, aparţinând profund naţiei lor 
este artistul plastic la care 90% din volumul muncii fizice înseamnă act 
industrial şi 10% act artistic; dar ce act artistic, căci în final, ca rezultat, 
sculptura sa este inimitabilă. Artă sută la sută. Statistic vorbind, căci 
altfel, Lucaci se constituie într-un artist şi când sudează sau polisează 
tabla inoxidabilă.  
        Cu ocazia zilei Sfântului Constantin şi Elena, din 1971, Constantin 
Chiriţă, Romul Munteanu, Romulus Balaban, împreună cu o mică 
armată de epigoni ai poetului au venit la onomastica sculptorului, 
aducându-l şi pe Nichita. Acesta era înalt, gras, aproape urât, adică 
obosit, aşezându-se pe o bancă în atelier. Lucaci se emoţionase, căci 
cunoştea poezia lui Stănescu. Toţi aşteptau ca poetul să deschidă gura să 
spună ceva. Erau prezente şi două femei suple, firav de frumoase, 
amândouă îmbrăcate în alb. Una se numea „studentă” în anul şase (sic!), 
venită cu Romul Munteanu, şi cealaltă, soţia lui Romulus Balaban, era 
prezentatoare la televiziune, Sanda Balaban. Poetul stătea dus cu ochii 
pe una dintre ele, dar şi pe o sculptură construită în oţel inoxidabil 
lustruit cu seu de berbec, care i-au inspirat gândirea vorbită: "Iată două 
fire de iarbă!" (femeile, sau sculptura formată din cele două elemente, 
reprezentând o înlănţuire, un joc de unde!). A exprimat multă ştiinţă în 
această comparaţie (o vom trata într-un materialul despre Lucaci). Aşa 
cum ştiinţă numim noi, şi lipsa lui de îndemn la dans (pe lângă că era un 
tip greoi, avea o geantă mare din piele maro pe care o ţinea tot timpul pe 
genunchi - probabil plină cu formule poetice, ştiinţifice), în replică, 
femeia pe care o privea insistent, dansând cu ucenicul nevrăjitor al lui 
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Lucaci, în acelaşi timp băiat de atelier şi protocol... "Iată de ce iubesc eu 
acest tânăr... fiindcă încă mai miroase a lapte de capră" a fost a doua 
rostire a poetului urmărit de epigonii cu carnetele de notiţe în mână. 
Cuvintele lui Nichita Stănescu referitoare la comparaţia dintre firele de 
iarbă şi lucrarea lui Lucaci au rămas în memoria şi obiectul de activitate 
al sculptorului, dar şi în memoria celor prezenţi, constatând că ştiinţa 
poetului depăşea realitatea materială a lucrurilor contrare: oţelul şi 
iarba. (Aprilie, 2003) 
 
 
 
Regina Iocasta, în limba franceză, la Teatrul 
Naţional din Cluj Napoca 
 
      Am avut plăcerea de a urmări marţi, 15 aprilie, spectacolul în limba 
franceză cu piesa „Regina Iocasta” a scriitorului clujean Constantin 
Zărnescu (originar de pe plai vâlcean) în sala Teatrului Naţional din 
Cluj Napoca, interpretat de un colectiv format din actori de la Teatrul 
Naţional din Târgu Mureş şi Compania Renata Scant – Grenoble. 
      Spectacolul l-a avut ca regizor pe Cristian Ioan, versiunea franceză 
fiind semnată de Paola Bentz-Fauci. 
      Plăcerea mea se referă la privilegiul de a fi urmărit această piesă în 
minunata sală a Teatrului clujean, avându-l alături pe scriitorul de geniu 
care este Constantin Zărnescu, răsplătit cu îndelungi aplauze alături de 
această deosebită trupă de teatru, precum şi de lectura în sine a 
spectacolului în limba lui Voltaire, într-o scenografie de excepţie. 
Datorită jocului actorilor, şi a scenografiei se mimează apropae înţelesul 
literar, limba de exprimare, nefiind un impediment chiar pentru cei 
necunoscători sau care au lipsit de la orele de curs obligatorii în şcoala 
românească (l. franceză). 
      O imensă sferă de forma unui ou se deschide în faţa spectatorilor, 
după ce se rostogoleşte lent, precum timpul istoric, înspre avanscenă. 
Din jumătatea rămasă (cealaltă ridicâdu-se spre cer) răsare treptat trupul 
Iocastei înconjurat de năvoade pline cu alte sfere de dimensiuni mai 
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mici, ouă, subliniind fecunda femeie, soţie şi mamă a universului 
biologic. „Oracolul” declamă sentinţa tragică, poate cea mai 
înspăimântătoare în istoria umanităţii. Oedip este în plan secund căci 
omenirea ştie ce se va întâmpla cu el. Dar Iocasta, cu un pumnal, îşi 
străpunge propriile ouă, ucide germenii pe care tot ea şi-i asumă ca 
responsabilitate. Avem de-a  face cu un „complex” de gradul doi, 
„complexul Iocastei”, pe care scriitorul îl doreşte fixat alături de cel al 
lui Oedip („complexul Oedip”). 
      Se cuvine să amintim cititorilor că C. Zărnescu este născut în 24 
martie 1951 la Lăpuşata, a făcut liceul la Horezu şi debutează în 1971 în 
revista Tribuna din Cluj Napoca. În 1971 îi apare volumul „Clodi 
Primus” pentru care primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor. Publică 
romanele „Meda”, „Mireasa lumii”, „Aforismele şi textele lui 
Brâncuşi”. „Artă, Literă, Spirit” (cu o prefaţă de Constantin Noica), 
„Ziua cea mare” (o reconstituire epopeică a primului război mondial). 
       Pentru noi, vâlcenii, Constantin Zărnescu este un cadou 
providenţial căci atunci, când unul câte unul reuşim să pătrundem în 
spaţiul cultural clujean el este primul care ne sprijină afimarea. În aceste 
zile a fost prezent în Râmnicu Vâlcea la lansarea  volumului de poezii 
ale lui Ilarion Păunoiu. A fost numai un exemplu. 
       Renata Scant, interpreta Iocastei, este actriţă, regizoare şi 
dramaturg; în 1972 a înfiinţat Compania Theatre Action. În 1985 
creează Festivalul de Teatru European, iar în 2000 este coordonatoare a 
Asociaţiei Teatru în Acţiune. În 2002 primeşte titlul de Cavaler al 
Ordinului Naţional de Merit. 
       În rolul lui Creon joacă Jean Pierre Scantaburlo, profesor la 
Universitatea Quebec din Montreal şi Şcoala Polyvalentă Le Carrefour 
en Abitibi (Quebec). 
       În celelalte roluri apar actorii (un excelent grup de actori români) de 
la Teatrul Naţional din Târgu Mureş (Nicolae Cristache-Oedipe, 
Marinela Popescu-La Nourice, Aurel Ştefănescu – Tiresias...) 
       Decorul este semnat de Romulus Fenes. (Aprilie, 2003) 
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Constantin Zărnescu - Dracula în Carpaţi 
 
      În Editura „Grinta” din Cluj Napoca, 2002, a apărut opera dramatică 
(în trei acte) „Dracula în Carpaţi” al cărui autor este Constantin 
Zărnescu, scriitor cunoscut nouă datorită antecedentelor sale editoriale 
cum sunt: „Aforismele şi textele lui Brâncuşi”, aflată la a IV-a ediţie 
„mereu adăugită şi mereu completată”; volumele de sinteză Brâncuşi şi 
civilizaţia imaginii: „Brâncuşi şi Transilvania”, „Brâncuşi cioplitorul în 
Duh”, precum şi din cronica apărută în ziarul nostru la piesa „La reine 
Iocasta”, piesă prezentată recent la Teatrul Naţional din Cluj Napoca, 
mai nou la Grenoble, tradusă în limba franceză după drama „Iocasta” 
(1981).  
      „Dracula în Carpaţi” este însoţită de o postfaţă scrisă de autor, în 
care descrie îndelungata sa preocupare, studiu pasionant, închinată vieţii 
lui Vlad Ţepeş, atât din literatura şi scrierile vechi româneşti, cât şi din 
literatura străină, istorică şi beletristică, scrisă despre personajului (îi 
spunem noi shakespeare-an), Dracula. 
      Cartea este artistic ilustrată şi încearcă o redare a imaginii de epocă, 
având presărate din loc în loc texte celebre, din autori celebri, 
referitoare la ipostaze supranaturale, mitice, privind diverşi eroi, 
aparţinând lui Edgar Alan Poe, Eminescu, Aron Cotruş, fiind prezentate 
şi diverse litografii ale timpului. Coperta este realizată după o idee de 
Alexandre De Kiorean, adaptată din M.D. Mascetti - „The Complete 
Guide to the World of the Undead”, ed. Solar, Paris, 1993.  
       Textul dramei surprinde prin nuanţa sa de sorginte nord-europeană, 
alură shakespereană a versului şi ritmului, text filosofic desfăşurat logic 
şi plin de substanţă, în tonuri de „contratimp” spre sfârşitul frazei. Ca şi 
la marele Will, al cărui text este modern şi după 400 ani, şi la scriitorul 
Zărnescu sunt zone pline de modernitate, de ritm precum zona muzicii 
de cvartet, adică scurt în desfăşurare şi închis în acorduri asimetrice, 
reci şi nerepetabile. 
      Vlad Dracul este un personaj real, nemioritic, neiertător, nemăcinat 
de sentimente „patriotice”, ci dominat de ideea apărării Credinţei 
creştine care se află în faţa pericolului mahomedan. Nu avem de a face 
cu un Vlad fantastic, aşa cum îl prezintă istoria literaturii beletristice, ci 
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el se regăseşte sub această formă, a personajului nocturn, doar prin 
prisma permanentului cor de vrăjitoare, strigoi, vampiri, care crează 
decorul (iată, din nou, depăşind clasicul, şi îndreptându-se chiar spre 
antic).  
      Zărnescu neagă existenţa vampirului Vlad, transferând această 
ipostază, creată de mistici ai timpului, corului său vrăjitoresc, şi pe care 
îl foloseşte ca armă de noapte împotriva vrăjmaşului permanent, mistic 
el - de această dată, speriindu-se înspre zori şi de umbra sa. În antiteză 
apare mereu luna plină, decor al panseului filosofic, şi semiluna, decor 
pentru batjocorirea purtătorului acestui simbol. Cartea confirmă măreţia 
lui Vlad, şi prin personajele venite din vestul Europei şi care urmăresc 
activitatea voievodului valah, interesul acestora pentru această parte de 
lume, parte nicicum părăsită de Europa, ci aflată în conflictul de 
interese ungur-papal al regelui ungur, al domnitorului moldovean şi nu 
în cele din urmă al conducătorului mahomedan. Există şi o explicaţie 
logică: între Mare, Dunăre şi Carpaţi se află drumul Mătăsii. 
      Această însuşire supranaturală de vampir atribuită lui Vlad Dracul 
este repartizată, de scriitor, Elizei (personaj hamletian), iubita 
neprihănită, asupra căreia se răsfrânge însă pedeapsa capitală, Vlad, 
omorând-o din prea multa ei nepăsare faţă de pericolul 
mahomedanismului.  
      Sunt texte superbe asupra raportului între bărbat şi femeie, raport în 
care scriitorul clujean înclină balanţa, după cum bine s-a văzut, şi în 
Iocasta, înspre femeia iubită, mamă îngrijitoare de copii, dar şi de 
bărbat. Adică femeia purtătoare de „ou”, dimensionat peste limite, 
având forţă potenţială.  
     Vlad este o expresie a medievalităţii timpului, un vector îndreptat 
către timpul prezent, acţionând într-o Europă fără graniţe, iar dacă 
acestea sunt, atunci ele au rolul numai pentru a limita libera circulaţie a 
răufăcătorilor. Timpul, în cazul de faţă, conţine noţiunea de 
„plusvaloare” (adică este mai bun decât prezentul), are în conţinut 
noţiunea de disciplină severă, exagerat de severă, dar acestea au fost 
condiţiile impuse de la Târgovişte, apoi de la Bucureşti, asupra 
teritoriului dintre Mare, Dunăre şi Carpaţi, dar,  spre liniştea tuturor, şi 
asupra teritoriilor dinspre versantul nordic al munţilor noştri.  
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      Gândirea lui Vlad, conducător european, este de tip iluminist de 
sorginte creştin catolică, războinică... „Doamne, Tu!... / sau Drace!... / 
întinde-ţi / Aripa!...” este o rugă premonitorie pentru eroul, viitor 
personaj legendar. 
      Binele şi răul este interpretat de domnitorul valah cu ştiinţa şi în 
doctrina cauzalităţii desfăşurării evenimentelor, obiectivându-le. 
„Aman! Aman! / Djini / ... / sunt lucruri bune, / cari sunt rele!... / şi 
lucruri rele, / cari sunt bune!... / E bine că Turcul / Ne va îngrozi / Aici, 
la Dunăre!.../ Se-aruncă-n valuri / Se-avântă-n spume, / spre Europa, / 
ca să o scoată, / Din adormire!...” 
     Vlad foloseşte forţa mistică pentru a fi singurul stăpânitor al Dunării, 
„Duna”, pentru a fi naşul tuturor acelora care vor să se nuntească cu ea, 
încercând să o treacă fără aprobarea vameşului. Nu este nebunie, ci 
politică renascentistă de tip liberală, afirmaţia Vladului „... Pentru 
cugetul meu, / Acolo, unde este Diavolul, / E şi Dumnezeu!... / Iar, când 
apare turbarea, / Sacul, aurul, mătasea, / sarea, / Acolo e şi Dracul!... / 
Arătarea!... / Dar şi bunul nostru / Dumnezeu!...” Este dacă vreţi, 
materia lângă antimaterie, minusul lângă plus, lucruri contrare aflate în 
conexiune universală.  
    Prin ideile şi suflul artistic, cartea lui C. Zărnescu depăşeşte graniţa 
convenţională a literaturii noastre postdecembriste. Ea se aşează în 
biblioteca naţională, alături de o altă mare carte a literaturii române, 
„Principele” lui Eugen Barbu, depăşindu-le cu mult pe cele lipsite de 
adevăr, mai mult alegorice, istorice şi învăţate în şcoala primară, despre 
domnitorii noştri renascentişti, scrise acum un secol sau ceva mai 
recent. (Iulie, 2003) 
 
 
 
Actul de cultură. O discuţie cu Leon Dură 
 
     Zilele trecute, poetul, preotul, sciitorul vâlcean, Leon Dură ne-a 
vizitat şi ne-a dăruit o carte (ca multe altele din cele scrise de el): 
„Balada meşterului Manole interpretată autentic”. Cartea ne introduce 
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într-un act de cultură specific creştin, religios, autorul, găsind rădăcinile 
celebrei legende legate de construcţia Mănăstirii Argeşului în textul 
savant al Vechiului Testament, în capitolul „Judecători”, unde Gaftae 
Galaaditul o sacrifică pe fiica sa prin ardere pe rug, dândui-o ofrandă lui 
Dumnezeu. De fapt este o rugăciune a conştientului, cea mai la 
îndemână şi valoroasă, anume că, dacă Dumnezeu îl ajută să-i învingă 
pe amoniţi, atunci el, Gaftae Galaaditul va arde pe rug spre aducere 
mulţumire, pe cel care-i va ieşi primul în cale, din casa lui, la 
întoarcerea din război. 
     Nefericită promisiune, aşa cum nefericită a fost şi dragostea Anei în 
drumul ei plin de obstacole, imposibil, către Manole, ziditorul de 
mănăstire. Arhaic şi imposibil obicei, acela de a-l dărui pe cel drag celui 
şi mai drag, Atotstăpânitorul vieţii, universului, al trecerii omului din 
nefiinţă către fiinţă. „Cel ce iubeşte pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe 
mine, nu este vrednic de mine”... Rostire venită de Sus, care îl 
determină pe Avraam, în altă faptă din Cartea Sfântă, să îl dăruie (tot 
prin ardere pe rug) pe Isaac lui Dumnezeu. Isaac este unicul fiu de 
condiţie nemusulmană şi strămoşul nostru cel dintâi. În cazul lui Isaac, 
Dumnezeu opreşte această ardere - întru credinţă, şi care obiectivizează 
prezenţa noastră în lumea de azi.  
     Revenind la analogia dintre Galaadit şi Manole, trebuie să remarcăm 
prezenţa noastră în Europa socială, activă, încă din timpul Renaşterii, 
realitate sprijinită şi de faptul că această mănăstire de la Curtea de 
Argeş există încă de atunci.  
     Mai sunt şi alte pagini de reţinut din cartea lui Leon Dură, care este 
ca un balansoar între fapta divină şi fapta spirituală a unor eroi prezenţi 
în contemporanitatea noastră, istorică. La fel se întâmplă şi după citirea 
Vechiului şi Noului Testament, când celui care a citit i se pare că istoria 
îşi pierde noţiunea de timp, distanţa dintre prezent şi trecut. 
     Vechiul şi Noul Tetament este tot ce s-a scris mai valoros în istoria 
omului, milenară, cel puţin pentru cele două lumi născute din Avraam, 
lumea creştină şi lumea musulmană. Este izvorul tuturor inspiraţiilor 
mai mult sau mai puţin moderne, care vizează ştiinţa şi arta.  
      De la discuţia cu Leon Dura asupra motivării omului contemporan, 
în tragica sa existenţă, dar plină de substanţă divină, asupra 
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obiectivizării faptelor prin prisma acelora care vin din incandescenţa 
pură a miilor de ani, scrisă de poporul Ales, am reflectat şi noi, aşa cum 
o mai făcusem cu ocazia desfăşurării unor evenimente personale din 
domeniul plastic;...am reflectat la similitudinea marilor catastrofe ale 
umanităţii, provocate de fiinţa umană, în voinţă proprie sau în voinţă 
divină (neant), în nici un caz şi una şi alta în acelaşi timp. Nu-i real 
faptul că totul este orânduit de Dumnezeu (există idoli, există şi Baal), 
ci, posibil a fi real faptul că mai sunt şi altfel de „orânduiri”, noi, 
alegând să ne supunem celei mai apropiate, prima, creând astfel un 
sistem. Din când în când, fatidic, pătrund şi interferă elemente răsleţe 
ale ordinii din afara acestui sistem. De aceea trebuie să ne înghesuim, să 
trăim în cuantumul iubirii faţă de El fără limite şi echivoc. Indiferent de 
ruga lui Avraam, Sodoma şi Gomora a fost distrusă de o forţă pe care şi 
numai privind-o, cazi pradă fatalităţii aşa cum a păţit nevasta lui Lot, 
care din prea mare curiozitate, Eva-niană, întoarce capul şi moare din 
prea dilatată (arsă) vedere. Uluitoare potrivire cu bomba atomică de la 
Hiroşima, forţă contrară iubirii de om. Una a fost provocată de 
Dumnezeu... „iartă Sodoma şi Gomora”, se roagă Avraam către El... 
„Strigarea Sodomei şi Gomorei este mare şi păcatul lor cumplit de 
greu”, răspunde Dumnezeu... 
      Această neînduplecare, credem, nu este specifică celui de Sus, ci 
mai degrabă scriiturii omului, imaginaţiei sale sau poate intervenţiei 
unei lumi din afară, căci Dumnezeu este parte din spirit şi suflet, 
neputând să însemne decât o infinită iubire pentru creaţia Sa. De aceea a 
fost trimis Iisus printre oameni... 
      Multe, nenumărate sunt faptele din Cartea Sfântă - Veche - care au 
legături cu cele petrecute azi... Carnagiul lui Ilie asupra celor 450 de 
prooroci ai lui Baal, cel al lui Hitler împotriva urmaşilor poporului Ales, 
cel nevenit încă, sau existent în stare latentă... Apocalipsa după 
proorocul Ioan... (Iulie, 2003) 
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Fagurele de miere 
 
       La Editura „Offset” color Râmnicu Vâlcea 2003 a apărut o 
antologie dedicată apiculturii româneşti, cu localizare în comuna 
Tomşani, scrisă de jurist Elisabeta Pearcu şi poetul Felix Sima: 
„Fagurele de miere”. 
     Tematica este extrem de generoasă, bine racordată în prezent, fiindcă 
nimic nu este mai creativ, mai sugestiv în ce priveşte ingineria  
construcţiei utile, mai miraculos şi uneori chiar mistic, decât creaţia 
fagurelui din stupul albinelor, decât reţeta extrem de savantă utilizată în 
cel mai colosal laborator din univers, laboratorul în care se produce 
aurul biologic. 
     Lecturând această carte, la început cu uşoară neîncredere (dată fiind  
emfaza cuvântului introductiv), dar mai apoi din ce în ce mai  interesat 
de cunoaştere, am descoperit că sunt în faţa unui act unic, echidistant şi 
simultan, un act ştiinţific şi unul de  poetică simţire. Cartea de faţă, 
graţie celor doi autori extrem de grijulii cu informaţia, dar şi generoşi, 
lăsând-o să zburde sub numele celui  care a descoperit-o (referat de 
comunicare ştiinţifică), seamănă chiar cu un fagure de miere, adică este 
în acelaşi timp ştiinţă, în acelaşi timp artă. 
Antologia începe cu prezentarea primarului Tomşanilor,  continuu în 
funcţie încă din 1989, gospodar, care organizează în luna iunie, la  
început, în fiecare an, în satul Foleştii de Sus, un târg al apicultorilor, 
numit „Fagurul de Aur”. 
     După cuvântul primarului se purcede la prezentarea ştiinţifică a Apis 
Melifera Carpatina (denumirea albinei româneşti), a albinăritului 
practicat pe malul stâng al Dunării începând din secolul 4 î.Chr. şi până 
în zilele noastre. Se prezintă Legea Apicultorului (89/98).  
    Cartea mai conţine câteva sinteze aparţinând autorilor, având drept  
conţinut sortimentele de miere, reţete pentru arta culinară, reţete  pentru 
diferite boli. Este uşor de citit şi ceea ce ni se pare mai important este 
uşor de reţinut. 
     Inginer Elisei Tarţa scrie despre „Albine şi Oameni” „... privind 
albinele, vezi perfecţiunea... Dromichete, primul conducător al geto-
dacilor era apicultor şi în timpul negocierilor cu Lisimah, regele 
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macedonian al Traciei, îl omenea pe acesta cu miere. La fel Ştefan cel 
Mare, îşi îndemna supuşii să înveţe treburile păstrăvăritului şi 
albinăritului... pentru a-şi îndulci cu miere amarul zilelor de bejanie, 
când vor veni peste ei tătarii şi alte stirpe păgâne”. „Albina este aliatul 
cel mai statornic şi real al agriculturii, este un foarte important factor de 
echilibru ecologic... ea, asigurând perpetuarea  biodiversităţii 
habitatelor... dacă ar  dispărea albina, ar dispărea practic viaţa de pe 
planetă... este un extraordinar senzor al poluării radioactive”. 
   Prof. N. Baranga de la muzeul Brukental din Sibiu prezintă „Originile 
Albinăritului Românesc”. Tot aşa, prof. Costache Paiu prezintă 
„Apicultura în Moldova şi în Ţara Românească şi primele  Asociaţii şi 
Publicaţii Apicole”. Profesor Gh. Bartoş: „Comerţul cu ceară între 
Ţările Româneşti şi Veneţia în secolul al XVIII-lea”. Profesorul  M. 
Racoviţă: „Comerţul cu ceară şi miere practicat de Casa de Comerţ 
sibiană Hagi Constantin Pop”. Inginerul I. Găman: „Posibilităţi de 
extindere  a culturii salcâmului în judeţul Vâlcea”. Mai există 
Calendarul Apicultorului etc. 
Prorocul Ioan Botezătorul s-a hrănit în pustie cu insecte şi faguri de 
miere. 
    Nu există comparaţie mai reală, mai sugestivă, decât cea  dintre o 
societate omenească bine întemeiată, şi modul de viaţă al albinelor în 
stup. Viaţa şi rezultatele muncii albinelor, precum şi viaţa robotitorilor 
bipezi din societăţile  superdezvoltate, neagă adevăruri speculative 
afirmate de trântori ai timpului, precum: „nimeni nu s-a îmbogăţit cu 
mintea şi mâinile”, afirmaţie aparţinând unui căutător de noroc dintr-un 
roman al lui J. Verne sau populara „palavră” rusească, „cine iubeşte 
munca este prost” (rabota liubit durak ?!?), dar câte nu sunt... 
     Important este că în finalul cărţii, poetul poeţilor vâlceni, Felix Sima, 
publică (alături de alţi poeţi precum Nichi Ursei şi Ion Tălmaciu) un 
minunat  „Colind Albinei Româneşti”. „... Şi mierea are gustul / Petalei 
de pe ram; / Aceasta e dovada / Că suntem toţi de-un neam / Şi nu 
suntem o roată / Ce ar putea să fugă... / Trăim aici, în timpuri, / Lucrăm 
la centrifugă; /...”. 
(Septembrie, 2003) 
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Paralele în punct comun 
 
       Sigur, că după toate  teoriile  marilor învăţaţi ai ştiinţelor exacte, 
care derivă din matematică, după teoremele însăşi ale părinţiilor 
matematicii, două drepte paralele nu pot avea un punct comun. În 
realitate însă, în materia sensibilă care este viaţa, în această natură, atât 
de ascunsă din punct de vedere filozofic şi atât de evidentă în contactul 
senzorial, în această secţiune a realităţii, care este  omul, două vieţi pot 
fi paralele,  se pot desfăşura una pe lângă alta şi povestea lor să aibă 
totuşi un punct comun. 
       Acest fapt este mai mult decât o demonstraţie  în romanul 
„Veneticii" scris de Ion Lazu şi apărut în 2002 la Editura Vinea. O carte 
scoasă într-un ritm interior palpitant, adecvat conţinutului, fără o 
naraţiune cu subiect, aparţinând aventurii, aventurii specifice lumii 
tâlharilor, borfaşilor sentimentali şi politici, o naraţiune, repetăm,  cu 
subiect palpitant, aceasta fiind lumea faptelor din care I. Lazu îşi 
extrage conţinutul. 
        Cartea este scrisă frumos, în concept popular stilist, cu accept 
literar, iar subiectul este sfâşietor sub aspectul similitudinilor  istorice 
(prezent şi trecut) al faptelor petrecute real fără ca autorul să  insiste în 
acest sens. Deci, cartea are un important rol istoric. Aceste similitudini 
se regăsesc în trecutul a peste câteva sute de mii de familii româneşti, 
pure, care au fost obligate, ca şi familia lui Grigore Manu, eroul 
romanului, să participe, poate,  la unicul act de anvergură politică cu 
implicaţii extraordinare, în mod negativ şi pozitiv, un tărâm psihosocial, 
petrecut în cel de-al doilea război mondial, unic în Europa, actul de 
evacuare silită de autoritate şi liber consimţită de cetăţean, actul 
evacuării din provincia Basarabia, al cetăţenilor prezumtiv aleşi de 
viitoarea ocupaţie sovietică pentru a popula gulagul soljeniţian. Fără a 
insista  în această direcţie, actul evacuării românilor „conştienţi", actul 
în sine, are o importanţă istorită mai importantă decât actul trecerii 
Prutului şi mai apoi al Nistrului de către armata română. Actul semnat 
de ultimul mareşal al României, Ion Antonescu, este important şi unic, 
căci astfel a fost salvată una dintre cele mai valoroase stirpe umane din 
regiunile româneşti ale acelei vremi. Elita populaţiei române de însemn 



 18

basarabean a fost protejată schimbându-i-se domiciliul, altoind astfel 
alte domicilii în punctele lor mai precare. 
        Cartea lui Ion Lazu dă senzaţia extraordinară de comun sau chiar 
de comun între faptele unora cu faptele altora deşi nici unii, nici ceilalţi, 
nu se cunosc, deci sunt vieţi paralele, dar au o origine comună, un punct 
comun: originea sau punctul de plecare. Sau altfel spus, familii din 
acelaşi loc al Basarabiei au aceeaşi soartă, trăiesc în acelaşi mod, ele  
parcurgând trasee geogafice diferite. 
        De aici, pe lângă multipla aventură a vieţii, a exodului însuşi, a 
tragediei sufleteşti, materiale, a mutaţiilor psihice imediate (!) fără timp 
de aşteptare  şi până la împământenirea în noul domiciliu a celei de-a  
doua generaţii este un drum mai mult decât copleşitor prin insolenţa sa, 
un drum pe care romanul îl descrie admirabil fără ranchiună de esenţă 
socială, naţionalistă, un drum care te trimite tot timpul la comparaţii şi 
care, cel puţin în acest roman, ne vorbeşte despre frumuseţea morală a 
locuitorilor României din cele două regiuni, a Olteniei şi a Basarabiei. 
Prima, pornind fără convulsii sociale, niciodată Grigore şi Vera nu sunt 
supranumiţi etnic de către localnici (mai puţin copiii, în neştiinţa lor), 
cealaltă, dăruind ceea ce putea să aducă cu ea (un geamantan sau 
căruţă), meşteşugul,  arta de a trăi mai bine, arta de a face din rahat bici, 
arta  convieţuirii sociale (venind dintr-o zonă a convieţuirilor sociale). 
Relaţia de chiriaş şi proprietar este admirabil descrisă, etnic vorbind, dar 
a se observă şi unitatea de origine, de consens social, amândoi, chiriaş şi  
proprietar, au aceleaşi obiceiuri, merg la aceeaşi biserică, la acelaşi 
preot, cu aceleaşi bucate la sfinţirea de Paşti, doar că uneori “cozonacul 
lui Vera este  mai crescut şi mai răsfrânt peste margini". Societăţile cu 
multe etnii au avut de câştigat... 
        Punct comun între paralele, căci este izbitoare petrecerea vieţilor, a 
faptelor consumate în roman, cu cele pe care le-au trăit alţi părinţi de-ai 
noştri, alţi basarabeni de atunci, din alte zone ale minunatei şi bogate 
foste provincii, chiar de pe Prut, comunitari azi tot în zone olteneşti, cu 
gospodine identice cu Vera, dar cu bărbaţi diferiţi de Grigore Manu 
(care  totuşi, a fost comerciant). Deci cu bărbaţi foşti profesori sau 
stoleri (tâmplari), învăţători, care au trebuit, pentru a-şi creşte cei 4 - 5 



 19

copii, să fie pe rând şi portari, şi cizmari, şi gestionari, şi primitori - 
distribuitori de mărfuri, şi operatori cinema şi etc.  
        Datorită lipsei de proprietate  şi abuzului de sărăcie, cei mai mulţi 
au încercat să pună proprietate pe intelect. „Veneticii" lui Ion Lazu este 
o istorie comună a tuturor celor ce trudesc pe pământul României şi nu 
de puţine ori trebuie citită şi printre rânduri. (Octombrie, 2003) 
 
 
 
Beniamino Faoro: Românul şi felul lui de a fi 
 
     În aceste zile de toamnă, în 16 octombrie 2003, la Biblioteca 
judeţului Vâlcea, într-un  cadru deosebit privind participarea, în 
organizarea Asociaţiei „Pons Vetus" şi a Bibliotecii vâlcene (spun cadru 
deosebit, căci nu puţini au fost reprezentanţii din toate categoriile  
conducerii judeţene, ale puterii) a avut loc lansarea de carte cu titlul 
„Românul şi felul lui de a fi" - autori fiind Beniamino Faoro şi Ion 
Mărginean şi „Turismul rural" - de Nicolae Căpăţână.  
      Beniamino Faoro este un italian născut şi crescut în judeţul Sibiu, 
care părăseşte România în 1948, după ce studiile până la majorat şi le 
face în ţară. Revine cu serviciul, ocazional, în Europa de Est, după 
1972, iar din 1992 se stabileşte în România ca reprezentant al Uniunii 
Europene pe diferite domenii de activitate.  
      Al doilea autor, Ion Mărginean este născut în judeţul Mureş şi 
lucrează actualmente în Sibiu, la Universitatea „Lucian Blaga", ca 
cercetător. Autorul cărţii  a doua, Nicolae Căpăţână, este argeşean, 
licenţiat ASE  Bucureşti, se ocupă de turism. 
      Articolul  nostru nu doreşte să vorbească despre autori, ci despre  
lecturarea semiartistică „Românul şi felul lui de a fi", Ediţia a II-a, fiind 
altfel decât Ediţia I-a (?), dar noi o să ne referim dintr-un unghi de 
analiză comun. 
      Ceea ce ne-a impresionat mai mult la această serată culturală a fost  
cuvântul  de încheiere, când, cu o modestie de excepţie, un altruism 
superior, el, Beniamino Faoro spune publicului spectator: aţi greşit în 
1990. România era o ţară pregătită precum Italia anilor 1947, când 
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guvernul a decis  dezvoltarea multilaterală, în 1990, românii, trebuind 
să continue lucrarea realizată până atunci;... o politică industrială în 
concepţie nouă. 
     „Aţi renunţat la acea construcţie... Acum vă trebuie 100 de ani ca să 
ajungeţi la un comportament european. Singuri, nu veţi reuşi... Dar, 
intrând în Uniunea Europeană, ea vă va ajuta să depăşiţi un handicap de 
un secol... S-a înţeles din tonul şi expunerea sa, precum şi din ceea ce 
ştim noi, că UE nu încearcă să facă cu nimeni minuni, dar, fiind în 
interiorul ei avem şansa ca, respectându-i regula, aflaţi sub controlul 
funcţionarilor ei, să ajungem mai repede la o normalitate specifică 
convieţuirii între vecini după modelul vecinului mai înstărit. Au 
demonstrat-o ţări care  au aderat mai devreme, în Piaţa Comună, că 
stilul brutal al valorii banului, în adevăratul  lui sens de utilizare, fără 
măsuri cosmetice de determinare valorică, în consens cu valoarea de 
întrebuinţare (deci banul privit ca o marfă) este calea cea  dreaptă şi nu 
sistemul politic unic îndeobşte condus cu bâta. 
     Sigur, că şi ultimul,  poate avea o finalitate pozitivă dacă lipsesc 
sistemele comparative sau dacă după o perioadă de acomodare cu bătaia 
se revine la normalitatea nebătăii. Calea este mult mai lungă şi adevărul 
se prezintă artificial, vezi ţările din Asia răsăriteană în capitalele cărora 
se mănâncă trufandale, iar în restul ţării - gongi. 
      Dar, revenind la exemplul Italiei, despre care distinsul om de afaceri 
sau diplomat, spune, că în 1945 era ca România, în acelaşi an, adică 
săracă şi agrară, dar având dorinţe similare de a deveni prosperă, şi-au 
ales calea dezvoltării multilaterale (fenomen batjocorit de 
ultradisciplinaţii, azi „greii” nordici); România punctează în greşeala că 
aruncă în 1990 o experienţă bogată, la gunoi, în loc să-i conserve părţile 
bune  în propriul avantaj (meseriile primare, prelucrătoare de 
semifabricate în toate sectoarele).  
      Italia a reuşit să se menţină multilateral dezvoltată după 1990, 
România orbecăie şi azi în loc să fi umblat „cu cap”, atunci, la 
reducerea  „volumului” în detrimentul structurii-calităţii.  
     Sigur, am depăşit cadrul comunicării lui Faoro. 
„... Mă adresez publicului prezent aici, cu vârste între 50 - 70 ani! 
Ajutaţi tineretul să găsească calea cea bună (parcă am auzit cuvântul  lui 
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Ioan  Botezătorul...), voi, aveţi experienţa necesară în a le arăta greşelile 
societăţii în care v-aţi afirmat! Italia a fost în 1945 precum România de 
atunci. Amândouă ţările au urmat o aceeaşi cale (!) Italia, sub imperiul  
capitalismului, al economiei de piaţă, România sub imperiul  sovietic, al 
comunismului. Până în 1990 Italia s-a dezvoltat mult. Până în 1990 şi 
România s-a dezvoltat mult, dar a greşit prin politica impusă sau 
acceptată”. 
      Despre cartea lui Beniamino Faoro (în special Ed. I) nu  putem 
spune prea multe. Am citit un capitol, am citit două. După ce le-am citit 
pe acestea, aveam senzaţia că restul putem să-l scriem noi! Prin aceasta 
am recunoscut valabilitatea scrisului.  Nici nu puteam altfel, căci am  
crescut şi noi, alături de  ceilalţi, cu filme precum „Păcală”, cu teatrul 
lui  Caragiale. Acesta a scris, şi, de bine ce a scris,  a părăsit România. 
El, marele scriitor. 
      Dacă citim cartea lui Faoro şi nu ne supărăm înseamnă că suntem 
mai  răi decât  ne arată ea. Dacă ne supărăm, înseamnă că avem ceva 
bun în noi şi credem  că aceasta este starea de lucruri adevărată. Este 
starea în care  ne vede o Europă întreagă. Este mult rău în acest lucru, 
dovadă, că  răul nostru de viaţă, de devenire, se prelungeşte. Aceasta 
înseamnă şi că  am fost legaţi la ochi. Totuşi, doi concetăţeni, eu nu-i 
numesc scritori (în sens estetic), generalizează totul, duc gluma la 
paroxism şi în  mod pueril justifică râsul (adevărul trist) prin câteva pete 
de murdărie politică. Este vorba totuşi de un popor, se foloseşte 
numele... Este vorba despre un popor încă  nebine sudat după primul 
război mondial, dar  care-şi afirmă existenţa de 2000 - 3000 ani (faţă de  
altele şugubeţe şi  barbare, de nicăieri, neecologice, bolnave în spirit  şi 
care prin crime prelungi au reuşit o disciplină universală...).  
     Autorii sunt inventatori, cred că au descoperit  adevărul. În tot răul  
lumii există şi un lucru bun. Acesta nu este expus cititorului. Avem 
senzaţia unei dureri pătimşe, unei revolte împotriva acelora care nu 
cunosc  importanţa şi semnificaţia culturii într-o istorie, care nu au 
meritul şi dreptul de a cerceta, emite păreri în scris, către generaţii, dacă 
nu au darul  obiectivităţii. Dacă nu caută acest dar. Cartea lui Faoro nu 
aminteşte despre ce  vrea să însemne pentru un popor, ca din mijlocul 
său să se ridice bestii care să-i interzică biserica, iubirea de sine, iubirea 
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de muncă, iubirea  de dor, să-i interzică iubirea de prietenie. Să 
instaureze reclamaţia şi minciuna, dubla existenţă, dublul sens... 
     De aceea cred că această carte  trebuie citită de ai noştri universitari, 
de ai noştri pshihologi şi patologi, de ai noştri politiceni - dacă sunt în 
stare  să citească, ca să ştie unde poate duce perdeaua istorică de 
minciună generalizată, propagată într-o ţară cu sisteme politice 
puturoase de la  o poştă. 
     Lipsind elementele pozitive, caracteristica tragico-comică ataşată 
numelui nostru generic, se ajunge la  absenţa ideii de speranţă, ataşând  
acestui scris un minus care scoate cartea din   domeniul artistic.  
     Cartea, însă, se constituie ca un veritabil document împotriva 
societăţii  totalitariste, comuniste, ea, având capacitatea de a fi un prim 
proces moral împotriva acestor sisteme, ea cuprinde critici acide 
referitoare la  toate sectoarele de activitate, vorbeşte şi despre anumite 
soluţii, bineînţeles târzii, căci astăzi nu mai este Europa de atunci (până 
în 1990), ci o Europă socialistă... 
 
Notă: 
 
Uniunea Europeană nu oferă decât posibilitatea ca prin tine însuţi să 
ajungi pe o treaptă superioară din punct de vedere economic. Acest 
adevăr nu este valabil pentru o ţară mai dezvoltată material şi spiritual 
decât  cele cuprinse în UE. Pentru o ţară ca a noastră care trebuie să fie  
monitorizată atâta vreme cât există un dualism al noţiunii de adevăr 
(omul este una şi politica, alta), atâta vreme cât în mod conştient există 
două moduri de a trăi, două civilizaţii - urbană şi rurală (în sensul 
bunăstării şi în sens ecologic), atunci Uniunea Europeană reprezintă un 
ţel. (Octombrie, 2003) 
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Psalmul cenuşii 
 
       Am citit la Tg. Jiu, lângă Masa Tăcerii - aproape de Poarta 
Sărutului - opere sacre ale marelui Brâncuşi, această carte a lui Florian 
Saioc intitulată Psalmul Cenuşii, apărută în 2003 la editura Rhabon. 
Eram prezenţi la Târgu Jiu, atunci,  pentru a expune în imagini un 
“poem” de frustă iubire omenească, “Carmina Burana”, închinat 
dragostei mereu prezentă, palpabilă şi trează...Ce coincidenţă nefastă! 
“Psalmul Cenuşii” vorbeşte despre o dragoste inversă, despre iubirea 
înaltă, iubirea cerească, iubirea de Om, iubirea dintre oameni-prietenia, 
iubirea, aşa cum este ea prezentă în  Vechiul Testament, în vechea, dar 
tot mai noua carte, prima, despre iubirea pură şi fără conotaţii... 
       Se întreabă poetul, după atâta cenuşă rezultată din om ars, ardere de 
fiinţă vie,  de ce Dumnezeu stă în mai multe plăsmuiri şi nu în una 
singură, precum una este iubirea pentru om, identică cu divinitatea sa. 
Alah - Dumnezeu - Savaot este unul, iubirea este una şi unica speranţă... 
"Însoţeşte-mă, / Ziditorule, / La Pietrele / Vechiului Templu / ..." 
Nu face apel la Noile Temple, ci la cel pe care Dumnezeu l-a oferit 
lumii întâia dată, atunci când i-a oferit şi iubirea Sa. Lumea, în a ei 
încrengătură pasională, a renunţat periodic la Dumnezeu, şi, nesocotind 
această iubire i-a dărâmat ... templul. 
      Poetul reconstruieşte o istorie care se vrea « retorică », de fapte 
cunoscute, expresii de neiubire, de ură, care l-a dărâmat continuu pe 
om, o istorie a faptelor părăsirii  cuvântului Stăpânitorului, Ziditorului 
său. 
     De prea multe ori, omul s-a dedat ideilor besmetice, aruncătoare de 
cenuşă peste faptele cerute ca ofrandă, de pace, de spirit încărcat de 
spiritul lui Dumnezeu. 
     Trebuie spus, că textul poemului, nu odată, stimulează gândirea la 
reflecţii, idei personale, apropiindu-se astfel de maniera de "citire" a 
unei opere plastice moderne... 
     Saioc se revoltă, căci în primul « poem » al lumii adevărate, pe 
plăcuţele de piatră ale lui Moise, nu a fost  înscrisă - ca primă poruncă - 
"iubeşte-ţi / ca pe tine însuţi /...aproapele!". Cu atât mai mare îi este 
mâhnirea, căci Dumnezeu însuşi, a lăsat deoparte această poruncă, 
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spunându-i lui Moise..."Scrie Legea Mea pe tabla inimii tale"( citat 
biblic-V.Testament ), fără porunca iubirii aproapelui. Orice aberaţie 
existenţială legată de ură şi de concurenţă omenească ar fi fost exclusă, 
dacă în textul Primei Legi era înscrisă şi porunca iubirii de aproape. 
     Rapid, din startul poemului, apare persuasiva întrebare...Este poporul 
lui Israel, cel ales, cel chinuit în deşert, cel descoperitor de lege şi de 
adevăr, care a înfrânt puterea Goliatului şi căruia i-a fost dăruit 
pământul sfânt; este acest popor acelaşi cu cel gazat şi ars, după mii de 
ani de religie creştină? …Culmea fiind, că lor, celor criminali, cei arşi 
de vii şi transformaţi în cenuşă le-au construit cea mai vestită 
civilizaţie?...  
     Omul nu este capabil sută la sută de iubire, şi din cele zece porunci a 
lipsit în mod expres, "iubeşte-ţi / ca pe tine însuţi /...aproapele!" (spune 
poetul). 
     Întregul poem al lui Florian Saioc este un strigăt de durere, căci din 
toate lucrurile şi pentru toţi născuţii pe pământ a lipsit  starea de iubire, 
a lipsit Pacea. Cifra satanică, "şase, cu şase zerouri" este tot mai 
prezentă, şi vai, nouă, oamenilor, ei care fac parte din poporul ales, 
mulţi dintre ei, sunt acum "săpunuri de lux", noi, circulând pe drum cu 
pălării şi costume de lux, cu limuzine. 
     Poemul parcurge, în zona sa centrală, imagini de Guernică, de 
Sodomă şi Gomoră, imagini mult mai aproape de noi, cele din 
Septembrie 2002, din America prietenă a întregii lumi civilizate, 
America cuceritoare de alte planete, America azi, pavăză şi scut pentru 
democraţia popoarelor neamerice. America, care mai mult decât oricare 
alt stat are la sânul ei poporul evreu, precum statele lumii cele mai 
înalte, unde, peste tot ştiinţa o arată,  în spatele faptelor de mare 
însemnătate, stă el, rafinatul suprem, omul creştin, care din neamurile 
lui Iacov şi David se înalţă. 
     Poemul Cenuşii dezavuează iubirea de nesine, cea capabilă să facă 
din om o torţă vie, purtătoare de bombă ucigaşă, dezavuează sinuciderea 
în dorinţa de a ucide. 
      Cartea poetului locuitor al plaiurilor pe care se ridică cele mai 
sofisticate reprezentări ale spiritului oltean, ale « matusaleicelor » statui 
ale perenităţii, megaliticelor sculpturi brâncuşiene, este un imn de slavă 
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dominat de spaima de cenuşă omenească, un cânt de rău pentru obtuza 
gândire, uneori chiar şi a lui Dumnezeu, care a lăsat cale liberă 
besmeticei rivalităţi de politică religioasă; este un semn punitiv arătat 
oamenilor, căci, ascunzând adevăratul sentiment şi simţ al dragostei, 
iubirii nesperate, au lăsat frâu liber meschinătăţii, faptelor de utilitate 
prin « arderea pe rug », cu călăi cu feţe ascunse, cagule prezente în 
secole de ruşine, în loc să pună, încă din fragedă pruncie, aşa cum se 
întâmplă în natural, iubirea şi dragostea, în abecedar...  
Psalmul Cenuşii are o scriere frumoasă, simplă, rafinat poetică, cu 
versuri în scară, o scară a timpului, sensul urcării fiind invers sensului 
scurgerii lui. Acesta este un sens natural care nu poate fi evitat sau 
uitat...Să cadă-n cenuşa ruşinii, cel ce încalcă însemnul iubirii... 
(Noiembrie, 2003) 
 
 
 
Iubiri ratate 
O carte despre iubire şi paranormal  
 
     La Editura Almarom şi Zoom srl, Rm. Vâlcea-1999, a apărut o carte, 
purtând însemnul Lunii ca astru-satelit natural, semnată de George 
Achim şi intitulată "Iubiri ratate", având o copertă parcă desprinsă de pe 
o cupolă a Capelei Sixtine, în fapt, fiind o imagine reprodusă după 
tabloul intitulat "Triumful lui Zefir şi al Florei" de Giambattista 
Tiepolo; o culegere de povestiri despre  iubiri, scrieri despre 
paranormal-însemnul Lunii, precum poveştile spuse după lăsarea serii, 
în noapte, la foc de uimitoare amintiri, de către un narator popular-
intelectual;...povestiri cu  personaje desprinse dintr-un sat sacru, mai 
evoluat ca alte sate, aproape orăşel, cu case înşirate între dealurile din 
zona Cotoşmanului sau pe valea Otăsăului;...un narator la un foc de 
ciobănească adunare, un fost miner la sare sau un târgoveţ retras la sat 
spre bătrâneţile sale. 
...Neapărat un soi de om, fost funcţionar la Stat, la Primărie sau la 
Cooperativă, om mediu învăţat, obişnuit să meargă cu bicicleta de la sat 
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la oraş, de la sat la sat; om cu frică de Dumnezeu, obişnuit să gândească 
adânc, în mers, obişnuit cu dragoste la domnişoare, la femei nemăritate 
cu foc în piept, obişnuit cu ghicitoare şi ghioc ţigănesc, cititor de 
zodiace desprinse din Ursele cereşti. 
     Cartea, nu neapărat una de vacanţă, este indicată unei măsuţe de 
hotel, o carte de ţinut în geantă sau pe un raft într-un hotel, la Băi; 
...într-o petrecere de timp liber, în orice timp, fiindcă este o carte având 
în profunzime multă visare-imagine şi la vedere text, precum 
iconografia clasică specifică nemuritoarei picturi naive. 
     Senzaţii peste senzaţii, tari, trăiri supravegheate de forţe oculte, 
imagini statice, specifice trăirilor şi petrecerilor dintr-o altă realitate...a 
visului, a masochismului în gând şi-n faptă ireal. Un vis, dorit de autor, 
paranormal, numai că personajele, când se trezesc din vis-povestit, spun 
că totul a fost real. 
    Personajele trăiesc în vis, plutesc antigravitaţional, fug cu picioare 
grele-paşi de bolovan, au nume ciudate ales, sugerând o tentă de 
neânţeles ; iubesc cu râvnă la nuntă, direct şi material, sub pod în 
amiaza mare, în tufe la margini de potecă, fac cam ceea ce gândesc, 
fapte, care, în afara visului, nu ar putea să se petreacă...Omul, trezit 
după ani, nu-şi recunaşte fapta, dar se întâlneşte cu proprii...urmaşi. 
Admirabile povestiri cu cel Codin, cu cel biciclist primar, pedalând 
către coastă, "Omul picat din cer", pedalând în zadar peste nori, picat 
după timp pe dealul unui cioban, intrus receptat de Miliţie, situaţie de 
haz şi umor popular, imagini de artă naivă desprinsă parcă din celebrele 
laboratoare de artă românească şi sârbească, dar şi din pinacoteca aurită 
a lui Rousseau Vameşul. Sau povestirea despre Zburător, mitic personaj 
popular intrat în inima înebunitei fete, fost erou de eros natural, numit 
Codin şi care în toiul nunţii îşi ridică frumoasa, de nimeni iubită până 
atunci, o duce pe uliţi spre margini de sat, renunţă la trecerea podului 
peste Otăsău şi procedează la fapte de iubire frustă acolo sub pod, pe 
malul abrupt udat de foc şi de apă, sub podul ascunzător de dragoste 
firească, dar interzisă zilei din străvechi obicei... 
     Cum spuneam, cartea trezeşte la legături subtile între arta scrisului şi 
arta picturii naive, sugerînd deseori proceduri sinestezice. Comună le 
este imaginea, cea descrisă, cea imaginată separat de cititor, comună cu 
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imagistica extrem de bogată aflată pe pânzele artiştilor cu renume naiv, 
o artă de demnă şi onorabilă comparaţie, care în cazul fericit al 
scriitorului poet G. Achim, îi aşează cartea într-o curată şi bogată 
literatură de stil închinat spaţiului, în acelaşi timp real şi paranormal, 
aşa cum sunt de fapt şi lucrurile în viaţă...la faţă, reale în cotidian, 
ascunse, cele pornite din lumea intimităţilor aprinse. (Decembrie, 2003) 
 
 
 
Ziua zilelor 
Un roman de Constantin Zărnescu 
 
      În mediile artistice în care ne-am mişcat anul acesta, cu ocazia 
diverselor expoziţii personale, prezente şi în municipiul capitală a 
strălucitei Transilvanii, ne-a fost dat, cu sprijinul prietenilor  din 
Râmnic, prieteni scriitori şi bibliotecari, să-l cunosc pe omul de litere, 
de aleasă scriere, care este scriitorul clujean, de origine vâlceană, 
Constantin Zărnescu. 
     Cum spuneam, ne-am cunoscut  la prima expoziţie vernisată la 
Muzeul Naţional de Artă şi am rămas apropiaţi, el, declarând-se de 
partea artei noastre, noi, mai târziu, declrându-ne de partea artei lui, 
după ce am fost dăruiţi cu câteva cărţi personale scrise în ultima vreme. 
Aşa am intrat în posesia acestui roman, primit în dar, moment în care 
ilustrul scriitor ne-a spus: „Am lucrat la el 20 de ani”.  
     Aveam să constatăm că scriitorul Constantin Zărnescu a dorit să 
scrie aceste pagini de istorie cu documentele în faţă, cu povestiri 
diverse, comparate, dar şi cu improvizaţii poetice, care toate la un loc, 
au scos la iveală un adevar. Acela, pe lângă cel istoric, că poetul şi 
ficţiunea artistica poate realiza ceea ce nu poate să facă istoricul atunci 
când îi lipseşte documentul, dar, uneori, chiar şi atunci când îl are... 
     Sigur, trebuie să fii poet de travaliu, onest, şi mai ales să ai darul şi 
posibilitatea detaşării de intriga naţionalistă, să vezi echidistant, cum s-
ar spune “din elicopter”, ceea ce s-a întâmplat în viforniţa spiritelor 
naţionale din acele vremuri, fierbinţeli politice, războinice, fiinţând în 



 28

triunghiul politic Viena – Arad – Budapesta, triunghi, în care se 
pregătea transformarea dimensională, geografică, a României întru-un 
cerc, cu alte cuvinte, reântregirea rotundă realizată odată cu Marea 
Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918. 
     Ritmul cărţii, scrisului, este gradual înspre crescendo. Începe cu 
imagini din “copilăria” acestui stat, cu unitatea şi dimensiunea sa 
dacică, cu dezmembrarea  provocată de mileniul negurilor migratoare, 
cu separarea şi consecinţele rezultate din prima schismă religioasă, cu 
crearea Principatelor Române, unirea lor, cu Primul Război Mondial, cu 
decapitarea vulturului bicefal – Imperiul Austro Ungar, cu mişcarea 
intelectualilor români din Transilvania de recunoaştere a naţionalităţii 
lor în lume, cu dorinţa lor de a convinge o Europă Nouă că ceea ce avea 
să se întâmple a fost voinţa unui popor şi nu a unor lideri de aiurea, a 
unor români cotropitori, a unor jucători la masa de şah sau biliard, ci a 
poporului român transilvan, care unit şi cu voce sonoră, la Alba Iulia în 
01 decembrie 1918, avea să ceară ca Transilvania să se unească cu Ţara. 
O făcuseră mai devreme, şi reuşiseră, Basarabia şi Bucovina.  
     Dacă Zărnescu ar fi scris şi trăit în Râmnicu Vâlcea sau Bucureşti 
suntem convinşi că nu ar fi folosit majuscule la cuvinte şi propoziţii 
care specifică patriotismul. În inima locului evenimentelor şi a 
fierbinţelei de atunci, poetul scriitor intuieşte că simplele cuvinte nu 
sunt de ajuns şi  face apel la această grafie, cu majuscule, care, elitist, ar 
putea deranja în secolul XXI ( atitudine, însă, specifică ardeleanului, 
care se aprinde atunci când vorbeşte despre originea şi nemaghearizarea 
sa).  
     Cartea cuprinde pagini de artă şi reliefare de adevăr cu totul 
deosebite. Cunoaştem bărbatul de origine sarmisegetuză, deştept, cu 
părul şi barba albă, bărbat brâncuşian, bătrân la ani, dar tânăr în privire, 
cu armata făcută în oastea austriacă, bărbat ardelean întors de pe 
meleaguri germanice, meseriaş, cultivat cu cunoştinţă asupra originii 
istorice, bărbat fost în războaie mercenare, care nu demult participase la 
Adunarea de la Blaj. 
     Se simte în cartea lui C. Zărnescu, fără a fi scris direct, ca un fond de 
simfonie mută, prevestirea unui adevăr ancestral (adevărul despre 
originea sfidător de sănătoasă), de locuitor daco român, stăpân la el 
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acasă cu femei frumoase (leit-motiv mult iubit de autor, dar şi de cititor) 
şi sănătoase, iarăşi frumoase, şi albe, şi mame, şi soţii, femeia română 
care îşi îngrijeşte ţara precum îşi îngrijeşte feciorii şi bărbatul.  
     Cu argumente poetice, Zărnescu ne demonstrează că în aceste 
adevăruri constă puterea unei naţii care rezistă în unitatea ei de limbă şi 
personalitate de peste 2000 de ani. 
     Îl recunoaştem, în carte, pe ilustrul ambasador la Viena, Iuliu Maniu, 
acum preşedinte al Consiliului Dirigent Român. Îi recunoaştem pe 
Alexandru Vaida Voevod, pe doctorul Ştefan Cicio Pop, preşedintele 
Marelui Sfat al Naţiunii Române din Transilvania, pe doctorii Vasile 
Goldiş şi Aurel Vlad, deputaţi în Parlamentul de la Budapesta până la 
23 sept. 1918. De asemenea, avem să aflăm despre Ioan Suciu, doctor în 
Teologie la Roma, organizatorul Adunării Naţionale, Gheorghe Pop de 
Băseşti, şeful Partidului Naţional Român din Transilvania, pe episcopii 
Demetrie Radu, Ioan Papp şi Miron Cristea, pe social democratul Iosif 
Jumanca. Ştefan Cicio Pop, pentru prima dată, se adresează mulţimii, în 
aula de la Alba Iulia, cu... Mărită Adunare Naţională. Îl recunoaştem pe 
deputatul basarabean Pantelimon Halipa, pe social democraţii Enea 
Grapini, Ioan Erdelyi, reprezentanţi ai PNR-ului din Budapesta, pe 
liderii din Cluj: Amos Frâncu şi Emil Haţieganu. În această carte apar 
pentru prima dată în literatura beletristică celebrele cuvinte ale lui Iuliu 
Maniu rostite la Viena în legătură cu federalizarea Ungariei, referitoare 
la Transilvania: „Teljes elszakadast” (despărţire totală). 
    Uneori, cartea este aproape un poem în proză, alternează ingenios 
epicul cu liricul, este  scrisă în mod special pentru ardeleni şi nu 
numai... 
    Această interferenţă dintre poetic şi istoric fac din Ziua Zilelor un 
roman. 
Pentru toate acestea arătate mai sus, pentru că la 1 decembrie 1918 se 
reface Dacia Traiană, cea rotundă, credem că această zi, denumită 
poetic Ziua Zilelor, este cea mai importantă (şi mai scumpă) din istoria 
milenară a teritoriului denumit, aşa, de cei care au pregătit şi făcut 
mişcarea revoluţionară de la 1848: România. (Decembrie, 2003) 
 
 



 30

Acatistierul de la Râmnic 
 
        Motto:  " Fără îndoială, Acatistul este una dintre cele mai 
răspândite rugăciuni ale ortodoxiei, în general, şi ale Bisericii Ortodoxe 
Române, în special. Această constatare nu trebuie să ne mire şi nici să 
ridice întrebări, deoarece iconografia bizantină are la bază tocmai Imnul 
de mulţumire (akathistos, în limba grecă), cu vechime la sfârşitul sec. al 
VI-lea sau în ceputul sec.al VII-lea. "    

(Gherasim - Episcopul  Râmnicului)        
                                                                           
Admirăm mult această cuvântare, lucrare plină de adevăr, 
Binecuvântarea dată în loc de prefaţă, cuvântul rostit în grai creştin - 
rostit de omul «prim» al oraşului nostru, om important în statul român, 
episcopul Gherasim, care subliniază numirea de Râmnic al acestui 
aşezământ precum a făcut-o voievodul cel mare, Mircea cel Bătrân, 
numele acestui oraş fiind pentru prima dată menţionat la 04 septembrie 
1389, "... această scrisoare a fost în oraşul domniei mele numit 
Râmnic..." 
     Istorie de Olt învolburat, magnific strecurat prin ciurul natural de la 
muntele Cozia, Olt unic, magnific, în interior de ţară, căci la margine, la 
hotar se frânge în Dunărea mare, sfântă şi măiastră.  
     În sudul Carpaţilor  centrali, meridionali, între ei şi apele slăvite, s-a 
născut această parte de ţară, poate cea mai liberă din zona europeană, 
Ţara Românească, care, din numele Basarabilor venind, a fost întinsă de 
aici de la noi, până în nordul Mării Negre...  
     Plecând de la această Binecuvântare, semnată de episcopul 
Râmnicului, Gherasim, am descoperit o carte de rugăciuni, dar şi de 
istorie, plină de vervă contemporană, amintindu-mi de Noul Testament, 
cănd se proclamă şi se dovedeşte că fiinţa lui Dumnezeu, prin Fiu, a 
coborât printre oameni... 
     Pline de vervă numim paginile adânc întipărite în omul acestor locuri 
ocrotite de forţa divină reală, forţa tărâmului de frumuseţi omeneşti, 
zona judeţului Vâlcea, emblematic şi matematic sfânt triunghi, perfectă 
circumferinţă faţă de centrul vital, Episcopia Râmnicului, zidire de 
referinţă. 
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     Această carte, care marchează un jubileu, sărbătorirea a 500 ani de 
atestare documentară al sfântului lăcaş, Episcopia Râmnicului, este 
îngrijită şi diortosită, dirijată spre noi, de neobositul iubitor de artă şi 
literă sacră, preotul State-Burluşi Nicolae, şi cuprinde rugăciuni 
închinate celor ce aici au cuvântat, făptuit şi întemeiat, oameni martiri, 
sfinţi declaraţi, precum Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Sfântul 
Calinic de la Cernica - întemeietor al Episcopiei şi Mânăstirii de la 
Frăsinei, Sfinţii Martiri Brâncoveni, Grigorie Decapolitul, Antonie de la 
Iezer-Vâlcea, sfinţi mucenici şi pustnici trăitori pe meleagurile noastre. 
     Substanţa cărţii este istoria sfinţilor, prin ceea ce se prezintă în 
rezumat despre vieţile celor mai sus subliniaţi, şi este rugăciune miruită 
cu slovă în cuvânt sacru ordonat, închinată lor. 
     Acatistierul de la Râmnic, este o apariţie bibliofilă necesară omului 
modern, încarcerat în nevoia de adevăr a prezentului, în nevoia de 
adevăr a zilei de mâine. 
     Scrisă în slovă bisericească şi citită atent, constatăm că suntem în 
faţa unui act sincer de cultură religioasă şi nu numai, personal, 
recomandând tuturor această lectură de divină linişte, dar mai ales celor 
care văd viitorul inflamat. 
     Cartea a apărut în editura Buna Vestire, în 2003, şi este tipărită de 
Episcopia Râmnicului-Tipografia Sfântul Ierarh Antim Ivirenul. 
     Câteva paragrafe, nu fac altceva decât să sublinieze frumuseţea şi 
valoarea textului; în Icosul al 4-lea din Acatistul Sfântului Ierarh Calinic 
oricine poate primi o pilduitoare povaţă pentru orice timp, "... că de nu 
ne vom izbăvi de lenevie, de uitare şi de necredinţă, nu ne vom putea 
mântui;".  
     Sfântul Calinic este înfăţişat precum Moise în Icosul al 7-lea din 
Acatist..."Bucură-te că s-a aflat izvor cu apă răcoritoare la schitul 
Frăsinei unde ai însemnat stânca". În Icosul al 8-lea din Acatistul 
Sfinţilor Martiri Brâncoveni se punctează, în istorie, contribuţia lui 
Brâncoveanu la dezvoltarea armonioasă şi estetică a Ţării..."Se mirau 
străinii cum micuţa Ţară Românească are aşa chip frumos, cum toate 
sunt o cântare lui Hristos şi o laudă a celor sfinte...", şi, iată cum în 
Condacul al 8-lea al aceluiaşi Acatist se menţionează un adevăr de mare 
actualitate pentru o societate durabilă..."A fi mare şi stăpânitor peste 
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popor este o Mare Jertfă de Slujire, care de nu este făcută în 
credincioşie, blestem greu se aduce, fără cântarea de: Aliluia!" 
      Oamenii din împrejurul nostru, din împrejurul Episcopiei mult 
instruite şi civilizate, simt că acum, mai mult ca oricând, trebuie să 
recapete speranţă, să creadă într-un destin viabil..."Bucură-te, sămânţă 
bună a lui Hristos;/ Bucură-te, sămânţă ce pământ bun aşteaptă;/ 
Bucură-te, că ai crescut chiar printre spini;/ Bucură-te, că ai răsărit chiar 
pe drumul călcat în picioare;/ Bucură-te, minune creştină;/ Bucură-te, 
lumină în întunericul păgân;/ Bucură-te, făclie ce se pune la înălţime;/ 
Bucură-te, vestirea celor de sus;/ Bucură-te, bucuria coborâtă din cer;/ 
Bucură-te, şi bucuria pentru cei de pe pământ;/ Bucură-te Sfinte Ierarhe 
Antim Ivireanu, mucenic de taină al lui Hristos! "- Icosul al 2-lea din 
Acatistul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul...Oare, cine a putut scrie 
aceste cuvinte, aceste poeme glăsuite în spaţiul nostru de credinţă? Din 
acest unghi de vedere, putem spune că Europa Unită mai are de lucru 
pentru a atinge o asemenea Stare... (Ianuarie, 2004) 
 
 
 
Legenda personală a lui Paulo Coelho 
 
       În aceste zile « negre » pentru sufletul românesc, aparent părăsit de 
grija europeană manifestată prin votul unor comisii de la UE de a 
propune prelungirea perioadei de aderare pentru România, vot 
nepronunţat încă de parlamentul european, dar care ne sperie doar la 
gândul că el ar putea fi dat aşa cum nu ne place nouă, am simţit 
nepăsarea unei societăţi în faţa mizeriei tot mai generalizate, lipsa 
oricărei speranţe într-un viitor mai bun pentru om, pentru trei sferturi 
din populaţie; lipsa de minime măsuri pentru aducerea satului românesc 
în contemporaneitate, integrarea ţăranului român în timpul şi civilizaţia 
minimă a omului de la oraş, în timp ce elita nici nu mai ştim cum să-i 
spunem, se cosmetizează la Paris, întocmeşte întruna proiecte, se 
autoproiectează într-un viitor violet, se lamentează că este posibil să nu 
fie primită în familia europeană, dar nu se îngrozeşte la propria bătaie 
de joc faţă de om, faţă de dreptul lui la minima condiţie de viaţă. 
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     Nu tresare în faţa unui adevăr, de baroneasă exprimat, în vorbe 
extrem de puţine, că una spunem şi alta facem, o etichetă care ne umple 
de ruşine...Rău nu este că nu facem ceea ce trebuie în scurta viaţă, rău 
este "că nu ne-am făcut cum trebuie temele...", expresie tot mai 
telegenică a unor elevi cu pregătire medie, elevi etichetaţi cu diplome de 
şcoli de scurtă durată. Mă rog, credem, că nu ar strica mai puţine 
gesturi! 
     În aceste zile, am citit cărţi care ne-au produs o imensă bucurie, pe 
care am fi vrut s-o ştim în sufletul tuturor celor din jurul nostru, cărţi pe 
care cei care ne supără atât, despre care am vorbit mai sus, nu ştiu nici 
să le citească şi nici să le scrie, căci în caz contrar totul ar arăta şi ar fi 
altfel. 
     Cărţile au acelaşi autor, Paulo Coelho se cheamă el, şi sunt închinate 
strădaniei omului în drumul spre propria cunoaştere, propria legendă, 
Legenda Personală, alchimiei acestui înalt proces, fără drum trasat, dar, 
precum aurul provenit din fier sau piatră nu poate fi aur, rămânând 
iubirea de căutat, tot aşa această legendă, găsirea ei, poate fi o speranţă 
sinecvanon trăirii care se cheamă viaţă. 
     Romanul "Alchimistul", căci despre el vorbim în aceste rânduri, şi 
care îl are ca autor pe brazilianul Paulo Coelho, a apărut  în 2003 la 
editura Humanitas şi a fost tradus în româneşte, superb, de Gabriela 
Banu.  
     În esenţă, având o naraţiune care se desfăşoară într-un spaţiu 
suprarealist, ca formă, personajele, descriindu-şi traseele precum în 
tablourile lucind de calitate şi măestrie a spaniolului Salvador Dali - cu 
aceleaşi formule şi coloristici enigmatice, dar deosebit de bine conturate 
în peisaj real; şi în conţinut, prezentând un limbaj izbitor de simplu, la 
latitudinea oricărui tip de cititor; …o carte scrisă aproape oral, stil linear 
simplu, rostit cu râvnă de filozoful legendar.  
    Nu arareori te împiedici de fraze simple, asupra cărora te întorci şi 
repeţi pentru aducere aminte. Ai vrea să nu uiţi nimic, te bucuri de 
descoperirea ta, trăieşti un dialog interactiv cu autorul gândurilor 
expuse, care-ţi strecoară Piatra Filosofală banal de simplu şi sublim, aşa 
ca dintr-o întâmplare, pe trotuarul de lângă stradă...Aşa grăita 
Zaratrustra, şi Zaharias Lichter...Paulo Coelho te poartă în zeci de 
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pagini într-o călătorie în sublim, în Legenda practică a iubirii celor din 
juru-ţi, dar şi a iubirii de sine. 
     Prin această formulă, a curiozităţii continue, a mişcării permanente, a 
faptelor ce trebuiesc îndeplinite-prevăzute, personajul coelhian 
părăseşte tenta suprarealistă şi intră în banalul cotidian, nefiind 
răspândit de vânt, plasându-se în postmodernismul actual, închizând 
bucla experienţei ciclice; se întoarce de unde a plecat mai bogat 
spiritual şi îşi regăseşte rostul acasă-punctul iniţial, punctul din care a 
plecat în aventura existenţialistă. 
     Paulo Coelho, acest scriitor trăitor simultan pe mai multe continente, 
este săpânul unui limbaj cu dublă trimitere, direcţia fiind spre 
divinitatea cu faţă umană, apariţia sa, surprizând în această răscruce de 
secole, de milenii, în vremuri specifice marilor întrebări asupra condiţiei 
umane, în universul traversat de comete ucigătoare, de găuri negre, de 
tehnologii nebune. Surprinde terapia sa, propusă a fi utilizată în timpul 
prezent, în faţa părăsirii sufletului uman de către ştiinţele cercetării, 
aceasta, numindu-se inspirat, Legenda Personală.  
    Nicicând, sau rar am întâlnit, un text atât de aerisit, un mesaj atât de 
complex într-un limbaj atât de simplu, poetic şi filosofic în aceeaşi 
măsură, lectura, desfăşurându-se într-o stare de euforie, de bucurie în 
timpul efectuării şi nu la sfârşitul ei. Este tipic scriitorului brazilian, ca 
scrisu-i să fie precum o defilare cursivă de imagine, măiastru şi 
continuu animată, în ciuda conţinutului de idei bogat 
caratat;…pretându-se ideal la filmul artistic animat, dăruit mai apoi ca 
material de studiat în şcoli de învăţătură înaltă. 
     Un tânăr flăcău, mânat de dorinţa umblatului, pleacă din satul natal, 
cu o turmă de oi, visând comori; renunţă la oi, vânzându-le, traversează 
firul de Mediterană, trecând din Europa în Africa, lucrează într-un 
magazin de cristaluri, adună bani, traversează deşertul pentru a ajunge 
la piramida Egiptului, unde un vis de demult îi spusese că va găsi o 
comoară ; se întoarce de unde a plecat, şi în biserica din locul natal 
găseşte întradevăr o comoară....Un ciclu parcurs, un text ca desprins din 
scrierile sacre...Dragostea de faptă, de mişcare, de real, de ideal, de 
acţiune, ce se emană din carte, este în beneficiul cititorului blazat în 
nefaptă... 
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"...băiatul era mulţumit de sine, pentru că vorbea araba. Fusese o vreme 
când el credea că oile îl pot învăţa totul despre lume. Dar iată, oile nu 
ştiau araba..." 
     Speranţa, cuplată cu dorinţa, constitue jumătate din faptul împlinit. 
"Când îţi doreşti un lucru, tot universul conspiră la realizarea dorinţei 
tale...Când doreşti ceva din toată inima, te afli mai aproape de Sufletul 
Lumii. Este totdeauna o forţă pozitivă...- Inimile îi ajută totdeauna pe 
oameni? îl întrebă flăcăul pe alchimist. - Numai pe aceia care-şi trăiesc 
Legenda Personală. Dar îi ajută mult pe copii, pe beţivi şi pe bătrâni." 
     Lectura cărţii dă uneori impresia că tu, ca cititor eşti şi autor. 
Credem, că în această relaţie, creator-consumator stă arta, măiestria 
artistică a celui, care, cultivat peste măsură şi plin de har, a scris aceste 
cărţi, parcă la comanda diferitelor tipologii omeneşti, categorii umane 
doritoare de strategii de autocunoaştere. Şi fiindcă am amintit de mai 
multe cărţi, trebuie să amintim, că de acelaşi autor, în aceaşi categorie 
valorică şi de maxim interes, se situează şi romanele, fixate şi ele în 
modernitate, "diavolul şi domnişoara Prym" şi "unsprezece minute", 
apărute în aceeaşi editură, Humanitas. Dacă în prima carte, Coelho 
descrie lupta ce se dă în om, în existenţa mai mult sau mai puţin al 
Binelui sau al Răului, în a doua, "unsprezece minute", pe lîngă efortul 
de descoperire al adevăratului sentiment de iubire, cartea este de un 
crud realism, adevărul despre sexualitate, stare de emoţionalitate, 
decriptată, atât de necesară cunoaşterii tânărului cititor şi nu numai... 
   Ţinem să numim aceste apariţii editoriale, ca ivite parcă la îndemnul 
unor programe mondiale umanitare, ca fiind o dovadă de elevată artă, 
una despre care nu demult am început să vorbim, cea care exprimă 
perfect noul spirit de Ecoartă sau, altfel spus, ecologia spiritului prin 
artă. 
   De aceea, revenim la începutul acestei epistole despre prezent, precum 
tânărul flăcău din "Alchimistul", invitând elita politicianistă care se 
sbate să ajungem cât mai curând la Bruxelles, să ia aminte, că înainte de 
a putea găsi ceva  în spaţiul mult dorit, să se uite de două ori înapoi şi să 
descopere comoara care întotdeauna se găseşte mai întâi lângă casă...”el 
credea că oile îl pot învăţa totul despre lume. Dar iată, oile nu ştiau 
araba..." (Februarie, 2004) 
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Orizonturi roşii 
Amintirile unui general de securitate 
 
     O temă de interes major se dezbate în aceste zile în înaltele cercuri 
politice interne, între comentatori, analişti politici, istorici; şi ce anume, 
tema “trădării” sau “netrădării” generalului locotenent Ion Mihai 
Pacepa, cel care în 1978, atunci când visele megalomane de putere ale 
lui Nicolae Ceauşescu depăşiseră orice închipuire - fără a simţi viforul 
sindicalist polonez, părăseşte ţara cu ale ei secrete şi, prin via Germania, 
se predă duşmanului de moarte al comunismului, Statelor Unite ale 
Americii. 
     În acest contest, am recitit, spre o mai vie amintire, cartea 
generalului Pacepa - reprezentant de frunte al spionajului românesc şi 
mondial - intitulată "Orizonturi roşii",  şi apărută în limba engleză în 
1987, un adevărat best-seller în materie, tipărită şi în limba română, în 
ţara noastră, în 1992 la editura Venus, seria Negru pe Alb, în traducerea 
lui Horia Gănescu şi Aurel Ştefănescu. 
     Capitole din scrierea lui Pacepa au apărut, câteva, şi în presa 
românească înainte de 1987, sub titlul generic, de rubrică, "Generalul", 
acţiune trecută cu vederea de "generoasa" Securitate a ultimilor ani ai 
epocii trecute... 
     “Orizonturi roşii” este o radiografie de excepţie a societăţii 
româneşti dintre anii1965 şi 1978, o excepţională punere în scenă a 
politicii PCR, în fruntea căruia se afla Nicolae  Ceauşescu, lângă el şi 
Elena Ceauşescu şi, descrie foarte bine cartea, în jurul lor, marea 
majoritate a activiştilor de partid, cei cu funcţii înalte, care au creat un 
decor de aplaudaci, uneori, chiar dacă erau mai bine pregătiţi politic şi 
profesional, lipsindu-le forţa şi coloana vertebrală... 
    Nu este uitată familia ambiţiosului, chiar inteligentului Ceauşescu, 
cetăţean, neiertat şi numit în derâdere (!) potcovar de oameni, cizmar, 
familie privită de autor în mod obiectiv, de dura sa critică, nescăpând 
nevinovatul Nicu, băiat de “cult” al familiei, pe care onorabilul său 
învăţător Ştefan Andrei,  ministru de externe, îl aştepta cât mai curând, 
să ocupe locul "babacului" la Putere... Cartea este presărată de scene 
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hazlii cu cei doi, diferenţa fiind că Ştefan Andrei ştia ce face, pe când 
“marele” crud, fiind “innocent” la peste douăzeci de ani, îi turna 
ministrului whiski în ureche. 
    În absenţa unui proces al comunismului, cartea lui Pacepa este un 
obiectiv tablou social politic care precede, aş spune chiar justifică, 
perioada de neagră istorie ce avea să se aştearnă după 1980. 
   Credem, că generalul (de armă învăluită în ceaţă, coordonator al 
« umbrelor » aparţinând armatelor secrete - în 1978) simte pericolul 
polonez pentru cauza comunismului, îl simte pe Lech Walesa; simte 
clătinarea imperiului sovietic, şi, cum viaţa sa se desfăşoară numai în 
perimetrul grădinii cu trandafiri de la locuinţa secretarului general al 
partidului - singurul loc considerat de Ceauşescu ca fiind sigur izolat de 
spionajul internaţional, dar şi în perimetrul fustelor Elenei Ceauşescu - 
plus în perimetrul terorist din Orientul Mijlociu - perimetrul 
« Americelor » de peste tot (deci, cu activitate mai mult în afară decât în 
interior) renunţă la arma spionajului internaţional jucat necinstit de 
stăpânul său, şi se predă la americani. 
    Trebuie spus, subliniat, că întreaga naraţiune a celebrei cărţi (celebră, 
căci nu altceva este ea din moment ce îi face celebri, în materie de 
spionaj şi nu numai, atât pe autor cât şi pe impulsivul conducător de 
stat) este axată pe rolul jucat de Nicolae Ceauşescu în spionajul 
mondial, în special cel tehnologic, uşurat şi de creditul acordat de Rusia 
sovietică (atunci când îşi retrage armata-dar, prelund serviciile secrete) 
este axată pe dublul limbaj al preşedintelui român, purtat după interes, 
atât pe înţelesul economiilor planificate, de stat, cât şi pe înţelesul 
economiilor capitaliste. 
      Nu putem să nu subliniem uşoara tentă că aceste amintiri se doresc a 
fi o scuză a gestului său disperat, cel de evadare. Să nu uităm, el s-a 
predat americanilor, dar în ţară a rămas iubita-i fiică, Dana, cu al ei soţ. 
Trebuie să recunoaştem că gestul poate fi considerat elegant, gestul de a 
te scuza cu o carte, gestul de a spune atâtea adevăruri pe care altfel, atât 
de intim, nu le-ar fi ştiut nimeni, niciodată...  
      Personal, nu pun la îndoială faptele prezentate atât de corect tehnic, 
faptele de « însuşire » tehnologică internaţională: fabrica de diamante 
(uzina de stele) artificiale, relaţia cu Fokker şi Rolls-Royce - via 
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Yugoslavia; circuitele integrate! întucât, acestea sunt realităţi cunoscute 
de cei care au lucrat în industriile respective-speciale; acum, însă, după 
lecturarea cărţii multe din faptele de atunci căpătă sensuri noi; spre 
exemplu, excesul de securitate adoptat în unităţile speciale: ferite de 
ochii celor care le aparţineau (ca idee-licenţă), ferite de ochii celor care 
ne supravegheau (sovieticii-CAER, americanii-NATO). 
     Orizonturi roşii ne prezintă o Elenă Ceauşescu aşa cum majoritatea 
românilor o cunosc din «folclorul» românesc-naţional. Nimănui nu i-a 
fost frică de soţul - preşedinte, cât i-a fost frică de ea-soţie de 
preşedinte..."De îndată ce m-a văzut, a început să ţipe: - O să te strivesc 
ca pe un păduche. O să o blestem pe mă-ta că te-a adus pe lumea 
asta...el (Pacepa  n.n.), viermele...pleacă să înoate în Mediterana....( cu 
alt ton ) - Măcar mi-ai adus ceva frumos din călătorie?" 
     Orizonturi roşii este o provocare uriaşă pentru istorici, este o 
delectare pentru cititorul român şi de aiurea, este o carte necesară 
societăţii româneşti, este o operă literară despre adevăr şi dacă vreţi, 
spunem, că, de asemenea lucrări are nevoie lumea 
contemporană :…aceste lucrări se opun mistificării, atunci când sunt 
scrise de scriitori «neprofesionişti» ...(Februarie, 2004) 
 
 
 
Un cuib de teatru 
 
      Aşteptând săptămânalul simfonic de luni, din săptămâna ce 
urmează, ieri, joi seară în Zăvoi, ne-am reântâlnit cu Teatrul Ariel, cu o 
instituţie mai culturală decât am crezut până acum, acolo, în vechea sală 
a fostului box amator, vâlcean, a duelului pugilistic (Sala “Voinţa”).  
      Joi seară, am asistat la un alt duel, de această dată profesional, 
artistic, cel dintre Elena Ivanovna Popova (în scenă, Mihaela Mihai) şi 
Grigori Stepanovici Smirnov (actorul Alin Păiuş), personajele 
cehoviene interpretate de cei doi vâlceni, actori tineri, terminând-şi 
disputa într-o minunată şi senzuală scenă de dragoste. A fost un merit 
actoricesc. 
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     În sala scufundată în noapte, în sala “liliput”, stilistic spus, cu o 
scenă “Goliath” faţă de minuscula sală, am asistat la reprezentarea 
piesei „Ursul”, de A. P. Cehov, jucată de trupa Ariel în regia şi 
coregrafia Doinei Migleczi, stagiunea 2003-2004. 
     Minunat acest teatru, scurt, asistat de Luka, alias Alin Holcă, o 
surprinzătoare prezenţă scenică pe care, personal, o văd în roluri de 
marcă. În scurta piesă de teatru, dar bogată în conţinut, acesta a avut un 
rol de acopaniament, de tuşă gravă (precum într-un cadru picturial), a 
avut rolul violoncelului dintr-un triou cameral... 
     De ce am început cronica acestui spectacol, teatral, cu sublinierea 
instituţiei culturale, fiindcă ţinem, mereu, să subliniem, aşa cum o 
facem pentru arta muzicală, că această instituţie, alături de cea găzduită 
în vechea sală de cinematograf-Filarmonica, amândouă, bazate pe 
profesionalism şi şcoală, sunt peste nivelul altor instituţii municipale, de 
stat, ca implicaţie în viaţa acestui oraş, ca dăruire spre ofranda culturală, 
publică...Vezi instituţiile publice indiferent de domeniu,  şi ONG-urile, 
fundaţiile "fudulii", care nu se pot desprinde de grija politică sau 
interesul personal, meschin... 
      Teatrul din Zăvoi este precum un "cuib" de teatru, aluzie la 
dimensiune şi ataşament; un cuib real şi sincer - de artă dramatică, de 
chiar artă profundă, pe tinerii sau mai "bătrânii" actori, preocupându-i, 
clar, măiestria artistică.       
      La Festivalul "Enescu" de anul trecut, Zubin Mehta, dirijorul, a 
intrat supărat pe scenă, spunând (în acces de furie trecătoare): Sala 
Palatului este mult prea mare şi congresmană (referindu-se, binenţeles, 
la interminabilele şi grandioasele congrese PCR), pentru ce avea să 
urmeze, extraordinarul monument, panteist, de muzică  "Sacre du 
printemps", de Igor Stravinski...Aşa este, Stravinski, particularizează în 
terenul palpabil şi nu generalizează... 
     De aceea zicem, şi noi, alături de Doina Migleczi, că spaţiul atribuit 
teatrului nu poate fi un impediment, deoarece, cu har şi multă ştiinţă, cu 
puţină îngăduinţă, acesta este un atuu în prezent, şi, în viitor, cu puţină 
investiţie, o speranţă... 
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      Teatrul, întotdeauna, s-a jucat şi în stradă, s-a jucat şi în intimitate, 
poate să se joace ad hoc, chiar şi într-o sală mică, bine improvizată, 
decorată, în regie adecvată. 
      Presiunea fizică, a publicului, este nesignifiantă în cazul câtorva  
spectatori, dar, ce este mai important, presiunea artistică este 
semnificativă, ea venind dinspre scenă înspre receptori... Este drept, 
greu să joci cu respiraţia publicului în ceafă... 
     Oricum, actori şi spectatori – împreună, au realizat un spectacol bine 
şlefuit, precum o giuvaer, în Renaştere, măiestrit realizat Benvenuto 
Cellini... 
     Se poate monta la teatrul Ariel chiar şi "Unsprezece personaje în 
căutarea unui autor" de Luigi Pirandello, căci, am văzut, se poate juca 
cu personaje şi replici din afara scenei... De fapt este o trăsătură 
postmodernistă, aceea de a obţine maximul din relaţia autor-actor-
public-mediul ambiant. 
     Revenind la spectacolul de joi seara, în prima parte, s-a jucat o altă 
piesă din repertoriul genialului Cehov, "Cerere în căsătorie", în care 
Ivan Vasilievici Lomov, Gabriel Popescu, ni s-a oferit, creând un rol 
valoros, spumos. Rolul său creşte în intesitate prin insolentele 
autoprovocări violente (remarcabilă amprenta personală); este sublim, şi 
sfârşeşte prin a fi scos, în şuturi, din casă de către viitorul socru Stepan 
Stepanovici Ciubucov (actorul Alin Holcă care, la rândul său, realizează 
cu brio rolul abilului şi iscusitului părinte evreu). 
     Natalia Stepanovna, alias Ariana Alexandra Migleczi, fiica 
ovreiaşului bogat, în ţinută strident înflorată, emancipată, rusoaică de 
soi, reprezintă punctul slab al avarului negustor, care este în stare să 
negocieze sub preţ, chiar şi atunci când este vorba de fericirea fetei. 
     Obiect de vânzare, dar nu oricum, funcţie de starea de sănătate 
nedesimulată a viitorului ginere, client, actriţa realizează o Stepanovna 
nepăsătoare la presentimente, dură, aproape violentă, dar şi plină de 
feminism, mai mult muieratică, gata să-l "devoreze" pe pretendent, şi 
pregătită să nu rămână fată bătrână.  
      Femeia rusoaică este bine reliefată, de secole, ea făcând regula în 
casă. Se ştie, bine, el bărbatul ori este prea bătrân şi bogat, bolnav şi 
bogat, ori îi place vodka mai mult decât toate... 
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      Ceea ce este de admirat şi apreciat, regizorul şi scenograful, Doina 
Migleczi, nu este impresionat de modernitate, nu-i este teamă de 
tradiţional, simţind prezentul, modernul din contemporan.  
      Se adevereşte o idee, care prinde tot mai mult contur azi,   precum 
că arta, faptul istoric real, creaţia estetică (biologic necesară), cu cât este 
mai îndepărtată, în trecut (valenţă postmodernistă), cu atât este mai 
prezentă în realitate – modernitate, atunci când mijloacele de tratare 
sunt tehnologic avansate, contemporane... 
      Întreg ansamblul, un bun spectacol, scriitor-actori-regizor, şi 
spectatori, a purtat emblema, semnificând  arta interpretativă, măiestria 
artistică în limitele modestului real şi, ceea ce este mai important, a fost 
apreciat de mulţii spectatori din nenumărate spectacole. Este concluzia 
finală asupra trupei din cuibul de teatru, pe care, în condiţia noastră 
firească, de spectatori, am tras-o noi. (Februarie, 2004) 
 
 
 
Teatrul real. Spectacolul din jurul nostru  
(O cronică fără luminile rampei) 
 
     Într-o lume în care toate sunt date peste cap, în care “vidul” istoric te 
roade în casă, în maşina strâmbă, într-o lume în care de zeci de ani nu 
am avut timp pentru lux, pentru onoarea omului - trăind într-un univers 
inventat chiar de el, o lume în care valorile reale, materiale, vitale, sunt 
ordonate doar prin “accize” şi “taxe”, cel mai absurd teatru, şi mai 
modern, ar fi să-l scrii pe cel real, din jurul tău, căci dacă nu-l scrie 
nimeni, istoria va rămâne ştearsă, rămâne ca o “mulţime” de date, 
grămadă de lume, trăind în impersonalitate... 
     Nu dorim să se înţeleagă nimic despre putere, despre puterea 
politică, despre opoziţie, nu dorim decât să monologăm despre 
civilizaţia trunchiată a unui popor. 
     Aceste lucruri inutile, care ne “hârşie” existenţa, sunt pe stradă, sunt 
în săli de conferinţe, sunt în biblioteci - oriunde şi la tot pasul, nu le 
observă nimeni - nimeni din cei cu multă carte. Pe aceştia, din ce în ce 
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mai puţini, nu-i putem înţelege… de ce ignoră acest teatru real, şi de ce 
adoptă puerilele idei despre o realitate formalistă, de prost gust, despre 
starea de VIP, despre taxe neachitate la stat, despre nimic, despre lucruri 
de doi bani, lucruri care ocupă zece procente din realitatea noastră...? 
     Atât am aşteptat !...să apară şi la noi teatrul real, să apară marele 
roman, cu naraţiune frustă, justă.  
     La Bucureşti, la Cluj, la Vâlcea, la Slatina şi peste tot, experiment 
peste experiment! Apare tot mai vioi, experimentul, mai vioi decât iarba 
care răsare, iar despre adevăr, despre această licoare tămăduitoare, nici 
un cuvânt; dacă totuşi există - ele, cuvintele, sunt ori prea aspre - cele 
dinspre şi înspre suburbia urbană, ori sunt prea dulci, prea inventate, 
înspre zonele de «frică» - frica de a vorbi, ori, nimic, chiar nimic, 
rămânând să aşteptăm mereu alte timpuri, vremi mai aproape de 
realitate, ca şi cum aceasta nu ar fi creată de noi... 
    Credem că cei care scriu cărţi ştiu că a fi modern înseamnă să trăieşti 
în prezent, că a aduce trecutul în prezent, tratându-l cu mijloace actuale, 
din mai multe unghiuri, înseamnă postmodernism, şi că modernitatea, 
amestecată cu futurismul exprimâ viitor, un adevăr formal, el nefiind  
confirmat din lipsă de experienţă firească. Atenţie deci la timpul viitor, 
care de 24 de ani sau mai bine, sună a gol! 
     După atâţia ani de «regim», care a învăţat un popor la dublă 
"cetăţenie", în sensul că una este omul la muncă, între colegi, în 
societate, şi altu-i cel din ograda sa, din familie, din dragoste, din 
minima reală libertate. 
     După atâţia ani mi-am amintit, despre noi, cei care lucram în «fabrici 
şi uzine», când aşteptam câte o şedinţă mai importantă - de dare de 
seamă - de sfârşit de trimestru sau de an (când era imposibil, ca în sală, 
să nu se strecoare câte un intrus "necivilizat", "neânvăţat", fochist sau 
manipulant şi să nu le arunce celor din prezidiu câte un crud adevăr în 
faţă) cum reacţionam… tăceam chitic, ne înăbuşeam satisfacţii, şi mai 
apoi, acasă sau la birt, hahăiam, râdeam despre adevărul pe care-l trăiam 
în viaţă!... 
     Pe el, pe cel "prost" şi "nebun", îl iubeam, căci în libertatea sa de 
crez, care era singura lui propietate, avea curaj să spună ce-l doare, şi 
care de multe ori era şi durerea noastră. Autocritica era admisă-cerută în 
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realitate, critica, neexistând decât la modul tâmpit, dinspre superior (şi 
numai) înspre inferior. 
    Despre o asemenea adunare mi-am amintit ieri, când, la Racoviţa, 
fiind invitat de un prieten la seminarul "Strategia de dezvoltare durabilă 
a judeţului Vâlcea", desfăşurat la biblioteca comunală, mediator fiind 
Fundaţia "Pons Vetus", am participat şi ne-au deranjat apucăturile, 
cunoscutele mesaje dintre milenii, specifice ultimilor zeci de ani... 
    Limbaje de lemn. Alură de modernitate! …Exprimări din nescrise 
telenovele, toate la timpul viitor. Telegrame sosite de la Bruxelles; 
certificarea moderatorului de către ambasadorul înaltului For european. 
Invitaţi de marcă, mai mult sau mai puţin recunoscuţi de ţărani. ...Ei, 
care veniseră îmbrăcaţi în piei de oaie întoarsă, stăteau în zăpadă - din 
fluiere cântau, aveau probabil mesageri în sala teatrului real.  
    Limbaje-idei pentru timpul viitor; limbaje obraznice despre lenea 
unui popor, şi la interval de timp regulat, sugerându-le, lor, obligaţia la 
muncă şi nevoia de foarte multe proiecte, multe; proiecte europene… 
vai de mama lor… chiar acolo, la Racoviţa dacă se poate, un institut de 
proiecte să se construiască... 
     Sincer, l-am admirat pe prefectul de Vâlcea, care s-a sculat, s-a 
scuzat, în câteva vorbe a încheiat şi plecat, dar a declarat că România 
are 48 % populaţie la sat, 10 % dintre ţărani au canalizare şi doar unui 
procent de 2 % le ajunge apa potabilă în casă.  
     Adăugăm şi noi, l-a cât timp a mai rămas pentru «aderare» ! cât de 
repede putem să muncim şi să facem proiecte; să eliminăm noroiul cât 
de cât, să punem săndăluţe în picioarele copiilor de ţărani; să diguim şi 
să drenăm (să nu le mai fugă pământul de sub case); să aibă şi ei wc-uri 
stabile, să nu se mai sperie de şcoală; să aibă speranţă pentru ziua de 
măine... 
     Şi preşedintele Consiliului Judeţean a cuvântat scurt, s-a scuzat şi a 
plecat, după un răspuns favorabil dat în legătură cu "străduirea" 
vechiului drum peste munte, între Câineni şi Curtea de Argeş. 
     Dar punctul pe "I", spre savoarea mea, l-a pus - el ţăranul de rând, 
care cu teamă a avansat spre rândul întâi şi, după cele patru ore 
interminabile, a strigat: "dar, când mai vorbim şi noi, că destul aţi vorbit 
dumneavoastră până acum, degeaba...". După cum i s-a răspuns, a tras 
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concluzia bietul om că trebuia să bage o scrisoare cu cerinţele sale şi 
într-o cutie în care "încap mai bine de 500 de scrisori". 
     La scurt şi la obiect a mai vorbit şi consilierul Mihai Sporiş şi 
Beniamin Faoro, dar şi el, onorabilul italian a plecat, şi noi am plecat, a 
mai rămas o parte din presă, o parte de televiziune. 
     Pe groaznic frig, într-o maşină naţională, strâmbă şi personală, 
tremurând, după patru ore de stat jos şi fără căldură, ne-am întors la 
Râmnic după o inutilă cheltuială; şi nici la concertul Filarmonicii nu am 
mai asistat, dorind, astfel, să ne provocăm necaz, căci şi pe cel de mai 
înainte ni l-am provocat singuri, neobligându-ne nimeni să participăm la 
europeana adunare… 
(Februarie, 2004) 
 
 
 
O scrisoare pierdută 
Teatru autentic, teatru contemporan 
 
      Nu cu mult timp înainte, scriam despre spectacolul artistic al trupei 
Ariel, în sala inspirat amenajată, din parcul Zăvoi, în cele două 
minunate piese de teatru scrise de A. P. Cehov şi jucate cu brio de cei 
câţiva tineri şi valoroşi actori. 
     Iată că astăzi, duminică, înainte de 1 Martie, fără mărţişoare şi flori 
din partea unui "nedarnic" public, dar cu multe flori pe scenă într-o 
inspirată scenografie, am asistat la un teatru autentic, teatru real 
contemporan, jucat de aceeaşi trupă Ariel, în aceeaşi sală şi pe aceaşi 
scenă pe care se jucase Cehov cu ale sale trei personaje; am asistat la o 
piesă des reprezentată în repertoriul naţional, "O scrisoare pierdută" de 
Ion Luca Caragiale. 
     Regizoral şi scenografic piesa a fost concepută pentru a fi în 
competiţie, fapt cu totul remarcabil în creaţia artistică, cu cele 
consacrate la scară naţională. Acest lucru a reuşit, pentru noi, 
spectacolul constituindu-se ca un punct de referinţă, cel puţin pentru 
zona olteană, alături de concepţia punerii în scenă, un rol deosebit, 
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avându-l şi trupa de actori care a demonstrat că l-a asimilat cum trebuie 
pe marele Caragiale, dar, că înţeleg bine şi timpurile în care se 
manifestă artistic, azi. 
    Exceptând ultima reprezentaţie de la Naţionalul bucureştean, în rest, 
putem spune că le-am văzut pe toate, e drept, pe cele mai vechi, filmate, 
urmărindu-le pe ecran. Putem spune, acum, că reprezentaţia vâlceană şi-
a atins scopul, este memorabilă, şi unică în felul ei. 
    Actorul Gabriel Popescu, cel care îl interpretează pe Nae Caţavencu, 
s-a arătat surprins atunci când i-am spus că a făcut un rol autentic, în 
contemporaneitate, modern, un Caţavencu peste cel specific redat 
timpului de ...Octavian Cotescu! 
    Tenta interpretării actorului vâlcean este adânc înfiptă în realitatea 
prezentă, şansa agăţării cu orice preţ de puterea politică, fiind una sigură 
chiar  dacă este necesar să meargă în mâini, invers gravitaţional, agăţat 
precum păianjenul de tavan... 
     Axa valorică după care se desfăşoară această piesă este susţinută de 
Zoe Trahanache, dinamică şi plină de cutezanţă, rol interpretat în mare 
vervă de Ariana Şerban, al cărui joc de scenă este permanent punctat în 
dramatic, profesional, pentru a ajunge cât mai real la public; de Nae 
Caţavencu, neastâmpărat şi furibund om politic, interpretat de Gabriel 
Popescu, real, aproape natural atât cât îi permite această artă; de Zaharia 
Trahanache, actorul Dan Constantin, centru de greutate în această axă 
valorică, dominând latura actoricească, în societate echilibrat şi 
important factor de putere. În aceeaşi axă pe care se desfăşoară piesa, 
trebuie menţionat şi prefectul Ştefan Tipătescu, important personaj, dar 
precum în realitate, fără prea mare importanţă în intriga măruntă din 
oraş.  
     Indiferent de ce an este vorba, la ce montare ne referim, nu am văzut 
un Tipătescu reliefat în marea artă, chiar, nu ne-a plăcut jocul său, 
actoricesc, niciodată! Este greu să strecori în "oficialitatea" sa, elemente 
artistice. La teatrul Ariel, rolul prefectului a fost interpretat de Liviu 
Cheloiu, care, credem noi, putea să renunţe la fumat, compensând acest 
gest cerut de « partitură », cu un joc de scenă bine regizat. La fel cred, 
că se puteau înlocui, cu o soluţie...grafică, norii de fum de tutun, din 
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adunarea electorală prezidată de Trahanache, în altfel, un tablou inovat 
şi realizat deosebit scenografic. 
     Un rol deosebit realizează şi în această piesă dramatică actorul Alin 
Păiuş, în rolul lui Agamemnon Dandanache, având un joc de scenă 
uimitor, ca şi în cazul lui Gabriel Popescu, acesta, neimitând personajul 
"istoric" cunoscut. A practicat un joc de scenă elevat, cu o mimică ( are 
acest dar)sugestivă, combinaţie accesibilă marilor interpreţi. 
Sublim, este şi Ghiţă Pristanda, actorul Alin Holcă, spre necazul său, 
trebuind să joace mai mult singur, e drept, textul, obligând la apariţii şi 
dispariţii dese... 
     Cei trei "sacri" mari, care ne-au rămas de reliefat, au roluri cu 
ponderi sensibil egale, procentual, ca desfăşurare în spaţiu, sub cele 
descrise mai sus, dorim, însă, să menţionăm prezenţele scenice inedite 
în culoare, actuale, ale lui Farfuridi şi Brânzovenescu, ambii infatuaţi, 
dar permanent având dorinţa să nu deranjeze, cu alte cuvinte nu prea 
bogaţi, rolul lui Farfuridi, Ionuţ Mocanu, trecând prin maxim de 
interpretare la tribuna electorală, cel al lui Brânzovenescu, Cornel 
Şerban, fiind minunat redat, actoriceşte vorbind, printr-o mimică 
admirabilă, un joc tăcut plin de savoare... 
     Deosebit jocul Cetăţeanului turmentat, Roger Codoi, imediat iubit de 
public, aplaudat, odată pentru altruismul său "afumat", sincer afişat, cât 
şi pentru onestitatea-i exprimată dezinteresat... 
    "O scrisoare pierdută", în viziunea teatrului municipal Ariel, este 
regizată de Doina Migleczi care semnează şi scenografia, repetăm, 
minunată, este o reprezentaţie artistică de mare ţinută, dimensiunea 
monumentală intrinsecă nefiind ştirbită de dimensiunea scenei trupei 
purtând inspirat numele minusculului erou shakespearian. 
     Tridimensiunea acestei arte vii, în cazul de faţă, este mai viu 
accentuată în sensul adâncimii ei, zonele laterale sunt mai puţin folosite, 
acest fapt implicând publicul într-un fericit parteneriat. 
Actorii intră din plan îndepărtat înspre avanscenă, ies invers, prin  
decorul construit în acelaşi sistem, adică în profunzime, vezi ultimul 
act, creându-se senzaţia de perspectivă. Astfel se ajunge la starea de 
timp real, de interactiv, receptorul fiind ţinta sensului  mişcarii de pe 
scenă . Astfel spectatorul se implică în aducerea personajului înspre 
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timpul său, realizându-se, împreună cu el - cel care joacă, un teatru 
autentic, un teatru contemporan. (Martie, 2004) 
 
 
 
Un principe al scrisului românesc: Constantin 
Zărnescu 
 
       Fiind într-o scurtă vizită la Sibiu, unde am dorit să revedem o 
istorie care se chinuie să nu îşi piardă dovezile materiale, în oraşul mai 
prezent ca oricând în conştiinţa noastră datorită prezenţei sale în 
uniunea europeană medievală, ne-am bucurat nespus, văzând că, în 
sfârşit, a început marea operă de protejare, de refacere a imensei bogăţii 
arhitectonice, de redare lumii a unei inestimabile culturi. 
       Nu puteam să nu vedem cu ochii minţii, să nu retrăim istoria în 
coordonate artistice literare, în sensuri adânci şi noanţe de tonalitate 
shakespeariană, istoria principelui Vlad Dracula, domnitorul valah, care 
îi hărţuia pe saşii sibieni bogaţi, cerându-le bir în schimbul protecţiei 
faţă de negrul drac; faţă de turci, aşa cum este descrisă ea, istoria, în 
opera de excepţie a scriitorului  Constantin Zărnescu (Vlad Dracula 
Ţepeş - 1999, Dracula în Carpaţi - 2002, articole despre activitatea 
epistolară a acelui timp - cu referire la domnitorul român, publicate în 
Curierul de Vâlcea). 
      Scriitor clujean, vâlcean prin naştere, Lăpuşata, şi prin învăţătură, 
liceul din Horezu, după terminarea studiilor universitare s-a stabilit la 
Cluj, important centru de cultură european, capitală a Transilvaniei 
milenare, unul dintre cele mai importante oraşe ale României moderne. 
     Se impune în literatura română ca un scriitor de clasă aleasă; 
Laurenţiu Ulici, remarcându- i, în a sa sinteză: "Literatura română 
contemporană", talentul "vădit mai cu seamă în abundenţa tipic 
românească a materiei epice". Dispune de un stil elitist, are valenţele 
unui estetician, include în scrisul său rafinate reflecţii filozofice (Clodi 
Primus -1974, Regina Iocasta -1984, Dracula în Carpaţi -2002). 
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     Constantin Zărnescu este şi un scriitor orientat către subiectul istoric 
precum, practic, des o face mai ales în cazul domnitorului Vlad Ţepeş, 
dar şi în faptele desfăşurate cu ocazia marilor evenimente care au 
precedat apariţia pe harta lumii a României Mari (ciclul de scrieri 
închinate Principelui Vlad Ţepeş, Ziua Zilelor -2002, 2003).  
     Teoretic, interesantă ni se pare ideea sa, că, "în clipa când istoricul 
nu scrie din lipsă de documente, atunci intervine poetul"...care intuieşte 
adevărul nescris, compune fapte ideale şi le recompune pe cele 
adiacente în ce priveşte factorul timp. 
     Recent, după reprezentaţiile de la Cluj şi Tg. Mureş, Teatrul Renate 
Scand - din Franţa, i-a reprezentat la Grenoble piesa de teatru "Iocasta". 
     Pe Constantin Zărnescu l-am cunoscut la Cluj, în 2002, cu ocazia 
vernisajului personal de pictură de la Muzeul Naţional de Artă, 
"Vechiul şi noul Testament", ocazie cu care aveam să constat înclinaţia 
sa pentru estetica plastică, pentru pictură şi sculptură. Aveam mai apoi 
să cunosc scrierile sale despre Brâncuşi (Aforismele şi textele lui 
Brâncuşi -1980, Brâncuşi şi civilizaţia imaginii -1980, Brâncuşi şi 
Transilvania -2001). 
     În 2003, la Polul Culturii Clujene, centru cultural adiacent Librăriei 
Universităţii, Constantin Zărnescu mi-a vernisat expoziţia de pictură şi 
sculptură intitulată "Carmina Burana", cu lucrări inspirate din cantata 
lui Carl Orff, ocazie cu care am cunoscut simţul estetic muzical al 
ilustrului scriitor, acesta, atribuind lucrărilor mele de pictură, stilistic, 
caracteristica de  "sinestezism"...  
    Citind "Dracula în Carpaţi", scriere poetică destinată compunerii unei 
opere lirice, îi "acuzăm" şi noi, la rândul nostru, scrierea de accente 
sinestezice. Mai mult, cred că opera literară, parte a sa, se desfăşoară 
într-un generos spaţiu dominat de postmodernism, ornat din loc în loc 
cu simboluri generate de partea pozitivă a unui caracter sincretic. 
     Ca mulţi mari, alţi artişti contemporani, artişti articulaţi în 
contemporaneitate, şi Constantin Zărnescu nu face excepţie de la a se 
alinia idealului afirmat acum exact 200 de ani, în 1804, de  vienezul 
Jean Paul Richter, anume acela, "de a fi în acelaşi timp poetic, muzical 
şi pictural"... 
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Astăzi este o zi însemnată pentru literatura română, pentru cultura 
vâlceană pe care scriitorul Zărnescu o sprijină şi o întăreşte 
considerabil. Astăzi este ziua sa aniversară, iar noi îi urăm  
LA MULŢI ANI! (Martie, 2004) 
 
 
 
"Les jocondes", la Teatrul Ariel 
 
     Premiera piesei "Les Jocondes", care a constat în trei spectacole 
desfăşurate la sfârşitul lunii iunie la Teatrul Ariel din Râmnic, sala din 
Zăvoi, constituie, fără îndoială, unul dintre evenimentele culturale de 
mare interes, pentru public, un punct de atracţie special pentru iubitorul 
de teatru modern, care, iată, aici, sub dealurile subcarpatice, pe malul 
drept al Oltului, are ocazia de a intra în contact cu teatrul occidental, 
prin intermediul  piesei, purtând numele (la plural) capodoperei lui 
Leonardo da Vinci.  
     Alături de încă alte câteva, această piesă constituie producţia artistică 
a Companiei "Insomnie" din Bruxelles, Belgia, care încă de la 
înfiinţare, 1988, şi-a propus...ca prin teatru să exploreze diversele 
moduri de expresie artistică: sculptura, literatura, muzica, pictura, astfel 
încât forma să se adapteze fondului, spre exemplu, ritmul pentru 
"Bolero de Ravel", măştile şi tablourile, pentru "Les Jocondes"...( am 
citat dintr-un material de prezentare). 
     Însăşi denumirea companiei, "Insomnie", sugerează starea de 
nelinişte, starea de activă şi necesară veghe specifică actului artistic 
impus în modernitate. 
     Ideea de interferenţă a artelor, a "totalului" în artă, a operei 
sinestezice, reprezintă o culme a spiritului omenesc, a sublimului său 
generos şi, în această definire, el îşi găseşte rădăcini încă de la începutul 
secolului XIX, când, în 1804 (după cum mai spuneam şi în altă parte) 
sciitorul austriac Jean Paul Richter îşi definea ca propiu ideal artistic, 
acela de a fi în acelaşi timp muzical, poetic şi pictural... 
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     Marile spirite ale artei contemporane, cele ce se vor fixate în viitor, 
tind către această interferenţă, către acest ideal, în primă fază, chiar dacă 
această ţintă nu este încă posibilă decât ca formulare în interior. 
     "Les Jocondes" (Giocondele) se intitulează piesa pusă în scenă de 
trupa Ariel, este scrisă de Brigitte Louveaux, şi, spre bucuria unui 
public avid de nou, această intelectuală din Belgia joacă în spectacol, 
semnează în acelaşi timp şi regia acestuia...Teatrul ei are originalitate, şi 
se petrece un fapt interesant, interactiv chiar, are loc în direct, pe scenă, 
un schimb de experienţă interpretativă între noi-români şi ei-străini.  
     Brigitte Louveaux joacă alături de Yves Jadouf, maestru în mimă, 
belgian şi el, cei doi, aducând în sala din Zăvoi aerul contemporan de 
teatru vest european, rece, puternic mimat, ancorat în Pop Art, sugestiv, 
mai mult declamat decât conversat. Împotriva curentului specific şi 
amplu, comunitar - global, în teatrul Brigittei Louveaux, personajele se 
autoreliefează, traiectoriile jocului lor nu se întrepătrund, se 
individualizează, egoismul uman afirmându-se pregnant, mai profund 
ca oricând într-o lume regionalizată. Jocul acestor personaje seamănă cu 
cel specific teatrului de stradă, cel medieval, în care seva textului vine 
din lumea străveche, antică, se mimează stări, se joacă cu mască. 
    În lumea modernă, lumea de astăzi, acesta este un teatru de idei. 
 
    Alături de trupa excelenţilor actori de la Ariel, necunoscuţi 
cabotinismului, neblazaţi încă în profesionism teatral, cei doi belgieni 
realizează un spectacol de vârf (intelectual), spectatorul, având ocazia 
de a forma un decor viu, liber a se pronunţa dacă este bine sau nu ca în 
lume să se mai consume în Artă... 
    Nu putem să nu comparăm, să nu remarcăm jocul dinamic, plin de 
viaţă al actorilor vâlceni, sugestiv, neteatral, aducând capodopera în 
atenţia trecătorului din stradă, faţă de jocul teatral importat...Grotescului 
din textul francez, implicat în real sub presiune oceanică, i s-a opus - în 
Zăvoi - inocenţa candidă a "gasconului" românesc aflat mai aproape de 
mima unei capodopere florentine... 
   Trecând peste aceste considerente, care ţin de actul coabitării pe scenă 
a două naturi sensibile, diferite, să încercăm totuşi radiografierea 
spectacolului de la Ariel, o dată, din punctul de vedere al încărcăturii 
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ideatice a textului, precum şi din celălalt, al artei interpretative, chiar 
dacă până acum, sporadic, am mai procedat la asemenea referiri. 
   Iată câteva repere cadru ale acestui "libret" de mare atracţie pentru un 
public căutător de rafinament intelectual, de text punctat în marile 
evenimente culturale ale unui secol sacadat de războaie planetare, ale 
unui secol în care se declară moartea artei de piedestal (aşa cum este 
ştiută ea - arta picturii - ca fiind unitate estetică de punct, linie şi 
culoare...). 
   Odată, textul “aşteaptă” în stradă, la intrarea în teatru, pe trotoar, 
acolo unde publicul se face vinovat că, în decursul secolelor,  a 
mumificat în zeci de replici-capodopera, iar în final, acum, distruge 
însăşi arta. 
    La intrarea în teatru, se află o expoziţie de artă, cu lucrări din diferite 
momente ale timpului; este prezentat un kitsch de Giocondă - alături de 
un scaun de wc-eu (aluzie la arta “redi made”), alături de suluri de 
hârtie igenică, de afişe Pop Art, de tablouri sugerându-i pe Picasso şi 
Braque... 
    Publicul este invitat să privească, se procedează şi la o creaţie de 
Giocondă, ad hoc, se debitează o hilară butadă cum că arta devine marfă 
de tarabă şi marfa din tarabă devine artă ( nu trebuie să fim surprinşi de 
asfel de obrăznicii, căci nu demult, într-un program vâlcean <HAR> 
închinat ideii de sacralitate, finanţat "de la Europa", un artist expunea 
hârtie igenică înşirată pe aţă, în Cula de la Bujoreni...).  
    Apoi, acelaşi public, este invitat în sală, unde pe scenă se va 
desfăşura piesa "Les Jocondes". 
    Capodopera lumii artei picturale, simbol ales, Gioconda lui Leonardo 
da  Vinci, este adusă în prezent prin replici care ţin de paternitate, 
replici ale unor personaje care formează o familie, una din trecut, cu 
legături în prezent, familie public şi critic de artă, capabilă doar de 
evaloarea şi reevaloarea capodoperei lui Da Vinci. Se sugerează că arta 
nu este perenă decât prin fiinţarea de capodopere.  
    Toţi, rude şi urmaşi, doresc să fie receptaţi cu aceeaşi unică imagine, 
cea a tabloului celebrului înaintaş. Aluziile sunt extrem de fine... 
    Personajele mimează parcursul istoriei artei plastice europene, 
ajungând ca în preajma războaielor mondiale, în timpul apariţiei 
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cubismului şi dadaismului, să declare că "arta a murit"...În final, în plină 
ascensiune pop art, se mai "naşte" o ramă capabilă pentru o nouă 
capodoperă. Este o rază de optimism. 
    Spectacolul conţine o ilustraţie muzicală plină de sens, este 
menţionată de autor şi în text, reprezentând capodopere ale artei 
sunetelor, capodopere care au schimbat destinul acestei arte, ne referim 
la acordurile din Carmina Burana lui Carl Orff, la Walkiria lui Wagner, 
la acordurile baletului lui Ceaikovski, ajungând la ritmurile africane ale 
unui Harry Belafonte. Iată, arta sunetului nu moare, precum a murit 
pictura când a fost creat primul tablou cubist, Domnişoarele din 
Avignon... 
   Dacă Brigitte Louveaux mergea până la capăt, şi atunci când declara 
această moarte o sublinia cu acordurile cvartetului nr. 2 op. 20 scris de 
Arnold Schonberg, inspirat de tabloul lui Picasso, adică primele două 
părţi tonale, precum stânga tabloului, figurativ, şi ultimele două părţi 
atonale, precum dreapta tabloului, cubist, atunci spectacolul ar fi fost 
total... 
    Amândouă mari genii, în aceeaşi perioadă, 1907-1908, poate la 
înţelegere, au hotărât să consemneze fiecare în arta sa, moartea 
figurativului în pictură, respectiv al tonalităţii în muzică.  
    Rezonanţă, în piesa Brigittei Louveaux, nu a avut, privind atitudinea 
celor doi mari artişti ai secolului XX, decât partea vizuală a artei 
picturale... 
   Observaţi dar, câtă încărcătură şi sensibilitate artistică conţine opera 
scenică a acestui teatru al "insomniei"...De aceea credem, anume, că 
vâlcenii care nu au văzut spectacolul, au pierdut ocazia de a fi în contact 
cu un veritabil act de cultură, au pierdut ocazia de a vedea la lucru o 
trupă veritabilă de teatru, mixtă în exprimarea limbajului scenic, la 
propriu şi la figurat, de a asista la jocul plin de viaţă specific actorilor 
vâlceni, la jocul rece şi iconoclast specific celor belgieni. 
   În ciuda acestui tip de teatru, cu mască, publicul prezent în sala 
mignonă din Zăvoi, a putut aprecia expresia de substanţă a jocului 
întregului trup actoriceasc de la Ariel, alura de melodramă a lui Yves 
Jadouf, sarcastic, scos parcă din recuzita teatrului de stradă francez, dar 
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şi forţa rolului susţinut de Ariana Alexandra Şerban, de Mihaela Mihai 
şi nu în ultimul rând de Gabriel Popescu. 
   În ce ne priveşte, ca spectatori, trebuie să mărturisim că în acest an, 
trupa de teatru Ariel, cu mijloace materiale minime, a reuşit să ne  ofere 
câteva spectacole de excepţie, din teatrul clasic, dar şi din cel exprimat 
în modernitate, că trupa dirijată de Doina Migleczi cunoaşte drumul 
greu, urcuşul sisific, al actorului spre vârful piramidei, purtând 
denumirea de Artă! (Iulie, 2004) 
 
 
 
O carte semnată de George Achim 
 
     Mai mult ca sigur, între iubitorii de artă, în general, iubitori şi 
practicanţi ai genului literar în special, numele poetului şi prozatorului, 
animatorului cultural, George Achim, nu mai are nevoie de prezentare, 
atât datorită prezenţei sale aproape în orice manifestare care vizează 
spiritul artistic, cât şi activitatăţii  publicistice, şi nu în ultimul rând celei 
editorialiste. 
     Trebuie să amintim faptul că George Achim conduce suplimentul 
literar artistic "Ochean" al săptămânalului vâlcean "Publicitatea 1", în 
care mulţi dintre noi şi-au verificat puterile scriitoriceşti, conduce 
suplimentul umoristic "Ţânţarul", este secretarul Societăţii Literare 
"Anton Pann" din Rm. Vâlcea, este un altruist şi, foarte important, este 
cunoscut de toată lumea... Cunoaşte pe toată lumea. Este un mare 
prieten. 
     În orice moment, dacă îl întrebi, îţi oferă gratuit informaţia de care ai 
nevoie, în plan cultural regional şi…naţional, cuantumul său de 
cunoştinţe fiind aproape fără asemănare. 
     Prin strădanii proprii, dar şi ajutat de sponsori, G. Achim a publicat 
mai multe cărţi de poezie şi proză, a fost inclus în dicţionare româneşti 
şi străine .  
     În această vară, la editura Offsetcolor din Rm. Vâlcea, a apărut sub 
semnătura sa cartea "Biografiile Iubirii", o interesantă prezentare, 
sensibilă, a propriilor întâmplări, aventuri raportate la chinul specific 
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orânduirii trecute, acela, de a colecţiona opere literare care odată intrate 
în posesia acestui iubitor de carte, şi scriitor, scriitor de cărţi, şi-au 
câştigat fiecare o biografie proprie-specifică.  
    Aceste biografii sunt altele decât cele specifice timpului ieşirii lor de 
sub tipar, sunt legate de iubirea lui Achim pentru carte, de lipsa 
acesteia, aproape total, de pe rafturile copilăriei... 
   Apare, în volum, modul cum autorul şi-a alcătuit şi apreciat propria 
bibliotecă, cum acest fapt a început în copilărie, a continuat în tinereţe, 
continuă şi astăzi. 
    Iubirea înscrisă în titlu semnifică înclinaţia nativă pentru citit, iubirea 
de carte, biografia asociată acestei iubiri reprezintă "aventura" intrării 
acesteia în proprietatea viitorului poet. 
    Cartea este deosebit de interesantă, căci George Achim ne prezintă 
povestea achiziţionării unor opere, unele, adevărate rarităţi, şi vârstele 
lor, înşirându-se... în secole.  
   Le-a procurat fără bani, practicând anticul troc. A tăiat lemne pe la 
diverse doamne cu moşteniri importante; le-a găsit, întâmplător, în 
moloz ; alteori, într-o stare naivă de necinste copilărească, …le-a furat! 
... Precum noi toţi, copiii săraci, sărind peste gard după câteva mere 
necoapte.    
    Interesul pentru această carte constă şi în faptul că prezintă, în plus 
faţă de aventura procurării, sinteze ale conţinutului, de multe ori, 
reuşind să furnizeze informaţii de interes bibliofil specific timpului 
trecut şi prezent. Ori, foamea pentru faptul real al trecutului reprezintă o 
caracteristică momentană a oricărui prezent.  
     
     Conţinutul este generos, ideile sunt multe, dar trebuie să semnalăm şi 
câteva regretabile erori de formă, de grafică. Erori subiective, de 
redactare, care se puteau evita, care nu ating autorul, dar aduc o 
însemnată atingere editorului. 
    Este clar, vină de scriitor, textul, în sintaxă, nu este corectat de autor, 
din care cauză se văd repetiţii "la purtător", se văd sublinieri de multe 
ori abuzive. 
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    Tehnoredactarea lasă de dorit, se recunosc incompatibilităţi ale 
sistemului electronic între tehnoredactare şi tipărire (scule diferite). Nu 
există corectură înainte de tipar. 
     
     Suntem surprinşi că în dreptul "Redactorului de carte" întâlnim 
numele lui C. Poenaru, pe care îl ştim ca un necruţător analist de carte, 
de unde şi faptul că nu credem să-i fi trecut prin mână forma 
premergătoare tipăririi. 
     La fel despre grafică. Chiar am făcut-o noi?  
     La acest capitol, chiar vrem să-i transmitem editorului, care a gafat şi 
nu a glumit, că la bijuteria de conţinut, al primei pagini aferente fiecărei 
cărţi din "Biografiile iubirii", merita, la scara formatului de tipărire, să 
se reproducă foto chiar paginile reale... 
      
      În altă ordine de idei, şi fără legătură cu cartea,  îi spunem 
prietenului G. Achim că doar la o simplă privire a fotografiilor, de 
epocă, reprezentând imagini de arhitectură, vâlceană, veche, deşi 
suntem siguri că pe cele mai multe le chiar cunoaşte - din realitatea 
trăită, va constata că Râmnicul a avut multe clădiri monumental de 
frumoase, cu mult mai frumoase decât tot ce s-a construit astăzi, şi în 
recentul "ieri"! ..Să nu comparăm construcţia nouă, cu una veche şi  
neîntreţinută...Există construcţie nouă mai frumoasă decât una veche şi 
recondiţionată? Există om care să trăiască fără nostalgia trecutului? Să 
fie frustrat de amintire? Chiar el, scriitorul, iubeşte cartea veche mai 
mult decât cartea nouă! Aşa se subânţelege...Totuşi, credinţa noastră 
este că sunt cărţi noi la fel de bune ca şi cartea veche (sic!)... Mai ales 
într-o bibliotecă. 
    Tot aşa construcţiile noi trebuiau să apară printre cele vechi, periodic 
reparate. Au fost clădiri în Râmnic, demolate dintr-o netrebnică 
necesitate la aliniere şi pe care nu odată, şi nu numai noi, le-am propus 
pentru a fi reconstruite pe cele două imaşuri verzi, prezente de prea 
multă vreme în centrul oraşului. Sigur, trebuia modernizat, dar unde în 
lume, oraşele, când se modernizează se dărâmă? 
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     De asemenea, tot ca o rezultantă a citirii acestei posibil a fi o 
minunată carte, într-o ediţie numărul doi, revizuită şi adăugită,  trebuie 
să-i spunem, că într-un anume şi preţios context, deviază de la conduita 
raţională şi nu recunoaşte calitatea de vizionar a evreului, care 
obişnuieşte să strângă valorile pe care prostul le aruncă. Ce s-ar fi 
întâmplat cu istoria oricărei arte, dacă nu ar fi existat "adunătorii"? Şi 
atunci, de ce să îl faci pe evreu, jidan?  
     În încheiere, revăzând minusurile şi plusurile, trebuie să remarcăm 
această carte, una care poate să anunţe un nou gen literar, să ne bucurăm 
că ea a apărut tipografic, dar şi mai important, pentru ca să devină un 
punct de referinţă într-o anume istorie literară, este necesar să-l 
convingem pe George Achim să scoată a doua ediţie. (August, 2004) 
 
 
 
Mişcarea paradoxistă. Apariţii editoriale de 
referinţă 
 
      La sfârşitul lunii trecute, în cadrul deja cunoscutei "Cafenele 
culturale" condusă de Mircea Monu s-a petrecut un eveniment deosebit: 
lansarea pe piaţa literară vâlceană a celor patru cărţi semnate de 
americanul de origine română Florentin Smarandache. 
      Remarcăm, că volumele au fost tipărite sub îngrijirea lui Mircea 
Monu, care devine astfel eroul unui real tur de forţă editorial şi, aşa cum 
sublinia la lansare scriitorul Doru Moţoc, a avut rolul esenţial în 
aducerea în atenţia cititorului a unui poet de renume internaţional. 
     Florentin Smarandache s-a născut în 1954 la Bălceşti, jud. Vâlcea; a 
început liceul la Craiova, apoi îl continuă la Rm. Vâlcea, urmează 
Facultatea de Matematică din Craiova…În 1988 se refugiază în Turcia, 
după care emigrează în StateleUnite ale Americii, unde se află şi în 
prezent, fiind conferenţiar doctor la Facultatea de Matematică a 
Universităţii "New Mexico" din Gallup, New Mexico. 
     Se consideră că Florentin Smarandache "a creat Mişcarea Literară 
Paradoxistă, în anii 1980, ca formă de protest faţă de totalitarism.", aşa 
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cum se menţionează în "Scurtă prezentare" semnată de Mircea Monu pe 
coperta volumului de poezii "Legi de compoziţie internă" şi având ca 
subtitlu "Poeme cu ...probleme", Ed. Almarom, Rm. Vâlcea, 2004. În 
acest fel, am citat şi titlul uneia din seria celor patru cărţi prezentate în 
ziua lansării. 
     A doua carte poartă titlul "Creionări făcute cu pixul", subtitlu 
"paradoxism folcloric", Ed. Almarom, Rm. Vâlcea, 2004, scrisă 
împreună cu Gheorghe Niculescu, şi care se prezintă ca o culegere de 
cugetări "din citirea (...cărora) poţi trage mai multă învăţătură decât din 
citirea unui roman prost"; a treia este un volum de note de călătorie, 
"Frate cu meridianele şi paralelele", Ed. Offsetcolor, Rm. Vâlcea, 2004, 
iar ultima, din cele prezentate, este o antologie închinată 
paradoxismului, "Fourth international anthology on paradoxism", Ed. 
Almarom, Rm. Vâlcea, 2004 şi are specific faptul că fiecare lucrare 
inclusă este tipărită în limba naţională a autorului. 
   Aşa aflăm, desigur - cu plăcere, de literatura paradoxistă, alături de a 
multora alţi scriitori români şi străini, a vâlcenilor George Achim, 
Mircea Monu şi Doru Moţoc. 
   Ca să subliniem şi mai mult complexitatea personalităţii lui Florentin 
Smarandache, o să amintim faptul că fiecare carte, are pe prima copertă 
imaginea  unui tablou pictat s-au grafiat chiar de autor! Mai mult, 
remarcăm, că două dintre ele sunt elaborate pe imprimantă sau plotter 
color! 
     Aceste ultime observaţii le-am făcut mai mult ca să subliniem starea 
de spirit specifică timpului dintre anii 70 şi 80, când arta începea să 
pătrundă tot mai mult în ştiinţă, şi ştiinţa în artă, când actul de creaţie 
real şi util, indiferent de domeniu, avea nevoie de laborator, avea 
nevoie-concomitent şi de domeniul eteric, spre exemplu, al poeziei.  
    Informatica, aflată în faza finală de pionerat se dorea (şi se mai 
doreşte) tot mai comună în cele două spaţii specifice domeniului faustic: 
ştiinţă şi artă.  
    În acei ani, între Carpaţi şi Dunăre, deci şi la Craiova, informatica 
pătrunde poate mai mult ca oriunde în tehnologie, dar şi în "fizica" artei, 
în muzică şi poezie... 
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     Nu întâmplător matematica, poezia, desenul şi pictura, se întâlnesc în 
Florentin Smarandache în anii 80, la Craiova, după experienţa 
matematicii pure de la Institut, în cadrul tehnologic, încă informaţional, 
din noul IUG (Interprindera de Utilaj Greu). 
     Alături de el, aproape în acelaşi timp, la uzina 444 se năştea 
sculptura cibernetică... 
     Acesta este mediul în care s-a format poetul paradoxist Smarandache 
şi care în 1982, în Maroc, avea să publice pentru prima dată volumul cu 
titlu scos din legea matematică, "Legi de compoziţie internă", astăzi, 
aflat la ediţia numărul patru. 
      Polivalenţa actului său de creaţie i-a permis să intre pe mai multe căi 
în modernitate, să surprindă esenţa vieţii paradoxal trăită în sistemul 
totalitarist, adică, acela de a fi cu mai multe feţe şi de a le considera pe 
toate ca fiind adevărate. Aici apare poetul înarmat cu ştiinţa pitagoreică, 
cu cea a declinării corecte a lui Gauss, se împrumută de la acesta, şi 
tratează totul identic în consonanţa "adevărat şi fals". 
     Acesta este un paradox(!), se pare că a strigat Florentin 
Smarandache, şi este valabil peste tot, a completat tot el, punând piatra 
de temelie a paradoxismului! 
    "paRadOXisM is an avant-garde...este o mişcare de avangardă în 
literatură, artă, filozofie, ştiinţă, bazată excesiv pe folosirea antitezelor, 
antinomiilor, contradicţiilor, parabolelor, vechilor cugetări, a 
paradoxurilor." Cu această definiţie îşi prefaţează Florentin 
Smarandache antologia publicată recent.  
    Nu trebuie uitat că cel care a semnat aceste cărţi este un 
matematician. A devenit informatician. Este un caracter înclinat  jocului 
logic, înclinat spre profunzime. Trece prin orice fel de algoritmi cu o 
viteză a intuiţiei care depăşeşte de multe ori viteza de execuţie...proprie 
sau a unei maşini, chiar şi de calcul. 
    Oricum, versul său este mai ştiinţific decât sentimental, este mai 
aproape de "adevărat" decât de "fals", este mai înşiruit şi înseriat decât 
poate ritmul şi rima să rimeze, este mai aproape de limita la punct decât 
limita la infinit, de multe ori este prozaic, pozând la suprafaţă în 
enigmă. 
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Când nu este vers este cugetare, când nu este cugetare, este un joc de 
logică. 
Peste tot şi oricând caută cu orice preţ paradoxalul, chiar şi atunci când 
el este numai de natură semantică... 

* 
AIUREA-N TRAMVAI 
Un elev din clasa a II-a călătoreşte/ într-un vagon de clasa întâi./ 
Persoane de sex opus circulă în tramvaie/ în sens invers./ Patru vaci 
merg într-un camion cu şase cai/ putere./Sârbi şi bulgari participă la 
lupte greco-romane./ Ţăranii vând la piaţă roşii verzi/ În doi ani la 
I.U.G. am pierdut cinci ani/ de viaţă./ -Orbilor, deschideţi ochii!, am 
strigat./ (Dar cu ochii deschişi, aceştia închid ochii/ la cele ce văd.) 
Superb, nu-i aşa? A fost un poem..."cu probleme", din volumul "Legi de 
compoziţie internă". 

* 
"Un şomer a fost acuzat de abuz în serviciu." 
"Vulturul a cucerit înălţimile cu aripile, nu cu ghearele" 
"<Dreptatea e în mâinile voastre!>, se adresă el ciungilor" 
Sunt doar câteva "sintagme pe dos" din volumul "Creionări făcute cu 
pixul". 

* 
    Idealul lui Jean Paul Richter, în primii ani ai secolului XIX, era să 
reuşească a fi în acelaşi timp poetic, pictural şi muzical (da am mai 
spus-o). Am putea numi astăzi această interferenţă un paradox?  
    Secolul XX a tehnologicizat enorm societatea omenească, dar a şi 
cretinizat-o... Secolul XX este cel mai deştept şi prost. În mod sigur 
acesta este un paradox. 
    Secolul XXI începe cu un mare paradox, credem noi. Arta şi 
Tehnologia sunt împreună, spiritul şi trăirea artistică se impun în 
tehnologie, tehnologia se impune în artă. Acesta este un paradox şi este 
valabil de când este lumea. 
    Omul îşi dă seama că a greşit atunci când a acceptat specializarea, 
ştiind astăzi că, pentru el şi ecosistemul său, este mai utilă şi necesară 
dezvoltarea liberă, multilaterală. Este colosal pentru viaţa unui om să 
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poată gusta din fructele dulci ale mai multor arte, să nu zicem mai multe 
meserii...este şi acesta un paradox, subtil. 

* 
     Florentin Smarandache a luptat să trăiască liber, să facă ceea ce 
trebuie, ceea ce vrea. În acest sens viaţa personală şi cele patru cărţi 
lansate la Rm. Vâlcea sunt o dovadă grăitoare. 
     Asupra mişcării paradoxiste, pe tema existenţei ei în planul artei 
literare, pătrunderii şi influenţării în mai toate domeniile de existenţă, o 
mică polemică există, cred eu. 
Paradoxul există de când a fiinţat cuvântul. El se regăseşte în oricare 
dimensiune a spaţiului. Energia este un fapt paradoxal. Ea coexistă în 
formă statică şi formă de mişcare. În starea electrică, minusul şi plusul 
alunecă tangenţial pe aceaşi cale. 
    Mai mult şi peste tot se regăseşte în snoava populară, în scrisul 
oricărui scriitor, în gândirea murphiană, în bancurile seci, se regăseşte 
în definiţia lui Florentin Smarandache... 
    Dacă există peste tot şi în toate, de unde ...un curent literar, o mişcare 
de avangardă? 
    În cultura universală aceste cuvinte, expresii, sunt bine reliefate... 
    Este atât de bine conturat paradoxismul, încât să-l comparăm cu 
dadaismul? Să-l comparăm cu suprarealismul, cu fovismul ori 
cubismul? 
    Este el curent sau mişcare de avangardă, precum cele amintite mai 
sus, ca să opereze asupra realităţii şi pentru un anume timp să creeze o 
nouă realitate? 
    Paradox întâlnim şi la Nichita Stănescu, întâlnim şi la 
Brâncuşi!...Aparţin ei mişcării de avangardă, paradoxiste? 
    Să ne oprim la timp, polemica e unică, şi ea nu există decât la nivelul 
unei întâlniri la un fursec şi la o cafea...mică (vezi cafeneaua culturală 
de la Râmnic). 
…Polemica este un fleac pe lângă valoarea scrierilor lui Florentin 
Smarandache. (August, 2004) 
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Zile de vacanţă, încă, zile de vară 
  
    În ultima zi de luni din fiecare lună, cu alte cuvinte şi acum o 
săptămână, la rotonda Boromir din centrul Râmnicului, deasupra 
patiseriei şi cofetăriei, Mircea Monu şi Monitorul Cultural de Vâlcea îşi 
invită colegii de breaslă, oameni de cultură şi artă, oameni care în 
general au păreri. Pe parcursul a câtorva ore se dă curs unui eveniment, 
constând într-un schimb de idei, şi care repune în circulaţie o activitate 
culturală aproape uitată, anume aceea de "Cafenea literară" sau, cum  
obişnuieşte amfitrionul să o mai denumească, "Ceainăria de platină...". 
    La aceste întâlniri Mircea Monu propune câteva teme de dizertaţie, 
iar invitaţii se desfăşoară în "suc intelectual" propriu sau polemizează 
între ei. 
    La cafeneaua literară de lunea trecută, propunerea a fost să ne 
expunem părerile în legătură cu cea mai indicată zi din an pentru a fi 
sărbătorită ca "Zi a Râmnicului", dacă este corect ca teatrul Anton Pann 
să se unească cu teatrul Ariel, şi dacă este normal sau anormal ca 
românii să sărbătorească cu surle şi trâmbiţe ziua de 23 August 1944... 
Este posibil ca formulările de mai sus să fie puţin diferite de cele ale 
gazdei. 
      Prezentul articol nu este o cronică a evenimentului de luni. 
Dezbaterile de atunci au fost însă destul de agitate, tematica, pentru toţi 
o surpriză, din care cauză cel puţin pentru unii, a lipsit timpul necesar 
pentru concentrare şi analiză. De aceea, astăzi, noi fiind "unii" simţim 
nevoia să reluăm, să generalizăm unele opinii, să punctăm mai clar în 
idei. 
     În legătură cu Ziua Râmnicului s-a desprins părerea unanimă, 
aproape, că ea nu trebuie sărbătorită neapărat cu bere şi cu mititei, cu 
"Voltaj" şi Cristina Răduţă, ci mai degrabă cu un festival, cu ceva care 
să însemne Zilele Vâlcii, în nici un caz să coincidă cu Ziua Imnului 
Naţional. Mai curând şi corect, sărbătorirea ar putea fi în 20 mai, zi şi 
lună din 1388, dată în care pentru prima oară este  atestat, documentar, 
oraşul Râmnicul Vâlcea. 
Asupra acestei probleme, de importanţă minoră după părerea noastră, 
sunt prezente atâtea controverse... Am numit-o de importanţă minoră, 
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căci de-a lungul timpului, Râmnicul a demonstrat că el însuşi nu are 
nevoie de o zi de aniversare, neavând nici nume de sfânt, nici zile de 
martiraj, nici lucruri specifice sau fapte de seamă de comemorat.  Mai 
mult, aproape totul a fost dărâmat, nu a fost nimic nou construit şi bun 
de arătat.  
    Până acum cîţiva zeci de ani Râmnicul era denumit oraş al 
pensionarilor, era curat, liniştit, şi, curios, i se recunoştea meritul că are 
un număr egal de cârciumi şi biserici... 
    Mai mult, constatăm că am conservat şi continuăm să păstrăm, un 
folclor inventat după anii 50.  
     Avem un muzeu al satului "forţat", alături de sate şi cătune reale...pe 
care nici măcar acum nu încercăm să le întreţinem, să le 
conservăm...prin dezvoltare. 
     Ce am avut şi avem noi specific? Apă, lacuri artificiale? Aceste 
luciuri de ape sunt folosite de cineva, pentru ceva? Artă? Cultură? A 
existat sau arătăm că există aşa ceva? ...sau am avut populaţii pentru a 
căror valori s-au aşteptat prea mult confirmări de la Piteşti, de la 
Craiova sau de la Bucureşti... Acum, mai nou, ignorate şi ignorante, 
aceste populaţii se uită cruciş când înspre capitala ţării, când înspre 
viitoarea capitală regională, când înspre Uniunea Europeană... Numai în 
ograda proprie nu se uită, în mod serios. 
     Ce să sărbătorim cu turle şi trâmbiţe, dacă nu avem, Ce!(?) 
 
Până vom avea “ce”, până vom învăţa să creem obiecte de cultură în 
ogradă proprie, să serbăm ca onomastică zi pentru Râmnic, ziua de  20 
mai, deşi, cum bine sublinia distinsa doamnă Tamaş, şi această dată s-ar 
putea deplasa invers în timp, înapoi, prin descoperirea altor documente 
de atestare. Să o serbăm dacă chiar vrem, sobru, cu un concert 
extraordinar vocal simfonic, din repertoriul universal, la calitate 
maximă şi, de ce nu, ţinut în curtea interioară a... Episcopiei.  
Până în prezent, Rîmnicul nu are cu ce se lăuda, exceptând doar 
obiectele de cult! 
Pentru campanii electorale, pentru bere şi mici, pentru memoria 
tarafului, sunt atâtea ocazii pe care nu are rost să le înşiruim, aici. 
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...Şi totuşi, nu credeţi că la prea multe sărbători suntem invitaţi doar ca 
să ne pierdem minţile? 

* 
      Despre problematica administrativă a teatrului actual, vâlcean, 
despre unirea celor două teatre, despre cum să se cheme cel care va 
ocupa noua sală ce se va construi pe locul unde a existat şi-a fost 
demolat abuziv Teatrul Adreani, personal, ne-am expus punctul de 
vedere în acest ziar (Info Puls), în numărul din 17 august 2004. 
Dorim dar să revenim cu câteva observaţii conjucturale. 
      La scară naţională, Râmnicu Vâlcea a dat încă un mare actor alături 
de Dem Rădulescu;...pe Cornel Vulpe. Acesta, spre deosebire de 
primul, juca într-o zi comedie, a doua, tragedie. Dem Rădulescu avea 
"moacă", Cornel Vulpe, nu. Nici unul, însă, nu şi-a legat numele de 
teatrul din Vâlcea...Ca fapt curios, pentru noi, nici un dicţionar apărut la 
Râmnic nu-l menţionează pe Cornel Vulpe, ca fiu de frunte al oraşului.   
      Tot ca o dovadă de bună sau rea credinţă a autorilor de dicţionare, 
de şarmul lor "apolitic", de calitatea muncii informaţionale este absenţa 
din paginile acestor cărţi a multor nume de vâlceni cu merite în 
reprezentarea cu onoare a oraşului cel puţin la scară naţională, dacă nu 
chiar şi la cea mondială. Este prezenţa, după cum sublinia un scriitor de 
elită, "pitorescului" personaj din anii 50, Virgil, adaugăm şi noi, că atât 
mai lipsea să fie menţionat şi Ghiţă Cioc, şi Tanţa nebuna sau Leana din 
Dealul Malului, cea care păştea capre pe actualul deal cu măslini..., iar 
când cobora spre oraş, îşi ridica fusta în cap atunci când pe lângă ea 
treceau militarii. 
     Ca să conchidem, teatru municipal trebuie să rămână Teatrul Ariel, 
bravo ţie teatru de artă, teatru de stat trebuie să rămână Teatrul Adreani 
sau Teatrul „Anton Pann”!...Nu sunt bani? E hei hei...păi câte chermeze 
şi altfel de "teatru" se fac în ţara asta, oare din ce fel de bani(?)... 

* 
     Este cazul să sărbătorim 23 August 1944? S-a pus această întrebare 
la respectiva cafenea literară. Toţi au comentat, s-au exprimat ilustru, 
exact ca şi la televizor. Trebuie să recunoaştem însă că nici o dată pe 
micul ecran nu s-a vorbit atât de obiectiv, de detaşat, despre istoria unor 
zile din jurul acelei zi, incriminată că a fost scrisă în calendar cu culoare 
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roşie o jumătate de secol.      Pe scurt s-au prezentat toate evenimentele 
determinante, dar despre ceea ce s-a întâmplat în 23, nu. Deci ea ca 
dată, înscrisă în istorie, nu există... Am întrebat retoric întrega asistenţă 
ce s-a întâmplat la 23 august 1944? Toţi, dar absolut toţi, au început să-
mi vorbească despre Cairo, Stockholm, Ialta, Snagov, Bucureşti, despre 
faptele din 23, nu. 
Atunci, pentru ce să sărbătorim această zi cu trimitere la timpul din acel 
monstruos război, zi despre care la şcoală am învăţat, şi nimeni nu 
contrazice acest lucru, că un conducător de ţară a arestat un conducător 
de stat?...Dacă era 22? Dacă era 24? Ce importanţă mai are, dacă o parte 
din România, pe ascuns, la Iaşi, capitulase printr-un act de mare 
trădare?. Cum să serbeze românii, faptul că sute de mii de ostaşi 
(români) au fost predaţi ca prizonieri de război unui duşman-aliat pus pe 
ură şi pradă? 
      Sunt aceste fapte ruşinoase, demne de apartenenţă la o anume zi, 
precum alte fapte ale istoriei glorioase? Binenţeles că nu! (Septembrie, 
2004) 
 
 
 
Teatru de pretext, teatru de idei. Leon Dură 
 
     În urmă cu ceva timp, în acest an, în peisajul literar vâlcean a apărut 
la Editura Logos volumul intitulat "Teatru" semnat de preot dr. Leon 
Dură, cunoscut publicului de pe aceste meleaguri ca un important 
prozator şi poet. 
     Acest volum, spunem noi, deosebit de reuşit în conţinut cât şi în 
ţinuta grafică, la care o contribuţie remarcabilă are şi tehnoredactorul 
Valentin Piţigoi, precum şi consilierii editoriali dr. Melania Dură alături 
de Alexandru Dură, impune cititorului contemporan un teatru modern 
fără bâlbâieli sofisticate, fără strigăte şi vaiete, în avanscenă fiind aduse 
gânduri limpezi din vremuri preantice; propune un text care vizează 
rafinamentul intelectual în care fapte şi fenomene de azi sunt puse cu 
multă acurateţe în comparaţii subtile, teologice, dar nu numai, cu cele 
petrecute acum câteva mii de ani. 
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     Evidenţa realului întâmplat, cunoaşterea istoriei lumii creştine aşa 
cum rezultă din inegalabila scriere a Vechiului şi Noului Testament, 
legitimează şi precizează mai bine prezentul acestor ani, prevăzând 
uneori mai clar fenomene ce se vor petrece în viitor... 
     Existenţa şi cunoaşterea vechii scrieri comprimă istoria milenară a 
omului, o face mai logică, mai adevărată, apar mai evidente punctele 
nevralgice ale acestei lumi. 
     Volumul apărut la Editura Logos conţine cinci piese de teatru scrise 
de Leon Dură, toate, aparţinînd, în formă, timpului contemporan, patru  
sunt lipsite de sensuri teologice "mot a mot" şi alcătuiesc o expresie a 
timpului apropiat, de ieri şi de azi, doar cu punctări comparative în 
realitatea biblică, şi una fiind o incantaţie în sensul spiritului "iovian" 
pus în context cu realitatea de iad a secolului XX, nu ne ferim să 
afirmăm, secol plin de păcat şi ruşine! 
    Aşadar, parcurgând acest volum, primul titlu ce ne apare spre 
lecturare, piesă într-un act, se intitulează "Cântarea fiilor lui Moise" 
care debutează cu un motto trepidant..."Mai întâi suntem comunişti şi 
apoi evrei" (semnat Stoica-Cohen, din cartea "Securitatea şi Evreii 
(II)"). Este dacă vreţi, o palmă dată regimului comunist instalat în 
România postbelică, regim care a creat ţării graniţă dublă, triplă, unde 
oamenii fraţi au fost împiedicaţi să se vadă în Europa cu alţi fraţi.  
   Limbajul este simplu, aproape ireal datorită frazeologiei 
propagandistice sforăitoare, este real, superlivresc, uneori de tip 
caragialesc. Alternanţa între realul intim şi cel oficial este de natură 
absurdă sau paradoxală aşa cum ar fi numit-o poetul Florentin 
Smarandache. 
   De fapt avem de a face cu un recurs, cu o chemare la bară 
post...revoluţionară a limbajului ortodox comunist, tocmai pentru 
punerea în evidenţă a unei clarviziuni politice înşelătoare...de cel mai 
prost gust. 
   Ne aflăm în faţa unui comic tragic de tip evreiesc, acela de a şti să 
trăieşti cu egală intensitate diferite stări, de a fi în acelaşi timp pro şi 
contra, bătut şi mângâiat, de-a fi adaptat ideii de conservare proprie. 
Eroul piesei lui Dură, Navi, cel care vorbeşte puţin, credincios - cu Tora 
în mână, îşi află liniştea găsind o similitudine între destinul lui Moise şi 
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situaţia sa..."Şi i-a zis Domnul: Iată pământul pentru care M-am jurat lui 
Avraam, lui Isac şi lui Iacov, zicând: Seminţiei tale îl voi da. Te-am 
învrednicit să-l vezi cu ochii tăi; dar în el nu vei intra!" 
 
     Un text sofisticat cu melodie interioară proprie lumii medievale, cu 
"cavalieri" între ei iubiţi, şi mai puţine "signorine", versificat după 
metodă florentină, subtil şi filozofic apăsat, ne relevă piesa de teatru, 
într-un act, "Pieirea Sodomei". Legătura cu prima catastrofă a lumii 
având o anumită cauzalitate legată de om, deci catastrofele se pot evita, 
petrecută în Sodoma şi Gomora, este de natură să avertizeze societatea 
contemporană asupra pericolului planetar pe care îl poate atrage 
omenirea asupra sa, practicând, justificând pozitiv, fapte contrare 
învăţăturii divine, în speţă, dragostea de acelaşi semn. Abateri de la 
moralitate. Acestea, fiind însă cunoscute din timpuri străbune, plasează 
finalul declamaţiei într-o penitenţă închinată lui Dumnezeu, nebigotică, 
din contră, uşor mustrătoare...Iată ce spune "Orlando (cu glas 
sugrumat): Nu uita, Doamne, că toţi suntem ai Tăi." 
 
     Uşor scrisă în tenta celebrului dialog (teatru de pretext - al lui Denis 
Diderot - "Nepotul lui Rameau") piesa într-un act, "Supraomul", de 
Leon Dură îşi plasează conţinutul în lumea controversatului raport 
existenţialist dintre ştiinţă şi viaţă, raport care astăzi mai mult ca 
oricând, în orice sferă de activitate, reclamă o analiză sub aspect 
ecologic. 
    Ideea, generoasă de altfel, este că ştiinţa trebuie să se dezvolte doar 
pentru susţinerea şi dezvoltarea vieţii, pentru îmbunătăţirea calităţii ei, 
creaţia de nou, invenţia, trebuind să aibă ca scop depăşirea condiţiei de 
muritor. 
    Există în acest context, şi text, o subtilă şi ingenuă reflexie între două 
margini de vreme; una din perioada edenicului Adam, care este izgonit 
din Rai pentru a fi ferit de gustul fructului din pomul nemuririi fizice şi, 
cealaltă, de azi, în care există pericolul, dat fiind necontrolul ecologic 
asupra dezvoltării tehnologice sau cercetării ştiinţifice nesăbuite, ca 
omul să fie nevoit a părăsi planeta Pământ... 



 67

    Avem de a face cu un teatru convenţional, dialog declamativ, lipsit de 
intrigă, teatru oratoric, de idei. 
    Reflexia propagată printr-un spaţiu al timpului de 7-8000 ani, aduce 
în scenă, printre altele, un fapt bizar, transfer de personalitate al 
destinului, anume acela, că un copil de azi cu numele Cain, cu o 
maşinuţă, îl calcă pe fratele Abel...Ce a însemnat arborele genealogic al 
lui Cain cel biblic? Ce a urmat pe arborele lui Set? Ce set de întrebări îşi 
pun astăzi demnitarii lumii, asupra (mereu) aceloraşi cicluri...de 
întoarcere? Ce răspuns s-ar putea da faptei Cainului de azi materializată 
în supertehnologia creării de oameni aşazişi supraoameni? 
"Supraomul (nedumerit): - O, credeţi-mă, fraţi ai mei! Eu nu vă mai 
înţeleg! V-aţi străduit să mă creaţi, să mă aduceţi pe lume, şi acum nu 
vă mai place de mine!..." 
 
     În "Biciul nevinovăţiei", piesă în trei acte, Iov cel de acum câteva 
mii de ani transpus întrunul de astăzi este supus caznelor satanice de 
către Dumnezeu, oferindu-ne astfel un prilej ideal de a radiografia 
această lume în context contemporan, economic, politic şi social. 
    Trebuie să subliniem, această piesă dându-ne ocazia, versul plin de 
idei, o cavalcadă imagistică plină de comparaţii plastic realizate, 
similitudini între un prezent şi un trecut apropiat, vrem să remarcăm  
poeticul narativ, clar şi concis, al lui Leon Dură.  
    ...America este noul Canan. Treptat, satanismul îşi găseşte un areal 
tot mai răspândit în lume. Suferinţele lui Iov sunt o garanţie a dragostei 
lui Dumnezeu pentru oameni, o rugă pentru dragostea viitoare. Faptele 
şi locurile unde acestea sălăşuiesc sunt extrem de actuale. 
Conceptul asociat existenţei lui Iov este acela care admite că tot ce este 
rău, nu este rău atâta timp cât există Dumnezeu. 
Imagini şi atitudini impregnate de postmodernism răzbat către lectorul 
piesei, care îl percepe pe Iov, cel de astăzi, stând pe scara blocului de 
factură comunistă, bloc intrat în mileniul trei;...cu o nevastă ce caută să-
l scoată din încăpăţânarea fixă, să-l scoată din credinţa sa. Replica dată  
este cea originală...fatidică şi obiectivă. "Dacă am primit de la 
Dumnezeu/ Cele bune, nu vom primi oare/ Şi pe cele rele?" 
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    Dintre piesele cuprinse în prezentul volum cred că "Biciul 
nevinovăţiei" este piesa cu cel mai mare impact în viaţa reală, 
contemporană, cea de toate zilele. 
 
     Cu un subiect desprins din realitatea mondenă, cu un stil tributar 
genului monden, Leon Dură încearcă latura unei dramaturgii facile (nu 
şi în ce priveşte greutatea cuvântului), doreşte să intre cu analiza în 
viaţa civilă, în secolul XXI, în lumea faptului banal. "Libertate în 
iubire" este titlul ultimei piese, în trei acte, din prezentul volum, text 
scris în proză.  
     În fapt, întâmplarea abordată, tema, este reală şi destul de frecventă: 
s-a întâmplat la Cluj Napoca, s-a întâmplat la Vâlcea, cred că este 
valabilă şi la Blaj (oriunde). 
      Intriga se desfăşoară telegrafic, în scenele de profunzime, găsindu-şi 
loc savante fraze, care se cer citite şi recitite. 
      Credem noi, dozajul de substanţă, de frază consistentă, în această 
alertă desfăşurare de evenimente este bine potrivit şi ales. Scânteia 
actului dramatic, în fapt o înşiruire de trei acte, constă în punctul final 
ales, atunci când iubirea neâmplinită cu bună ştiinţă pe motive de cult, 
dintre Pamfil şi Elvila, este "răzbunată" de urmaşii lor născuţi şi uniţi 
legal fără cunoaşterea adevăraţilor părinţi. 
      Ca într-o "Romeo şi Julieta" unde se moare dintr-o cauză subiectivă, 
tot aşa în piesa lui Leon Dură moartea survine din motive mai puţin 
obiective, precum adevărat grăeşte părintele Pomeneşte: "Iată...de ce 
iubirea trebuie să învingă libertatea, căci iubirea nu ştie de moarte." 
(Septembrie, 2004) 
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Sub cerul Italiei 
O carte despre dimensiunea creştină a ortodoxiei 
româneşti 
 
     Un fapt este cert în istoria acestui continent: sunt mărturii scrise cu 
dalta în piatră despre originea neamului românesc. Fixată la o anume 
cotă pe axa verticală a timpului, cea daco-romană, această origine s-a 
materializat printr-o minunată coloană a infinitului, columnă, lungă de 
2000 ani, unde cândva, în vârful ei trona statuia împăratului Traian, iar 
astăzi, deasupra dacilor înlănţuiţi înspre vârf, ca semn al nesupusei 
credinţe, veghează statuia Sfântului Apostol Petru.  
     Tot astăzi, urmare har al unei drepte credinţe, lângă zidurile 
Vaticanului, ca şi în multe alte locuri din însorita Italie, se aude vorbită 
o limbă încărcată de spirit dumnezeiesc, este graiul românesc, fiinţând 
în cântările liturgice de rit ortodox.  
     Cu imagini mult mai aproape de aceste realităţi, cu fraze ales 
meşteşugite, cu experienţe directe în sensul cunoaşterii activităţii 
preoţilor din parohiile ortodoxe române din Italia, până acum 42 la 
număr, cu o deosebită erudiţie în câmp ecleziastic şi istoric, cu astfel de 
calităţi se aproprie, de ele, scriitorul Ioan Barbu prin recenta sa apariţie 
editorială, volumul intitulat "Sub cerul Italiei", tipărit în august 2004 la 
editura Antim Ivireanul din Râmnicu Vâlcea. 
     Cartea este o lovitură de imagine a distinsului ziarist, ea poate atrage 
invidia profesională atât pentru omul de presă, cât şi pentru istoric, 
pentru criticul de artă, dar, şi pentru poet. Sau, dacă ar fi să preluăm un 
adevăr spus cândva de  Constantin Zărnescu, scriitorul nostru de la Cluj, 
am zice că această carte este un model aproape ideal de cum poate 
poetul să completeze istoricul, să-l înlocuiască, să redea exact şi mult 
mai atractiv fenomenul real. 
     Este, de asemenea, un cumul de confesiuni la limita duhovniciei, al 
unor mesageri ai crezului ortodox, care se luptă pentru a păstra vie 
credinţa strămoşească în sufletul celor plecaţi de acasă pentru o anume 
treabă, pentru un loc de muncă pe meleagurile Italiei. 
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     Apărută, am zice, în ediţie de lux, cartea face o paralelă între trecutul 
milenar şi prezent al poporului nostru, schiţează o interferenţă a celor 
două culturi, romană şi cea dacă, petrecută în urmă cu 2000 ani, dar şi 
mai înainte, în secole, în ambele sensuri, dinspre Roma către Dacia prin 
exilul poetului Ovidiu, în Tomisul dobrogean, şi prin acţiunea 
războinică a împăratului Traian, dar şi dinspre Dacia către Roma prin 
prisma orgoliului roman, acela de a se exprima veşniciei prin dăltuirea 
istoriei dacilor în prima coloană fără sfârşit a lumii, de a dăltui statui de 
daci, acolo, jos, printre cetăţenii Romei... Fără sfârşit se cheamă coloana 
care se înalţă spre cer şi se termină în lumea apostolică.  
     Nici un alt popor nu-şi are istoria înscrisă în piatră pe o spirală a 
timpului fără încheiere, în "centrul lumii", unde o conştiinţă divină ne-a 
prevăzut destinul, dezvoltarea spiritului în credinţa creştină... 
      Aşa este, spune Ioan Barbu şi ne vorbeşte despre descoperirea 
cercetătorilor francezi care susţin că spre vârful piramidei cilindrice, la 
vârful degetelor dace s-ar regăsi chipul Mântuitorului şi, să nu uităm, în 
locul statuiei din aur, aparţinând lui Traian, acum, tronează statuia 
ziditorului de biserici... 
      Cartea este o împletire de fapte cunoscute şi mai puţin cunoscute, 
uneori prezintă elemente surpriză pentru cititor, descrie istoriile 
locurilor itinerarului său, italian, permanent, făcându-se referiri la fapte 
şi locuri din ţara noastră. 
       Sub semnul unei înalte măestrii artistice se utilizează tehnica 
descrierii, reliefarea fenomenului istoric, tehnica dialogului, patetismul 
trăirii patriotice şi, de multe ori, chiar metafora poetică. 
       Textul acestei cărţi rezultat uneori dintr-un dialog, alteori dintr-o 
corespondenţă istorică, posibil chiar dintr-un pliant turistic, de cele mai 
multe ori chiar din cultura şi talentul scriitoricesc al "bătrânului" 
gazetar, cuprinde zone care ating corzi sensibile de cea mai înaltă 
emotivitate... 
"Acesta (Zamolxis, n.n) le-a impregnat în inimă credinţa că ei nu mor, 
ci îşi schimbă numai locuinţa şi din pricina acestor credinţe ei merg la 
moarte mai veseli decât la orice altă călătorie."  
    Aşa sunt prezentaţi dacii împăratului Traian, de către o scriere a 
timpului, descriere care ne întăreşte nouă, acum, şi mai mult, 
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predestinarea poporului daco-român către dreapta credinţă creştină, 
aceea de a spera în viaţa de apoi. 
     Dacă trecutul dacic este dăltuit în centrul Romei şi atestă prezenţa 
romanilor în spaţiul carpato dunărean, astăzi, instituţia culturală 
românească, în care se include şi biserica ortodoxă, este prezentă într-un 
spaţiu larg pe teritoriul Italiei şi, alături de limbă, vrea parcă mai mult 
ca oricând să ateste sorgintea comună a celor două popoare. 
Cartea surprinde un adevăr incontestabil, acela că românul şi italianul 
au afinităţi comune, că amândouă naţiile prevăd în viitorul nu prea 
îndepărtat apropierea lor spirituală, dovadă fiind atât prezenţa parohiilor 
româneşti ortodoxe sub acelaşi acoperiş cu cele catolice, a mulţimii 
românilor prezenţi pe teritoriul Italiei, cât şi a multor italieni veniţi să 
lucreze pe teritoriul României prin intermediul firmelor înscrise în ţara 
de baştină, dar cu obiect de activitate în ţara noastră.  
     Prin excelentul dialog purtat cu preoţii părinţi din parohiile ortodoxe 
înfiinţate în Italia, prin expunerile lor pline de înţelepciune, scriitorul 
Ioan Barbu are prilejul de a-şi pune în evidenţă talentul reportericesc, 
iar prin vocea interlocutorilor prezintă realităţi cu caracter istoric, politic 
şi social, repetăm, de multe ori realităţi cu caracter surpriză, atât din 
lumea Europei de vest cât şi din lumea de aici, din realitatea autohtonă.  
      Sunt momente de dezlănţuire narativă în prezentarea comparativă a 
unor valori culturale şi istorice... Poetul Giacomo Leopardi şi poetul 
Mihai Eminescu;… relaţia specială a lui Ştefan cel Mare cu spaţiul 
politic veneţian ; secretariatul italian al domnitorului Constantin 
Brâncoveanu sau, şi nu în ultimul rând, surprinzătoarea prezenţă în 
întreg spaţiul arhitectural craiovean, a italianului Giovanni Batista 
Peressutti! 
      Această permanentă pendulare între realitatea românească şi cea din 
diaspora face din cartea lui Ioan Barbu o operă de larg interes, o 
construcţie culturală dorită şi recomandată spre însuşire de orice om 
însetat de cunoaştere.  
      Informaţia, această particulă materială cu n dimensiuni, este pusă la 
loc de cinste, este doctă şi are valabilitate oriunde trăieşte românul, 
oriunde trăiesc oameni în spaţiul vital al vechii şi noii Europe. 
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     Locul şi timpul nu-mi permite să intru în adâncimea cărţii, să dau 
superbe şi valoroase citate, pe care, oricine o citeşte din scoarţă în 
scoarţă, simte nevoia să le adnoteze pe foaie separată sau chiar pe 
propria-i carte.   
     Ne-am felicitat că am cumpărat această lucrare (prin cumpărare, 
devenindu-ne proprietate) de mare ţinută în conţinut, dar şi de mare 
ţinută grafică, ales editată şi prezentată, bine cenzurată, cuvenindu-se 
astfel a remarca pe lângă numele autorului şi pe cel al editorilor: 
Valentin Piţigoi şi Diana Mihaela Răduţă, precum şi pe cel al lectorului 
Pr. Nicolae State-Burluşi. 
     Deşi ne-am plâns de spaţiu, am să închei totuşi cu un citat aparţinând 
scriitorului Barbu, prin care dorim să întărim o afirmaţie făcută mai spre 
început, referitoare la caracteristica poetică a scrisului..." Minunile Sf. 
Anton sunt atât de multe încât, adunate la un loc, alcătuiesc o minune 
care nu mai are sfârşit." 
Adenda 
Stilul scriitoricesc al lui Ioan Barbu, de ţinută artistică, ni se prezintă ca 
o aleasă şi fină ţesătură în care, dibaci, se împletesc mai multe fire, la 
care loc de cinste îl are în acelaşi timp cel istoric, publicistic şi poetic. 
Adevărata carte, scrisă astfel, pătrunde în natura adevărului, descrie 
trăsături omeneşti la rang de expoziţii ale stărilor de spirit, se constituie 
în lumina după care, de milenii, aleargă fiinţa omenească. 
Nu există lucru mai frumos decât cartea, mai important, căci ea aduce în 
prim plan cuvântul şi acesta a fost inventat şi onorat de însăşi măreţia 
divină.  (Noiembrie, 2004) 
 
 
 
Diagonală critică în contemporaneitate 
 
     Recent, la editura Napoca Star, Cluj 2003, a apărut într-o ţinută 
specială, lucrarea " Studii literare " a scriitorului vâlcean, din Govora, 
Constantin Deaconu. 
      Preafaţa cărţii, " Un cuvânt înainte ", autor Constantin Cubleşan, îl 
prezintă pe criticul Constantin Deaconu ca pe un scriitor deja consacrat, 
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pregătit şi care reuşeşte să opună un veto îndrăzneţ scrierilor                  
"autorizate", doar ele credibile, apărute sub semnătura consacraţilor din 
Bucureşti (academii, fundaţii şi alte cele), un veto nu dintr-o anume 
ambiţie, ci unul venind ca normal în aceste momente de emulaţie locală-
regională, de liberalizare al spiritului românesc, european.  
     Când artele, cultura în general, se emancipează, şi critica se 
autodistribuie în arealul liberalizat, şi scriitorii întemeiază capitole noi 
în acest areal!  
     O îndrăzneală de bun augur este să vedem cum la Govora, zonă 
"înconjurată" de secole de cultură scrisă, dar neglijată în timpul din 
urmă, timpul industrial, Constantin Deaconu traversează prin scrierea 
sa, acest timp contemporan, aducând în faţa cititorilor de oriunde, 
personalitatea scrierilor ultra-remarcabile, aparţinând a trei dintre cei 
mai,  spunem noi, „tari” prezenţi şi îndrăzneţi în arta comunicării - arta 
relaţiei dintre creator şi receptor manifestată, iată, curajos la sfârşit de 
secol XX şi început de secol XXI; îi numim astfel pe cei trei, de elită-
subiecţi: Bartolomeu-Valeriu Anania, Constantin Zărnescu şi Mircea 
Cărtărescu. 
     Facem cunoştinţă cu "limbajul canonic, împletit cu cel specific liricii 
metafizice, cel al vămilor netrecute şi al neexplodatelor lumini", cu 
scriitorul ierarh Valeriu Anania; facem cunoştinţă cu "istoricizantul", 
adăugăm noi, sinestezistul artist, scriitor şi descoperitor de noi metode 
de tratare a istoriei "fără document", Constantin Zărnescu; ...pentru ca 
mai apoi, să ni se propună un studiu privind trei lucrări semnate de 
Mircea Cărtărescu!  
     Lucrarea lui Constantin Deaconu  îşi începe derularea, trimiţînd 
cititorul în lumea pasionantului, încă, dialog cu divinitatea, dialog 
descris în volumul "Poeme alese" de Valeriu Anania (Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 1998), pentru care "Eul este doar instrument", urmând ca mai 
apoi să abordeze critic, în spiritul conceptelor actuale, romanul "Străinii 
din Kipukua" al aceluiaşi autor, definit ca "un Iason în căutarea sinelui, 
al eu-lui lăuntric, care este produsul legăturii indestructibile al fiinţei 
umane cu locul naşterii..."; precum şi lucrarea de istorie literară  
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"Rotonda plopilor aprinşi" de acelaşi Valeriu Anania, operă ce "se 
înfăţişează ca o evocare de personalităţi literare, ...depăşind criza de 
comunicare şi victimizarea obsedantului deceniu".    
V. Anania îşi apropie valoriile scriitoriceşti într-o "Rotondă a 
privegherilor" proprii, spune Constantin Deaconu, "convins fiind de 
rolul fiecăruia în procesul închegării conştiinţei şi personalităţii sale 
literare"... 
    Al doilea scriitor luat în studiu de către autorul acestor "Scrieri 
literare" este Constantin Zărnescu, asupra căruia Constantin Deaconu se 
autoilustreză într-o patetică şi pertinentă analiză de text, de conţinut 
istoric, luând în dezbatere opera dramatică "Dracula în Carpaţi" precum 
şi lucrarea "Principele Dracula, Doctor Faustus şi Machiavelli"... 
    Având, în trecut, ocazia să recenzăm şi noi această lucrare (Dracula 
în Carpaţi), putem spune că exegetul Constantin Deaconu face o analiză 
aproape esthaustivă, doar că noi am fi insistat mai mult pe latura 
filozofică a textului, pe care îl considerăm bogat în fraze şi înţelesuri 
shakespeariene. Printr-un astfel de text, elitistul scriitor, a dorit să 
ţinteze în istoria universală modernă dimensiunea europoeană a 
celebrului domnitor român cât şi a societăţii în care a trăit acesta... 
    Dracula în Carpaţi este o operă literară înrădăcinată adânc în filozofia 
de idei, este o operă al ţesutului de cuvinte arhaice, este o demonstraţie 
de sinestezism zărnescian, este un cumul de modernitate, are un ritm 
alert şi gradual - de la adagio înspre alegro...Opera dramatică "Dracula 
în Carpaţi" se cere pusă în scenă într-o montare dinamică, modernă şi,de 
ce nu, într-o operă lirică, tip rock, după modelul celei compuse de Peter 
Venczel, "Mateiaş pe eşafod", căci nu degeaba Vlad Ţepeş şi Mateiaş 
Corvin au fost aproape ca fraţi... 
    Abil remarcă şi Constantin Deaconu, când încearcă să demonstreze 
apartenenţa acestei lucrări de artă, a autorului ei, la postmodernitate… 
    Se recenzează în continuare, lucrarea plină de învăţăminte istorice, 
din nou abil "ticluită", a importantului nostru scriitor şi poet, Constantin 
Zărnescu, romanul scris în acelaşi tempou, de la lent spre alegro, istoric 
dens graduat, " Ziua Zilelor ", dizertaţia, despre scriitorul clujean-
vâlcean, încheindu-se cu "Teii înfloresc pentru Irina"... 
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În ultima parte a "Scrierilor literare" C. Deaconu ne face cunoştiinţă cu 
Mircea Cărtărescu, cu operele sale, "Postmodernismul românesc", 
"Orbitor (Aripa Stângă )" şi "Orbitor-Corpul". 
Pentru cei care nu l-au citit încă pe Mircea Cărtărescu, studiul lui 
Constantin Deaconu este o pertinentă referire la acest nou concept, care 
l-a făcut deja celebru pe tânărul emul al lui Nicolae Manolescu, 
conceptul referitor la postmodernism, şi, sperăm noi, ca el, studiul, să se 
ridice la nivelul valorii operei celui recenzat, rămânând însă, ca cititorii 
să hotărască singuri acest lucru... 
(Aprilie, 2005) 
 
 
 
Complexul antinomic George Ţărnea 
 O carte de Constantin Deaconu 
 
     Iată că după ce, în 2003, criticul şi istoricul literar Constantin 
Deaconu, de la Govora, publica la editura Napoca Star din Cluj Napoca 
volumul „Scrieri literare”, o excelentă carte - de critică literară şi nu 
numai, închinată unor scriitori de forţă ai literaturii noastre 
contemporane şi principalelor lor lucrări: Bartolomeu - Valeriu Anania, 
cu „Poeme alese”, „Străinii din Kipukua” şi „Rotonda plopilor aprinşi”; 
Constantin Zărnescu - „Dracula în Carpaţi”, „Principele Dracula, 
Doctor Faustus şi Machiavelli”, „Ziua Zilelor” şi „Teii înfloresc pentru 
Irina”; Mircea Cărtărescu - „Postmodernismul românesc”, „Orbitor 
(Aripa stângă)” şi „Orbitor – Corpul”, astăzi avem ocazia să semnalăm 
o nouă, spunem noi, valoroasă lucrare a criticului vâlcean, „Complexul 
antinomic George Ţărnea”, apărută la aceeaşi editură în 2004.  
      După toate probabilităţile ambele cărţi vor fi prezentate de către 
autor, publicului, pe 15. 04. 05, la Biblioteca Judeţeană „Antim 
Ivireanul” din Rm. Vâlcea. 
      În 2004, 19 ianuarie, într-un articol ( în care s-au strecurat mai multe 
greşeli, fapt pentru care a fost republicat, corectat, în această 
săptămână), am făcut  o referire la adresa volumului „Scrieri literare”, 
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motiv pentru care, astăzi, îl vom prezenta doar pe cel închinat lui 
George Ţărnea. 
      În capitolul care ţine loc de prefaţă, „Preliminarii la poezia de-o 
viaţă şi viaţa-poezie”, Constantin Deaconu aruncă o privire de ansamblu 
asupra scrierilor despre poezia lui George Ţărnea, din cadrul literaturii 
române, din istoriografia şi critica literară, prezentând pe rând şi 
cronologic istoricii şi literaţii cu lucrările aferente, le reliefează poziţia 
critică.  
     Aflăm astfel despre menţionarea lui G. Ţărnea în „Istoria polemică şi 
antologică” a lui Eugen Barbu şi în „Istoria literaturii române de la 
creaţia populară la postmodernism” a lui Dumitru Micu, cu o mai 
stăruitoare definire în „Dicţionar de literatură română contemporană” 
precum şi în „Istoria literaturii române de azi pe mâine” scrise de 
Marian Popa.  
    Cu o cercetare mai insistentă este semnalată prezentarea poetului în 
„Literatura română contemporană - I” a lui Laurenţiu Ulici şi este adusă 
în actualitate caracterizarea lui ca poet “înnăscut, graţios, spontan” 
făcută de Nicolae Manolescu în 1980 cu ocazia apariţiei volumului 
„Scrisori de fiecare zi”, în “Cuvântul introductiv”, apreciere pe care o 
considerăm şi noi ca fiind cea mai apropiată de realitate. 
     Şi fiindcă am amintit de cuvântul introductiv, să îl menţionăm ca 
atare şi pe cel din cadrul cărţii de faţă, “Un Cuvânt Înainte”, scris de 
Constantin Cubleşean, în care sunt remarcate studiile pertinente făcute 
de Constantin Deaconu atât în „Scrieri literare” cât şi în „Complexul 
antinomic George Ţărnea”, referitor la ultimul, caracterizându-l ca pe 
un autentic studiu monografic căruia îi lipseşte, nejustificat, capitolul 
biografic, spectaculos şi el, ca întreaga poezie a acesuia.  
    În aceeaşi prefaţă, semnată de criticul clujean, George Ţărnea rămâne 
un poet de vocaţie care a ştiut să-şi cultive talentul, speculând 
oportunităţile... epocii, dar a fost destul de abil ca să eludeze 
inoportunităţile. 
 
    „Complexul antinomic George Ţărnea” de Constantin Deaconu este 
un studiu literar care acoperă cu referinţe critice întreaga operă a 
poetului, de la „Testamentele înţeleptului”, Bucureşti, Ed. Cartea 
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Românească, 1974 şi până la „Poeme supărate rău...”, Rm. Vâlcea, Ed. 
Conphys, 2003.  
    Este analizată substanţa poetică a fiecărui volum, sunt evidenţiate 
nuanţele care îl apropie sau îl distanţează de confraţi, şcolile de poezie 
din care a făcut parte, raportul poetic dintre el şi înaintaşi. 
     Este o carte pură despre numai poet şi a sa poezie, se face simţit 
stilul aspru,  teoretic, al criticului de meserie. 
     Credem noi că această carte ca şi altele pe care le aşteptăm, scrise 
despre George Ţărnea, apare într-un moment potrivit, imaginea 
poetului, a poeziei sale, alternând  între viziuni mai mult sau mai puţin 
reale. La fel şi despre dimensiunea sa artistică, despre impactul cu 
cultura vâlceană.  
     Constantin Deaconu a făcut un pas important în direcţia contextului, 
teoretic şi literar, poetic. Sunt încă multe de spus, de „curăţit”, de 
adâncit, referitor la stilul şi moda literei, suflului haristic. 
      Nepotrivit spiritului aventuros (lipsind încă toate datele-însemnate 
de oameni competenţi, de colegi de fapte, de inşi înclinaţi mai puţin 
către patriotism local, dar care să modeleze cât mai în real 
personalitatea poetului), criticul de la Govora se fereşte în abordarea 
scriitoricească să împletească elementele biografice, cum spune şi C. 
Cubleşean, împreună cu cele ce ţin strict de natura estetică.  
      Este o aventură, în cazul subiectului de faţă, încă, dacă nu chiar şi 
una de natură politică, să tratezi poezia scrisă, simultan cu cea “jucată” 
la scenă deschisă, să vorbeşti despre artificial şi natural în formularea 
versului patriotic, să referenţiezi în plan estetic, dar şi în cel filozofic, cu 
implicarea sensurilor de adâncime şi suprafaţă, să ordonezi, între 
conştient şi inconştient, faptele unei vieţi care se autodefineşte ca fiind 
sinonimă chiar cu aventura... 
     Apariţia acestei cărţi, lectura ei, ne trezeşte interesul, iarăşi, pentru 
poezia lui George Ţărnea, absenţa datelor biografice ne face să 
rememorăm cunoscutele fapte petrecute în viaţă, să încercăm a le intui 
pe cele necunoscute. 
     Nu în ultimul rând, pentru cultura locală, este mai mult decât necesar 
ca figura lui să fie redată în termenii cei mai apropiaţi de modelul real.  
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     Personal, noi cei câţiva maturi, dar foarte tineri în anii ’70, am rămas 
cu imaginea sa de poet profesionist, de “artist”, pe care a afişat-o la 
Conferinţa pe ţară a profesorilor de limba română ţinută la Palatul de 
Cultură (actualul Tribunal), în 1969 sau 1970, când George Ţărnea a 
recitat, alături de noi, o poezie de dragoste. Eram invitaţi să demonstrăm 
public că la Rm. Vâlcea, în cadrul cenaclurilor şi, mai nou, societăţilor 
literare abia înfiinţate, elevii scriu poezie... Imaginea de atunci ni s-a 
întipărit pentru veşnicie în minte, incomparabilă,  o alură care se 
potriveşte doar cu cea pe care bine a intuit-o Nicolae Manolescu atunci 
când l-a definit ca poet “înăscut, graţios, spontan”. (Aprilie, 2005)  
 
 
 
Pomul vieţii 
O carte de Leon Dură 
 
      Pomul Vieţii este ultima carte (din anul trecut) scrisă de Leon Dură 
şi apărută la Editura Logos în prima lună a lui 2005 într-o condiţie 
tipografică şi tehnoredactare, deosebite. 
     Principala caracteristică care se desprinde încă din primul pas al 
lecturării  este tenta ştiinţifică pe care autorul se pare că a dorit-o în mod 
special, L. Dură fiind doctor în teologie, dublată însă de sensibilitatea 
artistică specifică poetului şi nu lipsită de ascuţimea specifică propriei 
gândiri. Aceasta se autoprezintă cititorului ca un liant deosebit de bine 
plasat între citatul biblic, testamentar, şi citatul specific scrierei de mare 
spiritualitate apărută de-a lungul timpului post biblic.  
    Este interesant şi real cum poate fi compusă o carte cu atâta 
personalitate de autor, conţinând peste 420 de trimiteri la texte 
bibliografice, conţinând atât de multe citate, un adevărat hăţiş ideatic 
dar extraordinar de bine aşezat pe firul cursiv ordonanţat de autorul 
cărţii. Da, aşa se întâmplă, scriitorul are un scop foarte bine delimitat în 
intenţie, ideile existente în patrimoniul spiritual universal înscriindu-se 
voit, la proprie comandă, ca limite ale gândului personal, de o parte şi 
alta, simulându-se plusul şi minusul infinitului spiritual. Aceasta este 
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esenţa unei gândiri plasată în modernitate, cea care constată adevărul 
infinit aflat în scrierea  testamentară sau în alte scrieri care se referă 
corect la ea. În urma unei astfel de lecturi rămâne să constatăm, 
surprinşi, că infinită devine şi posibilitatea noastră de reflecţie. 
     Cine a pătruns în esenţa celor două scrieri testamentare are un real 
prilej de a se bucura să constate că ideile care-i răsar în minte sunt mult 
mai numeroase decât cele citite, motiv pentru care simte nevoia să 
recitească fraze, simte nevoia să noteze...Natura acestor scrieri este una 
de tip conversaţional, pare a fi, şi este, în timp real, ne permitem să o 
numim una de tip...interactiv. 
     Leon Dură foloseşte acest prilej, al scrierii cărţii, pentru a transmite 
lumii laice, dar şi celei teologice (de unde şi rigoarea trimiterilor 
bibliografice), care este calea de urmat pentru a ajunge „practic” la 
speranţa veche de aproape 7000 ani, de a atinge “Pomul Vieţii”?  şi la 
un adevăr de necontestat, anume, că viaţa nu este posibilă dacă ţii 
socoteală morţii. 
     Această cale este deseori raportată la evidenţe sociale şi politice 
contemporane, la faptul că „păcatul a învins (pentru o clipă) dreptatea 
divină”, este raportată la secolul XXI nu la modul hamletian-deplorabil-
plângăreţ, ci la modul hotărât: că „avem nevoie de drept, de sfânt, de 
mistic, de om care să dialogheze cu Dumnezeu”. Aşa face şi el, 
scriitorul L. Dură ;… acesta dialoghează continuu cu cele două limite 
Legale ale cadrului său, cum spuneam, limita la stânga constituită din 
litera sacră purtată de Moise, Ilie şi Iisus, şi limita la dreapta purtată şi 
fixată de marii teologi ai timpului imediat post testamentar şi 
contemporan. 
     Pomul Vieţii este cel din al cărui rod nu au mâncat Adam şi Eva, 
Dumnezeu, izgonindu-i din tărâmul edenic după ce aceştia “gustaseră” 
din “Pomul Cunoaşterii”. Cunoaşterea, însemnând adevărul, în mod 
normal, ei ar fi urmat să atenteze şi la Cel al Nemuririi păzit, fiind 
acesta cu multă străşnicie, chiar de Dumnezeu. 
    Ce ar însemna viaţa, cea de care ne bucurăm atât de mult, dacă fizic 
nu am fi muritori, dacă fiinţele şi obiectele ar deveni veşnice...Dacă nu 
ar exista reacţii... 
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     Ideea care parcurge întreg cuprinsul cărţii este că viaţa înseamnă 
tocmai această tendinţă şi faptă a omului de a ajunge la Pomul Vieţii 
prin căutarea permanentă a prezenţei lui Dumnezeu, al dialogului cu El, 
al visării despre El, al luptei cu El şi pentru El, aşa cum au făcut-o Iacov 
şi proorocul Ilie şi, cu cât înaintăm în timp, începând cu cel din care ne 
numărăm anii în sens pozitiv, înseamnă miraculoasa nouă stare a 
materiei, starea de iubire, capabilă să ordoneze lumea şi să o scape de 
haos. 
     Această iubire direcţionată spre Dumnezeu, spre Cel prezent între 
oameni, face ca ea să fie sinonimă cu iubirea de om, iubirea de neamuri, 
iubirea dintre soţ şi soţie, iubirea de iubit şi iubită, de nuntire creştină. 
    La aceste capitole cartea lui Dură ia adevărate şi puternice conotaţii 
etice şi morale. Să le insertăm totuşi ca atribute creştine, creştin, 
neânsemnând bigotism şi nici altruism exagerat. Aceste conotaţii 
atingând latura civilă, devin exemple de urmat. De aici şi alternanţa 
„subţire”, utilă şi greu de observat, dintre teolog şi laic. 
     În acelaşi sens, încadrăm şi ultimele capitole ale cărţii, cele închinate 
familiei ca rod al dragostei, familiei în care tronează iubirea, sigur, 
familiei creştine, dar nu numai. În acest subiect se declară valori 
universal valabile şi, s-ar înţelege, că nimic nu este mai sublim şi mai 
bine organizat în această alcătuire a materiei, mai util pentru viaţă, 
pentru ajungerea la Pomul Vieţii, ca existenţa acestui liant de dragoste 
şi iubire care formează şi întăreşte familia creştină, Biserica fiind locul 
naşterii  ei... 
    Credem, în continuare, că avem de a face cu o carte la care latura 
ştiinţifică este preponderentă, ne aflăm în faţa unei ştiinţe atribuite 
spiritului, în faţa unei bune mânuiri a cuvântului - însemnat cu har 
scriitoricesc; în faţa unei cărţi pe care am vedea-o în analiza unei largi 
pături de cititori. 
O însemnare dorim să mai facem la închiderea acestui text, colaterală cu 
tematica şi alcătuirea cărţii, dar nu şi cu spiritul ei: că în această lume, 
în care democraţia exultă, în care liberalismul se luptă din răsputeri să 
existe, în care socialismul se conturează intens a fi sine qua non vieţii, 
cele trei sisteme necrezând unul în altul, doctrina creştină trebuie, este 
obligatoriu să existe căci existenţa materială şi spirituală a lumii, în 
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unitate, nu poate fiinţa în absenţa unei Legi care să stea deasupra ei. 
Când spunem Lege, ne gândim inclusiv la mişcarea necontrolată a 
planetelor neştiute, inclusiv la forţa care zace nerăscolită în centrul 
sferei numită Pământ. (Aprilie, 2005) 
 
 
 
Inocenţa 
Trei nuvele de Leon Dură 
 
     După ce am citit "Pomul vieţii", lucrare ştiinţifică şi de eseistică 
morală, şi volumul "Teatru", ambele scrise de Leon Dură, astăzi avem 
ocazia să ne referim la o nouă apariţie editorială, penultima până în 
prezent, volumul de nuvele "Inocenţa" scris de acelaşi autor (ultima, 
“Evreii au primit pe Hristos”, a apărut zilele acestea). 
     Leon Dură publică cartea în aceeaşi editură "Logos" din Rm. Vâlcea, 
2005, desigur, cu aceiaşi  consilieri editoriali şi acelaşi redactor... 
     Volumul cuprinde trei nuvele, toate având subiecte ancorate în 
prezent, care dezvăluie realităţi din sfârşitul de secol XX şi începutul de 
secol XXI. Împreună, aceste timpuri, apar ca reflecţii ale aventurilor 
unui tânăr aspirant la un dialog sacru cu divinitatea intangibilă sau, ale 
aventurii pe care o parcurge întâmplător cartea cărţilor, Biblia sfântă, 
într-un timp incomod pentru Ea.   
     Tânărul care-şi caută destinul vieţii, crescut şi educat în nenorocitul 
ev al deplinităţii comuniste, parcurge toate etapele destinate unui 
transfug în occident. 
     Peripeţiile lui sunt învăluite într-un savuros inedit, constând în 
acţiuni surpriză, multe dintre ele sunt desprinse din nefiresc, stârnesc 
ilaritate, par a fi înşirate pentru a creea o operă bufă.     Situaţia bufă, 
amestec de firesc şi nefiresc, atinge şi zona imoralităţii, a 
homosexualităţii, cea care se bucură de acceptarea oficială în societarea 
de consum. Stilul latin, succint, conştiinţa discretă implicată în teologic, 
simplele asemănări de subiect (homosex), ne transportă cu gândul, tot 
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atât de discret, spre romanul "Călugăriţa" scris de Denis Dideroit; ne-
am referit, desigur, la nuvela "Inocenţa". 
     În România “precapitalistă”, cea până în 1989, dar şi imediat după, 
în ateliere de strungărie, în negrul minerit, în alte conjucturi precum 
spitale de nebuni, tânărul Iosif, pretendent la cele sfinte, nu-şi găseşte 
starea, nu-şi găseşte smerenia, nu îl poate întâlnii pe Dumnezeu (nuvela 
"Alesul Domnului")... 
    În cea de-a treia, "Singuraticii", care este un aviz negativ dat la adresa 
oamenilor aflaţi în austera necredinţă, scriitorul şi poetul Leon Dură îi 
invită pe cei aflaţi în cumplita cumpănă să nu arunce "Cartea Cărţilor" 
în vînt şi să folosească în interes propriu învăţăturile lui Moise şi ale 
Apostolului Pavel. 
    Parcurgând prima nuvelă, remarcăm, dornici de a afla esenţa, un stil 
uşor, aparent de suprafaţă, fără căutate ocolişuri, ascunzişuri de tip 
procustian, descoperim preferinţa pentru stilul coelholian, PopArt în 
haină postmodernistă, o manieră sugestivistă în care cititorul punctează 
faptele reale aflate în succesiuni grăbite. Dură nu insistă asupra 
peisajului, preferă acţiunea, alunecând pe imaginare rotile şi se învârte 
printre idei. Sub umbrarul de vorbire rapidă, din când în când, răsare şi  
gândul greu... 
    Autorul urmăreşte cu fermitate cugetarea, în ritm scurt şi, nu atât de 
des ca altădată, face trimiteri la izvorul testamentar. În "Inocenţa", 
aluziile la divinitate nu sunt decât sporadice. 
    "Inocenţa" vine în sensul nevoii de informare a generaţiei tinere, dar 
şi a celei mature, asupra disjuncţiei dintre visul despre lumea reală, dar 
prea intens colorată, a unui Occident puternic personificat, devenit 
iluzoriu, şi Estul plat, nominalizat doar, asupra căruia, totuşi, nu se face 
prea multă referire... 
    Pare imperioasă evidenţierea unei problematici de actualitate, arabo- 
evreieşti, motivată teologic, astăzi, cu rezonanţă destul de surdă. 
...Spune studentul David către un coleg, Ahmed: "evreii şi arabii au 
acelaşi strămoş, pe Avraam; între voi sunteţi fraţi după tată. Dacă un 
frate a primit binecuvântarea lui Dumnezeu, atunci celălalt nu trebuie să 
procedeze precum Cain, să-l ucidă." 
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   Nuvela abundă de situaţii tragico-comice, întâmplări studenţeşti, eroul 
lor, David, vrând să înveţe bine, vrând să câştige şi bani, vrând să aibă 
şi o casă bună, să nu intre în mafie, să-şi păstreze cultul străbun... 
    În "Alesul Domnului" scrisul lui Dură se converteşte oarecum în gena 
poetismului şi vizionarismului coelholian, precum marele modern 
trăieşte legenda personală, salvatoare, specifică fiecăruia; tot aşa şi 
Iosif, ultimul copil al lui Iacob din Miriştea Vâlcii, declară tuturor 
arzătoarea sa dorinţă de a-L întâlni pe Dumnezeu… "Am să întreb 
vântul, marea, am să dau ocol pământului şi am să strig la El..."  
    Din nou naraţiunea este agonizantă, este atemporală, faptele, între 
ele, nu conţin zone de trecere, de “clarobscur”, textul, suferind de un 
anume glissando; ...rămâne ca în final, prin idee, să se fixeze fondul.  
    Amănuntul despre materialitate, despre fizica definire în spaţiul 
euclidian, nu-l interesează pe scriitorul L.Dură, în mod esenţial, 
interesându-l, doar spiritul. 
    Căutând alte elemente de specificitate, constatăm, în nuvela "Alesul 
Domnului", o adevărată artă a definirii personajelor prin nume. Astfel 
eroii care corespund scopului scriitoricesc, ideilor de bază, poartă nume 
precum cei din relatarea biblică,  Iosif, Iacob… în timp ce eroii 
neinteresanţi scopului, contrari gândului ales, reprezentanţi adesea ai 
tehnicismului, poartă nume des întâlnite în spaţiul comunitar…Dobrin, 
Jercan...Are loc astfel o altrnanţă prozaică a numelor puţinelor 
personaje, a relatărilor de fapte, dar şi una de rafinament stilistic, 
artistic, privind succesiunea stărilor de trăire filozofică şi poetică. 
"Iosif...nu auzea ceea ce se întâmplă în jurul său.Umbra nopţii cădea 
peste pădurea adormită. Undeva, pe o stâncă, un trecător prin această 
lume bătea cu cuvântul la poarta cerului; voia să vadă pe Dumnezeu, 
chiar dacă îşi amintea cuvintele: pe Dumnezeu nu este cu putinţă a-L 
vedea!" 
    Precum la Cohelio deşertul vorbeşte tânărului aşa şi copacul, infinita 
natură, dialoghează cu Iosif... 
    Toate încercările sale de întâlnire cu divinitatea sunt sortite eşecului, 
nuvela sfârşindu-se prin îndreptarea lui Iosif, alesul Domnului, către 
viaţa preoţească... Una  încărcată de fapte de credinţă, dar şi de comice, 
imorale situaţii.  
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    Nuvelele din prezentul volum ne reliefează un demers scriitoricesc cu 
puternică tentă socială, laică, sunt mai puţin ancorate în teologic, 
autorul, etalându-se  mai mult conştiinţă în societate, decât atitudine în 
lumea preoţească.  
    Leon Dură reuşeşte să implementeze acest volum în beletristica 
curentă, cea de succes cotidian... 
    Ultima lucrare, nuvela "Singuraticii", parcurge un traseu 
prerevoluţionar, preoptzeci şi nouă, un traseu cu gropi în trotuare, în 
asfalt, un timp al incantaţiilor cenacliste şi al proliferării sectelor. 
    Axa naraţiunii este simplă. Alex şi Fane sunt la pescuit, undeva, 
probabil pe lacul de la baraj; pescuiesc o Biblie, se bat, smulg foi, o 
murdăresc de sânge, apoi cartea parcurge un drum sinuos, ajunge în 
diferite medii, de fiecare dată rămâne fără câteva foi...Acţiunea 
constituie un pretext pentru a demonstra că societatea sfârşitului de 
secol XX, cea de la începutul secolului XXI, este incapabilă în a mai 
oferii dragoste, în a mai consimţi credinţa în Dumnezeu şi, precum 
Biblia în final ajunge ciuntită - degradată,  aşa şi ea se dărâmă mereu... 
Stilul scriitoricesc este acelaşi ca în primele două nuvele, imaginea 
developată rapid, eroii sunt dezorientaţi, fără legătură cu timpul, cu 
vârsta, vorbesc aproape mecanic..."- Copii răi ce sunteţi, nu-mi luaţi 
cartea; este o biblie! strigă Alex către ei. - A a a O Biblie? E bună! O 
vom pune pe capurile noastre pline de păduchi, zbieră unul mai înalt. - 
Proştii, proştii, zbieră un altul, hotărât să rupă pagini din Carte. -Ar fi 
regretabil dacă o rupeţi, interveni Alex. - Copile, crede-mă că hârtia asta 
este cea mai bună pentru fabricat ţigări..." 
    Neuitând că este teolog, L. Dură, mai puţin decât în alte cărţi, 
reliefează învăţătura creştină, relaţionează stări (spiritual) nedefinite în 
prezent cu stări din lumea antică, existente în Testament. 
"Inocenţa", cartea celor trei nuvele, ţinteşte succesul cotidian, este o 
scriere cu priză la public şi, nu de multe ori, cetăţeanul timpului prezent 
este pus în situaţia de a cunoaşte realităţi pe care, în alte împrejurări, 
doar cu aprobarea CNSAS-ului le-ar fi putut cunoaşte... (Septembrie, 
2005) 
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Amintiri din casa arsă  
Asimptotica poeziei lui Felix Sima 
 
     Prezentându-se ca un tip hipist, dar cu mult rafinament şi eleganţă 
sub aură poetică, în centrul cultural al Râmnicului anilor ‘70, 
simpatizant, mai mult decât atât, al dreptei lirice de avangardă, al 
revistelor intime, particulare (!), dar şi al celor oficiale, Felix Sima s-a 
aliniat, în timp, celor ce nu recunosc o graniţa fizică a spaţiului unde 
acţionează şi cred că spiritul este de esenţă superioară; s-a  aliniat celor 
care ţin cont de legea etică şi morală, imprimă noi gândiri, rutini, şi se 
pozează în tagma artiştilor conştienţi de virtualitatea propriului talent… 
     Acum este un conformist al cuvântului, care materializează, este şi 
suprarealist, se doreşte, subliniază chiar, exclusivist…”Lemnul moare 
mâine, zidul nu rezistă,/ Cărămida însăşi e exclustivistă…”  
    Astăzi, în sens de prezent, Felix Sima, se expune publicului 
neexclusivist din Râmnic şi din alte zone, cum recent a făcut-o şi în 
patria lui Brâncuşi, la Tg. Jiu, cu un nou volum de poezii, de aleasă 
regăsire şi substanţă, prezentând o nouă ipostază a alurii sale poetice, 
una impregnată de sacralitate, volum intitulat: “Amintiri din casa arsă”, 
recent apărut la editura Ramuri, din Craiova, sub îngrijirea lui Florea 
Miu, Dan Sârbu şi Carmen Maria Sima. 
    Poezia creatorului, cioplitorului de păduri, trebuie să cânte în afara 
portativului muzical, să cânte în material, aşa cum un Iancu Dumitrescu, 
spre exemplu,  transfigurează sunetul muzical prin ştiinţa acustmaticii… 
În acest sens, versul poetului, versul poetului vâlcean trebuie să 
demonstreze materialitatea agresivă a cuvântului… 
    Legătura cu materia, cu substanţa cuvântului, este puternic 
manifestată în ultima sa apariţie editorială, este conturată mai bine ca 
oricând şi se apropie, oarecum, de ilustra hoinăreală prin cuvinte a 
marelui Arghezi… 
    Starea eterică şi concretul, convieţuiesc biunivoc, alunecă în imagini, 
se transformă reciproc…  "Cu melci dormind în soare/ Pe degete de 
floare/ Cu stâlpii din fântână/, Cu apa vie-n mînă/, Cu mâna prea curată/ 
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De credincioasă fată" …Iată, un regal-muzical al cuvântului, imaginii, 
un "andante" cursiv, de această dată, parcă desprins dintr-un miraculos 
cvartet. O scară a sunetului, a cuvântului, care concretizează.   
    Tonalitatea interioară a versului aminteşte de toaca şi clopotul de 
mănăstire, alura este mai veselă, mai aproape de îngânarea melodică a 
practicei rotative din inima unei binecuvântate stupine… 
    Volumul “Amintiri din casa arsă” cuprinde şapte poeme, primul, 
avănd acelaşi nume, este inspirat de ipostaza limbilor de fum, prelinse 
încă, rezultate din dezastru, o casă arsă, o stare de fapt inclusă în ciclul 
vieţii, al aprinderilor şi al stingerilor ; celelalte, “Priceasne de Râmnic”, 
“Fragmente de Sfânt”, “Basm apăsător/ neapăsător”, “Bâlci la Râureni”, 
“Biserica de lemn” şi “Fiul risipitor”, prezentându-ne un F. Sima de altă 
factură, unul adevărat, real aplecat către smerenie, către cultul spiritual, 
dar şi către problematica socială… 
    Cartea este un eveniment cultural pentru momentul actual, căci între 
atâtea altele  (in)culturale, lipsite de profesionalism (kitsch-uri oferite 
gratuit spre înghiţire unui norod debusolat, prostit, mituit de critica 
electorală şi plătită aprioric) este un cumul de reale stari de trăire 
artistică, de tehnici artistice, de elemente de rezonanţă socială, de …ce 
vrea să însemne viaţa omului pe pământ, destinul propriu, legăturile sale 
cu cerul şi ţărâna.  
    După prostirea sa, a insului, în ultimul secol, cel de neîmplinire 
spirituală şi sufletească, prostirea artei, şi ştiinţelor acesteia, tot lui îi 
revine rolul divin de a reînoda legătura firească, magnetică, normal şi 
eterică, aici, a omului cu pământul, cu vântul şi ploaia atmosferice, cu 
spaima de ploaia meteoritică…. 
    Poemele lui Felix Sima suferă de prea plin în dorinţa lor de a fi 
purtătoarele unor asemenea stări şi fireşti lucruri.  
…. 
    Poemul “Amintiri din casa arsă”, la rândul său, se compune din mai 
multe poeme, toate fără titlu, dar având primul vers extrem de dens, 
reală substanţă eterică care, asemeni unei uverturi de operă lirică, 
precede şi prevede conţinutul. Surprinderea poetică constă în 
contrastarea negrului de fum cu crinul pur, în alternanţa sincopată a 
morţii cu viaţa. 
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    Iată prologul, la opera de creaţie a purităţii şi seninătăţii, a vieţii, 
având ca protector soarele: “Cu melci dormind la soare”, însemnând 
gama şi măsura în care este  concepută muzica cuvintelor telurice, 
învăluite de “Cămaşa Norilor,/ Cămaşa Florilor,/Cămaşa Culorilor.”... 
“Frecarea mea de stele”, alt prolog, uvertură la opera de oprire a 
timpului, a revigorării prezentului…”Să rupem acest drum:/Cenuşă 
neagră, scrum,/ Parfum lîngă parfum…/ Au fost cândva…acum.” 
“Apa limpezită-n seară” străluce asupra unui conţinut în care toate se 
cern, se aşează spre înserare, precum un lung drum al zilei către noapte, 
cînd apare “peştele” care înfioară, care se zbate în zona nedezvăluită, de 
nimeni văzută vreodată, cea a pieptului dumnezeiesc, toate se aşează 
către o seară în care tronează ucigătorul tăcut. Poate de aceea, din lipsă 
de cuvânt, Dumnezeu a dat somnul. 
   “Ne-au luat şi bronzul din statui” este o reflecţie a stării de sărăcire a 
locului, provocată de hoarda cotropitoare, dar, strălucitoare asociere a 
versului filozofic, a spiritului puternic, “…nu ne-au luat ce-am 
început…” 
    “S-au copt atâtea între noi”, “Tâmplarul facă-ne sicriu”, şi nu numai, 
sunt părţi din ansamblul poetic ce conţin dezmăţuri de cuvinte şi idei, 
defilări ale figurilor de stil,  rostogoliri de expresii care materializează, 
amestecuri de reci şi fierbinţi lucruri, maluri şi ape, arome de vers care  
instigă înspre tărâmul unei Carmina Burana, tonuri şi ritmuri conforme 
unei muzici de sărbătorire a pământului aşa cum, magistru, le-a reunit în 
compoziţie proprie aprigul Stravinski sau cum o practică, încă, în 
bătătura satului, taraful oltenescului căluşar… 
    Deşi există tentaţia, dată fiind atracţia magnetică a cuvântului, de a 
cădea într-un teluric joc de cuvinte, cu toate că nu ar fi nici o nenorocire 
- atâta timp cât expresia aleasă are adâncime, F. Sima nu numai că evită 
această tentaţie, dar reliefează imaginea, tridimensionează expresia, o 
fixează în zona gravităţii.  
    Lirica sa instrumentează în spaţiul clasicului cvartet, de coarde, şi nu 
în cel al tarantelei preclasice.  
    Poezia lui Felix este poezie, aşa cum lutul este lut şi mănăstirea - 
mănăstire, calul este cal şi casa este casă, pomul este pom, şi masa-
masă…  (Septembrie, 2005) 
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Miresme şi greieri 
     Poeme în stil haiku 
 
     La una dintre ultimele întruniri ale Societăţii Culturale “Anton Pann” 
ne-a fost distribuită personal, de către autor, o carte, aproape carte, o 
plachetă de poezie, subintitulată micropoeme în stil haiku, semnată de 
Adina A. Enăchescu şi intitulată “Miresme şi greieri”. Am considerat 
gestul, ca unul ce a ţinut loc de lansare a unei noi cărţi, apariţia, în sine, 
fiind una de tip provocator… 
     Întratâta încărcătură de lirică locală, sub semnul supralicitării unei 
sintagme, care ne defineşte excesiv ca popor născut poet, mica 
scriereire, apărută în colecţia revistei “Orfeu”, Seria Poezie (71), 2005, 
vine să scuture puţin stufoasa producţie de gen, să o aerisească şi, 
precum sporturile marţiale- scurte şi esenţiale, ajutate de sunete- icnete 
la fel de scurte, încearcă trăirea lirică, gestul filozofic, pe aceleşi 
lungimi de undă, practic, pe aceeaşi mărime metrică… 
     Stilul haiku solicită calitatea discursului concis, gestul, de preferinţă 
către esenţă, mimica ascunsă, braţele cuprinzând soarele, din când în 
când cuvântul poemului pătrunzând  profunda şi intima natură umană… 
     Haiku, formă a poeziei japoneze cu vechime de un secol în actuala 
formă (trei unităţi metrice formate din 5-7-5 silabe), ni se prezintă ca un 
gest liric cu profundă înfrânare a gestului cotidian, este exprimat 
frecvent în arealul liricii japoneze, dar cu o mare şi rapidă răspândire în 
cel universal;... este o strofă de trei versuri care sintetizează o trăire 
poetică fără descrieri de rutină.  
   Este o creaţie străină narcisismului, cantatei lirice…populismului.  
Prin cuvinte simple, doar câteva, haiku trimite la sublimul estetic, la 
imaginea nedevelopată, dar intuitivă, solicită consumatorul să trăiască o 
parte din actul creaţiei… Expresie, aprope violentă, a aparentei răceli 
asiatice, alternând între meditaţie şi explozie, între renunţare şi ambiţie, 
această formă de exprimare sinceră duce mai degrabă către căutarea 
grafică a imaginei decât expunerea ei lirică, include gestul, se apropie 
de  sacru… 
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    Nu putem să nu amintim, aici, comparaţia pe care, cu ani în urmă, o 
făcea Emil Vlad, director în Institutul Naţional de Informare şi 
Documentare, în 1986, comparând grafia cuvântului om în limbile 
japoneză şi română…În Ţara Soarelui Răsare, acesta, este o fiinţă 
bipedă care, între braţe, cuprinde soarele ;… pe când în limba română ni 
se prezintă ca un vierme care se târăşte…De aici poate şi chintesenţa 
celor câteva cuvinte haiku care, probabil, în apropiatul viitor, se vor 
reduce şi mai mult, locul lor fiind luat de ancestralele însemne 
simbolice. 
    Mai trebuie amintit că în general lirica din arealul primului mileniu, 
specifică spaţiului persan, şi cea de la începutuil mileniului doi, 
scolastică, foloseşte expresia scurtă, de multe ori enigmatică, iar în ce o 
priveşte pe cea populară, vulgară, trebuind să fie ţinută minte nu se 
regăseşte decât în metru scurt. 
    Am cunoscut în această culegere, de “Miresme şi greieri”, o A. A. 
Enăchescu într-o vervă existenţialistă molipsitoare, cu un discurs 
esenţial, concis, dar bogat prin multitudinea de imagini localizate în 
spaţiul frumosului şi al poeziei, surprinzător, între real si ireal… 
    Eliminarea amănuntului, zorzoanele profesioniste, fac ca autoarea să 
se  îndepătrteze de local, să se instaleze în generalul atotcuprinzător, să 
se lanseze în nemărginitul spaţiu, să se apropie de râvnita zonă 
filozofică. Se internaţionalizează, chiar dacă  duce cu ea în spaţiul 
nemărginit, iată, un reper drag precum Râmnicul cel atât de mic şi 
nedefinit decât prin aerul episcopal… “La Râmnic, vara/ trandafiri 
episcopali-/ miros de rai!” …Este tot ce are Râmnicul mai valoros şi 
mai frumos! 
    Din nou detaşare de local, de provincial, prin esenţializarea expresiei 
se pătrunde în universal, chiar dacă se apelează la termeni, definind 
banalul local…“Noapte de Crăciun-/ aurul brâncovenesc-/ s-aprinde pe 
Otăsău!” 
Rare sunt cazurile de părăsire a regulilor haiku, acelea de a nu respecta 
unitatea metrică 5-7-5, numărul de silabe în cele trei versuri, cazuri în 
care, parcă, se reduce încărcătura trăirii  poetice…”Râmnicul doarme/ 
străjuit de Olt-/ eu scriu întruna!” 
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    Chiar poeţii japonezi, în cadrul compoziţiilor de acest gen, atunci 
când se exprimă într-o altă limbă decât a lor, nu reuşesc să păstreze 
regula, dând vina pe faptul că doar în japoneză  silabele, toate, au 
aceeaşi lungime.  
    Revenind la volumul “Miresme şi greieri” trebuie să anticipăm 
succesul pe care Adina A. Enăchescu, în calitate de autor al acestuia, îl 
va înregistra odată cu validarea sa publică, odată cu impactul pe care îl 
va produce asupra cititorului vâlcean şi nu numai, impact pe care, 
personal, îl vedem util în ambele sensuri. Are de cîştigat cititorul în 
sensul îmbogăţirii propriei culturi, al experienţei de consumator literar, 
are de câştigat poetul, autoarea  culegerii, care în mod sigur, cel puţin pe 
unul dintre traseele propriilor căutări artistice, cel de esenţializare şi 
discretă cugetare filozofică, se va bucura de o nouă dimensiune a 
creaţiei sale  poetice…Cea influenţată de chintesenţă şi de nelinişte a 
căutării!   
    “Copilărie-/ malul Otăsăului/ plin de flori albe!….”Teii Râmnicului/ 
paşii mei pe Capela-/ tu nicăieri!”…”Primăvară-/ o floare de magnolie/ 
cu zâmbetul roz…”…”Casa pustie-/ rememorând trecutul/ femeia 
singură…” (Ianuarie, 2006) 
 
 
 
Poetul, imaginea şi natura sa. 
Valentin Dolfi! 
Lumea de ipsos 
 
     Trebuie să recunoaştem, că rar ne-a fost dat să avem o asemenea 
tentaţie, aproape obsedantă, una care ne-a urmărit insistent, după ce am 
citit această carte - “Lumea de ipsos“ -  a lui Valentin Dolfi, un 
surprinzător poet, cunoscut de noi la o întâlnire cu poetul Felix Sima; 
...cum spuneam, acea tentaţie de a scrie despre poezia sa, despre el ca 
natură poetică, despre volumul apărut recent.  
    Văzând coperta, cartea, fără să recunosc autorul, am fost fascinat de 
simbolicul banal, de banalul figurativ, cel care în permanenţă ne 
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înconjoară, de scena tipărită; trecători traversând (street crosing), 
oameni de ipsos, o lucrare de George Segal - în timp ce, de pe coperta 
doi, o banală pereche de ochelari ne priveau impasibili dintre  zgârie 
nori şi semne de circulaţie (impasibil- este un mod de a fi, specific 
autorului şi, în plus, care poate trăi egal starea de “jos“ şi cea de 
“înălţime“…). 
     Am fost încântat şi de calitatea tipografică… 
     Cartea a apărut în 2005 la editura EX PONTO din Constanţa şi are o 
inspirată alcătuire: titlul, coperta, dar şi mottoul, ultimul luat din “Viaţa 
ca o paradă” de Marin Preda, prefigurează conţinutul, stabilesc 
coordonatele în care se întrezăreşte spaţiul eteric specific poemelor. 
     Este Dolfi un mare poet? Mai poate exista un mare poet precum 
Nichita Stănescu într-o lume în care atâtea televizoare şi ştiri puerile 
există la orice pas? În care copilul îţi creşte şi, personal, nu-l observi, în 
care lucruri comune, zi de zi şi repetat, ţi se perindă prin faţă în timp ce 
nu îţi doreşti decât surprinzătoarea stare de noutate? 
    El, poetul, surprins că un mare creator precum Nichita a putut exista 
într-o lume atât de banală ca aceasta, şi în care a fiinţat, totuşi, etericul 
şi metafora, se declară orbit de adevărul din juru-i substanţiat în ipsos şi 
lut şi, folosind cuvântul înşiruit fără însemn  propoziţional, fotografiază 
întâmplarea simplă, accidentală sau voită, o expune în rafale de 
cuvinte… 
    Dacă Arghezi căuta să dea sensuri noi, alese, cuvintelor vulgare sau 
învechite, poetul din Govora caută să pună în lumină poetică banalul 
fapt, cel petrecut pe trotuar, în intersecţii de străzi… 
    El nu suferă că nu trăieşte într-o lume paralelă, eterică, nu suferă 
trucul, nici muzeul,  lui îi place strada, preferă periferia, căci de acolo 
poate privi mai bine infinitul, cerul, mai bine decât dintr-un centru 
alocat zgârie-norilor! 
    Textul, da - avem de a face cu un text - banal text, este aproape 
telegrafiat, aparent  necăutat, este necenzurat, pare a fi computerizat, 
model aliniat la un capăt,  şi nu foloseşte semnul de punctuaţie. Spunem 
aparent, căci, la o mai atentă citire, propoziţia se reliefează, stilul 
îngânat şi telegrafiat devine unul curat şi răspicat, apar posibilele 
cugetări şi idei filozofice… 
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“…/ singur singur am bătut toate străzile de la/ periferie noaptea stelele 
străluceau de acolo/ parcă se vedeau mai bine (…) mă gândeam la tine/ 
era un portar care zicea puştiule viaţa ta/ a fost mai nimic viaţa ta a ars 
ca o ţigară bună/ şi îndurătoare moartea ta va veni repede repede” 
    Iată, cititorul poate reorganiza ( poezia nu o citeşte decât cel care vrea 
să citească poezie sau, în mod sigur, toţi cei care au scris, în ascuns, 
poezie )…”…/singur, singur am bătut toate străzile de la periferie/ 
noaptea stelele străluceau/ de acolo, parcă se vedeau mai bine…” 
    Aproape ca în neorealismul italian, cel specific anilor după al doilea 
război mondial şi prezentat frecvent în cinematografia peninsulară, şi 
imaginile descrise de Valentin Dolfi curg pe retina vizibilităţii reale, 
clasice, uneori ele sunt adevărate strigăte de neputinţă, strigăte de 
remarcare a unor adevăruri implacabile… 
    ”Barney e singur” este o mostră  de maximă concentraţie a 
sensibilului în simplitate, o mostră de imagini, atitudini şi fapte  
neimportante, dar care reliefează profundele adevăruri din viaţă.  
Acest poem scurt, prezentat prozaic, de o acurateţe a descrierii aproape 
cehoviană,  expune în câteva cuvinte şi imagini simple unul din 
adevărurile de netăgăduit: comunicarea, interacţiunea individului cu 
societatea, nu mai sunt posibile, de la o anumită vârstă, decât în doi!… 
“scrisorile şi maşina pleacă la Barney nu opreşte/ el e singur i-a murit 
nevasta anul trecut/ el îşi tunde iarba lui n-are cine să-i scrie” 
    Valentin Dolfi, în această culegere, este poet. El este tumultos în 
potenţial. Acest tumult îl ascunde, îl doseşte, în inspirata sa formulă de 
mitraliere a propoziţiilor clare, în candida înşiruire a versului alb dintr-o 
singură suflare…Este un intelectual al poeziei şi are ceva din 
dinamismul, hotărât şi sigur, maiakovskian…Dacă doreşte, deşi nu cred 
că este cazul, formula sa, admiţând o infinitate de posibilităţi, poate face 
furori pe piaţa modernă, actuală, a textului scurt. 
“…/ din ziare vechi din cărţi şi caiete de / şcoală îmi construisem o 
ascunzătoare şi/ deseori ieşeam din buncărul de hârtie/ şi priveam lumea 
de ipsos”…Minunat, bravo, extraordinar! 
Dacă volumul se deschide cu poemul “Un mare poet”, în care ironicul 
(chiar zeflemist) despre condiţia geniului se împleteşte cu implacabilul 
destin al vieţii - “şi uite cum îţi trece viaţa şi nici măcar/ nu eşti un mare 
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poet aşa ca Nichita Stănescu” -  el se încheie tot sub o alură ironică, de 
această dată tranşant, cu o prozaică adresă la persoana proprie, spunând 
aluziv… dacă  Nichita nu e, atunci, sigur, cel puţin pe tărâm familial, 
pentru părinţi, va fi fost realizată infima cotă de fericire: “…/pe Cristina 
pe Cătălin şi pe mine ne-au dat/ la şcoală după puterile noastre am 
învăţat ne-am/ prefăcut că suntem şi noi o familie fericită” (poemul “O 
familie fericită” ). 
  Incitat de stilul şi conţinutul poeziei lui Valentin Dolfi, cea din 
“Lumea de ipsos”, încă de pe acum, când poate încă nu s-a uscat bine 
tuşul de pe volumul recent tipărit, ne exprimăm nerăbdarea de a vedea 
posibila sa nouă lucrare literară, ne-ar place, o nouă incursiune între 
poetic şi cotidian, între prozaic şi poem şlefuit… (Martie, 2006) 
 
 
 
Recital P.S. Gherasim. O seară Ioan St. Lazăr! 
 
“Deşi nu se face, ca vlădică, trebuie să spun aici, în această deosebită 
împrejurare, că am avut şi agricultură, am avut şi industrie, am avut şi 
cultură, grâul nostru mergea la Paris şi oriunde…unde sunt toate acestea 
acum?” 
 
     Ioan St. Lazăr a lansat la Palatul Episcopal două cărţi, în genul său, 
ştiinţific alcătuite, una pentru toată lumea, “Sfântul Antim Ivireanul - 
orator creştin” şi cealaltă, pentru puştimea universitară, “Mitologie şi 
literatură comparată”, dar şi pentru elitele trecute de titlul de 
conferenţiar (să amintim, cu această ocazie, că se mai practică polemica 
în şedinţă publică, aşa cum a fost şi aceea dintre autor, lect. univ. dr., şi 
colegul său conf.dr.Pistol. Bravo lor!). 
    Inspirată şi sănătoasă această practică a introducerii în proprie scenă, 
la palat episcopal, dar şi la Biblioteca Judeţeană, a unor grupuri de 
tineri, minicenacluri literar artistice, studenţi păstoriţi de domnia sa, 
care mai nou, cei din anul doi, se exprimă liber, interesant şi frumos… 
    Antim Ivireanul a fost mai mult decât părintele Stăniloaie… (prin 
aceste cuvinte PS Ghrasim l-a “ridicat” şi mai mult pe celebrul nostru 
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teolog dezident, din Georgia, care le spunea ciracilor săi despre 
îmbogăţiţii vremurilor… “pentru ce încărcaţi aceste care, au nu vedeţi 
cât de îngust este drumul? ”). 
    “Lăsaţi-mă să-l sărut pe acest om”…a încheiat PS Gherasim 
pledoaria sa…şi l-a sărutat  pe ştiinţificul, dar şi omul de artă, St. 
Lazăr… 
    Inreresantă, de asemenea, pledoaria arhimandritului Veniamin Micle, 
de la mănăstirea Bistriţa, care a pus în evidenţă apostolatul social al lui 
Ivireanul, cel care a iniţiat predica în biserica ortodoxă din Ungrovlahia, 
şi care din păcate, aici, nu a prins în totalitate rădăcini, faţă de 
Transilvania, unde episcopul de Alba Iulia, Andrei Şaguna, preluând 
metoda de la catolici, a introdus-o (predica) pentru totdeauna. 
    Prea lung şi fără subtilităţi (s-a înţeles că, poate, şi Biserica ar avea o 
vină) a fost protestul exprimat de Gheorghe Deaconu, acela, că 
Bucureştiul nu ne-a dorit niciodată, că valorile locale nu au fost puse în 
rangul cuvenit, la nivel naţional, că mulţi din capitală au venit la Rm. 
Vâlcea numai ca delegaţi, pentru diurnă, mai ştiu eu ce plăcute daruri, 
Râmnicul, rămânând totuşi în anonimat…În fond are dreptate, nu? 
Părerea noastră, şi am spus-o de multe ori, este că ieşirea din 
anonimatul specific provinciei nu se face prin manifestări locale cu 
mentori din capitală, caz care de cele mai multe ori duce spre fals, spre 
micul act de corupţie şi chiar micul fals intelectual, ci prin susţinute şi 
permanente prezentări ale valorilor propri, evidenţieri ale realului 
cultural, din masă, şi trimiterea lui peste tot. Nu politic, nu 
propagandistic, ci prin nevoia de reliefare a acestuia…”Cere şi ţi se va 
da! ” 
    Dacă nu investeşti, nu are de unde să vină câştigul…Credinţa în 
valoare proprie este mai mult decât credinţa în valoarea altcuiva!   
    Adevărul şi originalitatea, nu oricum, sunt mai căutate decât aurul 
…Râmnicul trebuie să înveţe cum să se autosusţină în această cruntă 
concurenţă de prezentare a valorilor şi de formare a unei carisme, în 
sensul acestora, proprii.  
Să fim noi aşa cum trebuie, şi vom fi înaintea altora! Să luptăm pentru a 
ne situa permanent în adevăr! 
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    Am citit cartea, primă în această prezentare, semnată de St. Lazăr, 
“Sfântul Antim Ivireanul- orator creştin” şi am constatat gândirea 
profundă, poate mult prea sistematică în tratarea analitică a subiectului, 
am descoperit scopul scrierii ei- prezentarea generozităţii personajului 
încărcat cu însuşiri renascentiste, de această dată, punându-se accent pe 
cea de orator şi care, iată, la terminalul intenţiilor unui patriot precum 
Brâncoveanu, şi el renascentist, vine în teritoriul Râmnicului, unde 
“neamul românesc nu mai era, pentru Antim, o entitate oarecum 
abstractă, ci o realitate vie, concretă; o realitate problematizantă cu atât 
mai mult cu cât spaţiul de acţiune al ierarhului era într-o zonă de 
importanţă strategică pentru ajutorarea românilor din Transilvania 
expuşi ofensivei catolicismului şi protestantismului.” 
    De la început (şi până la sfârşit) se narează într-un evident stil 
ştiinţific, mai întâi  asupra vieţii iluminatului martir, apoi asupra unor 
controversate date legate de existenţa sa, se continuă cu creionarea 
profilului predicatorului creştin, se defineşte şi redefineşte predica. “Fie 
că este directă (prin implicarea dialogică a unui tu general, cu aluzie 
concretă sau a unui personaj simbolic legat de subiectul predicii), fie că 
este indirectă (prin evocarea detaliată a unei fapte frumoase ori urâte 
sau a însuşirilor unei persoane sfinţite ori mult păcătoase şi provocarea 
sentimentelor de aderenţă ori de repulsie din partea auditorului), 
patetica oratorică nu este doar tehnică  de persuasiune, ci, mai ales, o 
stare de spirit specială.” 
    Se subliniază “aspectul canonic, elaborat al predicilor antimiene şi, 
pe de altă parte, aspectul lor liber- inspirat, de exerciţiu artistic…” 
    Vedeţi, I. St. Lazăr, foloseşte destul de des referirea de tip artistic, 
trădând, dacă nu una din caracteristicile sale intime, în mod sigur, pe 
cea renascentistă a ilustrului cărturar.  
    În toată scrierea specifică sau oratoria, cum este firesc pentru un 
iluminist cu însuşiri artistice, Ivireanul îşi trage seva din învăţâturile 
unice şi de mare stabilitate ale Vechiului Testament, încărcătura lor de 
spirit divin, dar şi de cel specific lumescului pătimitor, în acest sens, 
fiind valabilă observaţia prin care autorul îşi încheie prefaţa denumită 
“Exerciţiu de admiraţie”…  ”Întrevedem Didahiile antimiene tangente 
cu Psalmii lui David, cu Plângerile lui Ieremia, cu Profeţiile lui Isaiia, 
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cu bucuria lui Simeon, cu iubirea şi jertfa hristică şi cu tălmăcirea 
patristică şi li se cuvine, credem, un poem critic.” 
    Credem, de asemenea, că nu este tocmai în spiritul liniştit specific 
acestei cărţi,  ”boldirea” mult prea intensă a numelor de referinţă, aflate 
în viaţă, şi prea încărcate cu titluri universitare…şi des repetate. Dar 
acest lucru ţine de redactare şi nu de conţinut.    
     Interesantă intervenţia, organizată, din dreapta sălii, unde studenţi 
din anul doi, mai bătrâni ca cei din anul întâi, din stânga sălii, au 
susţinut, din memorie, prelegeri cu iz personal, aşa cum au fost cele 
legate de aderarea la UE…Ei l-au emoţionat pe PS Gherasim şi l-au 
făcut să se exprime precum în mottoul înscris la începutul acestui 
comentariu. 
     Prezenţa lui I. St. Lazăr pe scena Bibliotecii Judeţene, atunci când s-
a procedat la  lansarea cărţii lui Petru Pistol, “Contexte Clasice”             
( actuala reuniune, de lansare a propriilor cărţi, a avut loc la Palatul 
Episcopal), ni s-a părut de un mai mare interes, căci artele au fost 
interferate, sala a sclipit de culori, domnia sa, prezentând, cu acel prilej, 
şi expresia plastică, ritmul muzical, a Carminei Burana, de Carl Orff 
(sunet şi inedită imagine plastică pe sticlă), precum şi pictura pe lemn, 
sugerând imagini din Vechiul şi Noul Testament (ambele tipuri de 
lucrări, aparţinând subsemnatului)…  
     Revenind la Palatul Episcopal, un rol important în susţinerea serii l-
au avut cei căţiva studenţi din clasele  sărbătoritului, din anul doi, 
Facultatea de Litere-Filiala Rm. Vâlcea a Universităţii din Piteşti, 
Roxana Mărăcine-Duţă, Elisabeta Georgescu, Ramona Ionescu, Nicolae 
Radulian şi Georgiana Voinescu. Aceştia au susţinut recitalul lor, 
ancorat în prezent, pe marginea celei de-a doua cărţi, “Mitologie şi 
literatură comparată”… 
     În prima parte, colegii lor din anul întâi, Raluca Câţoiu, Cristina 
Diţoiu şi Adelaida Ionaşcu, pe marginea prezentării cărţii “Sf. Ivireanul 
, orator creştin”, au prezentat un buchet de gânduri alese, constând din 
fragmente culese din lucrările intitulate “Ars oratoria” şi “Didahii” ale 
lui Antim Ivireanul. (Aprilie, 2006) 
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Osârdii mărturisite  
O carte închinată spiritului poetic 
 
      Sub acest titlu, cu ocazia Medalionului Aniversar- Călin T. Matei, la 
70 de ani, ţinut la Biblioteca Judeţeană în 01 04 05, a fost lansată cartea 
jubiliară “Osârdii mărturisite” semnată de Călin T. Matei, maior în 
rezervă, scriitor, redactor şef coordonator la revista de cultură istorică 
“Destine Eroice”… 
     Trebuie să recunoaştem neglijenţa de care am dat dovadă prin faptul 
că nu am cercetat mai atent pachetul de publicaţii, pe care autorul 
menţionat mai sus ni l-a înmânat cu ceva vreme în urmă, în care iată, 
abia astăzi, am descoperit un reprezentant atât de apropiat de înalta 
spiritualitate poetică… 
     Împreună cu “Osârdii mărturisite”, în acelaşi an, au mai văzut 
lumina tiparului: volumul “Eroii vâlceni sub falduri de drapel”, având 
acelaşi autor, care în prima parte ne prezintă o culegere de eseuri 
(proprii şi de terţi) închinate înaintaşilor noştri eroi vâlceni şi care, în a 
doua parte, se dezlănţuie într-o adevărată cavalcadă de poeme eroice, 
personale;… precum şi revista “Destine Eroice”, primul număr, editată 
de Asociaţia Naţională “Cultul Eroilor”, în care Călin T. Matei este 
primvicepreşedinte al Filialei Vâlcea… 
     L-am mai zărit, pe poet, în colectivul redacţional al revistei literare 
“Dor de Dor” editată sub egida “Media Business Consulting SRL”, 
judeţul Călăraşi…Asta ca să aruncăm doar o privire, de ansamblu, 
asupra activităţii publicistice din ultimul an, căci participarea sa, cu 
osârdie, la viaţa culturală a societăţii noastre este mult mai bogată… 
      Formată din mai multe capitole, cinci, ilustrată şi tipărită, uneori, 
frumos, “Osârdii mărturisite” este o carte care bate la poarta succesului, 
ca apariţie editorială, dar care ne cucereşte prin substanţa poetică, 
elevată, pe care o conţin poemele unuia dintre compatrioţii noştri, şi 
care constitue esenţa de calitate a acestui volum! 
     Dacă primul capitol reprezintă selecţii din lucrările tipărite de-a 
lungul timpului, volume de poezii, înscrisuri istorice, materiale 
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publicistice, celelalte patru părţi sunt toate consacrate poemului de 
dragoste, credinţei creştine, patriotismului istoric, dacă vreţi, culturii 
adevăratei simţiri pentru fapta istorică… 
     Limbajul este clar, simplu, evoluat, cuprinde nuanţa artistică, o 
conţine pe cea filozofică, trece cu uşurinţă peste obstacolul clasic, foarte 
greu astăzi de trecut, cel al realismului şi esteticului îndreptat către 
modernitate, chiar şi ca format literar.  
     Am rămas plăcut surprinşi, citind versul de faptă aleasă, desprins 
parcă dintr-un manual de abecedar istoric (în ce priveşte poezia 
închinată faptei istorice), dar şi versul, temător uneori, creat pentru 
relevarea unei creştineşti iubiri. 
     Chiar de la începutul volumului, Călin T. Matei doreşte să-şi expună 
crezul poetic, spunând că vrea să-i dea cuvântului forma materială 
cuvenită, şi valoare… 
    “Şi îndrăznind să trezesc forma/ Cuvintelor zvâcnind sub frunte/ Am 
sporit din gândul meu tăcerea/ Şi-am aşternut-o-n vers fierbinte.”  
     Poetul stabileşte un raport sincer, detaşat, în deplină corelaţie 
valorică, între eul său, cel de azi, şi icoana poetului naţional, Mihai 
Eminescu. Relaţia căutată, cu acesta, este una de natură filozofică, dar o 
cuprinde şi pe cea a unui eros greu palpabil…”S-a dus amorul ca un vis/ 
Un vis etern de-o clipă,/ Ce te-a-nălţat în paradis,/ În Univers, adică./   
Din viaţă-ai vrut să faci un vis/ Şi visul să-l faci viaţă./ N-ai avut loc, 
norocul stins,/ În zori de dimineaţă.” ( Viaţa vis, din Trecut- au anii, Ed. 
Compys, 2000). 
     Sunt versuri care trădează eul său neliniştit, teama de a nu fi spus 
totul, de a nu fi realizat, în diferitele etape ale vieţii, lucrul, la maxima 
dimensiune a calităţii… 
     De fapt, în acestă selecţie, cea a vol. “Picături de înţelepciune“ (Ed. 
Almarom, 2001) am regăsit versuri de mare spiritualitate, ţinând de un 
existenţialism cu râvnă suportat şi care ne demonstrează nevoia, 
proprie, de scufundare în starea specifică patriotismului istoric, singurul  
rămas palpabil ca obiectiv de realizat…Constatăm nevoia evadării dintr-
un interior nedecis… “Mă regăsesc în lume, ca-n marea zbuciumată/ Şi 
viaţa, ca valul, mereu m-a şlefuit/ Mă regăsesc cu viaţa-mi structurată,/ 
Între idee, faptă, între cer şi pământ.” (din “Mă regăsesc“)…”Am 
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încercat să scap şi eu de chin./ Mi-am înmuiat necazurile-n vin./ Şi-n 
semn că totuşi, ne-nţeles rămân,/ Vinul băut în lacrimi mi-l adun.” 
    În selecţia din vol. “Pecetea Destinului“ Ed. Almarom -  2002, 
întâlnim versul evoluat, direct şi fluent, de maximă simplitate şi esenţă, 
şi care prin câteva bine alese cuvinte ne dezvăluie una dintre cele mai 
aberante întâmplări istorice, pildă de neurmat pentru acest popor căruia 
i s-a impus dăinuirea în vreme, doar prin sacrificiul martiric. “…/ Şi 
cade capul înţelept în drum,/ Şaizeci de ani purtat de trupu-i bun/ Şi 
astfel se încheie tragedia,/ Pentru un Domnitor din România.” ( din 
“Sentinţa III“, vol. “Pecetea Destinului”) 
    Selecţia din vol. Nepotolita Iubire, Ed. Almarom, 2002, este 
prezentată de dr. Grigore Coman, scriitor, membru USR, din care cităm: 
“Erosul se întrupează în impactul dintre lirism şi luciditate, eludând 
zonele thanatice, ca în poezia “Să ne iubim“, prin care poetul zice: 
“Eternă-i şi curată-n tot/ Iubirea ne-ntinată-n tină/ Plină rămâne vieţii 
antidot/ A fost, veşnic o să rămână… “. 
     Capitolul I se încheie cu selecţia vol. “Decembrie Fierbinte - Vâlcea 
’89 “, Ed. Almarom, 2004 la care poetul îi adaugă, în “Osârdii 
mărturisite”, o serie de poezii intitulate “Poeme Eroice“…  “Haideţi să 
asanăm, veniţi cu noi,/ Haideţi cu toţii, haideţi şuvoi,/ Să-ngropăm 
neruşinatul noroi,/ Coşul din istorie cu gunoi,/ Răul şi ideologia unui 
strigoi…” ( din poemul “Haideţi“). 
     Din nou despre materialitatea cuvântului, despre puterea sa, cuvântă 
poetul în Capitolul II, “Osul Cuvântului“. 
     În  “Puterea Credinţei“, cap.III, Călin T. Matei îşi îndreaptă, cu 
siguranţă, spiritul către proprietatea abisului, spre proprietatea lui 
Dumnezeu cu acelaşi vers simplu, fără ocolişuri, cu cuvânt smerit 
desprins parcă dintr-un text biblic.   
     Interesant, de multe ori, credinţa, starea de legătură dintre el şi 
Dumnezeu, este purtată şi reliefată în chiar spaţiul sacral, cuprins în 
arealul vâlcean, care dăinue de secole în zonele semeţe ale sfintelor 
mănăstiri şi excelează în centrul episcopal al Râmnicului. Probabil că 
este plăcut în faţa Înaltului Spirit sentimentul de dăruire al acestui 
poet…”Mulţumesc adânc, Bunului Dumnezeu/ Că m-a primit, tainic, pe 
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drumul Său/ Că în iertarea Lui, am încăput/ Pe drumul luminos, în care 
eu am vrut.” 
     Poetul se desfăşoară cu multă lejeritate, cu un talent nebănuit, în 
ultimele două capitole, “Iubire, pulbere de vise“ şi “Deşteptând 
tăcerile“, în care regăsim esenţe înobilând sentimentul pur al iubirii, dar 
şi pe cele ale propriilor răstălmăciri…Chiar numai citind aceste titluri şi 
îţi poţi face o imagine a universului poetic specific lui Călin T. Matei. 
(Mai, 2006) 
 
 
 
Lacrima iubirii, o carte de Veronica Tamaş 
 
      Evenimentul care a captat atenţia iubitorilor de carte, petrecut la 
sfârşitul lunii trecute, chiar de ziua Sf. Apostoli Petru şi Pavel, a fost, 
fără îndoială, lansarea la Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” a 
romanului “Lacrima iubirii”, editura Conphis, 2006, scris de Veronica 
Tamaş, cunoscut istoric şi scriitor vâlcean; …în aceeaşi zi, ilustra 
doamnă, sărbătorind şi ziua de naştere! 
     Un cadou frumos, un cadou (aşa cum spunea şi prof. Ion Popescu-
prezent la întrunire) oferit familiei, dar şi prietenilor cărţii… 
     Fiind al treilea roman, dintr-un ciclu ce s-a dorit autobiografic, cu 
puternice tente specifice estetismului literar - prin care a învăluit partea 
rea şi partea bună a unei lumi aflate în derută politică, dar nu şi întruna 
ce ţine de profilul uman, “Lacrima iubirii” se constitue într-o trilogie, 
despre care, scriitorul Ştefan Dumitrescu, chiar pe copertă, subliniind 
calităţile femeii românce, spune: “…toate acestea fac din romanul 
prozatoarei vâlcene un roman care va rămâne, având în centru un 
personaj monumental, fiind una din cele mai temerare încercări din 
literatura română.”  
     Trebuie să adaugăm, şi noi, parcurgând rapid câteva pagini, că ne 
aflăm în faţa unei  compoziţii în care regăsim riguarea şi uzanţa clasică, 
ce nu respinge cadrul sublim al modernităţii… 
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Lansarea - pusă la cale de Bibliotecă şi Societatea 
culturală “Anton Pann” 
 
     Prof. Gh. Lazăr, directorul Bibliotecii, a deschis şi moderat lansarea 
romanului “Lacrima iubirii”, scris de Veronica Tamaş. 
     S-a impus, inspirat, în ordinea vorbitorilor, PS Gherasim – episcopul 
Râmnicului…Încă de când a venit în Râmnic, în jurul anilor ’70, 
domnia sa a luat legătura cu fam. Tamaş, soţ şi soţie, cei mai preţuiţi 
istorici şi oameni de litere, şi de atunci, începând, are cunoştiinţă de 
verticalitatea scriitorului sărbătorit astăzi, are încredere că nu va fi 
nimic fals ori aproximativ, în romanul respectiv. Laudă calitatea 
scrisului şi binecuvântează, şi felicită, evenimentul cultural… 
    Profesoara Dobrinescu remarcă locul unde se petrece acţiunea 
romanului, Oltenia craioveană, unde, ca şi doamna Tamaş, amândouă, 
s-au format ca oameni, urmând acelaşi liceu, iată, pentru noi o idee 
nouă, bacalaureatul definind... maturitatea! Remarcă forţa de evocare a 
personajelor sub pana scriitoarei de la Râmnic, minuţiozitatea 
prezentării lor, adăugăm noi, fără a cădea în patima insistenţelor 
proustiene, continuă vorbitoarea, o carte care ne conservă sufletul, chiar 
şi pentru cei care nu sunt craioveni…Este o carte despre o formare, una 
care are o concurenţă serioasă în romanele unui Mircea Eliade, 
“Romanul adolescentului miop”, ori Grigore Bajenaru, “Cişmigiu & 
comp.”…Remarcă, continuă vorbitoarea, sensibilitatea autoarei la 
frumosul natural… 
     Scriitorul Marin Bulugea, care este şi redactorul acestei cărţi, 
remarcă şi subliniază stilul scrisului, “doar al doamnei Veronica 
Tamaş”, în timp ce Mihai Sporiş, cunoscător înfocat al tuturor 
lucrărilor, aparţinând autoarei, reaminteşte necesitatea publicării unor 
recenzii literare, despre roman, în cât mai multe reviste de cultură…Din 
Râmnic, dar şi din Craiova să le poată prelua… 
     Costea Marinoiu, directorul revistei “Povestea Vorbei”, editată de 
Societatea Culturală “Anton Pann”, a remarcat evenimentul editorial, de 
mare importanţă pentru Râmnic, de mare importanţă pentru familia 
Tamaş…Pentru întreaga suflare literară, în general… 
 



 102

O prezentare semnată - Marin Bulugea 
 
“Lacrima iubirii”, un nou roman al doamnei prof. dr. Veronica Tamaş, 
cercetător de-o viaţă al vieţii, este dedicat adolescenţei şi nu numai. În 
paginile sale, pe toată durata desfăşurării evenimentelor, nu lipseşte 
şcoala, nu lipsesc profesorii, văzuţi de ochii unei eleve extrem de 
conştiincioase, dar şi atentă cu tot ceea ce nu înseamnă datorie bine 
împlinită. Sunt în acest roman zeci şi zeci de pagini în care se 
construiesc cu multă atenţe caractere, în care iubirile sunt unele de care 
o să ne fie dor, este o Craiovă a anilor în care se ridicau “oameni” prin 
distrugerea adevăraţilor oameni, este satul oltenesc cu micii proprietari, 
cu tabieturile vizitelor de cafea şi dulceaţă, cu vinul rece adus din 
pivniţă, cu piersicile culese atunci din livadă, cu bunici speriaţi de noua 
lume. Este satul în care se aşteaptă să vină cineva, să pierzi totul, chiar 
şi liberatea, este satul în care cuvântul chiabur pare a fi semnul 
damnatului, al celui pregătit, acum sau mâine, să ia drumul canalului. 
   Mor legende, cad obiceiuri, se rup tradiţii, iar expresia “nu e voie” 
macină viaţa. Este impresionată odiseea prin care trece Arina, 
profesoara Arina, mama Gliceriei, eroina principală a romanului care, la 
fiecare început de an şcolar, primeşte un alt post, o altă catedră, tot mai 
departe de localitatea de unde este. Pare incredibilă uşurinţa cu care sunt 
“luaţi” oamenii, pentru nu se ştie ce motiv sau unul inventat, aşa cum a 
fost luat şi soţul ei. 
     Ceea ce este curat, limpede şi admirabil surprins de autoare, în afara 
descrierilor, magistral văzute şi punctate până la cel mai mic amănunt, 
sunt prieteniile dintre tineri, sunt cele două-trei iubiri ale Gliceriei, 
prezentate în alb, cu încredere, cu speranţă. 
     Faţă de toate eroinele cărţii, deşi la vârsta adolescenţei, Gliceria este 
o înţeleaptă, asta şi datorită literaturii, a cărţii care nu-i lipseşte din  
ghiozdan, din vacanţă, din timpul liber, ba chiar şi din timpul orelor de 
curs de la liceu! Este o înţeleaptă şi le dă încredere în viaţă, şi sfaturi, 
tuturor colegelor. Este şi ambiţioasă, este şi muncitoare, are şi un 
orgoliu al ei, plin de sănătate, apărându-şi cu strângeri de inimă şi cu 
friguri de emoţii şi de frică, viitorul. 
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   Din Gliceria, deşi vrea să ne arate sau cel puţin aşa se poate înţelege, 
că este o fată obişnuită, autoarea face un model. Mă întreb cu îngrijorare 
şi cu amărăciune, câte adolescente de azi, câţi adolescenţi îşi pot lua ca 
model măcar unul sau doi din eroii acestui roman? Tare mi-e teamă să 
nu fie un roman pentru ieri şi m-aş bucura să fie un model, o lecţie 
pentru mâine. 
    Este impresionant cât de bine şi-a construit doamna Tamaş fiecare 
dintre eroii săi, în afară de Gliceria: adică pe Iulian şi pe Vlad, pe 
Laurenţiu şi fraţii săi, un model de prieteni, cum le-a creionat cu atenţie 
şi realism, pe toate fetele din căminul liceului din Craiova. Este de 
evidenţiat cu câtă atenţie ni i-a adus în carte pe înţelepţii satului, cât de 
minuţios a prins fiecare clipă din viaţa petrecută alături de mama sa, 
este de reţinut limbajul colorat, oltenesc. Peste toate, însă, doamna 
Tamaş este un maestru al penelului-condei, pentru că, dacă am fi să 
cântărim, să privim fiecare descriere de stradă, de anotimp, de natură, 
de om, de eveniment, de stare sufletească, de situaţie ivită instantaneu 
sau pregătită din vreme, ei bine, dacă ar trebui să ne referim la acestea 
toate, s-ar putea scrie mult şi numai bine, despre plasticianul în cuvinte 
Veronica Tamaş. Imediat, în asemenea situaţii, intervine finul 
observator, pedagogul, dascălul, psihologul, istoricul, femeia, şi totate 
celelalte fiinţe care mai trăiesc în doamna Tamaş, şi creează. Am zis 
creează, nu scriu. 
    Toate cărţile doamnei Tamaş sunt ale unui fin observator al vieţii. Se 
spune că aceasta este partea a treia a unei trilogii. Nu ştiu dacă este de 
acord şi doamna Tamaş, pentru că, sunt sigur de asta, cititorul vrea să 
ştie unde este Gliceria, ce mai face, ce-a făcut din viaţa ei Gliceria, unde 
sunt şi cine sunt fiinţele cu care şi-a înfrumuseţat viaţa în continuare? Să 
aşteptăm, poate, o nouă carte. (Iunie, 2006) 
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“Studii vâlcene” şi revista “Forum V” 
 
      Episcopia Râmnicului, sala “Antim Ivireanul”, sub egida Forumului 
Cultural al Râmnicului, în 28 sept 2006, ora 16, a găzdiuit o masă 
rotundă cu titlul “Ştiinţă şi dezvoltare, obiective şi priorităţi în 
cercetarea  ştiinţifică vâlceană”, precum şi lansarea celor două volume 
din ciclul “Scrieri vâlcene” ( 88 autori, 85 studii, 1076 de pagini ), 
apărute la editura “Fântâna lui Manole” şi tipografia Conphys din 
Râmnicu Vâlcea, dar şi a primului număr din revista “Forum V”, o nouă 
publicaţie apărută cu sprijinul Primăriei, care urmăreşte simbioza între 
ştiinţe şi arte, evenimentul cultural la zi, privind cercetarea ştiinţifică 
literară, tehnologică, alte evenimente culturale de interes public. 
     Sigur, un program ambiţios al celor două publicaţii, cu multe 
realizări lăudabile, dar şi cu critici nu tocmai favorabile… 
     S-au strecurat greşeli de format în ambele publicaţii, greşeli care se 
puteau evita  dacă membri colectivului redacţional acţionau împreună şi 
nu disparat, dacă s-ar fi stabilizat un ştat de funcţiuni, nu numai în 
spaţiul editorial, dar şi în cel tipografic (o mai bună cunoaştere, din 
partea editorului, a posibilităţilor reale de tipografiere…). De asemenea 
se simte încă caracteristica, nu întotdeauna foarte bună, intenţia, de rău 
augur a responsabilului de publicaţie, de a hotărî, într-un procent prea 
mare, doar de  unul singur. 
    În ce privesc studiile, din diferite domenii, atenţie, oamenii cred orice 
când cineva îşi pune semnătura pe o asemenea publicaţie…ştiinţifică, 
dar nu prea am văzut să «bată» ştiinţa cu realitatea, unele concordanţe 
pe care le-am stabilit chiar noi, în Forum, şi care în documentul din 
“Scrieri” nu prea se regăsesc ( cazul pr. şi arheologului Gheorghe Petre  
asupra căruia, aproape, nu am văzut nici o referire, deşi prezenţa 
acestuia de aproape un secol, în aceste locuri şi nu numai, ar trebui 
altfel exploatată de istorici ; …dar, şi alte exemple!). Dacă analiză 
istorică înseamnă doar studiu de documente, atunci mă îngrozesc asupra 
stabilirii unor adevăruri din epocile cu dictatură, unde tot ce s- a scris, 
aproape tot, şi ce s-a filmat, a avut rol propagandistic,  de adevăr 
“răsturnat”.  
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    Este rău că din grabă, tipografiile nu practică un exemplar zero, aşa 
cum trebuie să arate în final, înainte de a ieşi de sub tipar…E drept, 
Conphys-ul, a cerut semnătura bun de tipar pe fiecare pagină!  
…Corectura a dispărut din activitatea noastră editorială şi tipografică… 

* 
    La şedinţa de lansare a revistei şi celor două studii, au luat cuvântul: 
preşedintele Forumului, Al. Popescu- Mihăeşti, prorectorul Universităţii 
Spiru Haret, Gheorghe Dumitraşcu, secretarul Forumului, care a arătat 
multitudinea de legături şi acţiuni pe care Forumul, pe drept, a trebuit să 
le facă pentru a realiza cele două publicaţii… A scuzat absenţa  lui PS 
Gherasim, dar a menţionat-o pe aceea a lui Nicolae State Burluşi. A mai 
subliniat, Gh. Dumitraşcu, cei 35 ani de când a apărut primul număr al 
“Studiilor vâlcene”; a subliniat meritul Primăriei în ce priveşte această 
apariţie editorială, dar a vorbit şi despre mediocritatea care începe să 
apară, pericolul plagiatului… 
    A apreciat subiecte precum cele în legătură cu profesorii Gibescu şi 
Trincă, a lăudat “scrierea” generalului de la Sibiu, Mircea Vladu, 
prezentând şi un mesaj de la acesta… 
    Gheorghe Deaconu, directorul editurii care a scos volumele, citându-l 
pe profesorul Gibescu, face o apologie asupra idealului în viaţă              
( spunem noi, de multe ori prea cabotină- viaţa) şi care trebuie să fie tot 
timpul treaz, până la moarte. Declară, că,  pentru domnia sa, editarea 
celor două volume a fost “o mare aventură intelectuală”- în sensul 
desoperirii atâtor personalităţi neştiute până la acestă experienţă. 
    Petru Pistol, profesor universitar la Universitatea din Piteşti, 
redactorul şef al revistei “Forum V” se scuză, într-un fel, când i se cere 
“să critice revista”, spunând - “cum să critici ceva care apare pentru 
prima dată…”  
    În partea a doua, a dezbaterilor din cadrul Forumului Cultural al 
Râmnicului, bravo lui că poate dezbate fără presiuni politice şi, încă, 
fără mari supărări, a luat cuvântul  Sorin Oane, profesor de istorie; 
Marian Pătraşcu, cinstit şi corect ca întotdeauna; Costea Marinoiu, care 
a lăudat eforturile editorilor; subsemnatul, care am remarcat 
superioritatea volumul I al “Scrierilor” în dauna celor două, apărute 
acum, am criticat  ferm revista, şablonul folosit şi slaba reprezentare a 
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Forumului în cadrul rubricii personale “Forumul în acţiune”. Am 
propus, în continuare, nici mai mult nici mai puţin ( la provocarea 
deputatului Aurel Vlădoiu, privind anumite avantaje pentru olimpicii 
vâlceni), întocmirea unor scrisori de protest, vizând modificarea Legii 
Monumentelor de For Public (de ce trebuie Facultate-de nu se ştie ce 
specialitate-obligatoriu, deci, cu doctorat (!?) la autorii de prestări 
servicii în monumentalistică, a modificării comisiilor de avizare, a 
excluderii Legii 31 din activitatea de producţie a monumentelor), 
precum şi a Legii învăţământului, în sensul ca să nu se mai acceadă în 
facultăţi, pe locuri subvenţionate de stat-banii vin egal de la toţi-în baza 
mediilor de la liceu, ci pe baza tradiţionalului concurs “Admiterea în 
Învăţământul Superior” (cel care este cu adevărat superior şi nu pe bază 
de lucru manual, în ateliere-an studiu-de “maeştrii”).  
    Răspunzând propunerii parlamentarului Aurel Vlădoiu, acelea de a 
face eforturi speciale în favoarea elevilor olimpici şi handicapaţi, 
subsemnatul am insistat ca aceste eforturi să fie făcute pentru toţi elevii, 
de condiţie şi pregătire medie, precum o societate medie vrem ( o 
puternică clasă de mijloc ), şi ei să promoveze în facultăţi pe baza 
examenului direct în scris şi oral…Media de la acest examen-concurs să 
împartă elevii în studenţi la facultăţi cu taxă şi fără taxă. 
     Subsemnatul am mai propus explorarea unor personalităţi, pentru 
următoarele şedinţe, precum Leca Morariu cuplat cu prof. 
Cantemir…Am fost alături de propunerea lui Gheorghe  Deaconu, de a 
se constitui, la Râmnicu Vâlcea, un Centru, pe lângă Consiliul Judeţean, 
de Cercetarte tehnico ştiinţifică, adaugăm noi, înfiinţarea unei săli 
expoziţionale de artă plastică pentru artiştii independenţi! (Octombrie, 
2006) 
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Ecoul toamnei, 
           Cântecul ei,  
                 Adina Enăchescu! 
 
Micropoeme haiku 
 
       Micropoemele în stil haiku cuprinse în volumul “Ecoul Toamnei”, 
Ed. Perpessicius, Bucureşti, 2006, majoritatea lor, reuşesc să producă o 
vie emoţie cititorului preocupat mai mult de meditaţie, decât de o 
canonică lectură. Volumul este realizat într-o grafică  de excepţie, are 
un conţinut simplu şi concis, în tonalitate desăvârşită cu simţul şi gestul 
poetic.  
      Mircea Dascălu semnează grafica ambelor coperţi, iar Marcel 
Crihană îi face, Adinei Enăchescu, o prezentare pe măsura prezenţei 
sale în arealul haiku naţional, de ce nu, internaţional… 
     Totuşi nu aş înclina în întregime, confirmând afirmaţia lui 
M.Crihană, din finalul prezentării, când acesta aminteşte de “alunecări 
frecvente către simplism” după ce mai înainte afirmă: “Nu este 
momentul să insistăm asupra calităţii certe de haiku a tristihurilor de 
aici, ci, în puţinele rânduri de faţă, ne-am propus să spunem că, 
indiferent de genul scriiturii, ceea ce nu poate fi neglijat de nimeni, este 
însuşirea acesteia de a fi poezie. Până când se va lămuri pe de-a-ntregul 
ce este aceasta, reproducem câteva micropoeme din volum cu 
convingerea că spusa din acestea este, cum ar fi zis Eminescu, simţită 
şi, în acelaşi timp, adâncă şi clară…” 
     O să procedăm şi noi la o selecţie din tristihurile sale, pe care le 
considerăm remarcabile, nu înainte de a recunoaşte că sunt câteva, care 
confirmă observaţia criticului, aceea că poezia nu este “pe de-a-ntregul” 
atinsă! “Duminică/ după Periniţă/ cu buzele roşii…”, “Uneori 
mângâiaţi/ de briza jucăuşă-/ popas pe plajă.”… 

* 
      După volumul “Miresme şi greieri”, iată, a doua oară, în volumul de 
faţă, simplitatea, cuplată cu concentraţia maximă, pune în valenţă 
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înclinaţia Adinei Enăchescu către stilul haiku, o performanţă care pare 
să convină esenţial sensibilităţii acestui (unul dintre) reprezentant al 
poeziei vâlcene. 
     Volumul de faţă, “Ecoul Toamnei”, este o plastică transcriere, un joc 
al comparaţiei sugestive al anotimpului toamnei, cu toamna vieţii 
omeneşti, natura, spre sfârşit, vorbind în realitate tot aşa cum anii 
adunaţi în viaţă, vorbesc…Altfel spus, relaţia fără condiţionare dintre 
viaţa la apunere şi divinitatea atotştiitoare, dar care nu 
cuvântă…”Frunze căzute/ în grădina bunicii-/ ecoul toamnei”   
“Bătrâneţe!/ Ce bine e acasă:/ dar pănă când Doamne?”   “Revelionul-/ 
şi mai bine şi mai rău/ a trecut anul”  
     Iarna este iarnă, este frig şi ger, este şi cer sumbru, nu există lemn 
tânăr, ci, prin pădure sunt vreascuri uscate. Gazul este scump, trăim în 
secolul 21, în era înaintată a tehnologiilor şi, totuşi, de multe ori 
confundăm mâinile bătrânilor care adună lemne în pădurea noastră 
citadină, vâlceană, cu crengile uscate…Da, este normal să nu scriem 
despre oamenii răi, să le facem publicitate, dar trăim o înfrângere prin 
existenţa lor! Poetul, faţă de toate acestea, gândindu-se la puritate, scrie 
pe zăpadă numele lui Eminescu. 
    “Iarnă geroasă-/ Bătrânii adunând crengi./ Noapte cu vânt.”    
“Oameni, oameni răi-/ să scriu despre voi ar fi/ o înfrângere!”;... 
“Ianuarie-/ scriu pe zăpadă un vers/ din Eminescu.” 
      Ce interesant ecou al vieţii, mai ales în apusul ei, să te scoli 
dimineaţa şi să vezi, cu emoţie, dacă mai stă la verticală omul de zăpadă 
pe care l-ai părăsit, pentru somn, seara. În acelaşi sens şi anotimp al 
vieţii, nu vezi cum plutesc prin canale, după ploaie, bărcuţele de hârtie, 
dar le vezi cum se înmoaie şi se scufundă… La fel cum un Eugenio 
Montale nu poate compara cu nimic plânsul, unui copil, cauzat de 
mingea pierdută printre case…”Ma nulla paga il pianto del bambino/ a 
cui fugge il pallone tra le case.” Mai mult, la Adina Enăchescu, există o 
sintagmă rar întâlnită: copil şi bunic-pământ şi cer!  “Plouă întruna-/ 
prin şanţuri bărci de hârtie/ scufundându-se”…  “Copil şi bunic/ scriind 
împreună/ pământ şi cer”… “Amurg discret:/ scriu poeme de toamnă-/ 
frunze pe balcon.” 
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     De o tonalitate deosebită mi se pare şi aceste tristihuri în care, 
bătrâneţea nu se mai poate regăsi în splendoarea unei iubiri: “Ce noapte 
neagră:/ unde să caut stele?/ Eu şi iubirea…”, faţă de autorul anonim al 
Carminei Burana, care regreta că abia la bătrâneţe i s-a ivit şansa pe 
care nu a avut-o la tinereţe…”sed plerumque sequitur/ occasio calvata.” 
     Sunt, în acest volum, tristihuri, micropoeme haiku, uşor ironice, care 
ating şi o latură paradoxistă…”Jurăminte la/ coloana infinită/ până la 
moarte”…“Bibliotecar/ rătăcit printre cărţi-/ unde e calea?”  
     În mod normal, pe noi cei de la cenaclul artelor din cadrul Societăţii 
Anton Pann, la care unul din membri cei mai dinamici este chiar Adina 
Enăchescu, trebuie să ne bucure evoluţia ei şi să o aşteptăm, aşa cum 
spunea şi Marcel Crihană - în Introducerea de la “Ecoul Toamnei”, cu 
“noi şi superioare realizări”. 
    Încheiem această prezentare a noului volum de poezii semnat de 
Adina Enăchescu cu un exemplu de tristih haiku, dat de M. Crihană în 
Introducerea sa, aparţinând lui Gh. Popescu-Ger şi, care, parcă 
concluzionează volumul prezentat…”Clipele/ N-au timp/ Să 
ruginească.”  
(Ianuarie, 2007) 
 
 
 
Din nou acasă 
 
     Iată, din nou, editura Perpessicius, Bucureşti, 2006, publică un 
volum de poezii semnat de Adina Enăchescu, “Din nou acasă”, 
impresionând cu grafica coperţii, deosebit de frumoasă, sugestivă, 
volum în care autoarea realizează o culegere de versuri, aşa cum spune 
prefaţatorul ei, Marcel Crihană, într-o “reuşită estetică indiscutabilă”… 
    Mireasa, plină de vigoare, de alb, cu spatele la noi, se îndepărtează şi 
pătrunde în imensul câmp de flori, numai de flori, aproape ireal, 
departe… în ideal!  
     Se scufundă în acea minunăţie, nouă, rămânându-ne doar frumuseţea 
umerilor, a spatelui perfect, al albului imaculat. Acest personaj, din 
splendoarea acestei coperţi, se îndreaptă către viitor, dar, parcă şi către 
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…trecut! “De când dacii şi romanii/ Arau lunca cu plăvanii,/ …Noi am 
învăţat rostire/ Într-o limbă-n nemurire;” (din poezia “Din nou acasă-
permanenţă”). 
    În volumul de faţă, “Din nou acasă”, poate printre târzii clipe de 
viaţă, trecutul este ca şi astăzi, doar noi suntem alţii decât am fost…”La 
fel este şi astăzi, însă/ Eu nu sunt cea care am fost;/ Alta e lumina-n 
mine;/ Altul este al meu rost!…”( din poezia “Satul meu Tâlvâci”). 
    Există în poezia Adinei Enăchescu o anumită senzualitate, căreia, cu 
greu altcineva decât ea îi poate face faţă, aceasta, ţinând de o trăire 
puternică, cuplată cu o inexorabilă adâncire într-o realitate, deja, ca într-
o proprie poveste…”E sărbătoare pe sub munţii de calcar/ Pe Otăsău, în 
sus, pe la Pietrari;/ Au început să dea în pârg cireşii,/ Precum obraji şi 
sâni de fete mari!…” 
    Un element de autenticitate, de maximă importanţă în estetica naivă a 
experienţei  cotidianului sătesc, specific timpului actual este aducerea în 
primul plan al scenei locului, unui altruist primar gata să facă orice 
pentru liniştea comunei sale, neuitând să-şi consemneze dăruirea pentru 
obşte printr-o revanşă a “trăirii”  sale cu una din mândrele 
satului…”Primarul intră-n horă ca un mire/ Şi ochiul său alunecă pe-un 
strai/ Ţesut într-un război de la Pietrari,/ Cu flori şi fluturi dintr-un colţ 
de Rai!…”   
     Poeziile Adinei Enăchescu, spumante prin uşurinţa gestului poetic, 
pline de speranţă şi de agreabilă senzaţie, plac celui dispus să le asculte 
versul incitant, simplu şi uşor de rostit, dar, să nu neglijem şi latura 
trăirilor intense… 
     Considerăm prezenţa ei, asaltând pur şi simplu suflarea 
simţământului poetic al arealului vâlcean şi nu numai, ca fiind de bun 
augur, ca fiind un exemplu de exuberanţă şi exaltare sentimentală, 
alături de exerciţiul unui corect studiu al actului literar. (Ianuarie, 2007) 
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Două cărţi de Mihai Sporiş scrise în spiritul 
dialogului civic 
 
     Editura Adrianso din Râmnicu Vâlcea a tipărit două cărţi, în 2006, 
de interes pentru cititorii vâlceni şi nu numai, semnate, prima, de Mihai 
Sporiş, “Omul trebuie iubit” şi, a doua, “Spiritul civic”, de acelaşi autor 
împreună cu Nicolae Sporiş. Un eveniment de toată atenţia! cultural, 
lansarea acestor două volume la Muzeul de Artă în toamna anului care 
tocmai a trecut... 
    Iată - cei doi autori, referitor la “Spiritul civic”, se află la volumul IV, 
demonstrând astfel inepuizabilul depozit de idei care zace în realitatea 
societăţii contemporane, problematica din abundenţă, care rezidă în 
spiritul civic de tip moromeţian, cel care îl invită la comentariu-dialog 
pe orice cetăţean.  
   Spun cei doi...”Iată-ne perseverând într-o atitudine exprimată în 
primele trei volume (...). Considerăm că este nevoie de atitudine, de 
solidaritatea tuturor militanţilor disponibili pentru o societate civilă 
autentică.” 
    Prin acest nou volum, autorii reliefează cu multă justeţe, subliniază, 
calitatea primordială a omului, aceea de a gândi, trăsătură care îl face 
(pe animalul om) o fiinţă superioară. În acest sens este remarcabilă 
aducerea în chiar debutul cărţii a postulatului lui Rene Decartes, “Cuget, 
deci exist!”, după ce pe frontispiciul primului capitol, aceiaşi autori fac 
apel la disciplina dialogului, ultranecesară forumului public, aducându-l 
pe Eschil în contemporaneitate...” Rostiţi ce vi se pare drept, dar nu 
lungiţi cuvântul”.  

* 
     O carte care invită la gândire, care obligă să-ţi notezi propriile idei! 
Subintitulat şi “Stare de fapt şi deziderat”, “Spiritul civic”, vol. IV, se 
structurează pe mai multe părţi, majoritatea de tip “articol”, excepţie, 
făcând prima parte, “Panseuri, opinii, comentarii.”, care este o 
interesantă şi atrăgătoare demonstraţie de cugetare liberă, trecută prin 
toate compartimentele realităţii fără a încerca să fie exhaustivă, 
autorilor, plăcându-le să declare, să demonstreze şi, parcă, să-i lase 
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altcuiva plăcerea concluziei, a trimfătoarei coda, uneori chiar şi 
paternitatea expresiei... 
     Atât de bine frazează - aşează ideea în climatul de problematică - 
intuiesc paralelismele ideatice - le dezvoltă în manieră proprie - încât 
eşti gata să te minunezi de unde această acumulare de idei...Totuşi, 
autorul acestui capitol, dacă nu amândoi, demonstrează cultura 
livrească, simţul realităţii, plus cultura însuşită prin experienţă, încât 
(textul este cinic uneori-vezi considerentele asupra prostiei, curajului 
etc), de la invitarea la meditaţie se trece direct la obligativitatea 
conversaţiei... Personal am “înegrit” marginile paginilor, am înegrit şi 
alte hârtii! 
    Luăm la întâmplare (pag. 38-Spiritul civic) o frază atât de 
caracteristică lucrării, în spiritul ei declarativ-cugetător, provocator, 
lăsându-i cititorului comentariul, dacă nu şi concluzia asupra 
valabilităţii ideatice...”Evoluţia societăţii româneşti spre apropiata 
integrare europeană ne obligă să abandonăm cât mai degrabă concepţia 
second-hand-ului, a standardului aproximativ în modul de a trăi.”  
     Iată încărcătura ideatică a unei fraze, oarecare, dintr-un text care 
abundă în asemenea formulări... 
     Provoacă autorii! dar aşa o fi - oare? ...Este dăunătoare concepţia 
second- hand (în vederea aderării), când peste tot în bătrâna şi noua 
Germanie găseşti magazine second-hand? Când peste tot în vechea şi 
noua Franţă vezi magazine cu preţuri derizorii, pentru săraci şi străini, şi 
alături magazine cu preţuri exorbitante pentru francezii de rasă?  
     Sigur, dacă second- hand-ul este (în text) sinonim cu standardul 
aproximativ de viaţă, atunci cugetătorul scriitor dă “lovitura” în planul 
performanţei ideatice... 
    Gândiţi-vă...întreg capitolul este scris în această tentă a provocării, a 
invers-solilocului, după parcurgerea lui, cititorul, trăind miraculoasa 
senzaţie, aceea că este cel puţin la fel ( dacă nu mai mult) de deştept ca 
autorii, o senzaţie atât de prezentă într-un dialog elevat, dorit, 
presupunem, de fiecare partener. 
     Să mai exemplificăm... 
     “Graba emoţională, neprovocată de factori obiectivi şi de necesitate, 
nu este sinonimă cu promtitudinea, cu punctualitatea şi precizia, aşa 
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cum răbdarea nu trebuie asimilată cu nepăsarea, cu tărăgănările şi 
lâncezeala.” 
     “Eufemismul propagandistic despre recuperări este vorbărie goală...” 
etc. 
Urmează alte capitole... 
Autorii consideră, contrar apusei propagande, dar şi a celei noi-mascată, 
că “nevoia de alfabetizare” trebuie să fie continuă, “nevoia deontologiei 
în declaraţii” trebuie să fie omniprezentă, apoi fac referiri asupra 
“Rolului învăţăturii şi culturii generale”, nuanţându-se, iată, asupra 
specializării, asupra direcţiei dezvoltării, “încotro ştiinţa şi tehnica”, se 
pronunţă asupra “educaţiei eco-turistice”... 
      Este clar pentru oricine că acest gen de literatură, cel sub însemnul 
“Spiritului civic” , este domeniul care convine cel mai bine semnatarilor 
celor două volume - genul eseistic şi care ţine de cugetare, aceiaşi 
autori, situându-se, pe una din treptele  superioare ale acestui gen...  

* 
   “OMUL TREBUIE IUBIT!” - nu o sintagmă - ca atare, ci titlul cărţii 
semnate de Mihai Sporiş, un volum care se referă la - “...scriitori, poeţi, 
artişti...ieşiţi în cale” - 
Referindu-se, în loc de prefaţă, la IPS Bartolomeu Anania - “apărător al 
nădejdilor noastre” - M. Sporiş începe ofensiv, fiind incitat de o cultură 
europeană în care, “după spusa spaniolului Abel Posse, regăsim 
împlinirile avertismentelor unor nefericiţi titani ai secolului al XIX-lea. 
K. Marx: aparatul de dominare economică; 
S. Freud: autofrustrărilor personale şi fetişizarea sexului; 
Fr. Nietzsche: rebeliunea personală împotriva ordinii metafizice.” 
Are convingerea, M. Sporiş, că IPS Bartolomeu Anania “este unul 
dintre apărătorii de nădejde ai rădăcinilor noastre culturale autentice...” 
     Intrând în conţinutul volumului, îl recunoaştem pe scriitorul George 
Anca, “trăind sfârşitul acelui Yuga, şapte zile cât în şapte ani în 
sanscrita invocaţiilor, incantaţiilor, un fel de fărâme, ca dodiile noastre“ 
(George Anca - Dodii) sau pe scriitorul George Achim “devenit din 
poet hâtru prozator (...). Proza sa scurtă are în fluenţa sa, o muzicalitate 
specială, în care recunoaştem versul cu ritmul său, dar şi cu acel umor 
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insinuat fără stridenţă, din cărţile sale de poezie” (George Achim...”În 
grădina lui Ion)”... 
Am putea continua pe pagini întregi, dar avem, totuşi, spaţiul limitat şi 
nu vom proceda decât la o enumerare a celor care mai apar în această 
carte şi asupra cărora Mihai Sporiş  face aprecieri, în general, 
pozitive...Nu înseamnă că scriitorul obişnuieşte precum criticul de artă, 
la vernisaje sau onomastici, să laude, dar, în mod sigur, el şi-a ales 
personajele, situându-se cu ele, probabil, de aceeaşi parte a 
semnului...energetic: pozitiv! ...Dumitru Bălaşa (un amplu eseu asupra 
personalităţii “patriarhului” de la Drăgăşani), pictorul Augustin 
Costinescu (“Despre fete frumoase, caii liberi...în culorile lui...”), Petre 
Dinulică-inginer silvic, autor al volumului de versuri “Iubirea mea 
dintâi”, pr. Ioan Erdeli - autorul volumului “Verbum salutius”, Ioan 
Funariu şi Alexandru Buşilă - volumul “Junii de Crăciun”, Pedro 
Gonzales - expoziţie (2001) de pictură, “Havana veche” ( numai noi nu 
expunem ceva despre vechiul Râmnic, dacă avem ce, sau dacă vrem să 
avem, n.n), Antim Ivireanul, Daniela Ionescu - colindătoare, pictorul 
(brezoian) Ion Iosif - “Realitatea iluziei”, Constantin Maria - “Scrisori 
de la antipozi pentru dorul de acasă” -  volum de poezii, Olimpiu Orza 
(de la Drăgăşani) - vernisaj, expoziţie de pictură; Ilorian Păunoiu - 
“Scrisori către aproapele”, Iulian C. Petculescu, Tina Popa, Petre Petria, 
Nicolae Radu, dr. Ioan Raţiu, Dinu Săraru, Vasile Rusu, Petre 
Tănăsoaica, Angela Tomaselli, George Ţărnea, George Voica, Zenovia 
Zamfir, Constantin Zorlescu... 
     La cărţile prezentate nu trebuie uitată contribuţia valoroasă a 
editorului, “Adrianso” - Adrian Şuiu şi tehnoredactarea computerizată - 
Camelia Şuiu. (Ianuarie, 2007) 
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Cenaclul artelor - Societatea Anton Pann - Februarie  
2007 
 
Casa “Anton Pann” trebuie să redevină sediul Societăţii Culturale 
Anton Pann şi al redacţiei “Povestea vorbei”! 
        Întrucât cu o săptămână în urmă preşedintele societăţii a ţinut 
şedinţa curentă a Societăţii “Anton Pann” în locul celei destinată 
Cenaclului Artelor, de această dată, prima săptămână din lună, am ţinut 
noi cenaclul şi, spre surpriza noastră - membri nefiind pregătiţi pentru 
această schimbare, am avut chiar succes... A fost o întrunire care şi-a 
atins scopul, una ca în cele de zile mari, în care am avut şi două 
debuturi literare - doi tineri poeţi, dar şi o graficiană în plină afirmare... 
       Reamintim celor care nu cunosc obiceiul nostru că obişnuim ca în 
prima parte a şedinţei să fie prezentat un artist plastic independent, 
afirmat sau în curs de afirmare, nemaivorbind că şi la partea literară 
sunt bineveniţi noii aspiranţi... 
       Aminteam la început de acest fapt, despre surpriză, căci aşa se 
cheamă el atunci când organizatorul nu se pregăteşte, iar rezultatul 
întrunirii este mai mult decât cel scontat, datorindu-se acest lucru şi 
bunelor intenţii pe care unii membri le au faţă de cenaclu... Mă refer ( în 
cazul de faţă) la Paul Stănişor, care mereu expune în spaţiul nostru 
(dăruieşte) câte o lucrare personală, în plus, de această dată, ne-a 
prezentat-o  pe tânăra graficiană Mihaela Dumitrescu, dar şi la Zenovia 
Zamfir care ne-a recomandat (adus) pe cei doi tineri literaţi: Aneluţa 
Becheru (lic. Lahovary - un reuşit eseu la sărbătorirea zilei “Eminescu”- 
Sc. gen. “Anton Pann” ) şi Andrei Ocnerescu (lic. Energetic).                   
.  
      În ciuda inadvertenţelor din program şi a stării de „nepregătire”, a 
urmat una dintre cele mai reuşite şi plăcute şedinţe de cenaclu.  
      Deoarece Mihaela Dumitrescu a sosit după începerea şedinţei, de 
această dată, în „starter” s-au aflat literaţii... 
 
      Mihai Popa. Cunoscutul publicist, colonel în rezervă, ne-a oferit, în 
deschiderea şedinţei, prezentarea unei cărţi din ciclul PRO TERA 
NOSTRA, “Maghiarimea din Transilvania şi revizionismul”, Bucureşti, 
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2006, ed. bilingvă - română şi maghiară, cartea, interesând deopotrivă 
pe români şi pe unguri, este o reeditare a celei din 1937 scrisă de 
Ferenczy Gyorgy. Este un punct de vedere maghiar asupra problemelor 
legate de maghiarimea şi secuimea din ţara noastră.  
 
     Adina Enăchescu. A spart gheaţa poeta noastră, deja consacrată, cu 
un moment „haiku”, dar şi cu două poeme clasice pe care ni le-a citit în 
manieră teatrală, specifică numai ei. Momentul haiku l-a însemnat 
prezentarea noului volum semnat de A. Enăchescu, “Simfonie în 
verde”, ediţie trilingvă, română, engleză şi franceză... 
 
“Ghioceii 
 prin zăpada pufoasă -  
 simfonie albă...” 
 
“Sub gardul vechi 
 primul fir de iarbă - 
 bucurii efemere!” 
 
“Le printemps - 
 des bourgeons qui crevent a l’aube 
 le paradis en vie.” 
 
      Ion Constantin Cotulbea. A citit, poetul, una dintre creaţiile sale 
recente, ne-a prezentat unicul manuscris, fără a-i face eventualele 
corecturi, pe care am îndrăznit să îl redăm integral. 
 
”Nu căta averea 
 în afara ta 
 încredete-n suflet 
 şi o vei afla 
 şi nu lua în seamă 
 vreun bine sau rău 
 de care ţi-e teamă. 
 



 117

 Astea se cunosc 
 mai ales la greu 
 precum ştiu mereu: 
 puiul pe - a sa mamă; 
 omul pe-al său neam; 
 frunza pe-al său ram;  
 sufletul pe trup; 
 albina pe stup;  
 vela pe-al său vânt; 
 notele pe cânt; 
 glasul pe cuvânt; 
 spiritul pe gând. 
 Ca să vezi mai bine 
 în afara ta 
 lumineazăţi mintea 
 cu raza din ea!” 
 
     Camil Baltazar: Madrigal preotului Dumitru Teodorescu 
“Surâsul cald şi diafan 
 Pe-obraji ţi se răsfaţă, 
 Dar barba ta este de Pan, 
 Îţi dau deci o povaţă: 
 
 Surâsu-acesta juvenil, 
 În care ochii joacă; 
 Pe dinţi cu-aspectul pueril, 
 Când jar, când promoroacă, 
 Fă-l să precumpănească....” 
 
 Dumitru Teodorescu: Madrigal poetului Camil Baltazar 
 
“Tu porţi un nume scump, de mag, 
 Ca magul Baltazar; 
 Scriptura spune cu cât drag 
 Şi-a purtat al său dar.” 
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... 
”Iară ca om, poet şi scriitor 
 Deşi în viaţă tu ai fost evreu 
 Te voi păstra amic şi-n viitor 
 Şi-n  rugăciunea mea exişti 
  Cu drag te-oi pomeni mereu.”  
 
Andrei Ocnerescu (lic. Energetic)  
 
Trăind în cercuri tot mai mici 
Pe undeva, pe aici sub soare, 
O lume-ntregă de pitici 
Formează cercul cel mai mare. 
 
Atlas titan e suveran, 
Stăpân pe cercuri mari şi mici 
Ca el s-ajungi munceşti în van 
Căci el nu-ncape între pitici. 
 
Dar cel pitic pe umeri stând 
În ochii săi cuprinde lumea 
Iar Atlas bolta susţinând 
În jos întoarce-acum privirea. 
 
Mihaela Dumitrescu. Născută în 1982, la Râmnicu Vâlcea, este elevă la 
Şcoala Postliceală Sanitară “Darianne”, a urmat: Şc. nr. 4, liceul 
“Oltchim”, un an la Şcoala Populară de Artă...Ne-a prezentat lucrări de 
grafică executate în 2005, lucrări care se înscriu pe linia unei libertăţi, în 
gândire, de mare respiraţie şi care o reprezintă în intima-i sclipire 
tinerească... 
 
Note critice: 
        Poezia Adinei Enăchescu a fost apreciată şi lăudată de toată lumea. 
Am punctat mai sus cu câteva exemple. Cartea prezentată, “Simfonia în 
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verde”, Ed. Perpessicius, Bucureşti, 2006, are o condiţie grafică de 
invidiat, merită felicitări realizatorul coperţii, Mircea Dascălu.  
       Preotul Dumitru Teodorescu este un monument de optimism şi 
încredere în viaţă, transmite şi celor din jur aceste daruri primite de la 
Dumnezeu, este o mostră de speranţă şi de, încă, „construcţie” 
patriarhală... S-a născut întrebarea, retorică de altfel, “ce-i ţine pe aceşti 
oameni, mereu atât de tineri, în viaţă? Pe cel amintit, pe patriarh şi pe 
episcop, pe Petre Gheorghe - Govora? 
      Mihai Sporiş a dialogat direct cu tânărul Andrei Ocnerescu şi i-a 
prezentat acestuia avantajele trecerii creaţiei prin atmosfera de cenaclu, 
avantajele creatorului plecat la drum, dar şi pe cele ale mai vârstnicului 
condei... Oricum, în artă, dar mai ales în poezie, curajul vârstei tinere 
este peste trăirea îndoielnică, târzie... 
      Unanimă a fost părerea că poezia lui Ion Constantin Cotulbea se 
îndreaptă cu paşi siguri către o mai acută sintetizare... 
      După cum aminteam la început, spre finalul şedinţei de cenaclu am 
prezentat lucrările de grafică, tuş şi acuarelă, ale Mihaelei Dumitrescu, 
câteva dintre ele, prezentându-le şi în acest articol... Toţi cei de faţă au 
recunoscut talentul care se degajă din aceste lucrări, au încurajat-o 
pentru viitorul imediat. 
      Acum ni se pare mai necesar ca oricând (ce bine ar fi fost să 
împodobim pereţii cenaclului cu lucrările ei de grafică) să insistăm pe 
lângă organele tutelare în vedera retrocedării Societăţii Culturale 
“Anton Pann”, a subsolului casei memoriale Anton Pann şi care să 
redevină sediul societăţii, să devină galerie de artă pentru artiştii 
independenţi, sediul redacţiei revistei culturale "Povestea vorbei”... 
Altfel s-ar simţi adevăraţii vâlcenii, ocazionalii turişti, atunci când vor 
trece sau se vor apropia de acest, acum, muzeu fără prea multă mişcare. 
Altă alură ar avea Cultura vâlceană. (Februarie, 2007) 
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Iosif în occident  
 
Formidabila aventură a unui preot, doctorant, român! 
 
     Sub egida editurii Logos, Râmnicu Vâlcea, 2006, scriitorul Leon 
Dură, preot, doctor în teologie, lector la universitatea din Piteşti, paroh 
la bisericuţa “Sfinţii Eroi” din cimitirul “Cetăţuia”, loc de slujbă pe care 
şi l-a asumat şi l-a dezvoltat cu propriile forţe, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, dublu cetăţean al României şi Belgiei, 
cetăţean care a urmat trei Şcoli Superioare, una în ţară şi două în 
Occident, ne prezintă în ediţie bilingvă - română şi engleză, traducere 
semnată de prof. Claudia Ţâţu, nuvela sa (short story) - "Iosif în 
occident” (Joseph in the occident), o creaţie literar artistică pe măsura 
celor 19 cărţi, ale sale, la fel ca şi celelalte, editate fiind în îngrijirea 
editorială a Melaniei Dură şi Alexandru Dură şi în tehnoredactarea lui 
Valentin Piţigoi. 
      O carte dăruită vâlcenilor, după cum spuneam, în 2006, autorul, 
surprinzând o stare caracteristică ultimului deceniu de dictatură 
ceauşistă - situaţie, stare, specifică  azilantului român în societatea 
occidentală, azil acordat politic.  
     Aflăm de la L. Dură că azilul cerut de un român, în evadarea sa către 
lumea occidentală, putea fi unul de natură politică sau economică... 
     Iosif, absolvent al unei Facultăţii de Teologie din România, în anii 
‘80, primeştese o bursă de doctorat, în ţară, şi face o vizită la rudele sale 
din “Occident”. Acolo se hotărăşte să ceară azil politic - în ţara de 
baştină, aflată sub dictatură comunistă, nefiind liberă credinţa în 
Dumnezeu... 
     Plecarea în străinătate îi este înscenată de către organele de 
Securitate, şi pare o evadare din propriul sistem, o încercare oribilă de 
infiltrare, a sa, în sistemul de informaţii extern...Iosif era supus legii 
necruţătoare a şantajului politic...  
     Odată ajuns în occident acesta trăieşte îngrozitoare aventuri, fără 
voia sa, rezultate din neânţelegerile dintre serviciile secrete, aparţinând 
diferitelor structuri internaţionale şi doar credinţa nemărginită în 
Dumnezeu îl face să scape cu bine din aceste încercări diabolice şi, 
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lucru rar întâlnit la un azilant politic, după mai multe nereuşite de 
întoarcere în patria ortodoxă, în 1990, se reântoarce în ţară. 
 
     Iosif socoteşte azilul ca o evadare în Rai! 
    Occidentul, pentru orice tânăr crescut în România anilor ’80, 
însemna, prin prisma ideii de libertate, adevăratul Rai. 
     În acest sens, încă de la început, Dură stabileşte, defineşte teritoriul, 
mediul, în care Iosif urmează să plece. Îl prezintă cu privirea 
hiperbolizată specifică  est europeanului care vedea (atunci) în Occident 
(mereu în majusculă - precum  divinitatea - element carateristic cărţii) 
locul care reprezintă Raiul pe pământ -“frumosul Occident”. Iosif nu 
doreşte libertatea în plăcerea lumească, nu doreşte bogăţia ( acestea 
fiindu-i de ajuns în ţară), el doreşte libertate în credinţă, doreşte să se 
închine unui Dumnezeu...liber! 
     Iosif este convins că acest concept, al Dumnezeului “liber”, îi 
mânase pe cei mai mulţi teologi la acest pas, al exilului românesc. 
     ”Prin anii 80”, după ce termină Facultatea de Teologie, fiind un 
student meritoriu, este înscris, “după un an”, la doctorat! În semn de 
răsplată, familia, unul din fraţi, îl invită câteva săptămâni în 
Occident...În lumea liberă. În “frumosul Occident”. 
      La întocmirea formalităţilor de plecare este “ajutat” de “Tovarăşul 
de la UTC”, să obţină paşaportul şi viza. Imediat ce se familiarizează cu 
ideea plecării, tovarăşul de la UTC devine “Domnul de la UTC” (aluzie 
fină la noua aristrocraţie pe care comuniştii şi-o arogau în particular).  
     Totul se aranjează în schimbul promisiunii că, la întoarcerea în ţară, 
îi va relata cum se prezintă interioarele caselor enoriaşilor din Occident 
- Iosif, insistând ca să-i fie rezolvate actele până în Crăciun, cînd  
trebuia să meargă cu “Icoana”... Râde Iosif -prost e domnul de la UTC - 
nici nu ştie că în Occident nu se merge cu “Icoana”! 
     Stilul cărţii este unul vioi, dinamic, imediat, de unde şi caracterul său 
concis. În două trei pagini, autorul, reuşind să redea realitatea a zeci de 
ani de inteligenţă jalnică, politică, de neprofesionalism şi tendinţă de 
crimă puse în sarcina serviciilor secrete comuniste - sectorul poliţie 
politică.  
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     Este uşor ironic, alura stilului, teatral, chiar poetic - în sensul unei 
nuanţe de ireal...”Domnule, ştiţi, eu am primit o invitaţie din Occident, 
v-aş ruga să mă ajutaţi să ajung acolo...Vreau să ajung înainte de 
Crăciun...Ştiţi, Domnule, dacă ajung înainte de Crăciun în Occident voi 
putea însoţi preotul - cu icoana - pe la familiile din Occident.” 
     Alternând rapid în dialoguri, Iosif cu îngerul său, Iosif cu Domnul X, 
dar şi între stările de veghe şi vis, ajunge la concis, cum spuneam, în 
câteva pagini afli situaţia reală a unei populaţii copleşită de frică şi 
iraţionalitate, capabilă de orice - mituiri, şi totul, doar pentru a atinge un 
vis...”Cu mici atenţii şi făcându-l nevăzut (de către servicii) prietenul 
meu Iosif reuşi să cumpere de la Agenţia Aeriană şi biletele pentru 
avion”. 
     Caracatiţa informaţională, prostească, imbecilă, se arată ca fiind 
semimelodramatică...”La coborârea din avion (în Occident) un alt 
Domn-ajutor (de data aceasta occidental) îl invita la un dialog...” 
   Ne repetăm, dar trebuie spus, textul este percutant, distanţele a sute de 
unităţi de măsură, graniţe, sunt concentrate în câteva fraze... 
    Cu excepţia lui Iosif, el însuşi o excepţie (un atipic al azilantului 
obişnuit- gata de promiscuităţi), Iosif - evreu, Iosif din Vechiul 
Testament - cel mai mic dintre fraţi şi cu haine frumoase, Iosif - foarte 
aproape de Leon Dură, toţi ceilalţi au nume după tipicul fabulei cu 
conotaţii nu în lumea animalelor, ci în societatea omenească, apelându-
se la denumiri, pentru personaje, pe care ea (societatea proletcultistă - 
comunistă - leninistă) le-a interzis, considerându-le Sfinte (cu 
majuscule): Domn, Ţară, Occident, UTC, Secretar... 
     O stare de perplexitate, de debusolare, atonală pentru noi - mai ales 
cei de atunci, ne imprimă această ficţiune a dialogului...”Domnişorule 
Iosif, zise Domnul-occident, te rog să ne spui cu ce misiune vii în 
Occident...” 
    Textul nuvelei, comprimând şi atemporalizând acţiunea, localizând-o 
vag, precum textul biblic, care nu explică şi cauzalizează prezentul faţă 
de trecut, cu alte cuvinte - fiind declarativ, îmbracă haina fictivului - ca 
expresie.  
     Citatul pare uneori poezie...Este starea specifică neştiutorului aflat în 
faza dinaintea cunoaşterii adevărului iluzoriu despre care a citit sau 
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numai a auzit. O atare stare de plutire precum cea din citatele de mai 
înainte, eterice, am trăit-o mulţi dintre noi atunci când am coborât dintr-
un tren al speranţei, într-o gară aflată pe tărâmul făgăduinţei, dar 
interzis... 
      Suntem în faţa, aproape, a unei piese de teatru - tentă Eugen 
Ionescu...Cadru scenic, replică, ton şi ison, acţiune reacţiune... 
      Dezamăgit, Domnul - occident află că Iosif a venit în arealul 
supravegheat de el doar pentru a “merge cu...Icoana”, de unde şi 
neânţelegerile ivite între serviciile secrete în legătură cu scopul 
deplasării sale în Occident. 
 
     “Iosif va fi ajutat de serviciile secrete din Est să se îndrăgostească de 
o imagine” 
Orice individ ieşit din ţară, în perioada anilor ’80, primul lucru când 
ajungea în faţa unui televizor îl butona cu mare zel în descoperirea 
imaginilor prostec interzise la televizorul de acasă... 
    Iosif vizionează seară de seară serialul “Emma”. Se îndrăgostise de o 
imagine. “Dar cine nu s-a îndrăgostit de o imagine? (...) Romeo (...) 
Tristan...” 
     Ne spune îngerul lui Iosif, scriitorul, că seviciile secrete din vest erau 
mai slabe ca cele din est. Normal - adaugă prezumtivul cititor - ca 
serviciile din vest să fie mai slabe, ele, neavând în structură şi o poliţie 
politică sub controlul KGB-ului! 
     Tot aşa şi în Berlinul de Est, patrula americană te lăsa până lângă 
Poarta Brandeburgică, faţă de patrula sovietică care, în Berlinul de Vest, 
nu te lăsa să te apropii la 200 m de zidul ce separa cele două doctrine... 
     Azilanţii din est nu erau doriţi în vest decât dacă îndeplineau anumite 
condiţii.  
Iosif nu găseşte în Occident libertatea spirituală, libera supunere către 
Dumnezeu -aproape o obsesie în întrega creaţie literară a lui Leon Dură 
- stare care amplifică puritatea sa spirituală şi îi conferă potenţial de 
poet; …libera supunere dorită atât de mult în ţară.  
     Studiază în Şcoli Superioare în domeniul ştiinţelor exacte, face tot 
mai greu faţă loviturilor primite din partea teroriştilor fără identitate, 
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începe să simtă dorul de casă, doreşte şi caută prilejuri de a se întoarce 
acasă. Dar contractul cu diavolul nu fusese îndeplinit... 
     “Descifrasem de mult marea taină: credinţa în Domnul Dumnezeu.  
< Vocea Americii > inoculase în el fericirea de a cunoaşte Occidentul. 
Verile călduroase din estul Europei le petrecuse cosind iarba proaspătă 
udată de rouă şi având convingerea nestrămutată de atunci, ca om tânăr 
ce era, că Occidentul îi devenise necesar pentru exteriorizarea 
sentimentului religios. Iosif a băut din apa plată a Occidentului. Nu din 
apa vie! Când a simţit că are gust şi miros a încercat să dea înapoi, dar 
era prea târziu.” 
     Am simţit şi noi, mulţi dintre cei care mergeam cu treabă în 
străinătate (şi vai cât şi câţi nu doream acest lucru) că la nici trei - patru 
zile de la plecare, gândurile şi picioarele începeau să doară, ochii să 
obosească, dorul să muşte nemilos din fiinţele noastre singulare...Îi 
deplângem pe cei care au fost forţaţi să plece din ţară şi nu au reuşit să 
se întoarcă. 
    În mod sigur lecturarea acestei cărţi prinde foarte bine momentului de 
astăzi, fiind printre puţinele de acest gen, scrise cu acest scop - cel al 
unei recunoaşteri şi dovediri de adevăr, rămânând ca în partea a doua a 
materialului să îl cunoaştem mai bine pe omul Leon Dură, acest 
cetăţean onorabil al Râmnicului, simplu cetăţean al României şi Belgiei! 
(Februarie, 2007) 
 
 
 
Tu, Poezie... 
                       You, Poetry... 
 
Poetul şi cartea  
 
Cine este Leon Dură? 
      Născut la 9 iulie 1959 din părinţii Vasile şi Maria, îşi petrece 
copilăria şi urmează cursurile primare în satul natal, Fedeleşoiu, 
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comuna Dăeşti, Vâlcea, fiind al şaptelea copil al familiei Dură...Aşa îşi 
începe Constantin Toni Dârţu (volumul VIII -  Dicţionar - “Personalităţi 
române şi faptele lor 1950 - 2000) capitolul închinat doctorului în 
teologie, lectorului universitar, scriitorului şi publicistului Leon Dură pe 
care, în ziarul de ieri - cu ocazia prezentării cărţii “Iosif în occident”, 
promiteam să vi-l prezentăm. 
     Clasele medii şi liceale le frecventează şi absolvă la liceul “Vasile 
Roaită” din Râmnicu Vâlcea, astăzi Colegiul “Mircea cel Bătrân”. 
     Urmează Teologia la Institutele Teologice din Sibiu şi Bucureşti, 
între 1978 şi 1982, la absolvirea cărora susţine, ca lucrare de licenţă, 
“Teme teologice dezbătute la cea de-a VIII-a Adunare Generală a 
Bisericilor Europene (Creta - 1979)” (câtă premoniţie în legătură cu 
preocupările sale, în sens ecumenic, de mai târziu). 
     Se înscrie la doctorat în anul universitar 1983-1984, dar în toamna 
lui 1984, în urma unei invitaţii în Belgia, primeşte azil politic şi se 
înscrie la Şcoala Tehnică Superioară de Stat - Bruxelles, în vederea 
asimilării limbii franceze! 
    Urmează, între 1984 şi 1986, cursurile de medicină la Universitatea 
Catolică Louvain En Voluwe - Bruxelles, apoi, între 1987 şi 1990, 
cursurile de proteză dentară la Institutul de Tehnică dentară din 
Bruxelles. Tot în 1990 a primit cetăţenia belgiană şi, păstrându-şi 
cetăţenia română, s-a reântors în România. 
    În 1991 se căsătoreşte cu Melania Herăstrău, medic specialist şi 
prietenă din timpul adolescenţei, este hirotonisit şi primeşte parohia 
Gâltofani, cu satele Bercioiu (com. Budeşti) şi Gâltofani (com. N. 
Bălcescu). 
     Între anii 1990 şi 1993 funcţionează ca profesor de religie la Şcoala 
“Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea. 
    În anul 1994 este profesor la Seminarul teologic “Sfântul Nicolae”, 
iar în 1996 obţine definitivatul în învăţământ. Din acelaşi an, 1994, este 
secretar al Protoieriei Râmnicu Vâlcea din cadrul Episcopiei 
Râmnicului. 
    Este membru fondator al Societăţii Culturale “Anton Pann”, al 
Fundaţiilor Culturale: “Antim Ivireanul”, “Dascălul Vâlcean”, 
Societatea Astronomilor Amatori, membru fondator la Societatea 
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Culturală “ECOSTAR21”, membru al Forumului Cultural al 
Râmnicului. 
    La 24 februarie 2000 a primit titlul de Doctor în teologie, secţia 
Bilblică, cu teza “Familia în lumina Noului Testament”. 
     Este numit asistent, în anul univ. 2002-2003 la Facultatea de 
Teologie Piteşti, specialitatea Studiul Vehiului Testament, iar în anul 
univ. 2003-2004 - lector la aceeaşi facultate specialitatea Studiul 
Vechiului Testament şi Limba ebraică. 
    Colaborează în calitate de publicist la presa scrisă şi audio-vizuală 
din Râmnic, dar şi la cea scrisă din ţară şi de peste hotare...A realizat 
emisiunea săptămânală “Religia şi Europa” în 2005, 2006, la postul de 
televiziune “Vâlcea Unu”, din localitate. 
    Are 22 de cărţi publicate, cuprinzând aproape toate genurile literare: 
proză, poezie, teatru, scriere ştiinţifică...Ultimele trei sunt bilingve. Din 
2006 îl găsim pe lista membrilor Uniunii Scriitorilor din România. 
   În prezent, Leon Dură, pe lângă activitatea universitară pe care o 
desfăşoară din plin, pe lângă cea de scriitor, este şi preot în cadrul 
parohiei Cetăţuia, bisericuţa “Sfinţii Eroi”. 
   Se subânţelege, acest text reprezintă un minim de informaţii în 
legătură cu personalitatea lui Leon Dură. 
 
     Ultima carte din şirul celor 22...  
Volumul pe care îl prezentăm astăzi, “Tu, poezie...You, Poetry...”, 
reprezentând un  “opus” cu numărul 22, este o carte care apare, iată, în 
2007 şi este o reuşită a genului, unul în care metafora perfecţiunii 
formei poetice este alăturată chiar perfecţiunii divine.  
    Aceasta este formula în care sunt scrise cele 45 de poezii componente 
ale volumului şi ea are darul de a reuşi să se apropie de orice cititor. 
    Câteva considerente ce fac atractivă şi ineresantă lucrarea poetului: 
cuvintele sacre, imaginile, abundă:  Suflet, Duh, Înger, Fecioară, şi, iată, 
o sincopă se produce - reală în fiinţa răscolită a secolului XX, 
computerul, care nu deranjează starea de virtualitate a divinului, dar o 
poate dilua sau, pe el, îl poate răni în propiul suflet...Metafora supremă 
a vieţii, a sufletului care doare, este însăşi poezia dorită sau, cum o 
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numeşte  G.Călinescu, “suprimarea necesităţii şi aşteptarea 
miracolului”. 
     Fiinţa poetului trăieşte asumându-şi nefiinţa divinităţii -”Ce păcat că 
nu te văd, primăvară a sufletului meu”...Aici primăvară a sufletului, în 
altă parte Elohim sau Adonai, în altă parte Dumnezeu! Iată cum cugetul 
reuşeşte să le cuprindă pe toate într-o singură poruncă, cea a speranţei 
legată de artă - arta poetică. 
    Reântoarcere în ciclu, poetul îşi asumă speranţa încă din momentul 
înfăptuirii păcatului originar şi vrea să redimensioneze previziunile 
sumbre ale unui mileniu trei...”Voi trăi istoria umanităţii mâncând din 
arborele vieţii./ Cât de dulci sunt merele culese de Tine, Elohim!”  
    Vedeţi câtă speranţă în faptul că perfecţiunea poate fi atinsă doar şi 
numai cu sufletul!...Merele culese de Tine, cel care eşti în sufletul 
meu... 
    “Cuvântul Tău, este fără sfârşit”, altfel spus, condamnat este omul la 
veşnica căutare, specifică vieţii, la permanenta creaţie. 
.... 
     Întreg volumul reprezintă un parcurs de cugetare pe aleea virtuală a 
unei intense trăiri poetice şi care nu uită să dezvăluie teama gânditorului 
modern, ce, argumentând, refuză să primească în sine gândurile sumbre 
asupra destinului mileniului trei... 
    “Te rog Elohim, salvează-ne, acum, la începutul mileniului III” 
    “Rămâi veşnic cu mine,/ Eu, fiul Tău rătăcitor.”  (Februarie, 2007) 
 
Într-un alt material, tot în « Info Puls »l-am numit pe Leon Dură « un 
poet al paradisului teologic », scriind despre el : 
 …Leon Dură ne-a încredinţat aceste poeme spre publicare, 
prezentându-ne, conform puterii noastre de înţelegere, propria-i stare de 
veghe, de încărcătură potenţială, spre un univers paradisiac, spaţiul 
edenic, un univers pe care îl simte nu doar cu sufletul, ci şi prin sugestia 
palpabilă, şi pe care îl intuieşte ca posibilă soluţie a vieţii omului 
mileniului trei… 
În creaţie, cea mai importantă realizare este legătura cu universalitatea, 
cu timpul generalizat, cu spaţiul aparţinând oricărei dimensiuni. Asta 
realizează Vechiul Testament, ştiinţific, şi încununează, cu simţire 
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sublimă, Noul Testament. Leon Dură reuşeşte să se apropie de 
universalitate fiindcă el se autoconduce după credinţa în această 
nemurire a lumii. (Martie, 2007) 
 
 
 
Întâlnire cu poezia 
Colocviu de poezie românească în satul Burluşi-
Ciofrângeni-Argeş 
 
     Incredibil, dar adevărat, cu oameni cerţi de valoare, iată, se poate 
face un festival, aproape - de poezie, un colocviu într-un sat, e drept, cu 
fii ai acestuia învăţaţi la înaltele şcoli ale României... 
      În satul Burluşi, sâmbătă (09. 06. 07), la Biserica Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavriil, s-a ţinut o slujbă de pomenire pentru cel care a fost 
Ion Ene Fripcea, poetul Burluşului,  dispărut dintre cei vii în urmă cu 10 
ani, slujbă ţinută de şase preoţi din care i-am recunoscut pe Ion 
Marinescu şi Nicolae State-Burluşi, apoi la Casa Memorială “Ion Ene 
Fripcea” a avut loc o masă de pomenire şi s-a lansat volumul de poezie 
ilustrată -“Floarea de Genune”, semnat de cel dispărut, ilustraţia şi 
grafica, aparţinând lui Valeriu Ionescu.  
      Moderatorul lansării, al acestui colocviu inedit de poezie 
românească, Ioan St. Lazăr, conferenţiar universitar şi om de cultură al 
Râmnicului, a procedat la un dialog interesant, dinamic, cu invitaţii 
sosiţi de la Piteşti şi de la Râmnicu Vâlcea, cu cetăţenii săteni ai locului. 
      Trebuie să subliniem succesul de care s-au bucurat cei doi 
organizatori, părintele preot Nicolae State Burluşi, nepotul poetului, şi 
primarul comunei, cel care nu a uitat să declare sus şi tare că ne aflăm 
într-o comună europeană! 
      Nu avem ambiţia de a consemna aici numele tuturor celor prezenţi... 
Au fost oameni de cultură din cele două oraşe, aproape, de graniţă. O 
să-i numim doar pe aceia care au referenţiat despre poezie, poet sau 
despre manifestare în sine, pe cei care au onorat tradiţia, dansul, 
cântecul şi costumul popular. 
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      Au fost copiii de la Şcoala din Ciofrângeni, minunaţi costumaţi, 
frumoşi, curaţi la faţă şi la suflet şi părându-ni-se de o aprigă tenacitate, 
precum şi directorul acestei şcoli, Ion Ghiţă.  
     Au vorbit, din partea locului, aşa ca să nu-i uite nimeni, profesorul 
de muzică Gheorghe Piele şi bătrânul scriitor (cum l-a numit Gh. Piele), 
din Aref - Argeş, prieten dintotdeauna al poetului cu care a zburat, 
cândva, spre Moscova, ducând poezia lui Fripcea la 8000 m, Dodică 
Dobrin. 
     A impresionat la aceşti oameni, din partea locului, poate ne repetăm, 
voiciunea vorbei, puterea rostirii, gândul netăinuit şi, după ce am 
ascultat câteva poezii, aparţinând poetului, am ajuns la concluzia că ne 
aflăm, întradevăr, printre urmaşii temperamentali, reali, ai lui 
Fripcea...Între altele un duşman neânfricat al comunismului importat! 
     După cum spuneam, la început, au referit despre cel comemorat: 
Alexandru Popescu-Mihăeşti, Mihai Sporiş, Nicolae Dinescu, Costea 
Marinoiu, iată, Constantin Zărnescu, scriitorul vâlcean de la Cluj, venit, 
la Burluşi, împreună cu soţia-Lucia, Ion Predescu, Ion Marinescu - 
preotul, toţi scriitori şi (sau) poeţi, doctori în profesie -  oameni de 
cultură, membri ai Forumului Cultural al Râmnicului şi (sau) ai 
Societăţii Culturale “Anton Pann”. (Iunie, 2007) 
 
 
 
George Achim, autor al cărţii cu numărul 22! 
 
     Scriitorul George Achim, autor al multor titluri de carte, a lansat-o 
recent pe cea cu numărul 22, intitulată “Pe cale, cu...umorul sub căruţă”. 
O culegere alcătuită din propriile sale creaţii: poezii satirice, epigrame, 
glume şi anunţuri publicitare…Cartea, în format simplu, aproape “de 
buzunar”, alb-negru, conţine o bogată ilustraţie, aceasta, purtând 
semnătura lui Ion Tălmaciu şi Marinică Chiţă. Să mai amintim că 
redactor este Constantin Poenaru, iar tehnoredactarea aparţine lui Dan 
Sârbu. Volumul a apărut la Editura “Offsetcolor”, în 2007. 
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     Pe pagina de dedicaţie, Gheorghe Dican-senior (veritabil artist 
plastic, vâlcean, plecat de mult dintre noi) îi fixează autorului poate cea 
mai reuşită, în crochiu, imagine. Acesta este dublat de un catren, 
dedicaţie, aparţinând poetului, şi care ne pare că defineşte una dintre 
cele mai evidente însuşiri ale ţăranului “de-acasă”, umorul propriu, de 
ce nu, morala în care trăieşte el, sinceră şi curată… “Dedic această 
carte/ Ţăranilor mei de-acasă/ Care mi-au încredinţat o parte/ Din 
morala lor frumoasă…”. Un fel de autodefinire, demnă de toată lauda! 
     “Pe cale, cu…umorul sub căruţă”, iată, un titlu în care George 
Achim operează cu instrumentul artistic pe scoarţa cerebrală a tradiţiei 
populare olteneşti, fixând Umorul în locul bietului patruped legat la 
coada căruţei. 
    Cartea suscită interes fiindcă se ancorează în actualitate, aduce 
trecutul în actualitate, dar, şi datorită multor contemporani aşezaţi, 
fiecare, ca ţintă în faţa muşcăturii aprigului ţânţar sau, datorită 
portretelor lor epigramate…Unii s-au dus dintre noi, pe numele lor s-a 
aşternut prea repede uitarea, dar ochiul şi gândul experimentat al 
cugetătorului hazliu, îi vede şi simte, îi readuce în amintire, fixându-i, 
astfel, în nemurire. Cităm catrenul închinat lui Titi Bulacu (director 
Orizont)…“Meriţi, neică, toată stima!/ Şi trebuie să ţinem cont,/ Că 
greu e să conduci maşina,/ Darămite-un…orizont!” 
     Ironia înlocuieşte adeseori umorul, îl substituie inocenţei…Umorul 
negru substitue pe cel alb. Ne aflăm, ca obiectiv, în centrul cărţii şi 
descoperim rondelurile, cele răspândite în capitolele diverselor 
problematici care implică satira…Alese pentru forma lor, elevată, 
poetul foloseşte ultimul vers pentru suspansul poetic, dar şi în scopul 
concentrării relevării întregului…dramatism. 
“S-a deschis cerul deodată/ Vine barza iar!/ Primăvara se arată/ Din ce 
în ce mai clar… 
Şi dacă-i băiat sau fată/  Nu contează! E un dar./ S-a deschis cerul 
deodată/ Vine barza iar! 
De fapt ea mereu a fost/ Sublimă, adorată,/ Doar decretul unui prost/ O 
văzuse drept…unealtă.  
S-a deschis cerul deodată…” (Rondelul berzei)  
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     Acest volum, de lirică satirică, destul de grizonat, aproape 
echidistant între alb şi negru, ca umor, surprinde un G.Achim luminat, 
clar în exprimare, neascuns între metafore şi epitete, logic şi senin, 
dezarmant în faţa opozantului critic; un om, aşa cum singur se defineşte 
în finalul cărţii, chiar pe a sa copertă…”Al tuturor şi-al nimănui,/ 
Stăpân de puncte cardinale/ Cu vorba doar, că arma lui/ Sublimă-i şi 
mereu pe…cale”. (Iulie, 2007) 
 
 
 
Mircea Eliade, geniul! 
 
Franco VOLPI 
Traducere din limba italiană – Petre Cichirdan 
 
  Pe 13 martie, acum o sută de ani, la Bucureşti, se năştea Mircea 
Eliade. În copilărie părinţii i-au sărbătorit ziua pe 9 martie. Numelui său 
de botez nu îi corespundea nici unul din numele sfinţilor cuprinşi în 
calendarul ortodox, motiv pentru care familia a decis să-i serbeze ziua 
pe 9, dată la care au fost omorâţi cei “40 Mucenici”, la Sevastia, în 
cadrul persecuţiilor creştinilor din timpul împăratului roman Licinius.  
  Preocupat de mit şi de religii, expert în yoga şi şamanism, în ocultism 
şi ezoterism, romancier fecund, eseist de mare erudiţie şi exprimându-se 
în 8 limbi, Eliade a fost una dintre cele mai pătrunzătoare şi versatile 
inteligenţe ale secolului XX. Dar inteligenţa este un dar al invidiei, un 
dar otrăvit: graniţa care o separă de obtuzitate este mobilă. 
  <<Ce om extraordinar sunt >>, nota intelectualul de 34 ani în Jurnalul 
din Portugalia, ineditul jurnal al celor cinci ani, din 1941 până în 1945, 
petrecuţi în calitate de consilier cultural al ambasadei române din 
Lisabona. Tânărul Eliade, în epocă, încă necunoscut marelui public 
european, îşi petrece parte din zile recitind cele câteva pagini şi nu uită 
să se compare cu marii scriitori ai vremurilor: << Capacitatea mea de 
înţelegere şi observare a tot ce ţine de sfera culturală este 
nelimitată…Nu cred să se mai fi întâlnit vreodată un geniu atât de 
complex. Oricum ar fi, orizonturile mele intelectuale sunt mult mai 
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vaste decât cele ale lui Goethe>>. La 15 iulie 1943 nota cu o inefabilă 
dezinvoltură: << Îmi dau seama că după Eminescu ( poetul naţional al 
românilor) rasa noastră nu a mai cunoscut vreodată o personalitate atât 
de complexă, atât de puternică şi atât de dotată ca a mea>>. 
  Jurnalul intim, integral, va fi desecretizat doar în 2018, dar toată lumea 
ştie că autocritica nu îşi va fi găsit locul în vastul său repertoriu. Nici că 
el s-ar fi vindecat vreodată de megalomania care în mod evident l-a 
afectat. Încă din copilărie s-a apucat să-şi modeleze propiul eu. La 14 
ani avea deja publicată prima sa povestire: Cum am descoperit piatra 
filozofală. Îi urmează  Romanul adolescentului miop (1923) în care, 
aproape în umilinţă, îşi descoperă propria sexualitate. 
Câţiva ani după, în Gaudeamus (1928), intră în scenă feminitatea şi 
iubirea, şi pentru înţelegerea conceptului de << virilitate >> apelează la 
adoratul Papini, autorul cărţii intitulate Maschilita. Eul său este 
superalimentat de ambiţie şi de o <<religie a voinţei >> sub forma 
abstinenţei şi disciplinei (îşi limita somnul la 5 ore pe zi pentru a avea 
cât mai mult timp de studiu). 
  Înscriindu-se în 1925 la Facultatea de Litere şi Filozofie în cadrul 
Universităţii din Bucureşti, se distinge repede ca lider al tinerei 
<<Generaţii >>, un grup de intelectuali anticonformişti care aspiră la 
renovarea tradiţiei româneşti. Între aceşti <<latini ai orientului >> îi 
găsim pe Cioran (care în 1986 îi va dedica unul din superbele sale 
Exercises d’admiration) , Ionesco, Constantin Noica şi, deasupra 
toturor, Mihail Sebastian, un evreu foarte apropiat. 
  În 1927 şi 1928 vizitează Italia având în spate o serie de lecturi rapace 
care dau aripi pasiunii lui pentru cultura noastră (documentată exhaustiv 
de Roberto Scagno prin editura Jaca Book). Total influenţat de Papini şi 
Evola, la cererea lor, va scrie un text, Faptul magic, care s-a pierdut. 
După susţinerea licenţei cu Filozofia italiană de la Marsilio Ficino la 
Giordano Bruno, către sfârşitul anului 1928, pleacă pentru prima dată în 
India unde va studia filozofia orientală cu Surendranath Dasgupta. 
Acolo va rămâne până în decembrie 1931, învăţând sanscrita şi adunând 
materiale, cunoştinţe şi experienţe care îl vor influenţa profund. <<În 
India  am descoperit ceea ce ulterior am numit “religia cosmică”>> va 
scrie mai târziu. Există şi o istorie de dragoste cu Maitreyi, fata lui 
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Dasgupta în casa căruia, la Calcutta, locuia. Fata este protagonista 
romanului omonim pe care Eliade îl va publica în România în 1933. Va 
fi un mare succes, care va face din Maitreyi un simbol al imaginarului 
român. 
  Deteriorându-se relaţiile cu Dasgupta, călătoreşte în Himalaya 
apuseană unde locuieşte în aşramul lui Shivananda şi se iniţiază în yoga. 
În acelaşi timp lucrează la  teza de doctorat pe care o va susţine la 
Bucureşti în 1933 şi care va fi publicată la Paris în 1936 cu titlul Yoga, 
studiu despre mistica indiană. O carte importantă, care îl va lansa ca 
autor al cultului, atunci când practica yoga se răspândea în occident. 
Din 1933 şi până în 1940 îl întâlnim, din nou, la Bucureşti ca asistent al 
lui Nae Ionescu, legendarul maestru al tinerei Generaţii alături de Garda 
de Fier, organizaţie de extremă dreaptă condusă de Codreanu. Acesta 
era convins, între altele, că evreii conspiraseră pentru fondarea unei noi 
Palestine între Marea Baltică şi Marea Neagră, iar adjunctul său, Ion 
Moţa, tradusese în româneşte Protocoalele înţelepţilor din Sion. Eliade 
nu a agreat antisemitismul, dar, în epocă, s-a lăsat pătruns de el. Jurnalul 
pe care prietenul Sebastian, evreu, îl ţine între 1935 şi 1944, şi publicat 
în 1996, dezvăluie regretul pentru răcirea relaţiilor dintre ei, pentru 
comportamentul ambiguu al lui Eliade. Care este tot mai aproape de 
cărţile sale: publică diferite eseuri (între care Oceanografia şi Mitul 
reintegrării), romane (între care Întoarcerea din paradis, Lumina care 
se stinge) şi două volume Huliganii, o importantă revistă de studii 
mitologice, Zalmoxis, care atrage atenţia lui Carl Schmit şi Ernst 
Junger. 
La sfârşitul războiului se mută la Paris unde, ajutat de Dumezil, predă la 
Şcoala de Înalte Studii. Tratatul de istoria religiilor (1949) îl va 
consacra pe plan mondial, ca fiind cel mai mare cercetător al 
fenomenului religios. Ostil metodei pozitiviste şi istorice, Eliade reia 
perspectiva deschisă de Rudolf Otto şi dezvoltă un studiu comparativ al 
sacrului şi al manifestărilor sale, <<ierofania >>. Aceasta nu este o 
istorie, ci mai degrabă o morfologie a sacrului, ale cărui forme apar şi se 
repetă în timp, cu serbări, şi în spaţiu cu <<centre ale lumii >>, 
ritualizând mituri primordiale. Pentru el mitul nu este de loc arhaic şi 
nici în afara jocului. Da, el se ascunde mai curând în interstiţiile 
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modernităţii, unde se pune problema de a fi descoperit; împotriva 
presupusei superiorităţi a omului modern faţă de cel <<primitiv >>. 
  În 1950 este invitat de C. G. Jung la reuniunea <<Eranos >> la 
Ascona. În 1956 trece oceanul pentru a preda la Divinity School din 
Chicago, unde rămâne până la moarte (survenită la 22 aprilie 1986 
datorită unui icter). Din 1960 şi până în 1972 conduce împreună cu 
Ernst Junger o extraordinară revistă de istoria religiilor, Antaios. În 
acelaşi timp publică într-un ritm ieşit din comun o infinitate de lucrări, 
culminând cu Istoria credinţelor şi ideilor religioase (1976-1983). Este 
şi candidat al premiului Nobel pentru literatură. 
  Cu toate acestea, un detaliu îi umbreşte apoteoza,  schiţând asupra sa o 
alură  defăimătoare. Unul dintre acele detalii în care – teoretiza Aby 
Warburg – câteodată se ascunde bunul Dumnezeu. Un detaliu biografic, 
asupra căruia inteligenţa sa se împotmoleşte şi se prăbuşeşte în 
obtuzitate. 
  În 1972 istoricul Theodor Lavi (pseudonimul lui Lowenstein), în baza 
jurnalului încă inedit a lui Sebastian şi a altor mărturii, descoperite în 
Toladot, o minusculă revistă a emigraţiei române din Israel, scrie că şi 
Eliade, ca şi Ionescu, maestrul său, ca şi Cioran, a fost alături de Garda 
de Fier. Eliade nu răspunde la acuzaţii, caută să se debaraseze de trecut 
precum un şarpe care îşi leapădă pielea. Dar ştirea face înconjurul lumii, 
în Italia fiind preluată de Furio Jesi. O călătorie la Ierusalim în 
primăvara lui 1973 a trebuit să fie anulată în extremis, din jenă faţă de 
prietenul Gershom Scholem. În însemnările sale, linişte. 
  Din acel moment Eliade îşi foloseşte inteligenţa pentru a ascunde şi 
uita trecutul. Caută să se acopere, să se înconjoare de prieteni 
insuspectabili, ca Paul Ricoeur şi scriitorul evreu Saul Bellow. Ultimul 
devine intimul său, dar în romanul Ravelstein descrie îndoiala care îl 
chinuia. Protagonistul, alias Allan Bloom, este pus în gardă de narator 
despre prietenul său Radu Grielescu, alias Eliade, << mic şi chel>>, abil 
strateg în disimulare: <<codul manierelor, omagieri, eleganţa florii de 
trandafir, plecăciuni şi sărutări de mână >>. A fost <<un discipol al lui 
Nae Ionescu care a fondat Garda de Fier >>, în realitate, un Jew hater 
care denunţa <<sifilismul ebraic care contamina rafinata civilizaţie 
balcanică >>, <<modalitatea >> pentru <<revenirea la virginitate >>. 
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Patima suspectării nu-l va împiedica pe Bellow să participe la 
funeraliile lui Eliade şi să-şi exprime durerea şi compasiunea. 
  Este dificil a judeca cazul Eliade. Cum dificil este să judecăm cazul lui 
Heidegger, Carl Schmit sau Celine. Sigur, opera lor nu va putea 
niciodată să fie cunoscută doar în cheia ştiinţifică sau literară, separând-
o de biografie. Cu toate acestea, viaţa lor obişnuită nu poate umbri 
măreţia operei create. Ne întrebăm: de ce intelectuali de asemenea 
statură s-au încăpăţânat să nu-şi dezvăluie trecutul? Adevărul este că 
oamenii sunt mult mai puţin egali în cazul celor care se declară, şi mult 
mai mult în cazul celor care gândesc acest lucru. 
  Probabil această înţelepciune a fost cea care l-a făcut până şi pe 
regizorul Francis Coppola  să-i aducă un omagiu lui Eliade. Noul său 
film, Youth without youth, are ca punct de plecare omonima povestirea  
lui Eliade (Tinereţe fără tinereţe): un profesor de şaptezeci de ani, atins 
de un fulger, devine mai tânăr, atrăgând atenţia serviciilor secrete. Ca să 
scape, profesorul trebuie să traverseze mai multe ţări până în India… 
  Chiar şi acest unic noroc este un detaliu  în care se ascunde bunul 
Dumnezeu, şi ne avertizează că opera lui Eliade rămâne un capitol de 
neocolit al istoriei intelectualităţii secolului XX, unul obligatoriu pentru 
a înţelege convulsiile acestuia. (Octombrie, 2007) 
 
 
 
Mircea Eliade, un secol de la naşterea sa 
 
     Zilele trecute, la Biblioteca Judeţeană, s-a desfăşurat seminarul 
intitulat “Mircea Eliade-între sacru şi profan”, 15 şi 16 noiembrie, şi 
care a sărbătorit împlinirea unui secol de la naşterea sa, 13 martie 1907. 
     Am asistat şi noi, cei câţiva, membri ai Societăţii Culturale “Anton 
Pann”, ai Forumului Cultural al Râmnicului, ai redacţiei revistei 
“Povestea vorbei”, la dezbaterea (aşa a numit-o moderatorul - 
dramaturgul Doru Moţoc) din ziua a doua, care i-a avut prezenţi pe 
următorii invitaţi: Leo Stan (Universirtatea Mc. Master,USA), Mihai 
Sporiş – “Mircea Eliade în două planuri de cunoaştere”, Constantin 
Mihai (plecat la Viena pentru susţinerea Tezei de doctorat şi înlocuit de 
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Monica Cosac, care i-a prezentat lucrarea; la seminar a fost prezent şi 
tatăl său, prezentând un scurt material, reliefând personalitatea 
pedagogului Eliade) – “Fenomenologia sacrului la Mircea Eliade”; 
…Mariana Daniela Păun (studentă) – “Mitul iubirii la Mircea Eliade”, 
Monalisa Popescu (studentă) – “Insula – un motiv eminescian în 
Şarpele de Mircea Eliade”,  Roxana Aurora Mărăcine (studentă) – 
“Jocul aparenţelor în Şarpele de Mircea Eliade”. 
     După cum ne-a sugerat şi titlurile lucrărilor prezentate, Mihai Sporiş 
a încercat (şi reuşit în mare parte – atât cât i-a permis timpul) să pună în 
evidenţă ambele feţe ale unui geniu, cea a operei şi cea care ţine de 
personalitate. 
    Utile şi interesante au fost toate abordările din această reuniune, prin 
subiect şi participare, selectă. M. Sporiş deplângea, însă, faptul că în 
reuniunea precedentă, cea din 15 noiembrie, participanţii nu au 
evidenţiat şi personalitatea mondială - magistrală (au spus-o alţii – a nu 
se uita că Mircea Eliade a fost propus pentru Premiul Nobel) pe lângă 
cea artistică şi ştiinţifică… 
    Sigur, referindu-ne la acest capitol, ne dăm seama, mai ales astăzi, 
când românii din diaspora nu sunt aceiaşi cu românii din interior, în 
domeniul afecţiunilor politice (ne referim la cei rămaşi în exterior după 
1947 sau plecaţi imediat, după), că abordările în sensul celor două 
“feţe“, în cazul lui Mircea Eliade, sunt dificile. Tot Mihai Sporiş ne-a 
ajutat, întrucâtva, să ne facem o părere asupra imaginii reale ale celui 
născut acum un secol şi dispărut dintre cei vii la 22 aprilie 1986, la 
Chicago. Ne-a arătat, de la masa prezidiului, suplimentul cultural al 
revistei “La Republica” apărut la Roma pe 12 martie 2007, iată, cu o zi 
înainte de cea de naştere a lui Eliade, şi care avea tipărit pe prima 
pagină: “MIRCEA ELIADE, IL GENIO!” 
     Am citit, mai târziu, acest material semnat de Franco Volpi, ne-a 
plăcut şi am considerat că ar fi interesant să-l publicăm în revista 
“Povestea vorbei”, motiv pentru care i-am cerut permisiunea printr-un 
email. Nu mică ne-a fost surpriza, şi bucuria, primind răspunsul 
favorabil doar în 30 de minute, mai mult, Volpi trimiţându-ne originalul 
articolului, cu puţin modificat faţă de cel din ziarul italian… 
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    Facem referire la Franco Volpi, acum, şi pentru că este profesor la 
Universitatea din Padova, una dintre cele mai vechi din lume, alături de 
Roberto Scagno, care, la rândul său, a trimis seminarului, în prima zi, 
materialul cu titlul “Receptarea operei lui Mircea Eliade în Italia: un 
bilanţ critic”, dorind să arătăm, să subliniem perceperea marelui 
gânditor român în cercul intelectualilor italieni, percepere care, datorită 
personalităţii celor doi, poate fi extinsă la scară mondială. (Octombrie, 
2007) 
 
 
 
Felix Sima-Poezie volatilă 
 
    Zilele trecute (chiar în ziua când s-a născut Brâncuşi), poetul 
nepereche al Râmnicului, Felix Sima, ne-a îmbogăţit cu încă o carte, a 
sa, ultima din punct de vedere cronologic, intitulată “Poezie volatilă”.  
    Apărută la Editura “Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, în 2008, 
cartea reprezintă un volum de versuri care, datorită conţinutului plin de 
esenţă poetică, se vrea repede “evaporabil”  de pe raftul librăriilor… 
Ioan Barbu este consilier editorial, iar realizarea copertei şi 
tehnoredactarea aparţin lui Valentin Piţigoi. Şi-au mai adus contribuţia 
la reuşita prezentării grafice (alături de cea editorială), pictorii vâlceni: 
Traian Boicescu şi Jeanina Bogorodea, precum şi fotograful Paul 
Balanca. 
    Iată o echipă de artişti, consacraţi, prieteni cu poetul, care s-au unit în 
vederea venerării spiritului artistic… Orice fac şi simt cei care se 
întâlnesc în  jurul poeziei lui Felix, ating, în această trecere, râvnita 
valoare a creaţiei artistice… 
    “Ne întrebăm toată viaţa dacă Poezia este o tulburare de ape… sau o 
limpezire de ape… Poeziile sunt cercurile concentrice, fragile, care se 
ivesc atunci când Cerul plânge deasupra Lacului Vidra şi deasupra 
Mării. Marea are valurile/ cât dealurile/ Înverzite de algele din gurile/ 
Cât pădurile…” 
     Desigur, prin acest text desprins de pe coperta respectivului volum, 
revedem modul fabulos de exprimare, specific spaţiului stilistic şi 
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simţirii poetice, cu care ne-a obişnuit, publicând număr de număr, în 
noua formulă editorială a revistei  culturale “Povestea vorbei”. În 
această revistă, F. Sima a creat o rubrică intitulată “Prin lumea văzutelor 
şi a nevăzutelor” şi o susţine cu multă fermitate, cu rimă şi fără rimă, 
ridicând calitatea literară şi artistică a publicaţiei… 
     Dacă volatil ne trimite către sensul unei evaporări rapide, către un 
vers care se uită sau se asimilează foarte uşor, conţinutul volumului de 
faţă are alura unei  chintesenţe, purtând însemnul veşniciei, este creat în 
formulă simplă - de trăire directă. Nu de puţine ori, sentimentul 
autorului se transferă în sufletul şi gândirea cititorului. Este evident că 
Felix Sima încearcă un nou spaţiu al propriului domeniu de creaţie, 
simte nevoia promulgării ideii filozofice, alungă versificaţia şi formele 
de naraţiune ale esteticului şi, precum gânditorii din primul mileniu - în 
exprimare scurtă, doreşte să exprime greutatea faptei individului în 
raport cu destinul său, ori, mai dramatic, a convieţuirii dintre Viaţă şi 
Moarte… Semnificaţia fiecăreia. Cât din cele două înseamnă mai veşnic 
sau mai trecător…  
    În cazul de faţă autorul reuşeşte să ne expună o variantă de text (şi de 
sens) care, precum însăşi Viaţa, este aproape …volatil. Simplă şi scurtă, 
trecătoare, este viaţa elementară în acest Univers, veşnică şi statornică 
este ea în sens ciclic.  
    Volatilă este fraza în estetica şi economia poeziei, permanentă şi 
statornică este  în ansamlul  trăirii în univers.  
    Oricâte coloane şi capiteluri s-ar înălţa întru glorificarea spiritului, a 
omului, nimic nu este mai aproape de adevărata înălţime, ca această 
construcţie în rimă, şi atât de aproape de starea poetică… 
    “Viaţa sabie şi viaţa – 
     buzunar întors pe dos. 
     Cad în praf uscat toţi caii 
     ce l-au dus pe Făt Frumos,” 
                     * 
     “ Viaţa noastră se tot duce 
      nu ştim unde, nu ştim cum… 
      Pe-un tărâm  de Viaţă – Moarte 
      unde suntem şi acum,” 
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                      * 
     “Mă va lua în inefabil, 
      în zborul ei trecând prin vis, 
      Mireasa Cerului – probabil – 
      Mireasa Ochiului închis,” 
 
    Pe parcurs ce înaintăm în profunzimea textului, a expozeului alcătuit 
mereu doar din câteva versuri (minipoeme), dar înşiruite precum într-un 
amplu poem, creşte starea tensională, se aude, parcă, o clopotniţă surdă, 
asistăm la întâlnirea creatorului-poet cu Dumnezeu cel Bun, cel care 
poate opera şi fără rană.  
       “Doamne, hai la mine-n casă 
         Şi aşează-te la masă, 
         La masă şi la icoană 
         (Să ne fie fără rană) 
         Că ne eşti suflet şi hrană,” 
   O, ooo ce imagine şi ce respiraţie… Cât de fecundă este radiaţia din 
aura sfântă! Câtă invidie pentru această întâlnire blândă, hrană şi 
rotundă masă, la fiecare din noi, dar, iată, la el în casă…     Aşa este, 
asistăm la dialogul dintre poet şi cititor, dintre poet şi …apicultor; truda 
albinei pe fagur de miere, trudă volatilă şi de nimeni băgată în 
seamă…aşa cum este şi rugăciunea pentru smerenie, fără spectacol… 
    Felix Sima se “joacă” cu gândul-cuvânt (cu imaginea) serios şi uşor, 
întratât de uşor, încât îşi realizează imediat produsul: vis şi somn, viaţă 
şi moarte, cădere şi zbor, zbor şi iar zbor, pasăre şi topor, gând volatil ca 
pasărea topită în nor…  
    “ Am mai văzut o umbră 
       În codrul secular, 
       Pe unde păsări lucii 
       Se-aşează-n calendar 
       Cu capul lor de aer, 
       Cu ciocul de pământ,  
       Pe ouă muzicale, 
       Pe cuib sonor şi sfânt…” 
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    Această carte apărută la Tipografia Conphis, Râmnicu Vâlcea, prin 
grija Fundaţiei “Curierul de Vâlcea”, merită să fie la îndemâna oricui, 
să fie citită de iubitorii şi neiubitorii de poezie. Ce are ea mai bun este 
tocmai uşurinţa cu care se parcuge, versul mai liber ca oricând, versul 
ce se autocrează, se întinde şi în lumea intimă, a cititorului. 
    Se cuvine ca acum, la final, să trecem în revistă câteva dintre cele 
mai însemnate apariţii editoriale realizate de-a lungul timpului de cel 
care, prin 1968, se alătura grupului de la revista (scrisă de mână), 
“Balenele” (editor C. Poenaru). 
    “Cineva mai tânăr”, Bucureşti, Ed. “Albatros”, 1978, ( Premiul de 
debut, al editurii).  
    “Înfriguratul Fierbinte”, Craiova, Ed. “Scrisul Românesc”, 1980. 
    “Carte de pământ”, Slatina, Ed. “Scribul”, 1990. 
    “Tu să-mi spui de unde vii/ Şi ce poezii mai ştii”, Râmnicu Vâlcea, 
Ed. Comphis, 1994. 
    “Ridică-te negură”, Râmnicu Vâlcea, Ed. Comphis, 1994. 
    “Ca un fir de ghiocel”/ Aş putea să scriu la fel”, Râmnicu Vâlcea, Ed, 
Comphis, 1995. 
    “Din Ţara lui Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea, Ed, Comphis, 1996. 
    “Case de piatră”, Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphis, 1997. 
    “Poarta raiului”, Cluj Napoca, Ed. “Napoca -  Star”, 2000. 
    “Amintiri din Casa Arsă”, Craiova, Ed. “Ramuri”, 2005. 
(Februarie, 2008) 
 
 
 
Evreii au creştinat neamurile păgâne 
 
    Semnalăm apariţia noului volum teologic „Evreii au creştinat 
neamurile păgâne”, Editura Logos, 2008, sub semnătura lui Leon Dură. 
    După o povestire mai lungă şi mai în detaliu raportată, aproape 
ştiinţific, la Vechiul şi Noul Testament, având ca scop relevarea epopeii 
răspândirii în lume a seminţiei  evreieşti, a neamului ales de Dumnezeul 
unic (Iahve, Elohim, Adonai, El...) şi materializată prin cele două cărţi: 
„Evreii au primit pe Hristos”, „Nu evreii au răstignit pe Hristos”, iată, 
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Leon Dură, prin aceasta din urmă, „Evreii au creştinat neamurile 
păgâne”, închide un ciclu, spunem noi, valoros, pentru viitor, acesta 
constituindu-se ca un punct de referinţă. 
    În acest ciclu, unitar ca idei, dar, disparat şi în celelalte (destul de 
multe) cărţi scrise (de acelaşi autor) în spirit teologic, se simte - se pune 
în lumină glasul hotărât şi puternic al teologului, dar şi al poetului, 
ştiindu-se foarte bine autoritatea sa în materie de haristică poetică, 
starea sa permanentă, aproape necontrolată, de trăire în extazul ridicării 
deasupra norilor, către cerul lui Dumnezeu. Către cel mai Înalt, pentru 
ca în lume să nu mai fie războaie, să nu mai fie pogromuri, atrocităţi 
care să separe rasele... Să nu mai existe credinţe antagoniste căci Unul, 
numai Unul este Dumnezeu; acelaşi şi pentru evrei, şi pentru creştini, şi 
pentru mahomedani... 
     De mai mult timp, dar şi în această lucrare, scrisă, L. Dură se 
adresează spiritelor avansate ale timpului, ridicând problema credinţei, 
valabilităţii şi actualităţii ei în mileniul trei. Pune în antiteză, cu 
credinţa, supremaţia tehnologiei, posibilă realitate – a existenţei omului 
– ca un  alter ego (variantă preapocaliptică) şi nu a tehnologiei ca 
unealtă a fiinţei umane („Maşina este o parte a existenţei noastre, în 
ciuda sentimentelor ambivalente pe care le nutrim despre ea.” – 
Abraham Moles, Art and Cybernetics in the Supermarket, Cybernetics, 
Art and Ideas, edited by Jasia Reichard, London, 1971). (Martie, 2008) 
 
 
 
Veniamin Micle, Arhimandritul cărturar de la 
Bistriţa 
 
    Dacă considerăm că ultima sa carte “Mărturii contemporane”, egida 
Sfintei Mănăstiri Bistriţa - Eparhia Râmnicului, 2009 (care s-a lansat 
miercuri, 7 iulie 2009, la Biblioteca Judeţeană, moderator fiind preotul 
Nicolae State –Burluşi) ar fi a 56-a, înseamnă că Arhimandritul 
Veniamin Micle, de la Mănăstirea Bistriţa, şi-a închinat întrega viaţă 
scrisului, culturii spirituale ortodoxe româneşti; simbolic şi nu 
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cronologic, dar real-prin număr, de la 16 ani ai vieţii şi până în prezent 
(a împlinit 70 de ani), scriind în fiecare an câte o carte… 
    Aceasta, ultima din şir, este o culegere de scrieri referitoare la 
personalitatea sa, la fenomenul istorico-literar-religios-“Micle” (“…şi, 
ce dacă mă mai supără câteodată unii şi alţii; nu am decât a le răspunde-
glumeşte-scoţând încă o carte!”),  o dare de seamă a septuagenarului 
cărturar, despre sine, iată, prin prisma oglindirii în ceilalţi… 
     Ca şi cele dinainte, această carte surprinde prin alura grafică decentă, 
reuşită, întreaga muncă de editare tipografică stând sub însemnul 
aceleiaşi semnături, a lui Veniamin Micle…     
    De asemenea, autorul nu-şi dezminte cunoscuta-i manieră de lucru, 
ştiinţifică, lucrarea de faţă fiind una bine structurată în secţiunea 
cuprinsului, alinierea cronologică a referenţierilor publici, dar şi 
cuprinzând două capitole ale indicelor de nume şi locuri. 
   Suntem admiratori sinceri al părintelui Veniamin Micle, al omului şi 
scriitorului, al artistului plastic nemărturisit, încă; vedem lumina vie din 
ochii săi ori de câte ori îi facem o vizită şi când ascultăm asupra  
faptului istoric religios, asupra unei interpretări din arta plastică 
bisericească, despre lucruri hotărâte şi dirijate de Cel de Sus, despre 
lucruri pângărite de faptele neomeneşti, dar ale oamenilor… 
    În chilia sa, de la Bistriţa, loc de mare încărcătură spirituală, şi 
istorică (există aici exemplificată, poate cel mai bine dintr-o parte a 
Europei - să nu spun doar a României, o ştiinţă a Sfintelor Moaşte, a 
Cărţii şi a Tiparului, a arhitecturii şi artelor plastice, toate, aliniate la 
iluminismul clasic al bătrânului continent – lucruri care fac din Bistriţa 
un real monument) am primt, cel mai adesea, autografe pe propriile 
cărţi, ante ante penultima (?), înainte de aceasta (Mărturii 
contemporane), fiindu-ne mai mult decât necesară şi de mare interes 
pentru cultura românească: “Cultura religioasă vâlceană” (o lucrare, 
cuprinzând aşezămintele religioase vâlcene, cu referiri şi datări la partea 
lor artistică).  
    Cu această ocazie Părintele Veniamin ne-a arătat că acolo, la Bistriţa, 
el nu este rupt de realitatea contemporană a acestei lumi; transmite şi 
primeşte informaţii prin satelit, contribuie la cunoaşterea spiritului 
românesc în lume-folosind Internetul, dar şi că este împotriva 
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dezumanizării prin alinierea seacă (fără conţinut), necondiţionată, la 
depozitul de date (mondializat) al cărui stăpân unic poate fi… 
supraomul! …Cel fără frică de Dumnezeu! 
Ne spunea: “…Nu toate îmi plac; permanent suntem ştampilaţi; scrie în 
Cartea Vieţii…cei ce locuiesc pe Pământ, prin semnele ce i s-au dat…îi 
silesc pe toţi, pe cei mici şi cei mari, pe bogaţi şi săraci, să se semneze 
pe frunte şi pe mână… Ne aflăm în faţa unui prezent; de aici se vede 
lucrarea permanentă a diavolului, care ştampilează, binenţeles - 
invizibil, îi însemnează, cu alte cuvinte, pe toţi cei care nu sunt înscrişi 
în Cartea Vieţii; trebuie deci luate lucrurile în serios!” 
    La Mănăstirea Bistriţa, sus în deal, sub coasta muntelui, Veniamin 
Micle veghează ca lumina cărţii să nu se stingă; este pur, şi seamănă cu 
un sfânt. În ochii săi, care revarsă lumină, am avut senzaţia că vedem 
oglindit chipul copilului sfânt, precum cel al lui Beniamin, al 
doisprezecelea fiu al lui Iacov, care împreună cu Iuda, au dat cele două 
seminţii care l-au găzduit pe Iisus până la venirea Sa pe pământ… 
 
 
 
Gheorghe Păun, poet şi matematician! 
 
     Sigur, nu puţine sunt exemplele de nume ale unor mari artişti, 
consacraţi matematicieni, atât din lumea literelor cât şi din cea a elitelor 
muzicale, din lumea celorlalte arte, în general...Mihai Brediceanu, un 
nume important în dirijatul românesc, era doctor în matematică; Sergiu 
Celibidache, dirijor celebru, a fost şi el doctor în matematică; mai 
aproape de noi, poetul Florentin Smarandache predă matematicile în 
universităţile americane...Dan Barbilian; Mendelson Bartholdy, Henri 
Coandă etc doar câţiva! 
 
Iată, Gheorghe Păun, român din Argeş, academician datorită afirmării 
sale în  matematică: „cel mai citat informatician român (printre altele, a 
introdus un model de calcul inspirat din biologia celulei, model care îi 
poartă numele)”, după cum îl descrie Radu Cârneci, a publicat în 2009, 
la Editura TIPARG, un volum de versuri intitulat „Teama de Toamnă”. 
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S-a întâmplat, această apariţie topografică, după ce, în 2005, a semnat 
volumul „Lotta”; în 2006 - vol. „Ultima saună” şi în 2007 – vol. 
„Inscripţii pe un bilet de tren”... 
 
    Cităm (din nou) pe Radu Cârneci, care semnează prefaţa volumului 
sus amintit: „Iată o carte scrisă cu har, trăită cu mare simţire. Celor ce se 
trag din rural (ne-uitându-şi stirpea!), citind aceste poeme li se vor 
înroura îndelung privirile. De ce? Fiindcă sinceritatea şi căldura 
versurilor au putere, uneori, fascinantă, expurgată de urâţeniile lumii de 
azi, dătătoare de îndemn spre puritate şi esenţial; stări de suflet care încă 
mai rezistă în unele aşezări, departe de lumea dezlănţuită a oraşelor.” 
 
    Din start, trebuie să spunem că am fost cuceriţi, imediat, prin faptul 
că ni se verifică pentru a nu ştiu a câta oară, că practica ştiinţifică, 
tehnică sau tehnologică, nu exclude simţirea artistică la grad de maximă 
calitate... Din contră, această simţire, dacă există, dă acel ton de fineţe, 
de calitate practicii profesionale de orice natură ar fi ea. Acest lucru îl 
neagă, îl ascund sub sloganul “să vorbească specialiştii” (când nu există 
«patalamaua»), numai încuiaţii (artiştii sau-şi- tehnocraţii), criticii fără 
ocupaţie, epigonii cârcotaşi...  
 
    Surprindem în poezia lui Gh. Păun etalarea sentimentului, trăirii 
poetice în virtual, înaintea etalării imaginii...Poetul devine aprioric 
temător că prezentul nu e de ajuns, trăieşte în avans starea ce va urma... 
Interesant, teama de viitor devine, prin transmitere înspre partea iubită, 
potenţial în dragoste; ”...Mi-e teamă de toamnă, iubito, şi frig/ Şi gândul 
la brumă îmi este povară,/ Din miez de celulă te caut şi strig:/ Stai lângă 
mine, tu, parte din vară./ ....Doar tu mai poţi fi iulie lung,/ Mâna-ţi 
balsam cu arome de soare/ Las-o în palma-mi s-o strâng îndelung./ Se 
micşorează vara, iubito, mă doare.” (fragment din poezia “Spre 
toamnă”).  
    Stilul savantului trădează prin modularea excesivă a imaginii; 
subsistem în sistem, abundenţa de vegetaţie şi înmugurirea, iată, 
atomică, ţinteşte vitalitatea în ecosistem: „Înmuguresc masiv, am 
rădăcini la gleznă,/  Îmbrăţişat în crengi, mă pierd a multa oară,/ Atom 
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lângă atom ca răzleţit în beznă./ Potop de verde, fagii mă-mpresoară.” 
(fragment din poezia “Poem vegetal în oraş”). Parcă am întrevedea o 
imagine cu un verde, mustind, a la Cezanne... 
    Iată surplusul, dorinţa de “vecinătate” maximă, întregul, poetul se 
vrea în faza de simţire a preaplinului: „Un meşter vrea, cu plus de 
dioptrii,/ Să mă lipească iar într-o bucată./ Ştiu că nu-i rost să fug de 
entropii,/ Dar tot visez întregul de odată” (fragment din poezia 
“Puzzle”).  
 
    Parcurgând volumul spre interior ne afundăm însăşi în starea de 
construcţie a poeziei, autorul, procedând progresiv spre ermetizare, 
aşează această construcţie pe un curs în care cuvântul, sentimentul şi 
imaginea, toate de odată, ne dau sugestia unui real de maximă 
modernitate, cantitativ şi calitativ...Iată o splendidă exemplificare, de 
trecere spre interiorizare, de trecere de la starea de oglindire în vară, a 
unei posibile târzii ploi de toamnă, la starea de surprindere a 
materializarii sunetului, filozofic aproape, smuls dintr-o clasică 
orgă...”Se-aburcă sunetul himeric,/ Crescând, atoateprinzător,/ Pân-la 
Iisus Pantocrator/ Şi la tavanul emisferic./ .... Lumina curge ca de sânge/ 
Prin sticla prinsă-n plumb topit/ Şi în adâncuri de granit/ Vibrânde note 
orga plânge.” 
 
    Cum ne aşteptam, spre sfârşitul incursiunii poetice, jocurile lumii se 
dublează, se triplează, tind înspre infinitul mare, dar şi spre infinitul 
mic; joc exterior - joc interior, lumi primare, lumi secundare, prime şi 
secunde...Totul este o construcţie matematică, a ordinii şi dezordinii, 
norocul părăseşte latura cubului, sfera devine o probabilitate maximă în 
mâna poetului...”Prin pentagramă se vede perfect/ Pilaştrii cum lumii 
numere sunt,/ Compasul e calfă şi arhitect/ Şi zarul se face iarăşi 
rotund.” (fragment din Lumi secunde). 
 
    Volumul „Teamă de Toamnă”, de poezii scrise de Gheorghe Păun, ne 
edifică că ne aflăm în faţa unui poet cerebral, care preferă extazul în faţa 
materialităţii şi multidimensionalităţii lumii, în dauna unei simple 
receptări, sentimentale, a ei.  
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    Versul său, construit clasic, edifică o strofă, sintactic şi morfologic, 
aproape perfectă; tenta sentimentală este sobră, tehnica, ireproşabilă....O 
lirică, care atestă un poet de înaltă clasă. 
(Iulie, 2009) 
 
 
 
Nicolae State-Burluşi, Badea Cârţan 
contemporan, la 60 de ani! 
 
      Apărută la Editura „Antim Ivireanul” în 2009 şi lansată la Biblioteca 
Judeţeană în 19. 05. 09. cu ocazia sărbătoririi a 60 de ani de viaţă a 
preotului Nicolae State-Burluşi, cartea, care are pe frontispiciul coperţii 
numele autorului şi o ilustră răstălmăcire a acestuia, supranumit „Badea 
Cârţan contemporan”, surprinde prin analiza unor problematici actuale; 
publicul, iubitor de carte, vâlcean, credem că şi din altă parte                  
( cunoscută fiind personalitatea lui Nicolae State-Burluşi în România, 
dar şi în afara spaţiului ei) având posibilitatea de a cunoaşte un profil 
uman cât mai implicat în realitatea românească actuală... 
     Desigur, sintagma „Badea Cârţan contemporan” nu putea fi ataşată 
numelui său decât în situaţia în care preotul – om al cărţii, scriitor, 
slujitor al ortodoxiei româneşti, vâlcene - parohia episcopală, este un 
purtător de spirit românesc în lume...Acest spirit pe care personal l-am 
cunoscut în acţiunile Forumului referitoare la situaţia românilor din 
Timoc, ştim că şi din Ungaria şi din Italia (suntem convinşi că lucrări 
scrise sau tipărite de domnia sa, dar şi de alţii <prin dânsul> au ajuns şi 
în America) este persuasiv, îndrăzneţ, Nicolae State fiind un om extrem 
de hotărât mai ales în ce priveşte existenţa „românismului” ca fenomen 
în lume. Ce să mai spunem despre  spaţiul autohton, cel în care ne 
mişcăm zi de zi şi în care să nu constatăm permanenta difuzare de 
inscripţie creştin ortodoxă, de însemnele sale tipografice, din care 
aproape că şi-a creat un ţel în viaţă... Aşa îl cunosc şi românii din 
diaspora.  
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     Spuneam că această carte este de actualitate, privind problematica 
spiritual-moral-socială, deoarece pe lângă alte documente, scrieri, 
referitoare la personalitatea sa este o culegere de texte proprii elaborate 
de-a lungul timpului (ca mai toată lumea bună, cu râvnă la muncă şi 
învăţătură, şi Nicolae State a respectat legea  tăcerii valabilă până în 
1989) din 1990 şi până în prezent, scrieri care îi virtualizează 
personalitatea - în faţa evenimentului relatat, cu o secundă înainte, dar şi 
după, ca într-un post-scriptum (feedback publicistic). 
     „...Moştenirea lăsată de dictatură: teroarea, suspiciunea, cenzura, 
schimbarea cuvintelor... minciuna, care era ... numită adevăr... Astăzi 
mai mult ca oricând Minciuna stă cu regele la masă distruge mai rău ca 
armele.” („Minciună şi adevăr” – 1990, pag 23). 
     În fond, astfel se vrea această lucrare: una despre omul şi preotul 
State – Burluşi, alta despre personalitatea sa ca editor şi tipograf, şi nu 
în cele din urmă – o reflecţie proprie în oglinzile celor care îl 
înconjoară, de cele mai multe ori cu dragoste şi respect. 
     Personal, suspectam ediţia, bănuind-o de politizare, de nelipsita 
adulare programatică a celor din jur. Nu a fost să fie aşa deoarece 
Nicolae State –Burluşi, din firească prudenţă, afişează oarece răceală 
sentimentală chiar şi faţă de propria persoană, urmând, căldura, să o 
distribuie acolo unde idealurile sale nu pot fi contrafăcute. Cenzurează 
propriul material destinat a se transforma în conţinutul cărţii, dar şi pe 
cel despre sine, scris de altcineva...Introduce cronologic textele proprii, 
dar şi textele celorlalţi. Nu înfloreşte, sancţionează eventualele 
panegirice, păstrează textul curat (în general-neimflamat!), dar relevant 
despre natura adevărului... 
    Se găsesc în această carte, avându-l autor pe Nicolae State (îngrijitor 
de volum este I.St. Lazăr – o carte exemplar structurată – un real succes 
tipografic), multe răspunsuri la tot de mult atâtea întrebări, dar ceea ce 
este mai important, se găsesc lucruri, gânduri-fapte, care trebuiau(esc) 
cunoscute, pilduitoare pentru urmaşi.  
     „Nu putem încheia această prezentare fără a menţiona capitolul 
Generaţia Cluj 46 în care se publică Memorialul în problema 
Transilvaniei, pe care Valeriu Anania l-a înaintat, la 03 09 76, 
senatorului Statelor Unite ale Americii, solicitând să i se acorde 
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României statutul naţiunii celei mai favorizate” (articolul „Pledoarie 
pentru Biserica Neamului” – Lumina Lunii, nr. 5, 1996). 
     „Apropierea anului 2000, în pofida condiţiilor sale apocaliptice, 
prilejuieşte creştinilor din toată lumea sărbătorirea a două milenii de la 
venirea Fiului lui Dumnezeu pe pământ, de la începutul 
creştinismului...” (articolul „Creştinismul 2000”-Lumina Lunii, nr. 6, 
1997). 
     „În 1948 a fost arestat (preot Ioan Druţu n.n)...pentru că a apărat 
Organizaţia de Partizani de pe Valea Topologului...Cea mai mare 
demnitate a Prea Cucerniciei sale a fost aceea de OM al adevărului 
susţinut...” (articol „preot Iconom Stavrofor Ioan Druţu” – noiembrie, 
1997). 
      Volumul continuă cu o prezentare a  revistei transilvane „Porunca 
Iubirii”, cu evidenţierea personalităţii bibliotecarului înăscut, Marian 
Creangă (1950-1997), cu un material despre „Crucea pe Cozia-Cheia 
Biruinţei” (lucrarea construită pe muntele Cozia de Panu-Misăilescu 
Dumitru); urmează o relatare despre volumul semnat de Episcopul 
Gherasim: „Viaţa Sf. Martir Constantin Vodă Brâncoveanul şi a celor 
împreună pătimitori cu dânsul”; despre preotul Dumitru Bălaşa, pe care 
în 1994 îl numea „Patriarh de Drăgăşani”... 
     Întâlnim referiri, gânduri pioase, la adresa Părintelui Lavrentie, de la 
Mânăstirea Frăsânei, care a murit în 2002. 
      În 2006, în revista „Lumina Lunii” nr 13-14, Nicolae State – Burluşi 
referenţiază despre romanul „Sub cerul Italiei” de Ioan Barbu... 
      Autorul introduce în volumul său şi o schiţă de portret închinată 
Părintelui Ioan D. Ciucă, de la Parohia Câmpu Mare, care îi păstoreşte 
pe enoriaşi ca pe „copiii săi duhovniceşti”... 
      Referindu-se la Biserica Românească din Serbia (Lumina Lunii, nr. 
17, 2008), Nicolae State-Burluşi aduce un elogiu Dianei Nedelcea-
Cotescu, autoarea unei Teze de  doctorat (2006), şi care a beneficiat de 
un Cuvânt Înainte semnat de acad. Florin Constantiniu şi o Postfaţă de 
Gh. Zbuchea. 
      Instalarea IPS Dr. Irineu Popa, noul Mitropolit al Olteniei, este 
subiectul unui articol scris în Forum V, III, nr. 3(8), 2008, şi pe care îl 
prezintă ca pe o personalitate remarcabilă a vieţii spirituale din Oltenia; 
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acesta îi şi prefaţează (binecuvântându-l) acest volum (prima 
Binecuvântare o are de la mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei, 
Bihorului şi Maramureşului- Bartolomeu). 
     Cartea continuă, înainte de evidenţierea unor scrieri, note, referiri 
despre Părintele Nicolare State- Burluşi, cu însemnările scriitoriceşti 
asupra unor lucrări în care autorul  apare ca editor (cum spuneam la 
început), aceasta fiind o altă faţă a însemnatului  concetăţean: Nicolae 
State-Burluşi, un „Badea Cârţan (al nostru) contemporan”... (Iulie, 
2009) 
 
 
 
Cerul este şi al meu  
 
      Petre Petria, scriitor vâlcean, cunoscut de mai toţi conaţionalii ca 
autor de dicţionare, cuprinzând în paginile lor date despre cele mai 
cunoscute personalităţi vâlcene, iată, acum ne prezintă o carte deosebită, 
personală, reală, intitulată “Cerul este şi al meu”, o culegere de 
“Povestiri adevărate” (subtitlu), pentru copii, chiar din titlu, observând 
ideea minunată, legată de lumea celor mici, în care dreptul copilului de 
a visa, de a fi egal cu semenul său în şansa şi speranţa vieţii capătă acest 
contur al proprietăţii asupra albastrului infinit… Cerul este şi al meu! 
      O culegere de povestiri adevărate scrise de Petre Petria în care 
întâlnim, pe lîngă şansa şi speranţa către albastru infinit (cel care nu 
poate aparţine numai cuiva), o materială şi durabilă convieţuire între om 
şi natură, în speţă între copil, pădure–munte şi animal…Intensitatea  
acestei trăiri, convieţuiri, capătă adeseori accente dramatice, inerente 
într-o viaţă adevărată, dominată, în mod egal, de bine şi de rău. 
Povestirile, de cele mai multe ori, par a fi observaţiile unui om 
matur…Ele îşi dezvăluie conţinutul, dar, aproape de fiecare dată, înspre 
final, dar şi în altă parte, există, răsuflă obiectivitatea maturităţii. De 
aceea, aceste povestiri interesează şi pe oamenii mari.  
      Putem vorbi, în altă ordine de idei, şi de o anume strategie a 
lansărilor de carte, pe care până acum am remarcat-o doar la Petre 
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Petria. Astfel, perfect valabilă mi s-a părut ideea lansării ei, cu câteva 
luni în urmă, dimineaţa, la centrul (aproape cultural! da, am scris bine) 
Mc Donald din centrul Râmnicului. A fost o mare reuşită. Astăzi o face, 
tot dimineaţa, la Şcoala nr. 2, din cartierul Traian (această şcoală, pe 
care am urmat-o şi noi, s-a născut în urma schimbării sediului  Şcolii 
din Cetăţuie, aşa cum şi Grădiniţa nr.2, fostă cândva lângă podul lui 
Hozoc, s-a mutat aici lângă Şcoala nr.2). (Noiembrie, 2007) 
 
 
 
Teatru de ultimă oră - dramaturgul Doru Moţoc  
 
      Moderna sală de cinema, dar şi de spectacol de teatru, din 
Ostroveni, cinematograful Flacăra, a găzduit în această săptămână o 
manifestare, organizată de Teatrul Ariel, care a avut ca scop sărbătorirea 
scriitorului Doru Moţoc, anul acesta, 2009, în iunie, atingând pragul 
celor şaptezeci de ani. Cu această ocazie Teatrul “Al. Davila” din 
Piteşti, care i-a pus în scenă (stagiunea teatrală 2008-2009) 
dramaturgului vâlcean piesa “Bust de femeie în lumină astrală”, regia 
artistică Matei Varodi, a dat o reprezentaţie în sus amintita sală, după 
spectacol, Doru Moţoc, oferind autografe pe noua sa carte, reprezentând 
în ediţie bilingvă piesa “Cam târziu, domnule Godot! - Rather late, Mr. 
Godot!”…Cartea a apărut în Editura “Antim Ivireanul”, Râmnicu 
Vâlcea, 2009, şi este prefaţată de editorul Ioan Barbu, având o postfaţă 
semnată de Petru Pistol. Traducerea, Daniela Ionescu. 
Iată, o seară de sărbătoare pentru vâlceni, pentru teatrul românesc, atât 
piesa jucată cât şi cea publicată, scrise de Doru Moţoc, reprezentând 
evenimente culturale de interes pentru întreaga suflare artistică 
românească. 
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“Bust de femeie în lumină astrală” 
 
      Teatrul din Piteşti şi-a făcut o datorie de onoare, jucându-i de-a 
lungul timpului piesele, la rândul său, scriitorul vâlcean, contribuind la 
dezvoltarea pozitivă a acestui Teatru (între 1966 şi 1968, D.Moţoc fiind 
secretar artistic), dar şi redactor la revista “Argeş” din Piteşti.  
      Să mai amintim că Doru Moţoc este autorul volumelor de teatru: 
“Înainte de revărsatul zorilor” (1977), “Undeva o lumină” (1980), 
“Capcana” (1985), “Textul înainte de toate” (2004), “Provocarea” 
(2005) şi “Foca albastră” (2008), dar şi al volumelor de poezie: “Ce-a 
mai rămas” (1988) şi “Zece poeme de dragoste” (1999). 
      Personal mă pasionează teza sa de doctorat “Maiakovski, 
dramaturgul”, publicată în anul 2000, fiindcă îl consider pe Maiakovski 
unul dinre precursorii teatrului modern, aparţinând secolului XX, dar şi 
al poeziei moderne, ultimele lucrări ale scriitorului vâlcean, realizând o 
punte între creaţia dramaturgică a poetului rus, trecând prin zona 
profundă a lui Eugen Ionescu, şi ajungând a pune în realitate scenică 
aceste timpuri ale sfârşitului de secol XX şi începutul secolului XXI… 
 
       “Bust de femeie în lumină astrală” este o piesă de atitudine a 
scriitorului Doru Moţoc, ea reuşind să reliefeze o realitate atât de 
evidentă a acestui timp, numit în Europa, timp “preapocaliptic”, mai 
ales în domeniul artelor plastice, unde rama şi semnătura unui tablou la 
care nici nu ai idée unde să-i pui agăţătoarea (cu tot avertismentul 
dadaismului) a ajuns să se vândă la licitaţie, fără ca să conţină ceva 
potenţial, la aproximativ preţul podului de peste golful Hudson (în 
variantă americană)…  
       Mai actuală decât oricând (Legea monumentelor de for public, din 
2005, prevăzând a nu se introduce în comisia de aprobare critici „pătaţi 
moral”(!)) piesa dă o lovitură “pescuitorilor” de succese efemere, 
artiştilor şi criticilor, care, ascunşi după o diploma anacronică ca timp şi 
conţinut, vor să cucerească Europa, naţiunea proprie, comunitatea 
locală, să înşele bunul simţ al oamenilor cinstiţi, proclamând, prin 
critică şi reclamă politică, opera capodoperă, celebritatea autorului.  



 152

      Piesa trebuie jucată la Parlamentul României, la Parlamentul 
European, trebuie jucată în faţa celor care diriguiesc cultura, artiştilor de 
orice fel, toţi, dacă au cât de cât o minimă cultură şi pot să suporte 
realitatea dură spusă de trei personaje… 
     Sigur, piesa caută mesajul, cu orice preţ; se suprapune peste realitate, 
de unde şi situaţia unor scăderi de ritm, de savoare a limbajului, cazul 
scenelor fără o minimă ficţiune, din păcate similar cu realul, dar ce real, 
mai ales postdecembrist, acela că valoarea artistică se judecă astăzi cu 
bani şi cu specialişti la un joc de table, cu zaruri şi puluri… 
      Piesa în conţinut valoric, ideatic, se prezintă ca o curbă Gauss 
întoarsă, reprezentând pe cât se pare, sus, în partea superioară a 
ramurilor, simţirea artistică, arta în sine, produsul; jos, în minimul 
inferior, s-ar afla gestionarea produsului artistic fără potenţial, căci între 
ramurile curbei nu există decât vid. 
 
     Formidabile rolurile şi prestaţiile Ceraselei (Iulia Şerban) şi a 
criticului de artă, a pictorului, personaj secundar… La ultimul, poate 
trebuia mai multă compoziţie actoricească şi fantezie scenică…şi 
scenografie. La fel şi scenele de mijloc, jucătorii de table. 
     În celelalte roluri: Lucian (Robert Tudor), Mimi (Luminiţa Borta), 
Valentin (Petre Dumitrescu), Delon (Dan Andrei), Mopsu (Adrian 
Duţă). 
     Scenografia a aparţinut Mirunei Varodi, regia tehnică: Emil 
Râpeanu; lumini: Cristea Florian; procesare media: Daniel şi Bogdan 
Dobrea; sunet: Albert Ileanca. 
 
      Rugăm conducerile celor două teatre vâlcene, să pună în scenă, şi 
ele, această piesă, dar şi „Cam târziu, domnule Godot!”, ultima a lui 
Doru Moţoc, să le joace în limba franceză şi engleză, atât la Bucureşti 
cât şi la Bruxelles. 
 
„Cam târziu, domnule Godot!” 
 
      Aşa cum spuneam mai sus, după reprezentaţia Teatrului din Piteşti 
cu piesa „Bust de femeie în lumină astrală”, de Doru Moţoc, autorul a 
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dat autografe pe noua sa carte de teatru, în română şi engleză (din ce în 
ce mai mult, iată, începe şi la noi tipărirea într-o limbă de circulaţie, 
deşi, noi am fi preferat limba franceză, pentru Beranger, care aparţine  
lui Eugen Ionescu-sigur, Godot este propriu lui Samuel Becket) 
intitulată „Cam târziu, domnule Godot!”.  
      Şi fiindcă veni vorba de el, dramaturgul nostru, membru al 
Academiei franceze, Eugen Ionescu a scris un astfel de teatru, încât mai 
mult ca oricare, dar mai puţin decât Shakespeare, l-a transformat într-o 
mare artă. 
 
     Godot, Godot, Dumnezeu şi Godot...Daisy, Jean şi Beranger, 
omniprezentul domn al lui Eugen Ionescu din „Ucigaş fără simbrie” şi 
„Rinocerii”, Beranger, care acum, în piesa lui Doru Moţoc, în secolul 
XXI, îl întâlneşte pe Godot ca într-o a doua venire...a unui Mesia! Da, 
Godot, care vine de undeva de Sus, şi, invers ca la prima venire, devine 
om; spre sfârşit, precum Beranger, personajul din „Rinocerii”, el îi preia 
locul şi cu o carabină în mână ne dă speranţa că va putea să salveze de 
la dispariţie, Omul. 
      Ca şi în piesa „Bust de femeie...” în care starea de fatalism a 
procesului de creaţie artistică apare ca evidentă (vezi şi un Pablo 
Picasso - cubistul, şi un Schonberg - dodecafonistul, piesa „Les 
Jocondes”, recenta punere în scenă de la Teatrul „Ariel”...), societatea 
omenească, pierzându-şi sensul acestei trăiri artistice, noua piesă a lui 
Doru Moţoc pune pe tapet o altă rinocerizare a societăţii; rinocerilor 
războiului dezumanizant, al secolului XX, opunându-le rinocerii noii 
revoluţii prevăzute de Jean Paul Sartre, prin 1968, rinocerizarea prin 
violenţă, crimă şi sex... 
      Textul noii piese de teatru este mai mult decât promiţător, el se 
înscrie pe linia conceptelor savante despre realitatea şi destinul omului 
pe pământ, aducerea personajelor principale din piesa lui Eugen 
Ionescu, transformarea lor inversă (inexistentă la Ionescu) lentă, 
biologică, ca într-un film de groază, din om în rinocer. 
      Aceste noi înfăţişări, în care graiul este pierdut, pierdută şi culoarea 
pielii, în care îşi face apariţia cornul dintre ochi, a rinocerilor cu 
apucături precum tânăra societate de astăzi, cea de a-şi arăta sexul în 



 154

public, de a ucide, de a-şi ucide trupul cu însemne tribale (tatuajele) 
venite dintr-o comună primitivă, ignorantă faţă de înaintaşi.  
      Dacă în piesa lui Ionescu, carabina lui Beranger numai ameninţă, 
încercând doar ca el, singurul rămas om, să-şi dovedească voinţa de a 
rezista fascizării „şi Daisy, şi Jean, şi Papillon... colegi de serviciu şi 
iubită, aderă la noua mişcare (fascistă n.n)”, în piesa lui Moţoc, 
Beranger ucide, se răzbună, este ucis (cu laserul), dar prea târziu, 
întreaga societate este rinocerizată, rămânând speranţa în Godot, că 
acesta venit de „dincolo” va deveni om şi va apăra această nouă pentru 
el redută, pământul, precum un Cristos nerăstignit şi ajutat de o Daisy, 
renăscută, folosindu-şi moralitatea rănită, precum o modernă „Marie din 
Magdala” (din romanul cu acelaşi nume al Hannei Bota)... 
     Textul, limbajul şi replicile personajelor, măiastru meşteşugit de 
autor, de multe ori în tonul personajelor lui Ionescu, este modern, 
dinamic, şi completat de sugestie şi mimică, ne prezintă un autor de 
teatru complex, pornit spre universalitate, la care problematica 
depăşeşte zona actuală a realităţii, ţintind în viitorul cu soare şi nori al 
destinului planetar... (Iunie, 2009) 
 
 
 
Veniamin Micle: Octoihul Ieromonahului 
Macarie 1520-2010, o carte scrisă şi tipărită la 
Mânăstirea Bistriţa. 
 
     Avem aceeaşi plăcere de a citi această carte, „Octoihul 
Ieromonahului Macarie 1510-2010” (500 de ani de la apariţia 
Octoihului), autor Arhimandrit Veniamin Micle (Editura Sfânta 
Mânăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului, 2010), precum am făcut-o şi cu 
„Viaţa Sfântului Sava, arhiepiscopul sârbilor”, autor, episcopul Nicolae 
Velimirovici, ceea ce demonstrează punctul ei de atracţie (comun la 
cele două titluri): erudiţia autorului concomitent cu înclinaţia sa pentru 
naraţiunea artistică, laică, pentru trezirea interesului general de ordin 
public... Veniamin Micle nu se rezervă intelectual într-o chilie de la 
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poalele masivului Buila, el este prezent printr-un fantastic efort în 
lumea noastră ştiinţifică, de cea mai mare actualitate... Care este ea?... 
Orice comunitate îşi caută eroi ai trecutului, care să certifice prezentul...  
     Arhimandritul cărturar de la Bistriţa narează nu viaţa unui sfânt, ci 
chiar viaţa unei cărţi, care, pentru regiunea noastră a devenit sfântă, prin 
efortul autorului, confirmându-se că ea a fost scrisă în această locaţie... 
Mânăstirea Bistriţa, acum, una dintre cele mai elegante şi valoroase 
artistic (clasic - romantic - românesc) lăcaşuri de cult a epocii 
contemporane (arhitectură central europeană, pictura renascentistă a lui 
Gheorghe Tattarescu), loc sacru şi de loc neglijat de istoria acestor 
locuri... 
    Iată, este a 57-a carte tipărită de Veniamin Micle!...Şi unde?...într-o  
încăpere minusculă (cu unul două aparate de copiat şi imprimat hârtie); 
el monahul, unul dintre cei mai cunoscuţi şi titraţi, şi nativ inteligent 
(meseriaş-artist pe toate direcţiile), reuşeşte, incredibil, să execute tot ce 
este tehnic legat de tipărirea unei cărţi (de la concepţie la legătorie), 
contrazicându-i pe toţi aşa zişi avizaţi, specialişti şi absolvenţi de studii 
(certificate de competenţe), care nu concep  că poţi să fii în acelaşi timp 
şi scriitor, şi popă, şi inginer, şi pictor, şi sculptor, da, chiar aşa  cum a 
fost şi Sfântal Antim Ivireanul, pe care românii l-au luat în braţe, dar 
prin prezentul de astăzi, neaducâmndu-i nici un omagiu real...Omagiul 
muncii, al tehnologiei în general! 
    Cartea lui Veniamin Micle este o mostră – şcoală  de cum trebuie 
făcută o carte în limitele legilor morale, care trebuie să asigure un 
„interior” curat...Literă constantă, mărime şi intensitate de la prima 
pagină şi până la ultima! Sublinierile personale sunt lipsite de trufie...La 
ora actuală pe piaţa noastră tipografică apar cărţi sub semnătura celor 
descrişi mai sus, ei da-profesionişti (!?) în arta scrisului, care sunt 
trădaţi de didacticism de prost gust subliniat şi prea evident arogant 
(bolduri, litere mari, prea multă subliniere, titluri); o inflaţie de titluri, 
unele anacronice, ataşate autorilor, subiecţilor preferaţi... repetate de 
zeci de ori pe aceeaşi pagină! 
     Am venit la domnia sa, renascentistul monah, să-i aducem câteva 
publicaţii ale noastre, dar şi cu o intenţie ascunsă de a ne tipări 
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următoarele cărţi la această tipografie, pentru noi, devenită, prin titlurile 
semnate de V. Micle, atât de celebră - a Mânăstirii Bistriţa.  
    Cartea sa, „Octoihul...”, celelalte cărţi, ne-au determinat la aceste 
epitete calitative...De fapt, tratând cu o mânăstire doream să facem un 
troc, să publicăm aici mai ieftin, să răspundem cu alte servicii, să nu 
mai facem jocul intens profitabil al tipografilor, care nu au nici o 
răspundere... Surprinderea noastră a fost maximă; la Bistriţa, 
Arhimandritul Veniamin Micle, pagină cu pagină, îşi realizează cărţile, 
indiferent de tiraj, singur!  
   Veniamin Micle devine, după această dată, după Macarie românul, 
unul din cei mai importanţi tipografi şi scriitori de literatură sacră... 
Octoihul său este o mostră imbatabilă în sensul celor scrise  mai sus!... 
Are atâtea dovezi şi date comparabile, mărturisiri scrise, istorice, o 
logică demnă de un maestru al ştiinţelor exacte, încât râvna sa de a 
demonstra că Octoihul a fost scris, desenat, matriţat şi tipărit  la Bistriţa, 
ne-a determinat pe noi cei câţiva, care iubim şi apreciem artele reale-
dintotdeauna, să o începem pe cea la care lucrăm deja, „O Istorie a 
Artelor Plastice Vâlcene”, chiar de la această carte, a lui Macarie, având 
un desen-miniatură care ţine de arta plastică a locului, mai mult decât 
celelalte arte (a scrisului, spre exemplu)... Litografia a existat înainte de 
apariţiei produsului maşinii tipografice...”iar preotul profesor Mircea 
Păcurariu scrie că, <<însuşi Macarie, ajutat de unii călugări români, a 
tăiat şi a lucrat literele necesare în Ţara Românească>>” (pag.22). 
Priviţi coperţile cărţii lui V. Micle, „Frontispiciu şi text din Octoih” 
(coperta I) şi „Biserica din planşa ilustrată a Octoihului” (coperta II), 
publicate şi de „Povestea vorbei” nr 2, 2010, şi „CULTURAvâlceană”, 
septembrie 2010, şi vă rog să faceţi un exerciţiu vizual, în memorie, şi 
să-mi spuneţi ce grafică artistică modernă poate rivaliza, ca măestrie şi 
sinteză, artistică, cu aceste desene (care întâi au fost desenate, apoi 
săpate, invers, în placă de lemn)... 
     Cartea lui V. Micle îşi începe aserţiunea asupra scopului urmărit 
(Octoihul lui Macarie s-a tipărit în 1510 la Mânăstirea Bistriţa), trecând 
în vedere cele doar două Octoihe tipărite la Cracovia-Polonia-1491, şi la 
Cetinje-Muntenegru-1494; autorii lor, tipografi, fiind Schweipoldt Fiol 
din Frankfurt pe Main, respectiv  ieromonahul Macarie, altul decât cel 
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de la Bistriţa-căruia V.Micle îi va spune „Macarie Românul”). Ambele 
Octoihe sunt tipărite în limba slavonă. Aspectul literelor primului 
Octoih este de inspiraţie moldovenească („M cu poale”, pag.18), iar a 
celui de al doilea este de inspiraţie italiană (pag. 19). În continuare 
scrisul lui V. Micle devine ferm în a demonstra paternitatea Bistriţei 
faţă de acest Octoih, care, „apare la 26 august 1510, în timpul domniei 
lui Vlad cel Tânăr sau Vlăduţ (1510-1512), cum citim în epilog: <<M-
am trudit pentru acesta şi am săvârşit noi aceste cărţi în anul 7018, 
crugul soarelui 18, al lunii 7, indiction 12, luna august 26 zile>>, deci la 
doi ani de la apariţia Liturgherului.” 
     Pentru compararea celor două liturghere care au acelaşi nume la 
autor, Macarie, Octoihul de la Cetinje şi Octoihul de la 1510, din Ţara 
Românească, Veniamin Micle face adevărate operaţii de detaliere 
grafică, aducînd ca dovezi mărturii autorizate, precum cea a lui Dejan 
Medakovic, care  întruna din lucrările sale („...”, Belgrad, 1958) observă 
că toate tipăriturile după deceniul 2 al sec. XVI, din sudul Dunării şi de 
la Veneţia, au o trăsătură caracteristică comună: folosec elementele 
zoomorfe la utilizarea iniţialelor (pag. 30, 31) ...Analizând Octoihul 
românesc, Veniamin Micle remarcă o planşă, „singura stampă de acest 
fel în tipăriturile sale”, în care sunt reprezentaţi sfinţii Iosif, Theofan şi 
Ioan Damaschin, iar „în fundal, vederea unei biserici” (cea de pe 
coperta IV a cărţii sale). Autorul (V. M.) remarcă, în privinţa grafiei, 
raportată la „Liturghier” (prima lucrare a lui Macarie, 1508) 
introducerea de litere noi (X), „neavând fineţea celor anterioare”...şi 
arată, că, după cum afirma B.P. Hajdeu, „ornamentaţia (...) nu derivă 
din stilul apusean a tipografiilor italiene, ci din  ornamentarea 
manuscriselor slave din ţara noastră, mai ales cele ale epocii lui Ştefan 
cel Mare...”  
    Analiza devine palpitantă, în continuare, şi este accesibilă oricui, care 
iubeşte logica...Alte date comparative: Prologul Octoihului 
muntenegrean este identic cu Epilogul Octoihului român...Dar 
înscrisurile care identifică autorul lor nu sunt identice („smeritul monah 
şi preot Macarie”-al nostru, şi „smeritul preot monah Macarie”- al 
sârbilor, identificat, ultimul, cu cel semnat şi pe Octoihul veneţian din 
1494, care are adăugat, „din Cernagora”).  
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    Pe parcursul înaintării în lectura cărţii, V. Micle măreşte frecvenţa 
afirmaţiei că Macarie de la Cetinje nu este acelaşi cu Macarie de la 
Bistriţa...de ce Bistriţa?...fiindcă desenul bisericii din stampa Octoihului 
este acelaşi cu descrierea bisericii de la Bistriţa din acei ani, în care cele 
două clopote, şi cultura viţei de vie, aparţineau şi acestui aşezământ din 
sec XVI... Considerăm acest argument iconografic ca fiind unul dintre 
cele mai puternice şi, împreună cu cele de ordin ortografic şi lingvistic, 
semantic – din belşug aduse din istoria scrisă de-a lungul timpului de V. 
Micle, susţinem şi noi ipoteza că la Mânăstirea Bistriţa a existat încă din 
acele vremuri preocupări care să genereze mai târziu, aici, ca şi în altă 
parte, atâta preocupare pentru arta tiparului ... (Octombrie, 2010) 
 
 
 
Mădălina Florea: Poeme cu supravieţuitor 
 
     Vineri, 29 octombrie 2010, în sala multimedia a Bibliotecii Judeţene 
a avut loc o lansare de carte programată pentru ora 13 (o oră foarte 
potrivită pentru o minte odihnită, capabilă să reţină ceva din rostul 
poeziei în aceste jalnice timpuri), o carte de poezie, bilingvă: „Poeme cu 
supravieţuitor/ Poems with Survivor” de Mădălina Florea, apărută în 
editura Rawex Coms, Bucureşti, 2010...Redactorul cărţii este 
Passionaria Stoicescu, cunoscută scriitoare din Bucureşti, 
tehnoredactarea este semnată de Raluca Tudor, grafica-coperta, 
aparţinând Doinei Micu; traducerea în limba engleză este făcută  chiar 
de poetă, profesor de limba engleză la Universitatea din Amsterdam... 
      La întâlnirea de la bibliotecă, începută cu 40 minute întârziere 
datorată unei şedinţe de lucru interne- invitaţi din afară fiind doar câteva 
persoane, au participat cadre din această instituţie, care au arătat un 
deosebit interes prezentărilor făcute de Monica Cosac (moderatoare), 
Passionaria Stoicescu, referenta cărţii, şi Mădălina Florea (în 
final)...Personal, întârzierea mi-a prins bine, fiind unul dintre invitaţi, 
având posibilitatea să citesc majoritatrea poemelor, ...cu o alură artistică 
de înaltă simţire artistică... 
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     Mădălina Florea, născută în 1971, la Ploieşti, prin uşurinţa 
lingvistică specifică oricărui trăitor în spaţiul multietnic, devine anglist 
şi turcolog, după ce absolvă Universitatea din Bucureşti 
(1994)...licenţiată în filologie, şi, după ce absolvă Universitatea din 
Amsterdam, lingvistică generală şi predarea limbii engleze...Locuieşte 
în Olanda, unde este profesoară de limbi străine (curent patru limbi...). 
Debutează, iată, la 39 de ani, cu o carte de poezie („obligatoriu” în două 
limbi) prin care îşi adună întreaga gamă de trăiri ale trecutului şi 
prezentului, le prezintă publicului într-un mod realist, dar structurat 
modern (aproape postmodernist-postromantic) pe alura pornirilor 
proprii, spre exterior, directe şi fără artificii ligvistice şi metaforice...Nu 
se vrea de meserie poetă, ci doreşte a fi purtătoare de trăiri artistice 
sincere, purtătoare de mesaje lirice şi de ce nu, civice...”Sânge al meu/ 
ia o pauză,/ odihneşte-te.../     Ştiu că eşti aici/ permanent-/ ceas 
elveţian/ zvâcneşti regulat/ lună de lună,/ an de an,/  (...)  opreşte-te din 
alergătură,/ poate ţi-e greu să mă urmezi/ şi să mă susţii/ într-un aşa 
întortocheat traiect-/ cu sufletul la gură...” (pag.20 „Sânge al meu, 
odihneşte-te”) Cred, poeta Mădălina Florea, a dorit ca volumul său să 
fie purtător şi de un anume fir autobiografic, stări trăite, unele de mare 
frustrare venite dintr-o lume a trecutului nu prea îndepărtat şi care 
şterge palida lumină a unui trai asigurat – necesar, atât cât trebuie, 
îmbelşugat! ...anii 80...”Mă doare spatele mamei/ (...) Cândva a cărat 
saci/ de cartofi-recolta strânsă/ după tractorul comunist/ care nu aduna 
tot/ spre binecuvântarea sătenilor săraci/ şi blestemul oaselor ei/ fără 
plânset vreodată/ sub toate greutăţile...” (pag. 6 „Nereuşita mângâiere”). 
Şi tot în aceeaşi gamă se înscrie poezia „Poem cu supravieţuitor” de la 
pagina 10...”Am supravieţuit andrelei/ de sfârtecart fătul cu ea,/ sucului 
de muşcată şi anghinarei,/ cremelor cu farmece/ uleiurilor de iarbă slută/ 
şi fierturii de tras pe burtă...”  
     Departe de locul natal străinul nu se poate rupe sufleteşte de părinţi, 
de vecini şi de rude, de mirosul specific al propriei patrie, de mirosul 
fructelor, al florilor, de mirosul cozonacului de casă, dar şi de noua 
situaţie de cetăţean ambulant prin gări şi aeropoarte, servicii de 
stabilizare cetăţenească etc...”uneori am mâncat şi am aţipit pe apucate” 
sau „Ţii minte cozonacul de acasă?/ Cu mama am învăţat să-l frământ-/ 
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mă frământă acum pe mine totul/ mă creşte, mă loveşte, mă toarnă/ în 
forme străine, dar şi de pământ...” (pag. 16 „Străinul cuvânt”). Trebuie 
să recunoaştem, în aceste cinci versuri, mult mai mult decât simpla 
redare a stării de nostalgie asupra produsului hrănit din mâna mamei; 
trebuie să vedem încântarea - frământarea asupra propriei fiinţe, care, 
precum în extazul ţintit pe mirabila sămânţă a marelui poet transilvan, 
constată transformarea pozitivă a propriului trup-nud pe pământ străin... 
Oricum, prin cartea sa, Mădălina Florea se arată a fi o conştiinţă bine 
încetăţenită în mirajul destinului propriu, a cărui măsură, pe lăngă cea 
aformal poetică (stil liber de orice factură teoretică) este şi una eseist 
psihică- chiar filozofică.  „Când ei se uită prin mine/ cu o nemaivăzută 
încleştare de gură,/ cu o privire mai mult decât goală,/ eu – redefinită,/ 
cu toate diplomele în poală,/ realizez că sunt mai puţin/ decât cel mai 
oarecine oarecine-...” (pag.26 „Copiii altora se uită prin mine”). 
Încheiem acest parcurs prin volumul Mădălinei Florea, „Poeme cu 
supravieţuitor”, cu acest poem „Icoane în Amsterdam”, uşor feminist 
(totuşi, avem de a face cu o femeie autor), dar atât de sugestiv 
(sugestivitatea, fondând stilul, părând, dar deloc prozaic) privind 
diferenţa de fond uman între cetăţeanul de formaţie oceanică şi cel 
crescut în pura credinţă a icoanelor de pe pereţi, eventual cu candelă 
veşnic aprinsă... Observăm şi accentul romantic despre care vorbeam la 
început... ”Stau în pat,/ mă uit la cele două icoane/ de pe peretele de 
vizavi/ şi-mi amintesc întrebarea lui:/ <<Ce caută astea aici?>>    <<Se 
potrivesc cu draperiile>>/ am îngăimat, în loc să-i spun/ că mă apără pe 
mine de frici...(...) Poate că i-aş fi dat şansa să-mi zică/ mai curând 
măcar cu o zi:/ „frumoasa mea icoană” sau/ „eşti tânără şi frumoasă,/ 
uită frica,/ te voi lua în braţe şi vei trăi!”... (Octombrie, 2010) 
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La Muzeul de Artă, Linu Cătălin Dragu Popian a 
lansat Memoriile lui C.C.Popian 
 
    Joi 22 iulie, la Muzeul de Artă (Casa Simian), iubitorii Râmnicului au 
asistat la lansarea celor trei volume de memorii scrise de Constantin C. 
Popian (1882-1969): profesor, actor, regizor, autor de piese de teatru, 
cuplete şi vodeviluri-scriitor; lansarea având loc în prezenţa celor doi 
nepoţi ai săi, Bogdan Popian şi Linu Cătălin Dragu Popian, ultimul, 
autorul acestei ediţii tipărite - Editura „Agnos”, Sibiu, 2009 - cu ajutorul 
Sfintei Mânăstiri Crasna, din Prahova, căreia i-a asigurat şi îngrijirea de 
ediţie (în parte fiind şi autor...o muncă titanică care a avut de înfruntat 
„vremurile” pe parcursul a două secole şi trei sisteme social politice): 
...peste trei mii de pagini, deosebit de vii! 
    „O carte monument”, cum aveau să-şi intituleze acest „proiect”, al 
lansării, cei doi moderatori, Gheorghe Deaconu şi Bogdan - Florian 
Popian; pe lângă această lansare, cei doi, organizând şi o mică expoziţie 
de afişe cu spectacolele date de C.C.Popian. 
    Organizatorii, Ateneul „Meşterul Manole” şi Fundaţia „Constantin 
Popian”, sub egida Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale, au asigurat o desfăşurare fluentă, vorbitorii, Gh. Deaconu, 
B. Popian, L. C. Dragu Popian, Dumitru Bondoc, Aurel Stoican, 
subliniind personalitatea „maestrului” dispărut, dar activ ca nimeni altul 
până la ultima suflare a vieţii... S-a evocat şi din sală, o mărturisire 
recentă a preotului Gheorghe Petre – Govora, care, la cei 100 de ani ai 
săi şi-a amintit un moment nu lipsit de umor-provocat chiar de C. C. 
Popian ...când au jucat împreună pe scena seminarului (cu celebră trupă 
de teatru, alături de cea a Episcopiei) el seminarist, maestrul-profesor de 
arte (lucru manual)... Pe scenă, maestrul îi pusese gaz, într-o sticlă, în 
loc de ţuică (era o scenetă moralistă despre viciile elevului de seminar) 
iar când Gh. Petre a scuipat gazul a venit şi replica „ce mă, nu-ţi mai 
este sete?...vezi, că băutura nu te duce-n rai!” 
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O viaţă de om 
Constantin C. Popian şi viaţa artistică a vâlceană 
 
     Se învârteşte lumea cu noi-muţi de uimire-să vedem cum un secol 
mai înainte, asociaţii culturale funcţionau pe aceste meleaguri, pentru 
toţi, nici pe departe ca acuma - doar pentru unii, care sunt specialişti;  şi 
cu ce concentraţie de personalităţi, creând un „dute vino” în spaţiul 
cultural vâlcean prin lumea divină a artelor -  ce ordonat amestec uman: 
Constantin Mihăilescu, Constantin Popianu, Theodor Geantă, Gh. 
Bobei, I.I. Alexandrescu, Vartolomeu Stănescu-marele episcop de 
Râmnic, George Enescu, Eliodor Constantinescu, Emil Ştefănescu, 
Tony Bulandra, Constantin Nottara, sunt doar câţiva din eroii (unii 
pasageri prin Râmnic pentru câteva zile, ore) acestor  „Memorii” 
semnate de C.C. Popian, adevărată enciclopedie despre toţi Popienii...şi 
nu numai. 
   ...Să vedem, frumos (pozitiv), vorbind despre regii României; despre 
ruşi (fără Stalin şi „comisarii bolşevici din prima linie, pe care doar 
soldaţii roşii îi împingeau în braţele germanilor”-C.C Popian, vol 2); 
despre legionari; despre substanţa „germană”, care în mai multe rânduri 
ne-a „scuturat”, ordonându-ne, ca popor...Hohenzolerii prin Carol şi 
Ferdinand, austriecii în Oltenia şi apoi în Bucovina; ei, chiar germanii, 
în al Doilea Război Mondial... şi de ce nu saşii, acum o mie de ani şi, 
acum, iară...prin Klaus Johannis, primarul dintodeauna al Sibiului...şi 
atât de susţinut în ultima campanie prezidenţială de gruparea „Geoană-
Mirelle Mathieu”! 
...Să vedem, să citim cu plăcere, că în Râmnic se juca teatru, nu glumă, 
se scria teatru (C.C. Popian şi Al. I. Dumitrescu – Colţeşti – chiar 
primar în 1930) se monta vodevil, operetă, exista o orchestră condusă 
de Theodor Geantă-compozitor (care ne-a fost şi nouă, cei născuţi după 
1950, profesor la Şcoala de muzică - de vioară, de trompetă, de 
violoncel sau contrabas, de teorie a muzicii)...Ce viaţă culturală (laică) 
exista!... şi unde?! Chiar sub oblăduirea directă a Episcopiei, condusă de 
Vartolomeu Stănescu (şi Popian, şi Stănescu, merită câte o statuie-
decentă-în zăvoi sau pe explanada din faţa Palatului episcopal-şi nu cu 
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aprobarea comisiei pentru monumente de for public – care ne face ţara 
de râs...) şi care avea trupă de teatru la Seminarul teologic... trupă la 
Mânăstirea Bistriţa... 
   Toate  întrunirile din centrele parohiale (la Turnu Severin prin 1937 se 
atingea cifra de 1000 de spectatori din care 600 preoţi-iar C.C.Popian 
recita în uralele tuturor „Greva fierarilor”- compoziţie proprie, ca de 
altfel tot ce juca sau recita fiind scris sau adaptat de el...) se desfăşurau 
conform programului stabilit, ritual, dar în final, preoţimea, „de la 
vlădică la opincă”, dorind să se delecteze cu lumea regăsită în teatru, 
lumesc, în adevăr, cum altfel a sugerat şi Voltaire când spunea că 
„Teatrul este tot ce spiritul uman a inventat mai util pentru formarea 
moravurilor şi poleirea lor. Este capo-d’opera societăţii”... Sau, merită 
amintit aici, şi crezul artistic al autorului Memoriilor, care considera că 
„arta dramatică este superioară oricărei alte îndeletniciri”... 
   ...Şcoala medie de băieţi - liceul Lahovary – avea echipă de teatru, 
condusă de Eliodor Constantinescu, în trupă, jucând împreună cu elevii 
şi profesorul de lucru manual (legătorie, traforaj şi sculptură) de la 
seminar, Constantin Popian – de abia în 1943 el funcţionează la 
Lahovary ca profesor suplinitor...(panou de absolvire promoţia 1943-
1944). 
   ...Dar cum să uităm, şi să nu amintim paginile în care ni-l prezintă pe 
unul dintre marii profesori ai Râmnicului, de la această citadelă a 
învăţământului, Liceul Lahovary, C.G. Mihăilescu, care avea curtea 
personală plină cu grămezi de lut, şi care au dat pe rând formă plastică 
bustului lui Barbu Ştirbei de pe formidabilul grup statuar din Zăvoi, 
1920; al lui Brâncoveanu de pe fântâna construită de pietrarii italieni 
conduşi de A.Copetti, din faţa Primăriei; bustului lui Pleşoianu din 
cadrul Şcolii de Artă şi Meserii...”Cocoşilă” îi spuneau elevii lui C. 
Mihăilescu, cel care avea Belle Artele bucureştene, muncea de 
dimineaţa până seara şi era cumnat cu Ioan Iordănescu, sculptorul de la 
Craiova, care a realizat cu aceeaşi tehnologie, ca a lui Mihăilescu (sau 
viceversa), monumentul cu adevărat sobru şi artistic al Independenţei de 
pe dealul Capela....Câte oraşe din Europa de sud est aveau atunci un 
prefect doctor, ca Gh. Sabin....! Trebuie spus, citim în memorii, câte 
biserici, mănăstiri şi monumente au fost renovate sau construite cu banii 
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rezultaţi din spectacolele date de C. Popian!... Aşa şi monumentul din 
Zăvoi, onorariul lui Mihăilescu a fost plătit cu bani din spectacolele lui 
Popian... Obişnuit, biletele, funcţie de apropierea de scenă, costau 5 lei, 
şi 10, şi 50, şi 100 - după pungă şi rostul spectacolului...Să audă 
contemporanii, cum se făceau bani pentru cultură, de unde proveneau 
ei, odată... Aici trebuie citită şi cartea lui Gh. Dumitraşcu, „Epopeea 
Independenţei României în conştiinţa vâlcenilor”, ed Almarom, 2003, 
unde ni se prezintă, printre altele, şi cum a construit acest monument 
(bani, aprobări, timp şi spaţiu), celebrul prefect Gh.Sabin... 
 
Ce mare discrepanţă (aceaşi ca între toate segmentele realităţii) între 
mişcarea culturală din acea perioadă - de la începuturi şi până în 1947 – 
şi perioada de după 1989 şi până astăzi...Prima, una a manifestării ca 
venind din necesitate, şi a doua-ultima, ca fiind aproape falsă având ca 
motivaţie necesitatea culturii de a fi proprietate de stat! 
  
     Memoriile lui C.C. Popian, „O viaţă de om”, vol 1, 2 şi 3, împarte 
perioada de activitate a „Maestrului”(atribut dat în lucrare „autorului”, 
de către cel care a îngrijit ediţia, aproape 2000 de pagini; nepot, Linu-
Dragu Cătălin Popian) în trei perioade: 1882-1912, 1913-1944, 1945-
1969 care urmăresc, fiecare, cronologic, şi asta este foarte bine, 
simultan:  elevul, tatăl, profesorul, actorul, regizorul, scriitorul, 
cetăţeanul, în mediile în care acţionează, şi scanarea lor: odată, în 
planuri diferite ca surse de informaţii-Maestrul, Nicolae Popian, Dragoş 
Popian, Tity şi Linu Dragu Cătălin (însemnări-memorii), dar şi alţii 
(scrisori); şi a doua oară, „scanare tridimensională” în timp şi în 
adâncimea spaţiului european...(aspecte din criza românească pe 
orizontală şi, în adîncime, în Ţara Sovietelor - câţi franci face rubla, 
câte grade sub minus sunt în Serbia (minus23),  comparativ cu 
Spitzberg (minus 5), în Austria, adică ce mai: „o lume pe dos”. 
    Dacă în I-ul volum tratează copilăria şi anii de Şcoală Normală din 
Bucureşti (a „Societăţii pentru învăţătura poporului român de la Sf. 
Ecaterina”) unde mai vârstnicii pedagogi şi preoţi-celebri ai timpului, 
Vartolomeu Stănescu şi Eliodor Constantinescu nu uitau seara să adaste 
la Grădina „Bela Vista” şi să mai strecoare 1,5 lei bacşij Madamei 
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Drăgana, căntăreaţă cosmopolită (după modelul căreia, mai târziu, la 
Bistriţa, la poarta mănăstirii, a înfiinţat grădina „Paradis”- „ptui drace” a 
exclamat îmbufnat Vartolomeu Stănescu când a descoperit-o, episcop 
fiind, deja, dar admiţând-o în peisaj după ce Popian i-a amintit de 
clipele trăite la „Bela Vista”), perioadă tratată aproape ca roman, cu 
largi veleităţi scriitoriceşti; volumul II, 1913-1944, cuprinde pagini de 
reală expresie artistică şi documentară (!), apărând aici aproape întreaga 
creaţie originală de teatru şi poezie, de spectacole-actorie, dar, interesul 
cititorului fiind captat la maxim mai ales în paginile închinate Primului 
Război Mondial, perioadei de detenţie în lagărele din Germania... 
Extraordinare pagini în care societatea umană, europeană, în tot 
complexul ei este redată lucid, cu argumente simple, practice, care 
atestă potenţialul tehnic social militar artistic al unei naţii capabilă, pe 
cale armată, peste câţiva ani, să cucerească lumea...Istoria a demonstrat, 
că a cucerit-o!...că de fapt a câştigat războiul, iată, acum! 
     Considerăm „Memoriile” lui C.C.Popian una dintre cele mai reuşite 
apariţii editoriale, din ultimii ani, şi nu ar fi lipsit de interes să apară şi 
altele, pe domenii, desprinse din aceste memorii... (Iulie, 2010) 
 
 
 
Leon Dură - Pacea măslinilor 
 
    La Ed. Logos, Râmnicu Vâlcea, 2010, a apărut cartea preotului Leon 
Dură, finul scriitorului şi publicistului Leon Baconski (frate cu 
A.E.Baconsky - sărbătorit recent la Călimăneşti, 85 de ani de la naştere, 
loc şi eveniment la care ne aşteptam ca acest fiu al Fedeleşoiului (aici a 
slujit preotul basarabean din Hotin, Eftimie Baconski, avându-l cântăreţ 
pe Vasile Dură - o perioadă primar); …o carte de esenţă informaţională, 
între laic şi religios. Realizarea coperţii şi tehnoredactarea aparţin lui 
Valentin Piţigoi...binenţeles, după ideea autorului! 
    Vedem pe copertă  Menora de la Sinagoga din Roma! Cartea este 
binecuvântată de Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi are, 
în loc de prefaţă, poemul „Cinsprezece ani” scris (şi remarcat de 
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redacţia noastră încă de la precedentul volum) de Alexandru Dură,  poet 
în perspectivă, adevărat moştenitor al  poetului L. Dură... 
    Avem de a face, din nou, cu o carte a esenţelor spirituale ortodoxe, şi 
despre viaţă; ni se dăruieşte părintele scriitor după exemplul marilor 
înaintaşi, dovedind o înţelegere a adevărului văzut pe ritm de metaforă 
şi  rimă de sublim vers precum în cartea Apostolilor neamurilor...Da, 
iată, poezie şi proză, ambele scrise într-o suflare după un vitregit secol 
şi sfârşit de mileniu, început de mileniu trei...O carte ca o adiere de 
putere, potenţând firavul omenesc, om înstafiat pe lespedea lumii 
prezentului, dar care va primi forţa de înălţare, doar după câteva clipe 
de înşiruire-citire, să se ridice şi să-şi proiecteze viitorul cu privirea 
înspre steaua răsărită, ca pentru un parcurs sigur spre sfârşitul 
mileniului III... 
 
    Referitor la iluzoricul comunism creştin, aproximativ până acum, dar 
dat ca sigur în viitor (nu şi declarat - decât poate prin emisiunile 
domniei sale de prin 2007-2008), şi posibil, practic, conform teoriei 
marxiste; toţi, care ne-au condus până acum, ne arată un trist adevăr: că 
au vândut pe Iisus, aşa cum nu a făcut-o în nemernicie proprie, nici 
măcar Iuda! 
 
 
 
Alexandru Florin Ţene – Cărticica de dat în 
leagăn gândul... 
 
     Ediţia a III-a revăzută şi adăugită - Povestiri onirice - „Cărticica de 
dat în leagăn gândul”, de Al. Florin Ţene, în Editura Fundaţiei Culturale 
„Ion D. Sârbu”, Petroşani, 2010... Am fost atraşi de această carte când 
am văzut numele consilierului editorial, Dumitru Velea, cel cu care, 
acum 40 de ani împreună cu Constantin Poenaru, autorul „Balenelor” 
subersive, la Drăgăşani, încercam să luăm legătura pentru întemeierea 
unui cenaclu literar judeţean al elevilor... În 1968, se înfiinţa, şi datorită 
efortului nostru, celor din gruparea „Balenelor”, Societatea  artistică a 
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elevilor, sub coordonarea  profesorului C. Rădulescu (şahistul de mai 
târziu, prof. la Sc. nr. 4). 
     Alexandru Florin Ţene scoate această „cărticică” , a treia oară, 
fiindcă în primul rând ea este o carte de cultură, şi când spun cultură mă 
gândesc la acea noţiune atât de necesară, vitală, astăzi controversată, 
într-o societate (aflată între milenii), atât de bulversată de modernism 
ieftin, de anticultură... Cine o citeşte se îmbogăţeşte, devine mai 
cultivat, acesta este rostul cărţii. Cartea nu are alt rost! În câteva pagini, 
una două, format mic, în câteva fraze, Al Florin Ţene ne pune în contact 
cu cele mai importante figuri ale culturii universale, ale culturii române, 
o fixează pe aceasta din urmă în rândul marilor culturi ale lumii... Aşa 
se întâmplă cu Eminescu (veşnicul Mihai Eminescu, publicistul şi 
poetul), cu Brâncuşi şi cu George Enescu - cel căsătorit cu Maruca, 
Enescu din tablou cu zâmbetul enigmatic, şi vioara în mână (enigmatice 
au rămas şi opusurile sale pentru vioară şi pian...şi ne mirăm cum de 
melomanul Ţene, nu se visează împreună cu George Enescu la 
memorabila întâlnire cu Luchian, acesta aflându-se înspre finalul 
vieţii... Ni s-a părut această schiţă literară atât de reuşită, „Mănuşa de 
box”, aproape cehoviană, o întâlnire de gradul IV, într-o privire şi trăire 
atât de „alunecoasă”, chiar ca într-un vis-în care scena nu poate fi 
fixată; o lume fără frecare-timp imponderabil, ca într-un racursiu 
cinematografic; informaţia vizuală alunecă dinspre Maruca (de pe 
sofaua grena) şi mobile grele cantacuzine, înspre un soţ ca G. Enescu-
celebru violonist, înspre Mişu Cantacuzino, Nae Ionescu „zâmbind 
complice-ibovnic”; acum, sonată Enescu - Cella Delavrancea (în viaţă, 
între toţi, atâta legătură), în plan mai aproape, cvartet L. v. Beethoven, 
ce simulacru, cu Rădulescu la violă şi Lupu la violoncel (Doamne, ce 
alunecare, punând personajele în eopcă istorică) şi în final subiecţii 
ieşind nu din palatul Mărucăi, unde au avut loc scenele, ci dintr-un bloc 
probabil clujean cu 5, se spune! ... ba nu, cu 8 etaje - ar fi posibil, ca 
într-un veritabil...Glisando!  
    Bravo maestre, ce minunată trecere în timp, ce eficace informare, ca 
pentru un abecedar  cultural! Un studiu gratuit, fără bani, cine citeşte 
această carte creşte cultural, se-ndeamnă să mai citească, să mai meargă 
la cinema, să iubească muzica, artele, poeţii, filozofii... Sau întâlnirea cu 
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Cezanne, în muzeul din Paris, el, românaşul nostru cu câteva sute de mii 
de lei, sperând să –şi îmbogăţească colecţia, acest lucru nici chiar în vis 
nefiind posibil...” „ - Hm! – mârâi în barbă (Nicolae Iorga) sunt pictori 
care-s stele şi alţii simpli licurici. Tablourile lor sunt moarte, dar vrăjite, 
pe care le învii cu viaţa ta.”...Texte parabole, ca în stările de vis trecând 
de la o scenă la alta, paradoxale, dar punctate (textual) şi de o „ saga” 
personală a poetului ce îşi dezvăluie inteligenţa, hâtră; iată, întâlniri 
între Vollard, Matisse, Cezanne, ...Nicolae Iorga care-i critic şi poet! 
Toate povestirile sunt de comentat, îmbogăţesc în idei cititorul, şi 
rămâne cum am stabilit: text bijou, scriitură eficientă, cultură maximă.... 
Schubert, în visul său, este chiar el cu 700 de lieduri scrise, iar catedrala 
gotică are pereţii bisericii ortodoxe... Din aceste pagini, literar măiastre, 
transpare conceptul educaţional de inteligenţă al artelor...O ho, ho, ia 
uite trăitorule: ”eram obosit de atâta întoarcere, cale de aproape două 
secole, şi murmuram cuvintele din Romani 5:20...dar unde s-a înmulţit 
păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult...”.( pag. 22);...păcatul 
cunoaşterii! ...sau despre marii poeţi ai lumii: ”- Ce-a fost asta bunicule? 
– Sunt prietenii noştri. Se întorc şi ei, din când în când, să respire aerul 
Crăciunului de la noi.”( pag.24)... Formidabil, pagina 26, „Nu există 
prietenie între doi oameni, dintre care unul să nu vrea să audă decât 
adevărul, pe când celălalt este gata să mintă” (...) ”Aerul curat al nopţii 
ne-a înviorat. De mână toţi patru ne grăbeam spre ghetourile noastre 
vopsite în cenuşiu. Comunismul ne confiscase până şi culorile.” (pag. 
29 - „Prietenul meu, omuleţul cu mers de raţă”). Brr!...Parcă mi-e frig. 
Bine spune Sabin Bodea, prefaţatorul acestei ediţii: „ o carte pe care nu 
o mai laşi din mână”! ...spunem şi noi: dar e mult mai mult decât „o 
cărticică”. 
 
 
 
Alexandru Lăpuşneanu la Teatrul Ariel 
 
       La Teatrul Ariel, Sala Ostroveni, duminica trecută, 29 11 10, a avut 
loc un eveniment  artistic specific, de mai multă vreme aşteptat în 
Râmnicu Vâlcea, spectacolul cu piesa „Alexandru Lăpuşneanu”, o 
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adaptare a celebrei nuvele istorice scrisă şi publicată de Costache 
Negruzzi în primul număr al revistei „Dacia literară” , 1840, o nuvelă, 
încadrându-se în conduita literară a vremii impusă de Mihail 
Kogălniceanu, anume, producţia artistică istorică, pe care omul politic 
de atunci, visând la predestinarea naţiunii române ca fiind una dintre 
cele glorioase, europene, o aşeza la baza culturii acesteia, în mare 
devenire...”la trecutu-ţi mare, mare viitor”...cum spunea poetul nostru 
„fără pereche”. Să mai adăugăm (nu în totală necunoştinţă de proiectele 
Teatrului „Ariel”), că, după cum nota şi Liviu Leonte, nuvela „este o 
adevărată dramă, cu un conflict violent, dezvoltat într-o impetuoasă 
progresiune, travesată de explozii pasionale, pe un fond de uimitoare 
înţelegere a istoriei”, sau, citându-l pe George Călinescu, nuvela „ar fi 
devenit o scriere celebră ca şi Hamlet, dacă...” (după această montare, 
Arielul, demonstrând că are deschis drumul către producţia de tip 
shakespearian n.n)... Am încercat să fac această incursiune în istoria 
personajului istoric, al lui Costache Negruzzi, căci nu puţin surprins am 
fost după această mai mult decât importantă montare scenică, de vocile 
unora, după spectacol, care vorbeau cu prea mult entuziasm de 
„glorioasa” punere în scenă, în 1982, a lui Dan Micu, de abaterea de la 
textul istoric... Da, surprins, dar mai ales după ce am vizionat de câteva 
ori principalele scene, filmate chiar de la un metru, doi, de figura 
actorului(lor), expresiile feţelor lor, dicţia neacustizată... Am constatat, 
în consecinţă, că toate „suprafeţele” verbale (sigur, şi scenografice!...şi 
regizorale), aproape sintagme devenite în timp, expresii celebre, din 
intriga nuvelei lui Negruzzi sunt ...respectate, şi constituie axa după care 
a fost adaptat textul, sunt puncte nodale în scenariu, piesa „Alexandru 
Lăpuşneanu”, interpretată de actorii Teatrului Ariel fiind jucată exact în 
tenta despre care vorbea, referindu-se la nuvelă, mai sus (în referinţa 
noastră), Liviu Leonte... Impresionante realizări scenice semnate de 
Gabriel Popescu, în rolul lui Alexandru Lăpuşneanu, mai ales în scena 
botezului sau cea a morţii „cuprins de friguri”, şi în care tânărul şi 
vicleanul boier, mai tânăr, Stroici îi toarnă restul de otravă pe gura 
deschisă cu pumnalul; ... sau cele ale lui Cornel Şerban, în atâtea scene 
ale „nebunului”, un real „liant” între toate personajele, dar şi între 
replicile acestora; ...explicând, subliniind, dar şi îndeplinind rolul 



 170

naratorului (shakesperian) medieval-invizibil, ... în piesă, convingător şi 
dinamic! ...Alin Holcă, sobru, parcă vinovat fiind de tot ce se întâmplă, 
dar aproape şi de neclintit faţă de „imperatorul”său...  
    Ariana Şerban, Doamna Ruxandra, expresie şi dicţie foarte bună... şi, 
Dan Constantin-mitropolitul, şi Alin Păiuş-Moţoc, fiecare, joacând 
dezlănţuiţi în limitele rolurilor...  
    O noutate actoricească s-a produs pe scena Arielului: ...la premiera cu 
piesa „Alexandru Lăpuşneanu”, un alt personaj - cheie, privind intriga 
politică dintre Lăpuşneanu şi boierii ţării (boieri dintr-o altă partidă 
decât a Moţoc-ului, cei grupaţi în jurul „conservatorului” Veveriţă), 
boierul (gânditor) Veveriţă a fost interpretat de Lucian Marin, nici un 
altul nefiind mai potrivit-imagine şi dicţie, şi care în două - trei replici 
realizează legătura dintre personajul istoric, da, chiar Lăpuşneanu, şi 
mediul social al timpului său, medieval (întâmplător cu aluzie la cel 
contemporan, invers cu realitatea-netextual: „am să vă belesc pe voi şi 
nu ţara, spune Lăpuşneanu - în permanenta criză, de atunci, plata către 
turci); Veveriţă poartă dialogul cu vodă, dar expresia sa este adresată 
sălii... O scenă abilă prin care partida boierilor, puternică, îşi scuză 
prima trădare...istorică. 
     Toate au plăcut spectatorilor din sala din Ostroveni... scenografia, 
Doina Migleczi (ciubărul din care se ridică, apar cei trei „camarazi” din 
rolurile principale ale piesei, este magistral scenic şi ne aminteşte de 
uriaşa sferă din care apare Iocasta, personajul din piesa cu acelaşi nume, 
scrisă de Constantin Zărnescu - apropo, teatru Ariel, nu uita de acest 
mare dramaturg valcean, autorul pieselor „Iocasta” şi „Dracula în 
Carpaţi”) şi jucată pe scena Naţionalului clujean acum 7 ani de o trupă 
din Grenoble; sunetul-coloana sonoră sunt semnate de Cristian 
Gomboşanu şi Alin Păiuş, şi am remarcat implicarea în spectacolul „din 
umbră” - afişe, butaforie, a talentatului grafician Bogdan Constantin... 
Să spunem, să o felicităm, că Doina Migleczi este regizorul, autorul 
„total” al acestui spectacol având un scenariu declarat a fi compus după 
Macarie, Azarie, Ureche, Negruzzi şi scene de Dan Micu...Am înţeles, 
de la organizatori, că este un spectacol închinat memoriei acestui 
„creator” al teatrului profesionist vâlcean: Dan Micu!   
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Nelu Barbu: Alifantul 
 
     Iată, Vâlcea, Râmnicul, Băbeniul, trebuie să-şi includă în 
patrimoniul dramaturgic un nou autor, o piesă de teatru nejucată încă, 
dar tipărită la Editura Conphis, Râmnicu Vâlcea, 2010, graţie 
cunoscutului profesor Nelu Barbu, şi care se numeşte „Alifantul”... 
     Nelu Barbu este cel, care împreună cu Ioan St Lazăr, Costea 
Marinoiu şi Felix Sima, a scris „Casa de sub pădure - In memoriam 
Dragoş Vrânceanu (1907-2007)” Ed. Offsetcolor, Râmnicu Vâlcea, 
2007. El este cel care în urmă cu jumătate de an ne-a dat (la 
CULTURAvâlceană) o copie după ce a tehnoredactat această piesă, dar 
noi nu ne-am vrednicit a scrie ceva, decât acum, când a tipărit-o. Este 
bine că n-am publicat nimic, rău este că nu am comunicat cu domnia sa, 
căci astăzi surpriza celor care o citesc este enormă... Asta am înţeles de 
la invitaţii care au vorbit la lansarea acestei cărţi la Biblioteca 
Judeţeană, 02 mai 2010, spunem acum, după ce am citit-o atent. 
     Prefaţată de poetul Ilie Gorjan, conferenţiar universitar, general (în 
retragere) de jandarmerie, membru cu ştate vechi al Uniunii Scriitorilor, 
cartea a beneficiat de sprijinul tehnic al lui Ion Măldărescu (consilier 
editorial, copertă, grafică), Iuliana Linte (corectură) şi Dani Niculescu 
(tehnoredactare). La lansarea cărţii au participat activ Constantin 
Zărnescu, Ilie Gorjan, I St Lazăr, Ion Soare, dar şi prefectul Petre 
Ungureanu şi directorul DCPC-Florin Epure...A moderat Ion 
Măldărescu. 
 
 
 
ALIFANTUL  
(inspiraţie-respiraţie) 
 
    Nelu Barbu dovedeşte genialitate fără rezerve în stăpânirea elevată a 
textului; distribuie egal substanţa profundă a cuvântului şi a frazei (după 
cum le este personajelor contribuţia ideatică şi experienţa) în conturarea 
celor doi eroi colectivi: şcolarul şi dascălul, aşa cum i-a dictat (mare 
lucru!) realitatea. Dascălul este stăpân pe libertatea gândirii, a 
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divagaţiei, a anturajului imediat-poetic, pe libertatea filozofică, analiza 
critică, comparaţia (caracteristică evidentă şi eficientă, comparând 
poeţii între ei, sintagmele celebre, citatele la fel- o metodă eficientă de 
cunoaştere); ...vezi în final cum şcolarul Creţu Bogdan, după o lecţie 
învaţată la şcoală şi nu acasă, defineşte ştiinţific Ecuatorul; el va deveni 
poet, deoarece a definit cea mai lungă linie a planetei, cea mai mare, 
comparând-o cu Elefantul!... minunat! În limba lui de ungurean i-a zis 
Alifantul!...şi mai minunat (sic!). În timp ce Alex Popescu mai silitor, şi 
de la Măgura, mai “subţire” ca cei din târgul băbenarilor, o defineşte 
corect, prefigurându-şi personalitatea ştiiţifică de mai târziu…  
    Şcolarul, cu viitor în viaţă şi fără experienţă, din când în când, parcă, 
aşteptând ardeleneşte să i se aşeze bine în minte răspunsul, scoate  câte 
un cuvânt sau propoziţie, sau frază, care te trimite la zeci de analize 
(cum bine a observat în prefaţa cărţii, Ilie Gorjan: copilul şcolar-căruia i 
se “pune în evidenţă agerimea minţii”). Ce frumos, că acest şcolar are 
un dascăl, care-n ascuns este şi poet şi ştie să facă comparaţii şi în 
poetică; că are un magazin unde este, uneori, şi vânzător; iată, adevărata 
vânzătoare a plecat la Bucureşti, la unchiul Vrânceanu; ea ungureancă, 
el dascăl - român, alt şcolar rudar-cu linguri de lemn frumos încrustate; 
sau, viorist adus la şcoală pentru a exemplifica pe viu muzica 
tradiţională…De aici, şi dialogul sublim, mai mult decât necesar şi 
oricând în viaţă, dintre copilărie şi bătrâneţe…bătrân deştept va fi 
copilul hâtru sau, copil deştept a fost bătrânul înţelept… Sau, ca să 
rimeze, faci bine la bătrâneţe dacă ai făcut bine la tinereţe…Mai putem 
deduce că, puiul nu este totuna cu  găina, şi, fata mare şi ciorba bună, 
împreună, nu există!…Sau, aceeaşi coardă de vioară sună adevărat sau 
fals!...Totul, este precum spunea cândva înţeleptul de la Cuca: arta 
trebuie să fie fecioară, şi nu femeie, precum este profesia… 
    Piesa, o declarăm formidabilă, cartea, mai are de învăţat…(grafica 
din interior-prea mult negru). 
     Scrie Ilie Gorjan în prefaţă (evocându-l pe Seneca, dar cu gândul la 
sistemul de educaţie actual):  “Non scholae, sed vitae discimus” (Nu 
pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm); adăugăm, la acest dicton latin: 
sintagma aceasta ar trebui să fie obligatorie pentru profesori, şi sfat bun 
dat elevilor! Sau, după cum spune Vasile Conta ( tot Gorjan îl aduce în 
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discuţie), “a educa este mai greu decât a studia, de aceea sunt puţini 
educatori”, o sintagmă, care, într-un fel, are şi falsul ei: nu poţi să educi 
şi-n acelaşi timp să studiezi, dar, şi, nu poţi să educi, decât după ce 
studiezi…Cu alte cuvinte, referindu-ne la cartea lui N. Barbu, 
educatorul, salariat şi nu poet - ca în cazul revizorului, sau geograf – 
cazul învăţătorului, nu va fi niciodată pe acelaşi plan cu elevul…savant!  
     Această prefaţă a cărţii lui Nelu Barbu, este una dintre cele mai 
bune, aşa cum este şi piesa de teatru! Adică, nu este una formală, de 
“adăugat” valoare. 
     Iată o afirmaţie a acestui, deja, “bard”, al teatrului, care prin această 
lucrare artistică este Nelu Barbu: “…mi-am dat seama că profesia e 
lungă şi viaţa e scurtă. Atunci am înţeles că numai copiii şi arta 
dăinuiesc şi după moarte. Şi cum creatorul nu are vârstă, mă aflu la 
timpul când pot spune că sunt odată om şi de două ori 
copil.”…”Alifantul”, o piesă scrisă de Nelu Barbu!...”Evenimentele 
transfigurate, fie ele culturale, artistice sau istorice, întâmplările mai 
apropiate sau mai îndepărtate în timp, dobândesc conotaţii în scrisul 
meu, prin conexiunea lor în cotidian”...ne mai spune autorul.  
     Da, este o piesă extrem de prezentă în timpul trecut, interbelic – 
transfigurat, extrem de prezentă în timpul de azi… Până şi crizele 
economice specifice celor două momente sunt aproape identice!...criza 
de bani, în 1933, criza de fals în muncă, diviziune a muncii, specifică 
lui 2010, şi care se datorează tot banilor…din Bancă! 
     Revenim la limbajul rasat, real, surprinzător, limbaj ca la marii, 
enormii şi savanţii scriitori ai acestei naţii; un scris care te face să 
adnotezi, să subliniezi; care naşte reflecţii în gândirea cititorului, 
bucuria de a gândi… Note pe marginea textului, pentru a nu uita!...carte 
din care te bucuri, că ai învăţat ceva! Piesa atinge marea tematică de 
astăzi, şi din totdeauna, care este învăţătura, dar şi cât se suprapune ea 
cu educaţia… Nelu Barbu, aşa cum şi noi am simţit că ar trebui să fie, 
atunci când aveam 13-14 ani, scoate din viaţa profesională aroganţa, 
titlul, nota din catalog, mai ales cea punitivă…şi introduce simbioza 
dintre dascăl şi elev, cum numai dascălii şi maeştrii mari au fost 
capabili de dragoste pentru vlăstarele lor. Un fapt real, din care cauză, 
numai un om bătrân (care parcurge un drum al vieţii) …nu-şi poate uita 
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dascălul drag. Un alt element esenţial al mesajului este pregătirea pentru 
viaţă, prin cinste şi prin muncă (sigur, putem da nenumărate citate) şi 
savurarea timpului liber-vezi pasiunile celor doi maturi cu cunoştinţe 
conexe meseriei lor, ţinând parcă cont că o treime din totalul orar al 
unei zile-8 ore - este pentru munca la serviciu, 8 ore pentru refacerea 
potenţialului interior– trăire în idei sau în natură, şi, 8 ore pentru somn - 
refacerea scoarţei celulare… 
    Piesa lui Nelu Barbu, din toate punctele de vedere-originală, dă atâta 
personalitate Băbeniului, cât numai marele Dragoş Vrânceanu a mai 
făcut în existenţa sa, cu o ultimă parte a vieţii destul de precară, dar bine 
fixată în conextul artei populare şi în arta stării poetice.  
    În cazul piesei, asupra acestui oraş se răsfrânge imaginea colectivului  
acestor şcolari (copii de români, de ungureni sau de rudari), atât de 
savant, încât preocuparea de bază a părinţilor (oieritul) iese din scenă, 
rămânând ca doar şcoala, copiii, şi arta să motiveze interesul pentru 
acest oraş…Aşa vrea Nelu Barbu, şi reuşeşte! Şi mai este ceva: această 
piesă nu este scrisă pentru ca ea să aibă un autor, un nume în plus la 
masa autorilor de teatru, care nu mai ştiu ce să inventeze, ca să 
reprezinte ceva. Nu!...Cel ce-a scris-o a vrut să dea o definiţie acestui 
segment al educaţiei, învăţătura, şi care fără o temeinică cultură liberă - 
artistică, nu poate să existe.  
 
 
 
George Achim-Cronici de pe dealurile mele 
 
    O melodie lină, lăuntrică, răzbate din fiecare poem scris în nouă 
manieră (narativă, descriptivă-imagini fiinţând prin cuvânt, simbol-fapt 
şi cuvânt) de George Achim, aparţinând volumului recent publicat 
“Cronici de pe dealurile mele” (Ed. Silvana, 2009, grafica Ion 
Tălmaciu, redactor Constantin Poenaru)… O melodie lăuntrică plină de 
taină-eterna taină a poetului-una necesară poeziei ca poveste de stare 
poetică, taină dezvelită (învăluită) cu grijă despre oameni din jur – 
prieteni – cu grijă duşi (urcând şi coborând) pe dealurile de speranţă 
(urcate - în laudaţio şi coborâte – în ironie critică) ale poetului Achim. 



 175

În maniera versului liber, fără rimă, fără ritm expres - dar interior, 
autentic, şi împerechieri şi dezperechieri de vers, însă cu incantaţie 
proprie, poemele sale închinate celor din jur – valori – curg într-un 
murmur aproape de cântec, având o fluiditate mai mult decât 
interesantă, captivantă! 
    “I-auzi cum mai bate vântul frate/ şi ni-s paharele goale iar/ nopţile 
sechestrate…/ (…) printre pahare speriate/ i-auzi cum bate vântul/ prin 
poezie bate frate şi/ nimeni nu-şi mai dă seama/ că moartea a supus 
cuvântul/ şi doar ea citeşte-n libertate.” (“Cronică I –tristă”). Tot în 
acest poem, G.Achim aduce un elogiu poeziei lui George Ţărnea, 
subliniind decăderea valorică a poeziei contemporane…Sau în “Cronica 
II (optimistă)”, în care mai plină de speranţă le este urcarea (dealului lui 
George) înspre glorificarea celor doi, Felix şi Dolfi, dar şi mai pesimistă 
coborârea… Deci, iată, cei doi rămân sus acolo unde poezia le-a şoptit 
numele şi şi-a trimis ambasadorii fluturi, maţi şi străvezii, să li se prindă 
de gene ca să nu se lipească de ei nicicând somnul…”Freacă-ţi mâinile 
Felix că/ fluturii ţi s-au prins de revere/ şi lumina dintr-o parte-ţi bate/ 
iar ei se izbesc de ea cu plăcere/ o lume inversată pe care o ştii/ bine 
pândeşte dinlăuntru/ Dolfi năzdrăvanul şi-a tras/ biografia la xerox/ 
dintr-odată în cele mai frumoase stări”. 
Continuă autorul poet cu urcatul şi coborâtul dealurilor sale, idealiste şi 
nonconformiste, de astă dată, în “Cronica III (matură)”, după cât de 
matur este unul din consacraţii poeţi, Doru, care, şi el şi aedul acestor 
poeme nu se cutremură în faţa seninelor femei-idei inspiratoare...”N-am 
mai vorbit de mult despre/ supravieţuire măi Dorule măi/ ca să ne 
înspăimântăm de/ femeile albastre ieşite la cerşit/ un fel de primenire a 
transparenţei…” Şi ceva mai altcumva, mai în afara poeziei, într-o 
magie a prieteniei, prin telefonie, Poe (poetul vâlcean) îi aduce capitala 
ţării aici pe dealul său din preajma Otăsăului: ”…atunci  când sună Poe 
urcă/ spre lumină fratele meu ceresc/ de care să mă sprijin verde/ ca 
gorunul din grădină când/ străpunge cerul îngerilor/ să simt că 
trăiesc…” (“Cronică IV –vitală”) – desigur, ni se pare cea mai reuşită 
metaforă despre o anume intimitate, care dă forţă unei creaţii.  
     Iată, poetul coboară de pe dealul propriu, trăieşte regretul după un 
timp trecut, pierdut, după simţul  clasic – prin acest absurd modern - în 
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care se macină materia şi spiritul; e timp destul însă de strigăt, de oprit 
pierderea, de oprit curgerea înspre nimic. ”…ce repede trece timpul/ 
pulbere şi praf va fi/ între drumurile noastre/ şi chiar dacă vei fi bun 
fiule/ ştiu că vei pleca vei/ cuceri genunile albastre/ ca să-ţi poţi salva 
propriu-ţi final/ am găsit o ghindă şi/ mă joc astăzi cu ea/ ca să nu plâng 
fiule/ prea repede se duc copacii/ în marginea lor veche/ unde se 
prăbuşeşte anotimpul/ printre lacrimi fără pereche…” (Cronica VII-
intimă) – Băi, băi, poete, e tare chestia asta a scurgerii de ceas precum 
scurgerea flască a orologiului de 18 rubine al marelui Dali... 
Iată, între strigătele de regret, cele de trecere neproductivă a timpului în 
nefolosul omului locuitor al planetei Râmnic, auzim, fără decriptare, 
strigătul de durere al produsului artistic, nenăscut din prea mult tumult, 
perfid al preaplinului politic, născător de monştri…Produşi de cabotini 
ai “clasicului” modernism de avangardă al inocentei perioade 
interbelice, sau, dacă nu din prea multă prostie a celor ce cântă într-o 
celebră galerie a aşa zişilor artişti profesionişti…”Cine oferă pâine şi 
circ/ (…)/ angajează admiratori de ocazie/ iar străzile oraşului se 
murdăresc/ imediat şi nicidecum n-o să vedem/ împăraţii promişi nici 
femei/ care să-şi amaneteze vina/ ce vrei tu…/ ai minţit destul iar toate/ 
obiectele tale de tortură artistică/ au ruginit şi se macină încet/ lasă-ne 
libertatea în pace/ căci muzeele toate au murit/ şi nimeni nu mai 
probează/ scâncetul din castelul tău…” (Cronica XI – a inutilităţii) – 
bravo maestre nibelung, purtător de sabie întru apărarea frumosului 
nostru trecut, poetic, muzical şi plastic! 
Poezia lui G.Achim, compusă din fire poetice, marşează pe drumuri 
paralele, ele-de astă dată – întretăindu-se apoi, unindu-se, şi, spre 
maturitatea lor, aşa cum este şi a autorului de astăzi, ne dezvăluie 
adevăruri speciale despre viaţă, despre ambient; am putea spune că 
acest volum al “Cronicilor de pe dealurile mele”, neermetice-luminoase 
şi armonioase reprezintă un gest al maturităţii sale poetice, dar şi al 
propriilor criterii existenţialiste. Să încheiem totuşi această simplă 
înşiruire de gânduri şi gestici asupra poeziei din cartea semnată de 
George Achim cu un autoportret desul de grăitor pe care şi-l face însuşi 
poetul pe coperta volumului: “Al tuturor/ şi al nimănui…/ În răscruci/ 
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asemeni izvoarelor,/ ademenitoare cruci…/ Gorun drept/ într-o poveste 
a Dorului,/ cu soarele tras pe roată,/ din respect,/ în mijlocul câmpiei…” 
 
 
 
Nicolae Velimirovici: Viaţa Sfântului Sava  
 
     Episcop de Zica, apoi de Ohrida, Nicolae Velimirovici (1880-1956)  
a stat în lagărul de concentrare de la Dachau, iar după război a hotărât 
să plece în Statele Unite, unde a murit în 1956. 
     În 1951 a scris "Viaţa Sfântului Sava", o carte captivantă, necesară 
cunoaşterii istoriei evului mediu oricărui creştin trăitor în regiunea 
Balcanilor, în Serbia, dar nu numai...Biserica ortodoxă însăşi, deci şi 
română, are de câştigat de pe urma acestei apariţii editoriale, care, iată, 
apare în 2004 la Mănăstirea "Sfântului Ioan Botezătorul" din Valea 
Popii-Alba Iulia, în limba română (Maria-Elena Ganciu, traducere şi 
redactare), după ce varianta sârbă a fost publicată în 1998 de către 
Episcopia Ortodoxă Sârbă pentru Europa Centrală cu ocazia împlinirii a 
800 de ani de la întemeierea Mânăstirii Hilandar din  Muntele Athos 
(având la bază varianta germană a lui Michael Schulte).  
     Mânăstirea Hilandar, dar şi Mânăstirea Zica sunt ridicate de către 
monahul Sava, cu ajutorul părintelui său Ştefan Nemania (1113-1199), 
întemeietorul statului sârb, devenit Sf. Simeon - mai apoi, după ce, la 
indicaţia fiului cel mic - Rastco - monahul şi mai apoi Arhiepiscopul 
Sava, marele jupan (rege) Ştefan Nemania (născut la Ribnica - astăzi 
Podgorica) se va călugări... Arhiepiscopul Sava a trăit între 1175 -1236; 
s-a născut la Ras, o localitate lângă Novi Pazar de azi, şi a fost al treilea 
copil după  Vucan şi Ştefan. El a sosit pe lume (precum Isaac, fiul lui 
Avraam n.n) după o rugă intensă la Dumnezeu, când tatăl avea 62 de 
ani, pentru ca mai apoi să se bucure de o dragoste specială din partea 
părinţilor… 
    Caracterizându-l pe Ştefan Nemania, nu o putem face mai bine decât 
a făcut-o Nicolae Velimirovici în cartea la care ne referim şi în care 
scrie: “Numele lui se înrudea cu cel al biblicului Neemia care construise 
din nou, cu îngăduinţa  marelui rege persan Artaxerexes, zidurile 
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distruse ale Ierusalimului. Oamenii lui Neemia cu o mână îşi făceau 
lucrul şi cu alta ţineau arma (Ne 4, 11)” Fiecare capitol începe aşa, iată, 
cu un text narativ de pilduitoare învăţătură, atât de bine ales din viaţa de 
toate zilele şi cu corespondenţă în Vechea Scriptură, inegalabilul text al 
Vechiului şi Noului Testament…Citeşti cartea şi observi că popoarele 
nu aveau graniţe, aveau însă state şi erau legate între ele prin puterea 
credinţei în Dumnezeu!... 
    Mai devreme decât Budda sau Francisc de Assisi, la 17 ani, Rastco 
părăseşte desfătările trupeşti şi, convins că “toată frumuseţea văzută şi 
toată bunăstarea trec precum umbra” (Cap. 4, Fugarul, pag. 17), intră în 
monahie la mica mânăstire Russikon din Muntele Athos, devenind 
Sava, după numele lui Sava cel Sfinţit din Ierusalim (sec.VI)… Curând, 
Sava se mută de la Russicon (mânăstire cu monahi ruşi, dar şi sârbi, 
chiar alte naţionalităţi) la cea mai veche mânăstire a Athosului, la 
Vatopedi, unde învaţă greaca, loc în care s-a “dezvoltat întreaga măreţie 
a culturii bizantine: artele arhitecturii, picturii, poeziei,  şi 
muzicii…caligrafiei, …” (Cap. 7, Ucenicul, pag.27). 
    Ştefan Nemania, tatăl, îndurerat că dragul său fiu l-a părăsit, îi trimite 
foarte mulţi bani pentru el şi podoabe scumpe pentru mânăstire, căci aşa 
cum ştia, ca părinte iubitor, “dorea ca prin aceste daruri Sava să-şi facă 
prieteni între străini. Iar Sava aşa a făcut”. Cu banii primiţi Sava 
completează construcţia mânăstirii, construieşte chilii şi un conac, 
ajungând să fie considerat “al doilea ctitor al mânăstirii Vatopedi”. 
Trecând anii, părinţii - îmbătrânind, Sava reuşeşte să-i convingă că 
înainte de a trece la cele veşnice ar trebui să intre, ambii, în 
monahism…Astfel Ştefan Nemania-rege devine Simeon la mânăstirea 
Studenica, iar Ana devine Anastasia la mânăstirea Maicii Domnului de 
la Kursumlija. Mai apoi, Simeon pleacă la Muntele Athos, la Sava, când 
Sava primeşte de la un necunoscut mesajul “Găseşte un loc şi ridică o 
mânăstire pentru poporul tău şi numeşte-o mânăstirea sârbească…”, aşa, 
apărând Hilandarul (mânăstire total independentă), ctitorie a lui Sava şi 
Simeon (cei doi primind întruna ajutoare băneşti de la Ştefan, fiul lui 
Simeon şi fratele lui Sava, rămas mare jupan al Serbiei…Simeon moare, 
şi după trecerea timpului cuvenit trupul “nestricat” este depus la 
Studenica. În prezenţa lui Sava, din trupul lui Simeon se “scurge” un 
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ulei sfânt fiindcă bolnavii care se ungeau cu el primeau 
vindecarea…Aşa încep minunile lui Simeon, şi el este declarat 
sfânt…Sava continuă activitatea duhovnicească, se instruieşte şi trăieşte 
în mijlocul pustnicilor din Athos, îşi construieşte propria casă, a postirii, 
la Caries, numită “Isposnica”-prima, căci mai târziu, la Studenica, îşi va 
mai construi una pe o stâncă aproape inaccesibilă. Cartea urmăreşte 
firul vieţii acestui nemaipomenit monah, la fel de activ şi productiv atât 
în ceea ce priveşte viaţa spirituală, duhovnică, dar şi în cea de 
constructor şi ctitor al “caselor” lui Dumnezeu…Aşa va apare 
mânăstirea de la Zica, o minune a spiritului bizantin, la care Sava va fi 
numit arhiepiscop (după ce fusese stareţ la mânăstirea ctitorită de tatăl 
său, Studenica, deci după părăsirea Muntelui Athos, când problemele 
Serbiei l-au solicitat să se întoarcă în ţară)…Apar minunile cu rezultate 
de excepţie pentru politica acelui timp, în Balcani, pentru existenţa 
poporului său: pacea dintre fraţii Vucan şi Ştefan, însemnând 
stabilitatea statului; moartea voievodului Strez în chiar preziua atacului 
asupra Serbiei (Strez fiind aliatul ţarului bulgar şi al împăratului latin 
Heinrich), când, Sava sprijinindu-se în toiag, singur în tabăra duşmană, 
l-a ameninţat cu puterea divină pe Strez – cel de o cruzime fără seamăn; 
în timp ce construia biserica de la Zica, Sava a vindecat prin rugăciune 
un paralitic, apoi zeci de oameni bolnavi care veneau în pelerinaj la 
el…La rândul lui, şi Sava, precum Apostolul Pavel, a plecat în pelerinaj 
făcând un lung drum, începând cu Asia Mică, Ţara Sfântă, şi continuând 
cu Egiptul, ţinutul dur al Armeniei, sudul Mării Negre, ajungând în 
Bulgaria la ţarul Ivan Asan, unde, la 14 ianuarie 1236,  decedează la 
Trnovo. “Moartea lui Sava a fost deplânsă peste tot unde oamenii l-au 
cunoscut sau auziseră de el, în Apus şi în Răsărit, din Ungaria până în 
Muntele Sinai, dar nicăieri atât de mult ca în Serbia şi Bulgaria”(Cap. 
43, Lumea ortodoxă în doliu, pag.181). Cu greu, nepotul său - regele 
Vladislav al Serbiei, nepot după mamă şi cu Ivan Asan, a reuşit să-i 
mute trupul neînsufleţit la mânăstirea Milesevo. A fost mutat, nu ca 
arhiepiscop, ci ca sfânt. 

 
 

* 
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În 1595 racla cu trupul "nestricat" al Sf. Sava este arsă în piaţa oraşului 
Belgrad de către vizirul Sinan Paşa, pentru a nu transforma mânăstirea 
de la Milesevo (unde era locul de veci al sfântului) într-o nouă Meccă 
(şi turcii şi sârbii veneau aici la închinăciune- turcii fiind în Serbia de 
150 de ani). Aşa îşi încheie Nicolae Velimirovici cartea închinată 
Sfântului Sava, cu un citat din Biblia în faţa căruia conchide: "Din 
lumea cea nevăzută, sufletul viu al Sfântului privea biruitor focul, căci 
dorinţa de o viaţă a lui Sava, de a deveni mucenic pentru Hristos, se 
împlinise acum. De aceea, zâmbind ca un învingător, l-a iertat pe Sinan 
Paşa şi şi-a binecuvântat poporul." 
Şi iată citatul biblic: " Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-
mi va face mie omul" (Ps 117,6) 
 
    Am lecturat cu atenţie şi cu multă plăcere sufletească şi intelectuală 
această carte scrisă într-o manieră excepţională, atât prin concentraţie - 
în substanţa narativă a frazei, mulţime de informaţii în spaţiu scurt, dar 
şi prin situarea textului în spaţiul filozofic, alternând între spiritul divin 
şi cel de natură laică…Cartea este un model de scriere artistică, dar şi 
ştiinţifică, istorică…Este şi o mică enciclopedie (să zicem) a spaţiului 
din această partea a Europei, a anilor de început al mileniului II. 
     Ne-am simţit mai puternici în cunoaştere, în spirit, când zilele trecute 
descopeream o frescă la Biserica Domnească din Curtea de Argeş, 
ctitorie a lui Basarab I, unde, lângă altar, am observat sfinţi îmbrăcaţi şi 
cu chipuri precum cel al Sfântului Sava – frescă de la Mânăstirea 
Studenica, sau cea de la Zica, unde Sf. Sava  îl binecuvântează pe noul 
arhiepiscop, Arsenie (pag.104 şi 156 din cartea lui N. Velimirovici).  
(Ianuarie, 2010) 
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Horia Muntenuş: Dincolo de Brâncuşi 
 
     Am citit de curând “Dincolo de Brâncuşi” (ed. a II-a, revăzută şi 
adăugită) cu o prefaţă de Constantin Zărnescu, Ed. GEDO Cluj Napoca, 
2008...scrisă de Horia Muntenuş! 
     O carte plină de idei, proprii lui Horia Muntenuş, dar şi ale 
maestrului sculpturii secolului XX, Constantin Brâncuşi, corelate cu 
texte şi exegeze aparţinând marilor minţi gânditoare europene, care l-au 
cunoscut pe Brâncuşi. O carte cu o biografie prezentată pe scurt, dar, 
foarte bine reliefată, o biografie exactă - cronologic, cu multe fapte, care 
ne înobilează şi ne reînzestrează cu cel pe care cei mai mulţi l-au numit 
“omul nr.1” al secolului XX, şi care la Târgu Jiu a dat naştere unei 
istorii care rescrie istoria civilizaţiei umane de la începuturi şi până 
astăzi. 
     Creaţie a lui Dumnezeu, Brâncuşi este precum Missa Aleluia de 
Haendel (spunem noi, insistând, chiar dacă vor face unii observaţia că 
unul este fiinţă şi celălalt - lucrare muzicală)!  
      Plecat, şi cu mult respect pentru cea mai înaltă artă, entuziasm, 
asculţi această formidabilă lucrare a lui Haendel, iar Brâncuşi, dacă 
tocmai atunci te-ai gândit la el, este suport de imagine şi simţire, 
inegalabil… 
     Când Constantin Lucaci a dat drumul Fântânii din Constanţa, la 
machetă, dar şi la scară naturală, pe bandă înregistrată s-a interpretat 
“Muzica Apelor” de Haendel…mişcarea cinetică, intrinsecă muzicii, 
fiind în concordanţă cu mişcarea programată a subansamblurilor 
cinetice ale fântânii…Unii au plâns, când au văzut-o prima dată, în 
…1970! Iar sculptorul bucolic, Ion Vlasiu, îmi spunea: ce te chinuie 
Lucaci ăsta, punându-te să şlefuieşti atâta la granit (bazinul machetei 
care a funcţionat cu vin în prezenţa primului secretar al Constanţei!); ce, 
nu merge şi neşlefuit? 
    Brâncuşi este o realitate, un adevăr: ...că orice început are şi un 
sfârşit; şi întotdeauna există un început, chiar şi după sfârşit - am scris 
pe coperta cărţii lui Horia Muntenuş! O carte care te îmbie la marea 
reflecţie, personală! „Piatra filozofală” este…personală! 
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    Da, sculptura este tehnologie şi artă a formelor. Brâncuşi este un 
geometru faustic, un mare filozof al tăcerii despre taina şi spiritul 
formelor, un inginer al şlefuirii şi construcţiei marilor simplităţi; totul 
este posibil după ce ne reînfiinţăm în el. 
A scris Blaga “Mirabila Sămânţă”, dar Brâncuşi l-a construit pe 
“Prometeu” (Oul, sămânţă a sa, cu abia văzute sprâncene) arâtând forţa 
minţii şi nu a muşchilor în epopeea omului de cucerire a spaţiului 
galactic…C. Lucaci, în sculptura sa visează şi reuşeşte să arate această 
trăire galactică în spaţiul real, invers decât marele gorjan, care numai 
simulează acest lucru. Brâncuşi merge pe potenţial (surpriză este 
viitorul ), Lucaci se desfată în cinetic, rafinată exemplificare a exploziei 
esenţelor… 
    Cea mai importantă creaţie a lumii, diversificarea formelor, naşterea 
formei noi, prăbuşirea vechiului…Ecce homo! ...Cea mai atractivă 
creaţie a lui Dumnezeu, şi a omului (în cooperativă fiind cei Doi), este 
sculptura definită ca fiind tehnologie şi artă a formelor. Nimic nu poate 
opri spiritul omului în declanşarea nevoii de mereu spaţii noi; asta a 
făcut şi Brâncuşi, şi Moore, şi A. Modigliani, şi Coandă, şi Albert 
Einstein, şi Nilss Bohr şi Nikola Tesla…Brâncuşi mângâie cu palma-i 
aspră Măiastra, precum Bozan (din “Uzina vie” a lui Alexandru Sahia) 
mângâie biela locomotivei cu abur-cea mai perfectă piesă tehnologică a 
secolului XIX, dar Brâncuşi mimează mângâierea zborului (zbor pe care 
nu l-a reuşit Leonardo Da Vinci) terestru, al lucirii cuminte a omului 
înrobit de viaţă, omorât (placat a rămâne lipit de pământ, fără ţărână în 
dinţi), dar cu un spirit atât de liber încât este obişnuit să moară cu 
gândul la soare, cu gândul la lună, să se transforme în cenuşă 
interplanetară. Să moară cu gând spre lumină. 
     Arta lui Brâncuşi propovăduieşte geniul ochiului, al formei,  al 
mâinii, al piciorului, al palmelor şi tălpilor, al mersului lapidar spre 
încântul divin, destin, al perfecţiunii prin număr, formă şi viaţă de ochi-
ochi egipteni-ochi peşti, peşti om-tăcut şi nevinovat miel, peşte plutind 
şi zbătându-se în ape limpezi, dar şi învolburate…La Brâncuşi, palma 
mângâie taina, forma mângâie ochiul-inima, inima care nu poate să bată 
fără senzaţie învăţată, studiată, experimentată… 
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    La Brâncuşi, îndumnezeirea este tăcerea, aplecarea şi libertatea prin 
perfecţiunea minţii sale şi a formelor. Este un perfecţionist care îl 
precede pe Arghezi, care a descoperit că omul nu este capabil decât să 
se arate ca perfecţiune a creaţiei lui Dumnezeu, obţinând odoare din 
vestitele gunoaie…Îndumnezeirea lui Brâncuşi înseamnă faptă precum 
viaţa se prezintă într-o stupină miraculoasă…”Eu nu am sculptat păsări, 
ci simboluri” (C Brâncuşi)…Însuşi Brâncuşi este un simbol. El este 
simbolul poporului român! Este ceea ce vrea să se spună că este mai 
valoros, preţios, să se bucure precum Dumnezeu a făcut-o atunci când 
în ziua a şaptea, satisfăcut, a declarat-o zi de odihnă. Să reflecte 
simplitaritatea, originalul, evidenţa lumii care l-a scos pe om din ou şi l-
a făcut inimă, speranţă şi lumină, dându-i ochi; dându-i urechi, pentru a 
muzicii lumină. Ce vrei victorie mai mare decât să te plimbi plin de 
speranţă prin lumea formelor creată de tine…Forme, forme, care pot da 
potenţialitate unui spirit, unui om care sfidează copleşirea morţii! 
Doamne, câte nu sunt de spus, gândindu-ne la opera lui Brâncuşi, la el 
ca artist, ca supraom. Aş zice că este profetul noului spaţiu artistic, cel 
al ştiinţei şi creaţiei tehnologice, şi artistice - simultan…cu spaimă faţă 
de răul posibil adus omului! ”Brâncuşi este profetul noii arte!” (Sam 
Love-Morning Star, noiembrie, 1926). Da, aşa este; aripa tehnică care 
zboară, pluteşte! Şi este potenţial energetică. ”Măiastra e  un albastru 
electric” (Leo Bachelin). 
  Noua formă, nebăgată de esteţi în seamă, elementara formă geometrică 
- în arta sculpturală (nearhitecturală) - ridică simpla aritmetică la 
perfecţiune aşa cum şi gândirea cibernetică sintetizează colosala 
matematică superioară prin simpla procedură informatică a lui 0 şi 
1…Aşa şi Brâncuşi a sensibilizat materialul prin sugestionarea 
simplelor (elementarelor) forme, componente ale unui ansamblu 
complex. ”A fost misiunea specială a lui Brâncuşi (…) de a ne face din 
nou conştienţi de FORMĂ”, spune Henry Moore, completăm noi, de o 
Formă specifică elitei senzoriale (şi nu aşa cum banal – orice formă - 
afirmă Moore). Dacă nu facem referire la sensibilitate, la “viu” 
(senzaţional de viu), specific celor mai multe dintre operele sale, şi 
rezultate dintr-o îndelungă finisare (depăşind ingineria tehnologică), 
atunci această inovaţie a secolului XX (şi nu o deconstrucţie-cubizare-
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atonică şi scandaloasă), ştiinţă tehnologică venită în mijlocul simţirii 
artistice, formulă a elitei structurale a formelor, nu s-ar mai fi produs, şi, 
ca şi în muzică şi pictură, dezordinea ar fi luat locul ordinii. Brâncuşi a 
refuzat existenţa Apocalipsei, noi - ca şi el, citind Vechiul şi Noul 
Testament fără capitolul scris de Ioan!   Ia auziţi partizani ai 
preapocalipsei: “Brâncuşi nu ajunge la abstracţiune, ci la spiritualizarea 
materiei.” (Paul Fierens). Nu neglijaţi această observaţie, care ne 
aparţine: uitându-te la “Cuminţenia pământului” îţi dai seama de ce 
Brâncuşi nu a fost impresionat de criza începutului de secol XX, de 
revoluţiile şi războaiele mondiale…Cred că din această cauză Brâncuşi 
a fost cel mai iubit dintre oameni, marii oameni ai planetei Pământ!  
“Domnişoara Pogany” nu este (sau numai) o reflecţie în 
contemporaneitate a artei negre, această lucrare evidenţiază cu mare lux 
linia generală a feţei plină de perfecţiune şi plecăciune desprinsă din 
icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la mânăstirea “Dintr-
un Lemn”…”Măiastra” lui Brâncuşi, cea ca o sabie sau un obiect tehnic 
pe care vameşul nu a lăsat-o să plece oricum în Statele Unite, este sigur 
o revelaţie pentru marele sculptor filozof, imitator al atotcuprinzătoarei 
naturi, privind zborul - imposibil fără o tracţiune a fluidului – datorat 
elicei de avion…Această “Măiastră” este o jumătate de elice, aşa cum şi 
la celebra mânăstire, amintită mai sus, la intrare, există o jumătate de 
elice expozată ca o “arte facte”. Toate lucrările lui Brâncuşi au 
corespondent în natură, în istoria enigmatică a omenirii, el, 
actualizându-le, stilizându-le, dându-le „înţelesuri noi”, cum ar spune 
Arghezi! Stonehenge, idea arcului de triumf sau cele trei piese grele ale 
magnetismului pe Terra, cele din “Poarta sărutului”; clepsidra 
multiplicată, sau spiritul, şi nu vorbirea, este mai mult decât Turnul 
Babel (Dumnezeu i-a promis lui Noe că nu v-a mai aduce “potoape” 
peste oameni) – “Coloana infinitului” sau, cum ar zice poetul, „poporul 
român gâtuit constant în timp”; cele douăsprezece seminţii ale lui Iacov 
– rasa ariană – “Masa tăcerii”… În acest sens marele gorjan, oltean şi 
ardelean - cum îl numeşte de multe ori Constantin Zărnescu, dar şi 
Horia Muntenuş în lucrările lor literare despre opera lui Brâncuşi, se 
aseamănă cu Paul Fierens şi Michelangelo Buonaroti, în sensul că 
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amîndoi au insistat pe ideea că în fiecare bucată de material există, şi 
aşteapă să fie relevată, o lucrare artistică… 
     De la Brâncuşi încoace apare filozofia în sculptură, filozofia 
formei…Au spus-o toţi! Sculptorii au dorit să releveze idea – gândirea 
din forma născocită - lucrată cu râvnă potenţială, pentru a nega munca 
adamică condamnată doar la arătură. Apare sculptorul filozof. Brâncuşi 
este cel mai important dintre ei şi este singurul care nu a dorit, ci numai 
a visat acest lucru. Opera sa, decurge calmă, liniştită, în acest spaţiu al 
gândirii fără întoarcere, infinită. De la Brâncuşi încoace apare sculptorul 
tehnolog, apare tehnologia ca artă. Apare omul de ştiinţă artist, 
inginerul care manevrează cu mijloace artistice. Este foarte important ca 
acum în secolul XXI sau mileniul trei, arta sculpturală cea mai 
extraordinară, care rezistă presiunii timpului degenerator, să absoarbă 
soarele. Este noua centrală energetică cea care ştie să prelucreze energia 
soarelui şi să o dăruie omului strivit de mizerabila lui structură 
interioară, care l-a deranjat şi pe Dumnezeu…Nimeni nu l-a împăcat pe 
om cu divinul său, prin formă, aşa cum a făcut-o Constantin Brâncuşi. 
Urmează ca omenirea să recunoască că urmaşii săi, Fuller, Lucaci, 
Calder etc au încercat ca şi el această miraculoasă stare de nouă energie 
cosmică, energia pământului dimpreună cu energia solară…O energie 
care nu te lasă să zbori, dar poate folosi zborului. (Martie, 2010) 
 
 
 
Gheorghe Piele: Plesne, ţâfne şi sictiruri 
 
     Pe Gh. Piele l-am cunoscut la Curtea de Argeş, la CIC-ul acad. Gh. 
Păun, în 2008, ocazie cu care am primit volumul său de epigrame, 
fabule şi madrigaluri, „În pleasnă”, Ed. Meşterul Manole, Curtea de 
Argeş, 2008, şi despre care scriitorul vâlcean Costea Marinoiu a scris 
întrunul din numerele revistei noastre, „Povestea vorbei” pe 2009.  
     Absolvent al Consevatorului „Ciprian Porumbescu”, coleg cu 
Gheorghe Zamfir şi Modest Cichirdan, Gh. Piele a desfăşurat o 
activitate didactică în Curtea de Argeş fiind profesor de muzică... În 
parte, am aflat aceste lucruri din cartea sa apărută recent la Ed. 
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Academia Internaţională Orient – Occident, Bucureşti, 2010, „Plesne, 
ţâfne şi sictiruri”, autor Gheorghe Piele şi cu o grafică semnată de 
familia artiştilor plastici (excepţionali) care este Traian Duţă-grafica din 
interior şi Ioana Teodora Duţă, fiică, un talent pe care revista noastră 
(CULTURAvâlceană nr. 18-21) l-a prezentat în 2009 în urma expoziţiei 
de pictură de la Casa de Cultură în cadrul CIC din 16 septembrie...  
     O carte deosebit de interesantă, apărută şi într-un moment propice, în 
care Gheorghe Piele ne apare precum un om de ştiinţă al umorului, aşa 
cum îl prezintă foarte bine Dumitru M. Ion în chiar prefaţa acestei cărţi: 
„...un volum atât de savant structurat; parcă simţind că simplele 
epigrame, fabule şi schiţe umoristice nu pot, singure, să încheie carnea 
şi duhul unei  cărţi serioase, autorul a ţintit pamfletul furtunos, 
comentariul savant, eseul subtuil, (pseudo)studiul cu valenţe şi pretenţii 
specioase...” Acest stil de a-şi comenta  şi cauza scrisul  artistic, catren 
cu catren sau pagină cu pagină face din lucrare sa un unicat al scrisului 
umoristic, surprinzătoare modalitate de justificare, partea de proză 
(printre rândurile epigramistice şi pamfletare) constituindu-se adevărată 
parte de critică şi analiză...Imediat am observat acest nou stil de 
compoziţie, care transformă cartea de beletristică într-un adevărat ... 
tratat ştiinţific! Tratarea sub însemnul studiului literar al „strigăturilor, 
măscăriturilor şi pulerezelor”, din capitolul II, al cărţii, mi se pare una 
dintre cele mai de subliniat iniţiative literare, aducând în prim plan 
cultural, ştiinţific şi literar, acest gen  popular de descătuşare a 
potenţialului de viaţă specific populaţiilor de la  sud de  Carpaţi, 
identice aproape cu cele din nord-vestul ţării, care în anii 60 erau 
studiate academic... Până la acest capitol al strigăturilor, al II-lea, este 
expusă o minunată proză scurtă, critică, asupra societăţii româneşti din 
perioada ante şi post 90 în care este suficient pentru exemplificare doar 
înşiruirea de titluri...”Ca la noi la nimenea”- o scrisoare a autorului, din 
1985, către Revista „Urzica” despre lipsa de căldură din apartamente şi 
plata întreţinerii obligatorii de 300-500 lei pe lună; „Baba şi oule”- cum 
se aprovizionau românii înainte de 90, în timpul serviciului, şi în 
colectiv, pe schimburi; „Ca la noi, la români, de!”,..., ”Optimismul 
tembel al românului”, „Cine nare bătrâni, să-şi cumpere” (nu ca acum, 
să fie exterminaţi!)... 
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    Iată, câteva secvenţe din studiul strigăturilor (extrem, extrem de 
savant întreţinut):  
„Intrarea pentru prima dată în horă a fetelor era întâmpinată de către 
flăcăi, în dialog, prin strigături precum acestea: 3. -Ce-are fetili-n 
chiloţi?/ –Are-o pupăză cu moţ./  –Şi băieţii în izmene?/ –Are două 
ciocănele,/ Bate pupăza cu ele.  
 Intrarea în horă a nevestei vecine, rele de muscă, era întâmpinată de 
vecinul care ştia el ce ştia, cu următoarea strigătură: 4. Uite lelea, f-t-i 
pârţul,/ Că-i cunoaşte neica scârţul/ De la gheată şi botină,/ C-o fu-ui că 
mi-e vecină!...”   
   Cred că text mai frumos şi mai grăitor, sincer, simplu şi omenesc, 
real, nu am întâlnit; desigur, o spunem noi, care am cunoscut textul 
Carminei Burana, latinesc, şi pe care l-am tradus pe ritmul silabic 
muzical (a nu se uita că limba latină este mai degrabă o limbă livrească 
şi nu una vorbită...), încercând să stabilim o relaţie de echivalenţă 
estetică... 
 
    În capitolul III al cărţii, intitulat „Buni de luat în pleasnă”, Gh Piele 
continuă în acelaşi stil, comentându-şi, de această dată, biciuirile 
satirice...  
”...Origini (titlu n.n) Zice-se că, stră-strămoşul împărat roman, Traian, 
ar fi colonizat învinsa Dacie cu legiuni formate exclusiv din tâlharii 
Imperiului Roman. Dacă o fi fost astfel, am fi îndreptăţiţi, pe bună 
dreptate, să ne întrebăm: Ce putea să iasă?  
1. În strămoşii hoţi, ai Romei,/ Dacia-şi găsi stăpânii;/ Din amor cu dace 
curve,/ Ne-am tras, cică, noi românii!..” ...şi tot aşa luarea în pleasnă a 
diverselor moravuri, cutume, imoralităţi sociale şi politice, mai ales de 
astăzi, direct şi fără menajament trecute prin comparaţii şi ironii subtile. 
   În obiectivul periscopului personal ridicat aproape imposibil nu din 
apa lină a vieţii, ci din una învălurită, se perindă pe rând concetăţenii,  
”provinciali da’ culţi”, din Argeş şi de aiurea , cei din club sau, simplu, 
dintr-un sat cărora le doreşte binele „Vede-v-aş din sat oraş!”, 
„Argeşeni emblematici”, „Harţă (ritmată şi amicală) cu confraţii”...Apoi 
trece la o serie de „ţâfne”, ample satire în versuri, publicate sau 
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nepublicate în Curtea de Argeş, şi care surprinde în general falsul mesaj 
politic şi doar cu interes pentru cetăţean, în campaniile electorale; în rest 
doar corupţie şi îmbuibare...”Când în urbe ştab erai,/ Nici că mă mai 
salutai./ Îţi plimbai în limuzină/ Dosu-n râncedă slănină.”  (din „Ţâfna a 
patra”, pag. 149). 
    Urmează o serie de epigrame „cu şi despre...unii preoţi” pe unii 
criticându-i pentru lipsa de har preoţesc sau de talent muzical, pe alţii 
lăudându-i: Codruţ Scurtu (tânăr diacon din Curtea de Argeş, şi alţii), 
dar şi parohii sau diversele servicii religioase, punând în dreptul lor 
semnul de plus sau minus în sens umoristic. 
     În acest fel cartea lui Gh. Piele, „Plesne, ţâfne şi sictiruri” reuşeşte să 
se impună pe piaţa culturală a ţării, a acestei zone de mare încărcătură 
spirituală, a zonei Argeşului şi a Vâlcii, să fie o radiografie a realităţii 
din orice domeniu al societăţii româneşti, atât de necesară, fără 
subiectivisme politice, şi, ceea ce este mai important, să fie o carte 
obligatoriu de luat în seamă!  (Iunie, 2010) 
 
 
 
Revistele lui Poe! 
 
     Constantin Poenaru, alias Poe - în copilărie, dar şi mai târziu, s-a 
născut la Mociu judeţul Cluj din părinţii Constantin şi Paraschiva 
Poenaru (ca pe mama mea, din Basarabia, Paraschiva...şi Vasile-tata, 
Ilie şi Ştefan-bunicii, Maria şi Ana-bunicele). S-a născut pe 04 aprilie 
1951, a urmat clasele I-IV la Şirineasa-Vâlcea şi, din anul şcolar 1962-
1963 clasele V-XII la Liceul Vasile Roaită. Clasele V-VIII le-a urmat, 
împreună cu mine, la Secţia cu Program de Educaţie Fizică (eu până în 
clasa a  XII-a, el, din clasa a IX-a - la secţia teoretică umană)... A stat şi 
în bancă cu mine!... Amândoi am făcut parte din echipa de atletism şi 
cea de volei din ciclul mediu, participând la mai toate triunghiularele 
interjudeţene de atletism unde am îmbrăcat şi tricourile de campioni 
judeţeni: Poe la „Lungime”, eu la „Înălţime”...şi Cioby la 60m plat 
(Cioby a aderat la gruparea noastră „Academia Tinerelor Speranţe” cu 
sediul în strada Lenin 241-Coana Anica, lângă Frizeria lui Chichi - unde 
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îşi făcea şi Ioan Barbu, după 1970, toaleta-cu briciul în mâna lui Petre 
Vasilescu, zis „Pele”)! După clasa a VIII-a, echipa s-a mărit... 
  
   Din clasa a V-a, Poe aduna-citea tot ce era publicaţie şi se vindea în 
chioşcuri, la care ar fi sperat şi el (şi noi), cândva sau chiar atunci să-şi 
vadă scris, numele. Aşa i-am cunoscut pasiunea pentru Revista 
„Rebus”, unde a şi publicat, unde a colaborat la toate „categoriile”: 
careuri, criptograme, integrame...istoria rebusului. Exerciţiile şi 
rezolvările pentru „Rebus” şi le...”publica” pe nişte foi care imitau 
revista Rebus. Deci, primele reviste fabricate în „regim propriu”, scrise 
de mână, de către el, au fost revistele Rebus (avem în colecţie numai pe 
cele făcute în 1964, şi doar câteva)...Apoi a început să-i apară „revista-
ziar”,  „Sportul Popular”!...Mai ceva ca un pasionat, Poe, la ora 6 
dimineaţa stătea la „coadă” la chioşcul de ziare şi debit de tutun (la 
doamna Şteflea-vis a vis de cârciuma lui Mazilu, „Lotru”, căruia multă 
vreme eu i-am zis „Sotru”-din cauza unui L pocit...dar şi fiindcă nu am 
iubit prea mult ortografia ) să cumpere „presa”...Iată-mă şi mărturisind, 
chiar în defavoare-mi, dar referitor la această dragoste de şcoală, de 
scris, de ortografie, trebuie spus că Poe  le iubea cu pasiune; iubea 
profesorii, aprecia la justă valoare, colegii; Poe avea cartelă (de masă, la 
cantina liceului) cumpărată de „Hemingway” (tatăl său cu haină de piele 
şi motocicletă cu ataş-supraveghindu-şi permanent şi indiscret fiul, după 
mine, un filozof  nativ şi nu un scriitor cum îi ziceam; nu ştiu care din 
noi i-a atribuit porecla); Poe îşi „pierdea” multă vreme după puştoaicele 
în uniformă de la internatul liceului-o unitate a învăţământului local, 
meritorie! Poe iubea şi matematica fiind unul dintre cei mai buni din 
clasă, ca la majoritatea materiilor, şi cu toate acestea, dintr-a IX-a a 
trecut la secţia umană!  
 
     Pe tot parcursul şcolii (V-XII) a stat în gazdă la Coana Anica, la 
început într-o cameră mai mică, apoi întruna mai mare, şi ambele au 
fost mobilate chiar de familia sa, şi una şi alta, creându-i un mic-intim 
paradis mai ceva ca în cărţile rustice de poveşti sau cartea de abecedar... 
Pentru mine, copil născut şi crescut la Râmnic, prin Poe, prin mediul 
creat în camera sa, satul românesc devenise un vis...un lux de atins 
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(după 1989 preocuparea mea principală a fost să cumpăr case la ţară-
atât cât vremea şi banii au permis)...Odată am şi petrecut o săptămână, 
de sărbătorile de iarnă, şi acele zile nu le-am uitat niciodată! Când nu 
făceam altceva, tot timpul, după şcoală, mi-l petreceam la el „acasă”... 
Începusem, prin clasa a VI-a să creem-scriem piese pentru un viitor 
Teatru de Păpuşi (căruia i-am şi construit o scenă într-o cutie mare de 
carton); scriam „docsuri” (fiindcă erau interzise) şi „începeam”, doar 
începeam... romane. Poe a scris „Patul conjugal”, „Destine”...Să cadă pe 
jos, de amuzament, fraţii mei cu zece ani mai mari decât noi, citind 
cărticelele lui care erau la mine pe noptieră şi, aflându-se în colecţia 
mea şi acum (când am terminat liceul, noi ne-am făcut reciproc, 
manuscrisele, cadouri! ca...să „rămână”! Din păcate multe s-au pierdut, 
s-au rătăcit pe nu ştim unde. Multe le-am sacrificat (în 70 nervozitatea 
noastră era mare, părinţii, dorind pentru noi nişte Facultăţi, dar firile 
noastre dorind altele-pentru care moda era să ai pregătire specială, şi 
mai aveau, şi două trei locuri pe an!): eu, poezii şi statuete; el, cea mai 
mare parte dintre reviste, însemnări...).  
    În 1966, la Poe, am organizat prima expoziţie, personală - de pictură; 
a rămas pliantul de expoziţie, „meşteşugit” de Poe, şi care era conceput 
chiar ca unul real... 
   Cea mai importantă revistă scrisă de C. Poenaru, cu indice de 
pseudonime (aproape o pasiune), rămâne „Universul”, pe care, personal, 
o consider (aproape-atunci) o noutate în domeniu, un obiect scris fără 
replică în exterior, în mediul cultural vâlcean, românesc... Reuşise să 
transmită informaţii unice la acea vreme, sigur, aflate şi din presă, dar şi 
de aiurea, meritorii pentru el, mai ales cele vizând colegii, selecţia. Iată, 
atunci, Poe saluta reabilitarea lui Nichifor Crainic, pe pagina 2, şi 
alături, sculptura mea expusă publicului şcolar-intim, profesorilor, chiar 
eu, desenându-i pe pagina 3 cele trei lucrări personale. Trebuie să fim 
atenţi la „gestică”! la combinaţia de texte, la paginaţie; la interesul 
propriu şi colectiv faţă de noutate! la grafica personală, ...Poe ar fi ajuns 
un pictor de alura unui Petraşcu, spre exemplu, privind iconografia de 
interioare... Tonuri vii şi grosiere; fără să-şi dea seama, el cocheta cu 
impresionismul... Atunci aceste lucruri nu erau vorbe goale!... şi noi le 
emiteam! În revista Universul au „publicat” şi alţi colegi ai 
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noştri...Revista era făcută integral de C. Poenaru, şi nimeni nu poate 
arăta ceva similar, calitativ-publicistică - să-i zicem „samizdat”, de după 
război şi pănă astăzi (astăzi, nici nu ar mai exista aşa ceva! astăzi 
oricine se poate produce, în genul acesta, cu bani, la tipar). Astăzi 
tipărirea  nu mai constitue un lux; publicitatea, reclama şi critica 
literară, critica de artă, fiind unele de maidan, „rebusistice-
calamburice”, şi „salariate” - cu pensie, la instituţiile colhoznice de 
...artă ( în numărul 58-59 din CULTURAvalceană, 2011, am dat prima 
pagină dintr-o revistă scrisă de mână, de Leca Morariu, la începutul sec 
XX-1907, la 20 de ani! şi intitulându-se „Curierul Epidemiei”). Atenţie, 
nu vorbim decât de Universul!  
   Trebuie să mai prezentăm, la acest capitol, al revistei „Universul”, că, 
întrunul din numere, patru pagini ale sale nu găzduiesc decât lozinci 
privind libertatea presei în România...Cam exagerat, atunci, mai 
degrabă fiind vorba de „posibilitatea” de publicare şi nu de o „libertate” 
a presei! Dar, faptul că atunci au existat „Revistele lui Poe”, printre noi 
elevii, atestă că societatea românească, civilizaţia acelor timpuri era una 
cum nu a existat niciodată în România, calitativ, peste cea dinainte de 
44 şi peste cea de după anul 1990...când s-a stricat rău lumea! 
     Alte reviste sau numai începuturi de revistă: „Mia” (o juvenilă 
poveste de dragoste-nu ştim cât de reală - l-a dus pe Poe, odată, să 
părăsească şcoala şi oraşul - pentru câteva zile; a doua oară, să dea 
numele „iubitei”, Mia, unei reviste!) în care o ie românească 
împodobeşte prima pagină-coperta (dar, credem că adolescentul cărturar 
şi poet visa la Dante şi Beatrice, sau poate la Dulcineea!), „Ardealul”, 
„Dacia”, „Cotidian”, „Luncavăţul”, „Neamul Românesc”, „Ziarul unui 
pierde vară”, „balenele”... 
     Înainte de a vorbi despre „balenele”, mai trebuie să amintim 
manuscrisele aflate în mapa sa curentă, aşa zisele „însemnări” de la faţa 
locului, şi care constitue un izvor de date, excepţional, privind 
activitatea culturală a municipiului reşedinţă de judeţ; C. Poenaru 
participa activ la toate cenaclurile şi „societăţile” culturale oficiale şi 
neoficiale (unele abia se înfinţau), şi acasă „developa” tot ce auzise şi 
văzuse... Nota şi la faţa locului (interesante sunt cele apărute la Cenaclul 
Anton Pann al Liceului Roaită - Mircea cel Bătrân, astăzi, în perioada 
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când nu mai era preşedinte, George Achim, luându-i locul şi, care atestă 
seriozitatea celor doi, dar şi seriozitatea cu care erau ţinute şedinţele). 
Aşa s-au născut aceste note, înscrisuri... Deşi ne aşteptam ca totul să fie 
în „roz”, aflăm din ele, că elevul dintr-a IX-a fusese contactat de 
profesori şi îndemnat să facă, oficial, o revistă a elevilor: „Oltul”, în 
1967...onoarea era deosebită, dar el tânjea să plece să se 
profesionalizeze, nu la facultate, ci...la revistele din Bucureşti, 
oficiale!...”...Am avut câteva discuţii contradictorii cu prof. în privinţa 
apariţiei revistei. Nu mai pot lucra <şcolăreşte> aşa cum se cere, m-am 
maturizat prea mult. Simt că Bucureştiul sau oricare oraş cu reviste mă 
cheamă. Mă cheamă!...Şi mă voi duce. Da ...Încă puţin!” (doc-notă, 
revista Oltul, din colecţia noastră, în copie). Iată, simţim, cum se 
prefigurează spargerea „bubei” vâlcene-părând chiar şi de „sertar”, după 
atâta înăbuşire a sentimentului de glorie juvenilă, cu repercursiune în 
creaţia artistică şi de poezie! 
     Documentul de mai sus trebuie luat în seamă, el demonstrează 
nevoia noastră (eu am şi plecat o vreme la Timişoara-în atelierul 
sculptorului Victor Gaga) de perfecţionare, de afirmare, lipsa acestor 
posibilităţi în urbea vâlceană!...de necesitatea coborârii vârstei 
examenului de maturitate la 16 ani! ...Puţin dramatic C. Poenaru, dar să 
nu-i uităm pe alţii, cum spunea şi el: ...M. Eliade, Călinescu, Labiş etc. 
    În 16 oct 1968 se redeschide Cenaclul „I. L. Caragiale” şi găsim în 
mapa de documente, a lui Poe, înscrisuri despre acest eveniment, iar  în 
alte documente întâlnim date de la Consfătuirea de la Consiliul Popular 
despre înfiinţarea Societăţii Literare a Elevilor din Judeţul Vâlcea la 
care el a fost primul preşedinte şi eu al doilea, când, spre finalul anului 
69, Poe şi-a dat demisia!   
    Documentele sunt reale şi au o valoare importantă deoarece nimeni 
până în prezent, în carte sau presa scrisă, nu a dorit să se ştie despre 
aceste evenimente culturale (ca şi despre cele ale marilor bucovineni!), 
aşteptând să se tragă concluzia generală că, la Râmnic, nu a existat 
nimic (până a se arăta ei, „maiakovski <i>” de astăzi!); şi că totul 
trebuie inventat. Şi fiindcă am pronunţat cuvântul „nimic”, legat de 
apariţia revistei „balenele” credem că în 1969-la început a apărut (deşi 
nu este exclus să fi apărut la sfârşitul lui 1968); C Poenaru este cel care 
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afirmă într-o însemnare despre apariţia revistei „Numic”, Nr 1, Data 16 
02 69, că „a apărut în format dublu decât balenele - număr 
special”...tragem concluzia că „balenele” existau! Această informaţie 
apare şi în Procesul verbal de cenaclu din 02 02 69 (semnat de 
preşedintele G. Achim, cls. a XII-a Liceu Roaită) în care se aminteşte 
despre apariţia „balenelor”...şi a curentului introductivist care a „apărut 
printre noi, tinerii poeţi”!... 
     Faptul că noi credem că a apărut în toamna lui 1968 rezultă dintr-o 
altă însemnare a lui Poe în care  povesteşte că  „balenele au apărut după 
o plimbare cu Felix Sima pe bulevardul Tudor Vladimirescu”- deci nu 
putea fi în ianuarie sau februarie 69, iarna! dar şi din faptul că în arhiva 
noastră există o copie cu „balenele”, Anul I, Serie nouă, nr.1, 02 06 69 
...Deci revista semnalată în februarie 69 nu putea să apară (cel puţin 
nr.1) decât în anul precedent. Un alt argument că ea exista înainte de 
această dată este că însemnarea lui C. Poenaru face referire  la 
„cuvântul înainte” aparţinând redactorului responsabil al revistei 
„Nimic”, Anda Bălăceanu, care grafiase un „Cuvântelnic finist” cu 
„bătaie” la „Cuvântelnic introductivist” plasat pe frontispiciul 
„balenelor”.  
      
     Revista „Nimic” a apărut (ca reacţie a revistei „balenele”, dovadă 
frontispiciul „Cuvântelnic finist” faţă de „Cuvântelnic introductivist” al 
„balenelor”) în 16 02 69. Aflăm acest lucru din documentul din mapa 
curentă (însemnare), aparţinând lui C. Poenaru. Colegiul de redacţie a 
fost compus din Anda Bălăceanu clasa a IX-a, Ioana Petrescu şi 
Vasilica Nicolaescu clasele a X-a, şi Lidia Jerpelea cls a IX-a.... Toate 
erau membre ale Cenalului A. Pann, preşedinte N. Şinculescu, profesor 
de limba şi literatura română; secretar: Constantin Poenaru, şi, mai apoi, 
George Achim. 
     Revistele liceului (oficiale) nu avea nici o valoare...conduceau 
„profii”! şi, UTC-ul.  
     Revistele lui Poe „duduiau” din greu pe lângă activitatea şcolară, şi 
în fiecare seară, Poenaru şi Achim erau „trubaduri”, sub braţ cu ele, pe 
la internatul de fete după ora de închidere, şi după ora de dat „talpă” pe 
Terasa din Centru... 
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     Tineretul-elev al anului 1968  trăia clipe de înfrigurare după intrarea 
armatei sovietice în Cehoslovacia şi vroia libertatea presei, eliminarea 
cenzurii, vroia calitate şi sinceritate în trăirea artistică. Balenele au dat 
semnalul (întruna din acele zile, poate prin 65, o balenă împăiată, 
uriaşă, a traversat Râmnicul, pe strada Lenin, Vâlcea - pe două trailere, 
şi, iată, excepţionala lume din Râmnicul de atunci, ca din toată 
România, începuse să creadă că se poate şi aşa ceva!...O balenă, la 
Râmnic!); revista „balenele” a dat semnalul că, şi atunci a fost posibil 
nonconformismul literar şi publicistic (atenţie, revistele lui Poe nu se 
încadrează la genul literatură de sertar, deoarece ele au existat în spaţiul 
neviciat al elevilor emancipaţi, toţi viitori cetăţeni - de bază - valoroşi ai 
societăţii civile româneşti; talentele lor, cu deosebită aplicabilitate în 
viaţa practică şi curentă, au creat  plusvaloare pentru viaţa de zi cu zi a 
cetăţeanului!). 
    Aşa s-au gândit şi fetele de la „Nimic”; decât publiciste şi poete în 
revistele şcolare, mai bine în opoziţie cu ele, dar şi cu „balenele”, cu 
acestea din urmă, însă, împletindu-se fericit!  
 
   Nici în colecţia noastră, nici în colecţia lui Poe, nu mai găsim 
exemplare dinainte de 1970, decât unul singur, valoros, din 1969-iunie 
(am vorbit de el mai sus). Considerăm revista „Balenele”, una dintre 
cele mai reuşite şi mature, imitaţia-modelul fiind unul nedisimulat, din 
contră, poate o continuare a „Universului”- cu un conţinut mult mai 
amplu, dar şi cu scop să atragă atenţia; la trecerea pe format A3, după 
1970, unul, două numere, totul scris de mână, opt pagini, apare iată şi 
colajul!...Poenaru, simţind nevoia să se apropie tot mai mult de o alură 
naţională-era deja în Bucureşti, dar şi comparabilă cu presa tipărită (în 
revistele apărute în Bucureşti, după 1970, poeziile subsemnatului au 
provenit din volumul samizdat „Tranfigurări” aflat în colecţia C. 
Poenaru)! 
    Balenele a fost o revistă mai voluminoasă, problematica aşişderea, cu 
o grafică mai evoluată şi neimitată (desen direct pe suport sau lipit) în 
ea au apărut şi colaboratorii, cei mai frecvenţi fiind: subsemnatul, 
George Achim, Felix Sima, dar şi G. Ţărnea, Florin Ciriperu...Prin 
această revistă în care, practic, am debutat toţi cei mai tineri vâlceni, C. 
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Poenaru a intrat în lumea elitei publicistice, de la Balenele la Orizontul, 
nerămânându-i decât un pas...Un pas cât un an; în 1972, îl regăsim 
redactor la ziarul Orizontul, din Râmnic... (2011) - vezi Reproduceri 
manuscrise, pag.229 
 
 
 
Pinochio la Teatrul Ariel 
 
   Duminică 27 02 11, în sala cinematografului Flacăra am urmărit 
spectacolul de teatru dat de trupa Ariel cu spectacolul Pinocchio după 
povestea cu acelaşi nume a scriitorului florentin Carlo Collodi (1826-
1890). 
   Iată, din nou Doina Migleczi pune la încercare talentul actorilor de la 
Ariel, care, pe rând-dacă doresc - primesc sarcina unei puneri în scenă a 
unei piese din teatrul universal...Este foarte util pentru actor să treacă 
prin acest test de autocunoaştere a propriei capacităţi şi să cunoască cât 
de aspră este starea de resposabilitate în funcţia de conducere tehnică... 
De această dată Camelia Constantin a preluat frâiele spectacolului cu 
opera lui Carlo Collodi, una, care, privind educaţia copiilor, este dintre 
cele mai cunoscute din literatura universală. Ariana Şerban a conceput 
costumele personajelor şi a primit din partea publicului un 
merituos...zece! Bogdan Constantin a creat scenografia, şi nouă ni s-a 
părut că figura lui Goange Marinescu ne cam pândeşte de pe la 
colţuri...Posibil o pură întâmplare sau a noastră eroare, oricum, Goange, 
fie-i ţărâna uşoară este de mult depăşit de acest timp! Am ajuns şi la 
actori, şi din chiar începutul spectacolului s-a impus Mădălina 
Floroaica-Pinocchio (voce a la Silvia Chicoş) care a avut o prestaţie 
genială... Cunoaştem din multe surse şi de mult timp aceste lucrări 
scrise anume pentru copii, Pinocchio, şi Le avventure di Cipollino 
(Rodari Gianni, 1920-1980) şi putem spune că actriţa noastră şi-a 
depăşit condiţia, oferind o alură a personajului peste toate celelalte 
realizate în timp... La Pinocchio, în transpunere umană (nu buratino sau 
desen animat) sarcina enorm de dificilă este să fii când om, când păpuşă 
din lemn, articulaţiile, între muţenie şi vorbire sau între inerţie şi  viaţă, 
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ca într-un adaggio, trebuind să fie fără discrepanţă. Urmărind-o pe 
„micuţa” (atât de matură în joc) actriţă ( să fii jurat  dacă ghiceam sexul-
buratino este fără sex) am intrat fascinanţi  în textul piesei, odată cu 
aprinderea lumânării de către micuţ, şi stingerea ei de către meşterul 
Geppetto (Roger Codoi)...Roluri (şi costume) esenţiale au creat şi 
Ariana Şerban, secondată de Alin Păiuş (Vulpea, respectiv Motanul); 
ne-a mai plăcut creaţia tânărului Cristian Gomboşanu în rolul lui 
Mangiafoco sau a Mihaelei Mihai (costm şi prezenţă scenică) în „Zâna 
bună”...Toţi actorii merită aplauzele noastre: Marius Firescu, Alex 
Dobriţa, Julliet Attoh, Giorgiana Marin, Olimpia Deaconescu şi desigur, 
şi nu ultima, Camelia Constantin.  
   Un cuvânt aparte pentru cea din umbra spectacolului şi care se impune 
tot mai mult, cu trecerea vremii, prin însăşi aceste „odrasle”...de piese: 
Doina Migleczi, la ora actuală, este unul dintre cei mai cunoscuţi 
menegeri de proiecte culturale, cu lungă bătaie în timp şi în spaţiu, din 
care însăşi comunitatea locală şi regională, naţională dacă vreţi, are de 
câştigat... 
 
 
 
D-ale Carnavalului, la Flacăra! 
 
    Iubitorii de teatru vâlceni au putut urmării în această stagiune, de 
primăvară (16 03 10), piesa de teatru ( prima reprezentaţie în 08 04 
1885), scrisă de I.L.Caragiale (1852-1912) şi jucată cu multă 
dezinvoltură de actorii Teatrului Ariel, în regia lui Aurel Palade şi 
scenografia Elenei Cozlovschi. 
    Nae Girimea (Liviu Cheloiu), Miţa Baston (Mihaela Mihai), Didina 
Mazu (Madalina Floroaica), Iordache (Alin Paius), Crăcănel (Gabi 
Popescu), Iancu Pampon (Dan Constantin), Candidatul (Roger Codoi), 
Ipistatul (Alin Holcă), Chelnerul (Ionuţ Mocanu) 
     A fost scrisă în 1884 pentru concursul organizat de Teatrul Naţional 
din Capitală, pe care autorul l-a câştigat. Premierea a fost un insucces 
datorită fluierăturilor puse la cale de cronicarul dramatic D.D. Racoviţă-
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Sfinx, redactor la România liberă. Presa a fost aproape unanimă în 
negaţie, motivul fiind pretinsa imoralitate prin aducerea pe scenă a 
drojdiei mahalalei. În 1885, Maiorescu a scris şi publicat în Convorbiri 
literare studiul „Comediile domnului Caragiale”, clarificând relaţia etic-
estetic: „Există aceste tipuri în lumea noastră? sunt adevărate aceste 
situaţii? Dacă sunt, atunci de la autorul dramatic trebuie să cerem numai 
să ni le prezinte în mod artistic, iar valoarea lor morală este afară din 
chestie.” Fără să fi reuşit o curmare a şirului de adversităţi faţă de opera 
lui Caragiale, acest studiu, ca şi cel din 1890, al lui Gherea, au 
contribuit la consolidarea prestigiului scriitorului în viaţa literară 
(Enciclopedia Liberă). 
      Acţiunea, dinamică şi scandaloasă (comportament tipic actorilor „de 
Caragiale”), bazată pe „viţii” şi imoralitate, începe în frizeria lui Nae 
Girimea (o scenă bine adaptată timpului, sugestivă), unde Iordache 
primeşte vizita lui Pampon. Acesta îi arată un bilet găsit pe care îl 
comentează împreună. Pampon pleacă şi apare Miţa, furioasă, căutându-
l pe Nae. Aceasta îl bănuieşte de trădare. Pampon intră din nou în scenă 
şi găseşte în Miţa un aliat. Aceştia hotărăsc să-i demaşte pe Nae şi 
Didina (amanta lui Pampon). Pampon îi arată Miţei biletul găsit, iar 
aceasta recunoaşte că ea l-a scris. Miţa se întâlneşte cu Nae, pe care-l 
ameninţă cu o sticlă cu vitriol. Nae nu recunoaşte relaţia amoroasă pe 
care o are cu Didina, furându-i şi sticluţa cu vitriol. Între timp Pampon 
îl acuză pe Telemac că el este Bibicul, luându-se la bătaie. În actul II are 
loc un bal mascat în care se strânge toată mahalaua. Didina îşi face 
apariţia, însă este nevoită să îşi schimbe costumul fiind descoperită de 
către Candidat. Apare şi Telemac care vrea să se răzbune. Apare 
Pampon, iscându-se o mica altercaţie, între ei. Pampon îşi dă seama ca 
Telemac nu este Bibicul şi pleacă amândoi să-l găsească pe Nae. Didina 
îşi schimbă costumul cu al Miţei, iar Iordache şi-l schimbă cu al lui 
Nae, iar Nae cu al Candidatului. Astfel Telemac şi Pampon sunt derutaţi 
şi se iau la harţă cu Iordache. Aceştia îşi dau seama de greşeală, iar 
Iordache scapă anunţânu-i pe Didina şi Nae, care pleacă de la bal. Miţa 
îi vede, iar Pampon şi Telemac îi urmăresc. În actul III, Nae şi  Didina 
sunt la frizerie, unde se ascund. Mulţimea vine la frizerie iar Iordache îi 
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ajută să fugă. Pampon şi Telemac sparg uşa, intră in frizerie, căutându-i 
pe ce-i doi. Iordache cheamă poliţia, care reuşeşte să facă ordine. 
   Excesiv de dinamic, aproape de sacrificiu fizic, jocul actorilor, care 
mai toţi stăpânesc bine personajul, plăcând publicului doritor să vadă 
scene şi să audă replici precum cele sau asemănătoare din viaţa publică 
şi politică de astăzi. Piesa îşi atinge scopul şi dovedeşte încă odată forţa 
adevăratei arte, care, prin transfigurare, aşa cum a făcut şi marele 
Caragiale - într-o anume manieră estetică  devine nemuritoare, trăgând 
după ea şi dramaturg, şi actor, şi public;... pe toţi care contribuie la 
realizarea sa scenică. La sfâşitul piesei am remarcat jocul special al 
Mihaelei Mihai, Alin Păiuş, Gabi Popescu, Dan Constantin... Ce mai, 
ne-au plăcut, toţi. 
 
 
 
Cedarea şi evacuarea Cadrilaterului în anul 
1940 
 
     O carte scrisă de Ion Cânguşi şi Ion Giurcă, apărută la Editura 
Conphys în 2010 şi închinată actului care a consfinţit Tratatul de la 
Craiova, din 1940, atunci când acest colţ de ţară românească a fost cedat 
Bulgariei iar populaţia românească din Cadrilater  a fost evacuată în 
teritoriu românesc. Evacuarea românilor din Cadrilater, din 1940, a fost 
definitivă, până în prezent, în timp ce evacuările din Bucovina de Nord 
şi Basarabia, din acelaşi an s-au anulat în 1941, când România a 
declanşat războiul de reântregire împotriva URSS... A rămas însă la fel, 
definitivă până-n prezent, precum evacuările din Bucovina de Nord şi 
Basarabia din anul 1944 (martie-august) când au fost create noile state 
sovietice; teritoriul celor trei provincii, intrând în componenţa Ucrainei, 
Republicii Moldoveneşti Sovietice şi Bulgariei (care până prin 1986 a 
fost  tot un fel de URSS)... 
      Din primele pagini, cartea se aliniază evenimentelor istorice 
premergătoare şi contemporane cu cedarea din 1940, surprinde starea 
conflictuală teritorial administrativă din zona dunăreană, balcanică, 
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specifică timpului istoric în care se aud clopotele funebre ale prăbuşirii 
a două mari imperii, cel Austro Ungar şi cel Otoman, în care răsare 
embrionul Primului Război Mondial şi iată, în final, izbucnirea celui de-
al Doilea Război Mondial... 
     Diferendul bulgaro-român declanşat odată cu Tratatul de la Berlin, 
privind trasarea graniţei pe uscat între cele două state vecine s-a soldat 
cu intrarea Dobrogei în componenţa României la 8-20 octombrie 1878, 
dar şi cu cedarea către Rusia a sudului Basarabiei, şi Silistrei, 
Bulgariei... Chiar şi în 1907 la sud de Dunăre (sau aşa cum peste Nistru, 
în 1907 se întâmpla la fel cu Rusia, dar împotriva evreilor) se vorbea de 
o Bulgarie Mare care ţintea chiar Dobrogea, bulgarii făcând „gălăgie” la 
granita cu România... În 1913 16-19 iunie are loc declanşarea celui de-
al doilea război balcanic, Bulgaria, atacând Serbia. România ocupă 
Cadrilaterul şi sub preşedenţia primului ministru Titu Maiorescu declară 
graniţa pe uscat între Bulgaria şi România - Conferinţa de Pace de la 
Bucureşti 10 august 1913...În 1 septembrie 1916 Bulgaria declară război 
României şi  ocupă Cadrilaterul, pătrunde spre Dobrogea şi până la 
sfârşitul anului aceasta este ocupată de bulgari. ...Scrie I.I.C.Brătianu: 
”40 de ani munciserăm în regiunea transdunăreană... pe care o 
prefăcusem într-un ţinut în plină propăşire. Cheltuisem milioane la 
Constanţa cu portul, la Cernavodă cu podul...bulgarii care acum trei ani 
se târau la picioarele noastre să nu intrăm în Sofia acum se lăfăie în 
toată Dobrogea”... 
   Oltenia şi Muntenia erau ocupate de trupele germane. Cartea prezintă 
jaful care s-a aplicat acestor regiuni de către forţele de ocupaţie. Prin 
Tratatul de Pace  semnat la 27 noiembrie 1919 între Puterile Aliate şi 
Asociate, şi statele învinse pe de altă parte, România reintră în graniţele 
menţionate în 1 august 1914 care însemna şi Cadrilaterul. În fapt, până 
la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, Bulgaria prin 
nemulţumirile ei legate de Dobrogea (!) a constituit un factor de 
insecuritate la graniţa de sud a României (fapt pentru care zona Caracăl 
- Craiova, a fost una dintre cele mai puternice baze militare româneşti în 
special de aviaţie - de apărare - până în 1989... când nu ne-am apărat de 
sârbi, ci de bulgari  n.n). 
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Cartea mai cuprinde „Disputa bulgaro-română în privinţa Cadrilaterului 
în perioada interbelică”,  „Demersuri pentru soluţionarea diferendului 
teritorial bulgaro-român în perioada 1939 - 1940, „Tratativele româno-
bulgare de la Craiova în privinţa cadrilaterului”, capitol în care stă scris 
negru pe alb, în încheierea sa, cititorul, având un gust amar: „Apreciem 
că începutul şi sfârşitul dezmembrării României se găseşte, totuşi, în 
acceptarea ultimatumului  sovietic din iunie 1940 şi în cedarea fără 
luptă a Basarabiei şi nordului Bucovinei.” 
Amănunte de mare interes privind mişcarea populaţiilor de oameni şi 
animale sunt prezentate în capitolele legate de evacuarea respectivă din 
august 1940 şi, care, iniţial este consemnată astfel: din judeţele Durostor 
şi Caliacra trebuiau aduşi 77 728 de români şi 60 000 de turci iar din 
Dobrogea urmau să fie evacuaţi 42 070 bulgari (ca o caracteristică a 
regimurilor „odioase” de la Bucureşti, până în anul 2000, niciodată o 
masă de oameni de altă etnie-armeni, turci, tătari, lipoveni, ţigani nu au 
cerut să fie repatriaţi în ţinutul lor istoric...nici măcar sovieticii aduşi cu 
forţa în Basarabia n-au mai vrut să plece înapoi n.n). Sunt date, de 
asemenea, porţile de ieşire şi intrare, destinaţiile fiecărui grup evacuat, 
mijloacele de transport. 
     Spre finalul lucrării autorii dau informaţii asupra întregului act al 
Evacuării din 1940, urmare a Dictatului de la Viena, privind 
Transilvania de nord vest sau urmare a Pactului Libentrop-Molotov, 
arătând diferenţele de procedură din care rezultă o componentă mai 
civilizată a acestei evacuri, a Cadrilaterului, faţă de celelalte, lucru real, 
care se datoreşte implicării armatei (ca forţă militară) în operaţie, dar şi 
a prezenţei părţilor ca observatori ...O carte deosebit de interesantă şi 
scrisă cu multă responsabilitate, da, şi cu profesionalism, de către cei 
doi autori, făcând dovada, şi unei serioase şi întemeiate documentări...   
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Întâlnire World Vision. Florea Firan şi invitaţii 
săi din America. 
 
   Eveniment editorial organizat în cadrul proiectului „Interferenţe 
culturale”. În program: 
- Întâlnire cu scriitori din New York: Carmen Firan şi Adrian 
Sângeorzan  
- Prezentarea cărţilor acestora şi a altor volume pe teme de 
interculturalitate apărute la Editura „Scrisul Românesc”: Puterea 
cuvintelor, autoare  Carmen Firan, Rock and Dew / Piatră şi Rouă, de 
Carmen Firan, Between Two Worlds. Tales of a Women's Doctor / Între 
două lumi. Amintirile unui doctor de femei, de Adrian Sângeorzan, 
Anatomia Lunii / The Anatomy of the Moon, de Adrian Sângeorzan, 
Voci pe muchie de cuţit, de  Carmen Firan şi Adrian Sângeorzan. 
   …Aşa a fost anunţat evenimentul de la Biblioteca Judeţeană, cel care 
a avut loc în 20 mai 2010 la care, în asistenţa unui mai puţin public (în 
aceeaşi zi, desfăşurându-se “Zilele Râmnicului”, şi la care participanţii, 
la Primărie, au fost mai mult oamenii de cultură), dar select, au 
participat, conducând discuţiile, directoarea Bilbliotecii Judeţene, Sanda 
Constantinescu, scriitorul Doru Moţoc, profesorul Ion Predescu… 
     Cei doi protagonişti, însoţiţi de directorul editurii “Scrisul 
Românesc”, scriitorul Florea Firan, Carmen Firan şi Adrian 
Sângeorzan, au lecturat din creaţia proprie şi au purtat un interesant 
dialog pe probleme de cultură, atât din România cât şi din Statele 
Unite…O întâlnire de la care cei care nu au participat au avut de 
pierdut, deoarece invitaţii americani, fiind mai întâi cetăţeni şi oameni 
de cultură români, au putut prezenta o situaţie reală a problematicii din 
cele două sisteme culturale, lăsându-se să se înţeleagă, oarecum, că 
intelectualii din cele două ţări sunt cam la acelaşi nivel, dacă nu cei 
români din anii 70-89 sunt “mai ceva”! Nouă celor prezenţi la întâlnire 
ne-u fost prezentate şi multe cărţi, ale invitaţilor, dar şi ale Editurii 
“Scrisul Românesc” şi, după discuţiile purtate, în sensul “regăsirii unui 
timp pierdut”-căutare specifică acestor vremuri, am plecat la casele 
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noastre cu ceva mai multă speranţă, decât am putut avea cu câteva ore 
mai înainte… 
 
      În holul Bibliotecii judeţene am reântâlnit tablourile pictorului  
italian Felice Storti, venit în România pentru o nouă expoziţie, ocazie de 
bucurie pentru cei prezenţi, care au avut astfel prilejul de a-i revedea 
pictura, dar şi valoroasa sa ceramică pictată… 
    “Expresia artistică a lui Felice Storti reiese pur şi simplu din pictura 
lui care pătrunde în tainele filosofiei. Cu pasiune şi pricepere reprezintă 
în lucrările sale gândurile cu ajutorul culorilor şi teoria cu ajutorul 
semnelor, reuşind să insufle privitorului viziunea absolută.” ( Michele 
Ciliberto, Italia. Traducere preluată de pe site BJ). 
 
 
 
Puiu Gheorghe Răducan: Femeia Diavolului 

 
    O carte în care Gheorghe Puiu Răducan intră cu “dreptul” într-unul 
dintre cele mai dificile sectoare din activitatea sa de creaţie 
scriitoricească…Invers de cum spunea cândva Ioan Barbu (“roman este 
uşor să scrii, cel mai greu, însă,  să scrii poezie”) dacă ţinem cont că 
Puiu Răducan este la a 16- a carte de poezie şi la prima sa carte de 
proză…Subiectul principal: familia aşezată incorect în societate; 
femeia, minciuna, copiii incorect educaţi, toate, pot şterge de pe faţa 
pământului o generaţie, şi tot ele, într-o altă variantă, putând să o 
salveze, să o preamărească într-un chip vinovat cu consecinţe în 
generaţiile doi, trei, patru…În această variantă, a doua, mai greu de 
argumentat,  prozatorul fiind pornit fără cruţare  împotriva femeii-
nevastă, fiicei, şi unei nepoate!...Foarte bine face, căci pentru urmaşi 
răul omorât în faşă este mult mai indicat.  
    Femeia diavol, după Răducan, este o creaţie a “Răului”, precum ar 
invita Scaraoţchi la meditaţie, tot aşa fiind inversul omului-bărbatului, 
este ceea ce a uitat să facă Dumnezeu la Facerea lumii când la creat pe 
om, şi nu l-a creat şi pe “neom” (după modelul Binelui şi Răului), dar a 
creat-o ca fiinţă, probabil, pe Eva ca invers lui Adam…Şi iată că Puiu 
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Răducan nu este departe de realitatea biblică…glumeaţă! Culmea este 
că, pe tot parcursul, P. Răducan nu face apel la sex şi tarele care decurg 
din exacerbarea textului despre acesta, cum ar crede imediat, poate, 
tinerii cititori, că ar fi normal să se întâmple la o asemenea scriitură, 
mondenă, despre familie şi femei, fiindcă el nu vrea să amestece în 
acelaşi aluat şi bărbatul, care nemijlocit face parte din cuplu… 
Repetăm, autorul este categoric: doar progeniturile sale prin alianţă şi 
filiaţie sunt “Răul” întrupat al acestei lumi în care se mişcă şi trăieşte… 
     
    Editura Dacia XXI din Cluj Napoca în colaborare cu Primăria Tetoiu 
au avut curajul de a lua manuscrisul acestei cărţi şi de a-l oferi 
publicului, zicem noi, de al dărui, căci pentru cetăţeanul acestui timp, 
nicicând nu a existat o ocazie  mai bună de a-şi cunoaşte propriul 
mediu, cărui timp a ajuns să-şi dăruiască românul clipele de viaţă în 
acest nou stadiu al economiei necapitaliste, de piaţă. Cum, într-o ţară a 
unei tranziţii prost alcătuită oamenii îşi pierd partea curată a sufletului, 
chiar şi copiii, chiar şi părinţii, cum ei nu pot fi liberi niciodată, căci 
atunci când nu au stăpâni oameni, au stăpân viciul sau banul! Iată ce 
complexă dilemă…Chiar omul nu poate fi liber niciodată? 
     “Femeia diavolului” de Gh. Puiu Răducan a apărut în 2011 în 
redactarea Iuliei Becheş cu o ilustraţie pe copertă de Ovidiu Tomoiog şi 
cu o prefaţă semnată de scriitorul George Voica, omologat de Uniunea 
Scriitorilor (adăugăm noi, nemaifiind necesară completarea numelui cu 
tilul de profesor sau menţiunea “câte cărţi are”- o chestiune de 
redactare, ca şi “bold”-irile necugetate în textul din interiorul lucrării… 
    Structurat pe trei capitole romanul este absolut obligatoriu de citit!... 
 
 
 
„Stăpânul”, o carte de Gheorghe Stancu 
 
     O carte despre prezent, reliefând şi aspecte critice, de aroganţă, din 
viaţa nomenclaturii de partid din perioada ante ’89, scrisă de Gheorghe 
Stancu, intitulată  „Stăpânul” -proză scurtă - Ed. Conphis, Râmnicu 
Vâlcea, 2009... Desenul ilustrativ-coperta, şi interiorul: col (r) 
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Nuţulescu Toma. De acelaşi autor au mai apărut între 2007 şi 2009:  
„Chemarea destinului”, roman, 2007, „Rondeluri şi catrene electorale-
(in)amicale”, versuri, 2008, şi  „Dosarul morţii”, proză poliţistă, 2009. 
     Am putea spune fără a greşi, că asistăm în ultimii ani, cei care preced 
sfârşitul celor două decenii postrevoluţionare (1989-2010) la apariţia 
unor scriitori pe care nu i-am bănuit până acum, dar cu experienţă în 
viaţa publicistică sau în cercetarea tehnică-ştiinţifică sau în armată, şi 
din lumea juridică, medicală... Scriitori de talent, sinceri, care doresc, şi 
bine fac-era chiar şi timpul (nu să creeze cărţi sau filme care să ne arate 
cum se făceau avorturile înainte de 1990) -  să zugrăvească lumea 
dinainte de anul 1989 şi cea care a urmat. Au dreptul şi trebuie s-o facă, 
recunoaştem, căci meseria de scriitor sau poet sau artist plastic nu are 
nevoie de cursurile de pedagogie şi nici de cele aşa zis de 
„specialitate”...precum fac uniunile de creaţie, foste comuniste, care, 
câştigând acum prea multe privilegii, le refuză celor despre care 
vorbeam mai sus prezenţa, îi neglijează, nu-i recunosc atunci când se 
ocupă de publicitate (apariţii editoriale, reviste subvenţionate, expoziţii 
profesioniste) dar se ocupă cu linsul la spate al celor care le-au înfierat 
„înainte” şi ...dezvoltat, „după”!)  
      
     Gh Stancu se numără printre scriitorii care alcătuiesc noul suflu 
literar vâlcean, şi, credem, că această carte îl aşează în rândul celor deja 
consacraţi... Impecabilă tehnica narativă, textul filologic, scrierea 
concisă, explicită, inteligentă, cantitativ-atât cât trebuie. 
   Sigur, beneficiază de experienţa  trecutului, diferit de cel de astăzi, de 
experienţa jurnalistului profesionist, care, iată, îl poartă cu expresia 
artistică în cele mai diverse domenii din societatea românească. De 
aceea face parte din această generaţie (la care ne-am referit) fiindcă nu 
ocoleşte realitatea locală, nu „suferă” pentru lipsa de „apreciere” de la 
capitală; îşi integrează scrisul, ca tehnică şi stil, în aria naţională şi 
europeană specifică scrisului clasic... 
      
     Acum, la 20 de ani după perioada aşazisă comunistă (aici, trebuie să 
reflectăm foarte bine la definiţii, la ce a fost real şi ireal-chiar bancuri, 
bârfe), adnotaţiile în text referitoare la lozincile de la congrese şi de la 
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Adunărilor Generale ale oamenilor muncii, nici nu mai trebuie citate, 
chiar puse între ghilimele (incertitudinea faptelor fiind îngrozitoare şi 
dând apă la moară „criminalilor” de adevăr); trebuie să ne referim mai 
puţin la ele... În acest sens, credem, trebuie să-l „iertăm” pe autor, că 
uneori a abuzat de numele celor doi, ucişi fără milă în Crăciunul lui ‘89; 
...căci ruşiine ne este de foarte mulţi de-acum, mai sadici, şi 
incomparabil, mai răi.  
    Noi, cei câţiva, cunoscând realităţile din această ţară înainte de 1990, 
alura lor „glumeaţă” - de paradă (ca şi ateismul, tot de paradă, românul 
fiind ţăran într-un procent de cel puţin 70 la sută faţă de administrator, 
strungar şi perceptor- nu avea cum să fie ateu!), credem că propaganda 
anti „celor doi” (chiar ei!), trebuie lăsată de-o parte... Nu ei ne-au 
încurcat socotelile la Râmnicu Vâlcea, în orice vreme! 

* 
     Observând această lume liberă, necenzurată, plină de neperspectivă, 
cu deja poveşti ilare credibile sau incredibile - la activ,  dar mai ales pe 
cea din vremea comunistă - atât de reale apucături şi întâmplări cu 
personaje din protipentada activului de partid şi de stat, am abordat 
cartea lui Gh. Stancu cu un sentiment de interes, şi nu mică ne-a fost 
mirarea, constatând „verdictul”: starea românului de linişte şi neclintire 
în faţa atâtor nărozii întâmplate sub ochii săi este explicabilă, dacă ne 
punem în pielea „inginerului agronom” ameninţat, de o primă secretară, 
cu „măturatul pe jos”, şi care îşi justifică înghiţirea umilirii: „...la necaz, 
se poate întâmpla să-ţi pierzi cumpătul şi să faci o prostie care să te 
coste toată viaţa.” („Ministrul de interne şi omu’ ăla”, pag.17, o 
povestire în care Emil Bobu face o vizită pentru evaluarea cantităţii de 
cartofi la ha. şi în preajma cărei vizite, prima secretară a judeţului, 
împreună cu miliţianul plutonier al comunei cu ţăranii propietari ai 
tarlalei cu cartofi pregăteşte şi artificializeată crunt, jignind trivial 
specialistii, oamenii muncitori). ...Şabloane binecunoscute; toţi, 
subalterni de diferite ranguri, cauzându-şi acţiunile întru slava 
genialului conducător... 

 
 

* 
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    „Profesorul Mandea” este o schiţă epică, reală, desprinsă din 
realitatea socialistă şi comunistă din domeniul învăţământului, al şcolii - 
instituţie de bază, întruna dintre celulele societăţii: şcoala şi producţia... 
Dar este şi o fină aluzie la încrederea plenară, a conducătorilor, în toţi 
membrii societăţii, fără deosebire de etnie şi de rasă, trebuind doar să 
existe o origine sănătoasă. O realitate scandaloasă, materializată cu 
vervă stilistică, şi inspiraţie, în redarea adevărului...Un insuportabil 
limbaj (chiar şi într-un examen), dar existent într-o şcoală de ucenici 
frizeri, practicat de Mandea (un „ţigan stilat, masiv, cu mersul leneş, 
legănat...”) şi care se simte fericit când i se spune „Dom profesor”!...Şi 
câte şi mai câte alte lucruri gratuite - necalităţi, atribuite acestor 
magisteri de împrumut...însă, care ştiau meserie! ...Parcă-l vedem  şi pe 
Marin Pucă, şef de secţie aşchiere într-o fabrică de „zburătoare” şi care 
„îşi băga piciorul în orice fustă de tânără ingineră...”, şi care vai, câtă 
meserie ştia, căci „cunoştea” foarte bine muncitorii, fusese unul dintre 
ei (ultima frază fără legătură cu cartea-n.n)! 

* 
    Într-un cu totul alt registru  ne aflăm în povestirea „Întoarcerea la 
sentimentele dintâi”, unde, tot înainte de 1989, ţinând cont că 
peronajele, Melania şi Leontin, vorbesc la telefon de la cabina din 
stradă, ni se relatează cazul unui „el” şi unei „ea”, tânără familie, 
dezintegrată la scurt timp de la căsătorie, apoi, după trei ani, reunindu-
se iarăşi, dând curs sentimentelor sănătoase pe care le au părinţii faţă de 
copilul lor...Ca într-o melodramă, personajele greşesc unele faţă de 
altele, au alibiuri, şi se iartă între ele! În alt context,  literatură 
veritabilă... 
     Mai departe, în „Nunta”, Linda şi Sandu - amândoi studenţi, apoi 
profesori, se iubesc; părinţii Lindei (de modă veche, dorind un ginere cu 
„situaţie”) nu sunt de acord cu mariajul fetei şi-o obligă să se 
căsătorească cu un altul; în ziua nunţii, chiar în timpul ei, vine în 
localitate Sandu, „topit” de dorul Lindei, să o vadă; aceasta află că 
Sandu este în restaurantul de vizavi (de cel cu ceremonia), şi, spre 
sfârşitul nunţii fuge cu iubitul ei...  
     În „O presimţire”, credem că Gheorghe Stancu trece cu brio 
„maturitatea” de scriitor, subiectul-tratarea lui, dovedind cunoştinţele 
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sale în mai multe domenii, cu uşurinţă, mânuind atributele unor diverse 
meserii, pasiuni, practicând şi un limbaj adecvat... Deosebita claritate a 
textului, dinamica materializată prin dialogul alert, dar şi temperat-
analitic, sinteza faptică, ies în evidenţă, şi, deşi pe coperta cărţii este 
imprimat numele nuvelei „Stăpânul” – penultima din cuprins, noi 
credem că această schiţă-nuvelă, este cea mai reuşită, vădind măestria 
literară... Eugen Slăvescu, matematician ca şi Petruţ, dar student la 
Conservator până-n anul IV înainte de a fi student în ştiinţa algoritmilor, 
îşi deapănă aventurile vieţii până la obţinerea licenţei la Facultatea de 
Matematică (înţelegem că înainte de 89 se petrec toate din moment ce ni 
se vorbeşte despre o facultate la care au fost candidaţi 1500 şi au 
reuşit... 29!).  
     Avem aici de toate: şi Radu Gyr, şi Eminescu, şi „Egmont” de 
Goethe, şi Concertul nr. 5 în mi bemol major pentru pian şi orchestră de 
Beethoven! Nimeni nu a ştiut că Slăvescu, cu note mari la matematică, 
este un asemenea muzician!...La absolvirea facultăţii, el, pe scenă, spre 
surpriza tuturor, cu colegi dela Conservator, crează întregul spectacol! 
Surpriza (a la Hitchcock)? ...Încântat de atâta talent (să nu uităm că 
suntem la Fac. de Matematică-în ce vremuri!), profesorul titular i-a 
facilitat lui Slăvescu cunoaşterea subiectelor pentru examenul de stat, 
apoi i-a oferit nota 10! A făcut, profesorul, aşa ceva pentru prima dată 
în viaţă, şi doar pentru Slăvescu... 
      
     Păstrăm cititorilor taina lecturării unei alte satire epice, „Cina cea de 
taină”, atac la bunele moravuri care guvernează sau au guvernat arta 
restaurării monumentelor de cult, dar şi a lecturării nuvelei „Stăpânul” 
(porecla unui Coco Frunzaru, personaj generat (scelerat) de politica 
trecută, fanfaronistă-linguşitoare-peceristă, şi care, bătându-şi joc de o 
întreagă comunitate, sfârşeşte (la un alt diapazon scenic) precum Lică 
Sămădăul din celebra nuvelă „Moara cu noroc”, a lui Ion Slavici). 
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Ştefan Georgescu - Gorjan, constructorul 
Coloanei infinite! 

 
      Scrisă de Sorana Georgescu-Gorjan şi având ca subtitlu „Un inginer 
în slujba artei”, cartea cu titlul de mai sus, apărută în anul 2002 la 
Editura Fundaţia „Constantin Brâncuşi”, Tg Jiu, aduce la cunoştinţa 
cititorilor una din marile personalităţi tehnice ale timpului interbelic, 
Ştefan Georgescu-Gorjan (1905-1985), inginer la Petroşani până în 
1937, când termină montarea coloanei infinitului la Tg Jiu, apoi editor 
în Bucureşti până în 1948, când instituţia sa este naţionalizată, editură 
axată pe creaţie tehnică, inginer în detenţie politică până prin 1954, şi în 
ultimă fază, până în 1968, la INCERC Bucureşti... 
    Legătura cu cartea tehnică nu i-a dispărut niciodată, iar după 1968 
devine unul din cei mai prezenţi în spaţiul public, brâncuşolog...Toate 
acestea le aflăm din cartea fiicei sale Sorana Georgescu care semnează 
această carte. O lucrare, am zice inedită, care obligă cititorul să reia 
lectura de mai multe ori, pentru a reţine cât mai mult, inedită şi pentru 
că vine cu o serie de imagini fotografice, rarisime, din colecţia familiei, 
şi care elucidează multe aspecte tehnice de interes public, profan, 
artistic, în legătură cu minunea tehnologică ridicată în capitala Gorjului, 
după modelul „Coloanei fără sfârşit” a lui Constantin Brâncuşi, care la 
insistenţa şi eforturile Arethiei Tătărescu (familie de mare valoare a 
culturii româneşti - cu afirmare universală), acceptă să-şi transfere ideile 
de-o viaţă, într-un triptic monumental închinat eroilor gorjeni, 
românilor, din Primul Război Mondial, şi ridicat de constructorii şi 
inginerii români  în Târgu Jiu...  
     Tripticul de la Târgu Jiu îl aşează pe Brâncuşi în galeria universală a 
valorilor, şi el intră în categoria însemnelor codate pentru viitor...ca 
porţile de la Stonehenge, sau sculpturile din Insula Paştelui, sau cum 
este (unică în 2000 ani) Columna lui Traian-de la Roma...  
      Modulul lui Brancuşi, de la Coloană,  este, se vede peste tot în 
iconografia preţioasei clepsidre, două trunchiuri de piramide puse cap în 
cap... sau un infinit matematic pus pe axă verticală. Dacă această 
coloană s-ar fi făcut din astfel de module, centrate pe lungime, pe axul 
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paralepipedic, de două ori baza, coloana s-ar fi îndoit sub greutatea 
proprie (care s-ar fi concentrat pe ax) fiind cel mai clasic sistem tehnic 
nedeterminat (7 grade de libertate preluate-imposibil)... Modulul 
romboidal, soluţie aleasă de tehnologul petroşenean, 10 procente 
„finisat” de însuşi marele sculptor filozof, este singurul care elimină 
nedeterminarea, baza fiecăruia preluând 2 grade de libertate, iar axul 4 
grade, rezultând în final 6 grade de libertate... sistem determinat!... 
Întrega greutate este preluată de bază, pe ax, neexistând forţă 
solicitantă, rombul fiind centrat pe axă cu destul „joc”! 
     Minunea tehnologică de la Târgu Jiu aparţine inginerului din 
Petroşani...Normal, ca şi sculptorii care l-au realizat pe David în 
Renaştere, sub coordonarea lui Michelangello, şi care sunt necunoscuţi 
(ca şi Manole), „sculptorii” Coloanei jiiene sunt la fel!... De aceea 
spuneam undeva şi cândva că Brâncuşi este părintele Artei Tehnologice 
(în cazul de faţă, prin mâna inginerului petroşenean)! 
 
 
 
Lansarea volumului de poezii „Atingeri” de 
Carmen Sofianu şi Expoziţia „Rotonda spiritului 
românesc” 
 
      Pe 21 noiembrie 2010, în sala mare de recepţii a Hotelului Sofranu a 
avut loc lansarea cărţii de poezie „Atingeri", de Carmen Sofianu, la care 
au participat o mulţime de personalităţi de marcă ai culturii vâlcene, un 
numeros public, precum şi presa de toate culorile din arealul vâlcean... 
Personalitatea poetei Carmen Sofianu (după cum afirma şi Dinu Săraru-
venit special pentru această lansare, şi care în cuvântul său a ţinut să 
separe poetul de talent, care este Carmen Sofianu, de starea ei socială-
soţia lui Nicolae Sofianu) a fost pusă în evidenţă, ca şi calitatea 
volumului prezentat, de către scriitorul Doru Moţoc, („...încâ din 
adolescenţă, am reţinut privirea ei, care reflecta deopotrivă candoare, 
deschidere spre frumos, dar şi o uşoară ironie, ca şi cum adolescenta n-
ar fi vrut să preia totul din jur-aşa cum se prezenta..."); prozatorul Dinu 
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Săraru („am fost imediat fascinat de poet şi poezia sa"), şi de avocatul 
Petre Ungureanu-prefectul judeţului... 
      Impresionează sensibilitatea autoarei, a versului propriu, starea 
poetică specifică- evidentă - dublată de o viziune figurativă aproape 
plastică, de mare sugestivitate, ori care trădează trăiri sentimentale de 
intensitate, dar cu uşoare reţineri privind dezvăluirea lor... aşa, ca într-o 
stare de intimitate în care realul trebuie acoperit cu un văl... o regulă pe 
care, în timp, au stabilit-o marii artişti şi poeţi: "Eu nu distrug corola de 
lumini a lumii" ... din celebra poetică barbiliană. Toate acestea, Carmen 
Sofianu ni le-a dezvăluit printr-o simplă citire doar a unor singulare 
versuri (redăm cum am auzit).. ."Dacă m-ai fi iubit/ aş fi curăţat grădina 
de uscături,/ urându-i Primăverii <Bun venit>/ Dacă m-ai fi iubit/ aş fi 
pornit spre ţări hai- hui / punând moaştele existenţei în cui./ Dacă m-ai 
fi iubit/ aş fi vorbit oamenilor despre sentimente,/ iubire şi neiubire,/ 
înalt şi abis.../ ce mică-i speranţa între ele.../ Dacă m-ai fi iubit/ m-aş fi 
lăsat purtată de ploile verii,/ le-aş fi îmbrăţişat pe toate,/ rând pe trup..." 
      Nu am cumpărat cartea, fiindcă nu facem parte din cei care să 
dăruiască bani unei biblioteci judeţene, căci bibliotecile, ca şi muzeele, 
trebuie ele să cumpere cărţile poeţilor... mai ales-locali, şi nu pe cei care 
se studiază de 100 de ani la şcoală, şi timp de 12 ani! Din acest motiv, 
nevăzănd tiparul, ne cerem scuze dacă s-au strecurat erori neesenţiale, 
în citatul respectiv... Oricum imaginea creată, sugestivitatea acestor 
versuri, este plăcut... devastatoare, sentimental! Bravo, Carmen 
Sofianu... 
      
     După lansarea cărţii a avut loc vernisajul expoziţiei de artă plastică-
pictură a grupului de artişti basarabeni conduşi de Sergiu Plop, care s-a 
produs în acest an la tabăra de creaţie organizată de directorul Nicolae 
Bănică - Ologu şi Consiliul Judeţean în cadrul Memorialului N. 
Bălcescu, din comuna cu acelaşi nume a judeţului Vâlcea, şi care a 
purtat deviza „Rotonda spiritului românesc"...  Am mai avut ocazia să 
vorbim despre această tabără de pictură, iar despre expoziţia creată în 
galeriile hotelului, una realistă, cu uşoare accente academice, făcută 
pentru public şi nu „pentru sine”-artist, una de mare calitate şi care se 
autodefineşte ca un „nu!" ferm spus artei (voit) distrugătoare a 
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spiritualului real, de distrugere a liniei şi culorii...De aceea consemnăm 
numai în cuvinte de bine, de laudă, asupra acestei expoziţii... 
     După cum arătam şi am evocat mai sus evenimentul literar artistic, 
de această dată, interesul nostru a fost captat de cartea sensibilei poete, 
nou personaj în arealul artistic literar al Râmnicului... Nicolae Sofianu 
(personal nu-i cunoşteam calităţile, emoţia trăirii reale, şi care iată, dă o 
lecţie de conduită, amfitrionilor de evenimente publice!) a fost 
moderatorul acestei manifestări de maxim interes public, cultural! 
 
 
 
Marian Pătraşcu: Viaţa ca o provocare şi 
America e de vină, trăiască America  
 
    La Biblioteca Judeţeană,  M. Pătraşcu şi-a lansat două cărţi: „Viaţa ca 
o provocare-roman neconvenţional" şi „America e de vină, trăiască 
America", ambele apărute la Editura Fortuna, 2010. 
     În ambele volume, Marian Pătraşcu s-a implicat aproape în toate 
fazele apariţiei tipografice, lucru care se vede, cărţile, reprezentând un 
prag de calitate pe care de acum încolo trebuie să-1 respecte şi alţii; 
...vor constitui un criteriu de comparaţie, de referenţiere... în această 
muncă, iată, cu un rezultat atât de pozitiv (privind productivitatea 
editorialistică). M. Pătraşcu a fost susţinut spiritual de graficianul Marin 
Lucian (care i-a realizat un portret în creion, de excepţie, acum 20 de 
ani), dar şi de Ion Tălmaciu, ilustratorul romanului „neconvenţional"; la 
fel, un aport substanţial 1-a avut şi Ovidiu Valentin Ciorobea, care a 
realizat machetarea cărţilor...  
    Nu în ultimul rând, M. Pătraşcu s-a bucurat de sprijinul financiar, fără 
de care cărţile nu puteau să apară, al Fundaţiei „Artego umanitar", 
Târgu Jiu, de pe lângă S.C. Artego, S. A. Tărgu Jiu şi al S.C. Boromir 
Ind. SRL Rămnicu Vâlcea. 
     De ce „roman neconvenţional", în cazul „Vieţii ca o 
provocare"?...Fiindcă cartea este o frescă literară, artistic reprezentată, a 
unui sat loviştean, a unor comunităţi aparent necunoscute, mai ales a 
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unui cetăţean al locului, suferind (în sine) de aproape tot ce a fost rău 
pentru el şi pentru mediul în care a crescut, a învăţat şi a activat 
profesional; el, cetăţeanul (nicicând nu se sugerează nici cea mai mică 
aluzie peiorativa la adresa ţăranilor hâtri din Grebleşti) şi comunitatea 
sa, fiind implicaţi prin multe legături cu istoria politică recentă, dar şi 
mai puţin recentă, cuprinzând aproape întreg secol XX; cartea fiinţează 
în genul romanului autobiografic, Marian Pătraşcu, dovedindu-şi arta 
narativă, excepţional subliniată prin limbajul local, culoarea sa, 
împreună cu dinamica desfăşurării cronologice a evenimentelor din 
viaţa biologică, socială şi lucrativă a personajului principal, dar şi ale 
celorlalte fiinţe, toate din anturajul familiar, comunitar, dar mai ales din 
cel profesional, înspre maturitate... 
    Autorul deja celebrei „Monografii a comunei Câineni, jud. Vâlcea" 
(2008), în cartea „Viaţa ca o provocare", rescrie „în alt mod" 
monografia, de această dată artistic, prin neamul său, demostrănd că 
arta literară beletristică, de multe ori, poate depăşi ştiinţa istorică, latura 
ştiinţifică... şi este mai importantă şi interesantă pentru publicul larg şi 
fără teamă de anumite, conotaţii, pentru popor. 
     După lectura acestei „palpitante" cărţi despre viaţa unui loviştean 
ajuns de la o nobilă „opincă" (aparent ţărani, dar dintre cei din preajma 
celui de-al Doilea Război Mondial... Marian Chircuţ-pârintele lui 
Marinică, loviştean din Grebleşti, este lucrător la CFR la Sibiu; mama 
sa Oara, o ambiţioasă şi chibzuită femeie, privind învăţătura fiului ei; 
Hobzoaica, bunica, iubeşte cartea; Teşcuţoaia, a pălmuit un ofiţer 
german fiindcă acesta a îndrăznit să-i confişte vaca, riscând să lase fără 
lapte bieţii copii; Marian Frântu, celălalt bunic, prieten de celulă cu Gh. 
Gheorghiu Dej, luptător împotriva cooperativizării...fraţii legionari-
probabil M. Pătraşcu se află printre primii în literatura beletristică care 
vorbeşte corect şi fără patimă politică despre legionarism!) până către 
înaltele sfere ale cercetării ştiinţifice, cititorul, rămânând în vocabular 
cu expresii „made" Grebleşti, cu cunoştinţe sporite despre timpurile 
prezente şi care au apus, realizând şi oferind spre cunoaştere o amplă 
paletă a realizărilor româneşti, dar mai mult vâlcene, dintre cele două 
secole şi milenii... 

* 
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     „America e de vină, trăiască America" este o carte de publicistică în 
care Marian Pătraşcu şi-a adunat laolaltă articolele publicate de-a lungul 
timpului, dorind nu neapărat să-şi adauge o carte la palmares, ci mai 
degrabă să-şi facă din nou auzită vocea, atitudinea în legătură cu marile 
probleme care frământă societatea omenească de pretutindeni, dar mai 
ales cea romanească... pe care nu o iartă deloc... Iată, spre exemplu, încă 
din startul cărţii, în 1992, în „Viaţa Vâlcii", autorul îşi spune părerea 
despre poporul român, pecetluindu-i caracterul şi soarta prin citate,  
preferate, nu neapărat doar din acel moment, dar pe care le colecţionase 
încă din vechiul regim şi care poartă semnătura unor mari oameni 
precum Marin Preda, Emil Cioran, Petre Tuţea, Octavian Goga, Paul 
Morand („România este un pământ tragic, unde totul sfârşeşte în 
comic")... Cititorul este oarecum alături de autor, alături de 
expresivitatea celebrelor citate, mai ales cele asimilate ca fiind aferente 
unor frustrări (insuccese în profesie, în viaţă, în familie, boală...), dar, 
care, nu şi înseamnă că problematica propusă, îl interesează! ...Îi 
spunem şi noi lui M. Pătraşcu, că un cizmar de pe Calea Victoriei, din 
Bucureşti, dar nu numai, din anii 1930, era un cetăţean onorabil, iar 
dacă mai făcea şi pantofi de damă, .. .era un artist! 
     Tot în „Viaţa Vâlcii", un an mai târziu, Marian Pătraşcu vorbeşte 
despre incompetenţă, cu referire la „cea" a poliţiştilor, care au clacat în 
faţa minerilor din Valea Jiului porniţi spre Bucureşti... Îl întrebăm noi 
pe autorul articolului cu pricina, „Incompetenţa costă prea mult", ce ar 
fi trebuit să facă poliţiştii pe dealul Costeştilor, lângă „cimitirul 
trovanţilor"?... Căci, pe Dealul Negru, Emil Constannnescu scosese 
tancurile, stricând proaspătul asfalt pus, cu mari eforturi de naţiunea 
noastră, de firma FAT... 
      Iarăşi, un an mai târziu, în acelaşi ziar, autorul publică „Tâlhari la 
drumul mare şi hoţi la mica ciupeală", referindu-se asupra furatului de 
„la cântar" practicat de vânzătorii foşti muncitori în fabricile şi uzinele 
„patriei", acum (2000) cu profituri uriaşe din „ciupitul" clientului 
neatent la una, două sute de grame în minus...Totuşi, de discutat!  
     ...Dar, avea dreptate stimatul nostru coleg de breaslă, iată, acum 
scriitor, condamnând „furtul calificat" de la Acvarim... Ce se mai fura, 
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şi mai este încă furat poporul român, la întreţinere, canal şi apă, la tot 
ce-i este vital şi nu-1 poate avea din altă parte! 
     Tat aşa, şi mai departe, în publicistica lui Marian Pătraşcu întâlnim 
pe lângă atitudinea critică- cetăţenească (faţă de diferitele neajunsuri 
provocate de „stăpâni" şi politicieni), şi pe cea de cronicar de carte, de 
observator al diferitelor aniversări şi evenimente culturale la care a luat 
parte...  
    Ce mai, cărţile lui Marian Pătraşcu, conceptual - pe fond de conţinut 
şi tehnic- pe fond de „suprafaţă”-design, fac o bună propagandă 
activităţii editoriale şi tipografice din Râmnic, cum spuneam şi în altă 
parte, autorul, înscriindu-se pe noul val al scriitorilor surpriză, de 
talent... Aşa cum o face el, mai ales în „Viaţa ca o provocare", dar şi în 
„America e de vină, trăiască America", trebuie să o facă toţi, în cele mai 
varii domenii, pentru a scrie corect istoria civilizaţiei româneşti aferentă 
României postbelice. 
 
 
 
Gaiţele - la Teatrul Ariel 
 
     Teatrul Municipal Ariel a prezentat publicului vâlcean în data de 21 
octombrie 2009 premiera spectacolului “Gaiţele” de Alexandru 
Kiriţescu, regia Doina Migleczi, la sala din Ostroveni, cinematograful 
Flacăra.  
    Un spectacol reuşit, şi care datorită regiei şi scenografiei s-a 
constituit într-un eveniment cultural, gustat cu prisosinţă de un public 
generos, demonstrând că activitatea teatrală în Râmnicul nostru este una 
veritabilă şi cu o bogată tradiţie…Sigur, existenţa dramaturgului Doru 
Moţoc în arealul teatral vâlcean, şi care, din umbră, veghează asupra 
fiecărui spectacol al Arielului, probabil – în acest minuscul  colectiv - 
asistând fără acordarea de complimente ieftine; şi, alături de inventiva 
personalitate a artei spectacolului - Doina Migleczi, dând valoare artei 
interpretative, în acest moment, constatându-se la Râmnic o artă a 
teatrului de evidentă calitate.  
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      Deşi în cazul de faţă, al spaţiului din Ostroveni, sala este “înghiţită” 
de scenă, şi nu invers (avantajul sălilor cu scenă “a terra”, unde 
spectatorul integrează, asimilează aproape necondiţionat replica şi jocul 
actorilor, cum s-ar spune - trăieşte în ficţiune cu ochii deschişi),  vocea 
(o adevărată artă) tinerilor bărbaţi, s-a cam pierdut în spaţiul aerian, şi 
ca acustică, dar mai ales, semănând a “deficit” personal (lăsând femeilor 
să recupereze sonoritatea - lucru, pe care, de altfel, actriţele l-au făcut f. 
bine, demonstrându-şi maturitatea), premiera piesei lui Kiriţescu, 
“Gaiţele”, a fost o reuşită, a fost un spectacol gustat de public. 
    Am admirat jocul lui Alin Păiuş, al Cameliei Constantin şi al Arianei 
Alexandra Şerban (cea cu un rol foarte mult studiat şi nu degeaba). 
Aceştia trei au dus, alături de câteva momente scenografice, 
vestimentaţie şi joc de scenă, au aşezat piesa lui Alexandru Kiriţescu 
acolo unde îi este locul, spaţiul interbelic, demonstrând rădăcinile 
acesteia în teatrul lui Caragiale, şi lăsând să se înţeleagă că, aşa cum 
este şi viaţa, şi  piesa “Gaiţele” este şi comedie, şi tragedie. Bravo 
actorilor, nu numai cei trei-de astă dată, dar şi momentelor inspirate de 
mişcare (regie), care au ştiut să elimine timpii morţi din jocul scenic, 
inerentele pauze de schimbare de ritm şi decor, folosind, în spaţiul activ 
(dinamic)  al replicilor, şi pe cel de lângă scenă, precum cel din culisele 
de la …intrare. Remarcabilă scena din “spate”, în întuneric, cea a 
înmormântării, unde, pe lângă imaginea din conştient, deprimantă, are 
loc cea (audio) a cherchelirii de la “groapă”... 
    Piesa presupune, din start, o percepţie artistică bine definită 
(începutul ei), când spectatorul face cunoştinţă cu subiectul, tabloul cu 
manechine - o familie în care se va petrece totul, viaţa şi moartea, un tot 
fără spertanţă, aşa cum a fost şi acela de odinioară (fără aluzie la ziua de 
astăzi) când nimeni nu “muncea” în familia “scăpătată”- trăind doar din 
vreo chirie sau mai ştiu eu ce, pământuri arendate! Privim-urmărim 
astăzi piesa şi nici nu râdem, nici nu plângem…Ne gândim, doar, la cât 
de dur a fost Caragiale cu această societate de mijloc!     
 
Distribuţia: Aneta Duduleanu-Camelia Constantin, Lena – Julliet Attoh, 
Zoia- Georgiana Marin, Margareta Aldea- Mihaela Mihai, Wanda 
Serafim- Ariana Alexandra Şerban, Collete – Mădălina Floroaica, 
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Zamfira- Simina Mititelu, Fraulein- Olimpia Deaconescu, Adeluţa- 
Mateea Marin/ Adela Belbu, Mircea Aldea – Alin Holcă, Ianache- 
Gabriel Popescu, Georges- Alin Păiuş. Scenografia şi regia : Doina 
Migleczi.  
 
 
 
Florian Copcea -  Metamorfoze 
 
     Este o legătură strânsă între noi - vâlcenii, şi severinenii; între noi 
toţi la un loc, din Timoc şi Voivodina, din Basarabia de la sud la nord, 
din toată Bucovina de nord; între noi toţi, şi cei din Basarabia istorică 
prin care Basarab I a creat, primul, cel mai mare stat al valahilor…Este 
o mare legătură între noi, vâlcenii din Râmnic, şi severinenii de la 
Dunăre dimpreună cu românii din Timoc, pentru că Episcopia lor a fost 
mutată cândva la Strehaia, apoi la Râmnicu Vâlcea, atunci, Episcopia 
noastră, numindu-se a Râmnicului Noul Severin (1503-1504). Iată, ce 
fascinant tărâm unit ca spirit cuprind inimile noastre, cei care astăzi, 
avându-l pe Haşdeu în faţă, cutreierăm în lumea poeziei libere precum 
pasărea măiastră… 

* 
     Florian Copcea este poet şi editor, intelectual omniprezent acolo 
unde se aude vorbă românescă şi unde se simte nevoie de spiritul lui 
Eminescu, de întreaga breaslă a poeţilor. Este un altruist, un poet care 
poate exista dimpreună cu alţi poeţi, un artist între artişti! Care poate 
ajuta un alt poet. Care îl poate ridica mai “sus”… În acest sens, 
grăitoare este apariţia în editura sa a volumului “Poemele furtunii-
Poems Of the Storm-Les poemes de la Tempete” semnat de Puiu 
Răducanu-Ţepeşti, o ediţie de lux, trilingvă, în care F.Copcea a depus 
destulă râvnă. 

* 
     Florian Copcea este un poet cu un specific clar - romantic, cu un 
limbaj elevat, dens şi dezvoltat lingvistic, demn de o însemnată clasă a 
exprimării - poet orator, şi care în 2010 a tipărit în propria editură - 
Lumina - volumul de poetică “Metamorfoze” (redactor de carte - Corina 
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Coravu, tehnoredactor – Claudia Duma). Am lecturat rând cu rând 
această carte – adevărată carte – am adnotat-o (îmi cer iertare) în chiar 
paginile ei, descoperind, nu fără surprindere în această epocă în care tot 
poetul se vrea postmodernist, după cum spuneam, un romantic inclus în 
profilul modern, da, existând în modernitate…Un uriaş romantic demn 
încă de exclamaţii în termenii “O…” şi “Vai…” O sensibilitate, care nu 
se sfieşte să trăiască în graniţele unor lumi trecute, viitoare, dar şi 
prezente, adică întregul timp al omului în vremuri… 
     Poezia lui Copcea este “construcţie” constantă, are ritm şi 
ordonanţare ascunse, delir al cuvântului, şi operează cu imagini precum 
suprarealismul figurativ. Da, ca a lui Dali, descompuse fiind organele, 
reordonate mai apoi în ireale combinaţii, uneori, hiperbolizându-le şi 
compunându-le în vederea unor trăiri artistice, puternice. O naraţiune şi 
un pictural, metodă de lucru, care trădează arta cunoaşterii-cultura-
poetului subiectiv şi suprarealist…”Ah! Al cui blestem îl tragem/ după 
noi, deci, ca o umbră de sânge; cândva/ (…) /…ieşeau în vârtejuri 
trezite din somn, măştile şi/ cădeau din turn umbrele trupurilor fără/ trup 
ce şi-au ascuns tot timpul gândurile/ (…) /…O, noaptea ridică din 
umeri/ şi-n urma vorbelor care s-au spus la/ decapitarea femeii a curs 
trei zile de plâns./(…)Nimănui nu-i mai pasă dacă trăim sau murim.”  
(I) 
    Textul lui Florian Copcea, integral, cel din poemul numerotat I este 
mai frumos, mai amplu, este dinamic şi legat foarte bine - deşi 
secvenţial (are suflet, motor-discurs plastic, suflu interior) este tainic; 
am notat pe marginea paginii primului poem: discurs formidabil, stare 
poetică, punct şi de la cap - declamativ la fel ca într-o epocă romantică 
…acum în postmodernism. 
    Nu ocoleşte reliefarea sentimentală racordată la fizica newtoniană, 
pământeană, animală, spirituală, a omului înainte de zborul său fizic 
către stele, zburdând fericit, galopând dinspre tinereţea de început a 
lumii şi până la Potop, apoi de la acesta înspre noi cei de 
acuma…Mereu mărturisiri, mereu rostiri, moartea fiindu-ne în 
permanentă oglindire.  ”…vai cum tinereţea gurii într-un/ nesfârşit 
răsfăţ descrie căderea lui Newton/ într-un fruct salvat de la foamea celui 
care a/ supravieţuit la capătul potopului doar pentru/ că a intrat şarpe 
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într-o piele de bivol, strigă cel/ expulzat din inima mea blestemându-
vă,/ aprinzând focul cu mereu ascunsele mărturisiri/ despre poemele 
omului rostite ori de câte ori/ moartea ne înspăimântă cu venirea.” (II) 
     Iată şi tema visului, starea de vis, starea de ridicare şi cădere 
imposibilă, vulpea în via  cu struguri - de vis…Există o vreme 
imposibilă când cuvântul nu există, deşi Ioan a poruncit că la început a 
fost cuvântul; aşadar viaţa poate trăda; de ce să te naşti fără voia ta-apoi 
să mori; dacă moare cuvântul viaţa trădează căci, de fapt, cuvântul a 
fost înaintea ta…Trecutul, viaţa dinainte, nu are valoare decât pentru 
arta de trăit a genelor tale…”Unde te-ai dus vânătorule de ce nu ai aflat 
cât/ dezastru a produs vulpea în via cu struguri/ imaginari? Vine o 
vreme, ia aminte: tăcerea/ cuvintelor anunţă în sfârşit trădarea. La 
marginea/ mării nu pleca, dinspre trecut vine balena albă şi/ nu este 
exclus aproape de uitare să te găsească/ o moarte tânără.” (I) Balena 
albă venită din uitare nu iartă niciodată! Prozaic? Nu! La Florian 
Copcea poezia este precum însuşi  prozaicul vieţii - ca un şir matematic 
la care către infinit aleargă starea poetică. 
     În poezia lui Copcea albul pare a fi uitarea, necunoaşterea, pericolul 
neexprimării, necomunicării (am văzut) precum largul mării limitat doar 
de o margine-ţărmul, sau balena albă; Doamne, ce asociaţie, precum 
moartea este ...tânără! Dar, mai în adâncul sistemului Copcea, în 
următorul discurs notat cu III aflăm că tot alb este şi trunchiul de copac, 
cu securea muşcândă - o singură dată, şi pe care-l purtăm pretutindeni în 
adâncul minţii. Pomul vieţii. Copac “crescut odată cu noi” şi din care 
suntem învăţaţi că ne vine lumina…Dar, tresare pesimist poetul, 
“…lumina/ pe care muritorii o folosesc pentru acoperirea/ prea – 
ascunsului gol cosmic.”  Şi, continuă pe acelaşi ton: “…inima noastră 
pentru tristeţe/ este făcută şi, de aceea, bate calea gândurilor/ care 
traversează fără baston alb nemărginirea/ redusă, deseori, la nimic.”  
     Iată un Shelley venit din trecut în lumea noastră; astăzi; ori 
shakespeareanul Hamlet, vorbind cu stafia, cu moartea, cu oasele 
părintelui, cu propriile oase…Vorbind, Cuvântului! Cuvântul ca esenţă 
ce defineşte moartea reală, dar şi moartea virtuală, ireală, care doar 
înspăimântă ca un ecou – fiară sălbatică - întrega viaţă; …aşa albim, 
îmbătrânim, ne-nfricoşăm de el! “Iată cuvântul mai tare ca piatra, el va 
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sfârşi/ sau nu odată cu gura, o, cel care nu e mort ar/ trebui să întoarcă 
numele în ecoul de care/ am agăţat câteva întrebări şi o cruce de lemn,/ 
de frică născătoare.” 
    În total 63 de poeme, versificaţie liberă, contând doar ritmul interior 
– fluidul, taina poetică – şi doar ideatica filozofică, rima ascunsă fiind 
vizibilă doar prin închiderea şirului de propoziţii voluptoase prin care se 
punctează esenţialul – înţelesul…Am spune în final că Florian Copcea 
parcă s-a născut (1952) pentru poezie şi pentru idei, în satul Valea 
Copcii (iată a împrumutat numele locului natal-totul ca pentru a fi fără 
dubii) în judeţul Mehedinţi. A debutat cu poezie în 1970 în ziarul “Zori 
Noi”, din Suceava, şi editorial, cu volumul de proză scurtă “Iarna de 
acum” în 1984. Este redactor la Agerpres şi are o bogată activitate 
scriitoricească şi publicistică. Este membru al USR, USRM şi SSD 
(Uniunea Scriitorilor din România şi Republica Moldova, al Scriitorilor 
Danubieni). 40 de ani de publicistică în ţară şi străinătate.  
 
 
 
 „Arhietipurile poeziei”  
 
     Revelaţiile specifice stărilor poetice; formele arhicunoscute-
superioare-ale poeziei dintotdeauna, sau “arhietipurile”  poeziei sunt tot 
atâtea formule artistice care încearcă să prefigureze conţinutul 
“minusculei” (paradoxal, prin atâta cuprindere) cărţi, colecţie de 
definiţii ale acestui miracol, al cuvântului de a fi expresie poetică… 
     Florian Copcea, autorul atâtor dizertaţii despre poetică - el însuşi 
profil de adâncă substanţă poetică, împreună sau în consens cu 
importanţi şi geniali interpreţi ai genului, gânditori-poeţi din toate 
timpurile, completându-se sau în controversă, ne invită la  reflecţie în 
acest timp şi în această lume a prezentului, care face ca demersul său să 
fie, întradevăr, surprinzător…În această lume a efemerului, al 
necalităţii, al neoriginalităţii! A generalizării unui politic fără paternitate 
pe întreaga arie de respiraţie a spaţiului social - civic… 
     Motto-ul lucrării “Arhietipurile poeziei” (Ed. Lumina, 2009, lector 
Adrian Duma şi tehnoredactor-Victoriţa Bratu), aflată în dizertaţie şi 
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care îl are ca autor pe Florian Copcea, este un prim pas în stabilirea 
cadrului spiritual şi estetic: “Zeii sunt zei numai în afara timpului, lângă 
noi devin cenuşă”. 
 Ce este poezia? Se întreabă, retoric, Florin Copcea, şi de aici încep 
prefigurările şi figurările de răspunsuri, frământările, dilemele, jocurile 
de idei, încercând, el, poetul, să răspundă prin ideile savante ale lui 
T.S.Eliot: “sânge, imaginaţie, intelect-toate laolaltă”, sau cele ale 
romanticului călător, Baudelaire: “o magie care să includă în acelaşi 
timp obiectul şi subiectul, lumea dinafara artistului şi artistul însuşi”, 
sau ale lui Matthew Arnold - “o boală ciudată a vieţii moderne”; 
“nonsens captivant” – A.E.Housman. “Îl simţi pe Shakespeare că e poet, 
în măsura în care te-a făcut şi pe tine poet pentru o vreme” (da, aici se 
află secretul marelui Will-n.n) – Coleridge; “Un secret început înăuntrul 
tău” ( pe care-l denunţi şi-l strigi celorlalţi-oare ar scrie poetul dacă ar 
şti că nu-l aude nimeni?-n.n) – Vasko Popa… 
     Continuă, Florian Copcea, şi îl citează pe Paul Valery: “Funcţia 
poeziei trebuie venerată” (am venera însăşi poezia sau ce este înnăuntrul 
ei – n.n); dar, să îl cităm însuşi pe F.Copcea care spune mai departe: 
“Nu de puţine ori poetul devine victima cuvintelor” (da, este bine că 
subliniază “victima”, căci, altfel, în anume incantaţii cuvântul devine 
impresie precum sunetul în muzică şi mai mult!-n.n)…Sigur că da, şi 
cuvintele pot deveni victimele...poeţilor de geniu-nu uită să adauge 
autorul. “Nu am absolut nici un fel de încredere în poezie-mă întreb 
numai de ce o citeşte lumea atât de mult” (nu o citeşte atât de mult, cât 
mai degrabă o ascultă sau caută mesaje-n.n) ne spune, în continuare 
Keats, iar autorul din Turnu Severin completează: “Avem nevoie de 
poezie, aşa cum avem nevoie de cunoaşterea enigmei vieţii mereu 
ameninţată de moarte.”…În concepţia lui Jorge Luis Borges poezia este 
“acest lucru gingaş, înaripat şi sacru (…) este întâlnirea cititorului cu 
cartea, lectura cărţii, descoperirea cărţii” (cam stufos şi neesenţial, nu? – 
n.n)…Iar Eugen Simion o consideră “un exces de sinceritate, de dorinţă 
de a comunica a lui nimeni cu nimeni (cred că aşa s-a născut 
Romantismul; cu poeţi mari, poeţi fără viaţă îndelungată- n.n). Într-un 
fel asemănător, dar mai relevant, Hugo Friedrich o defineşte ca pe o 
“activitate care, foarte singuratică, îşi proiectează jocul oniric şi muzica 
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magică într-o lume anihilată”. În acelaşi sens F. Copcea îl citează şi pe 
Goethe, dar, mai interesant, ajunge până-ntracolo încât îl confruntă pe 
poet cu însuşi Dumnezeu: “…poetul l-a inventat necesar pe Dumnezeu. 
Acesta este paradoxul care postulează un raport polemic între trăire şi 
ficţiune…poezia nu este o simplă exprimare prin limbaj, ea este, cum 
lasă să se înţeleagă Nichita Stănescu, esenţa vieţii: <Leoaică tânără, 
iubirea, mi-a sosit în faţă/  M-a muşcat leoaica azi, de faţă>”…Asta ne-
a plăcut cel mai mult; suntem în rezonanţă cu poetul Florian Copcea… 
     Cartea este tot aşa plină de referenţieri celebre, despre poezie, celebri 
oameni poeţi-scriitori, celebrităţi din lumea artelor, unele, cu care s-a 
cunoscut poetul şi editorul Copcea, la finele cărţii, în acest sens, 
existând o bogată ilustraţie cu personalităţi: Mihai Cimpoi, Ion Rotaru, 
Petre Ghelmez, Grigore Vieru, Aurelian Titu Dumitrescu, Aurel Gociu, 
Ioan Baba, Puiu Ciolan Bădeţeanu, M. Labiş, Gheorghe Tomozei… 
     Conchidem, acum, la sfârşitul lecturării acestei splendori editoriale şi 
tipografice, adevărat dicţionar despre poetică şi estetică, dicţionar de 
buzunar interior-lângă inimă-inimă ca minte, nu înainte de a mai cita 
câteva reflecţii celebre, despre poezie; surprinzătoare ne pare a fi a lui 
Nietzsche: “Într-un cuvânt/ ca vulturul şi ca pantera/ sunt poftele 
poetului,/ poftele tale, zi de zi mascate,/ nebunule! poetule! (…) 
Aceasta, da, e fericirea ta:/ o fericire de panteră şi de vultur,/ o fericire 
de poet şi de nebun”, sau, iată-l pe Marx, cum spune F. Copcea, 
„răscolindu-ne fiinţa”: “Eternitatea este suferinţa noastră veşnică,/ O 
moarte de nedescris şi care nu se poate măsura,/ Ticăloasa, concepută în 
mod artificial, numai ca/ să-şi bată joc de noi/ Noi înşine fiind doar un 
mecanism de ceasornic/ care funcţionează orbeşte,/ întocmiţi ca să fim 
calendare nebune pentru Timp/ şi Spaţiu,/ Neavând nici un scop, afară 
doar a exista şi de/ a fi distruşi”. Şi în sfârşit, îşi încheie dizertaţia 
despre poezie şi poetică (şi estetică-n.n), citându-l pe Lucian Blaga, 
căruia, Mihai Cimpoi, îi ataşează voinţei auctoriale de perfecţiune, 
metalimbajul (necuvântul): “Limba  nu e vorba ce o faci,/ Singura 
limbă, limba ta deplină,/ stăpână peste taine şi lumină,/ e-aceea-n care 
ştii să taci”. 
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Florea Miu: “Cerul din lacrimă”  (poezii) 
 
      La Editura Ramuri, din Craiova, 2009, a apărut volumul de poezii 
“Cerul din lacrimă”, o carte semnată de Florea Miu, “unul dintre cei mai 
interesanţi şi originali poeţi ai generaţiei de mijloc” (Ovidiu Ghidirmic-
1994). Exemplificăm de pe învelitorile reuşitei ediţii tipografice 
(coperta, o pictură de Marcel Voinea - “Un petec de lumină”- şi în 
îngrijirea tipografică a lui Mihai Băileşteanu şi Laurian Troncuţă), 
citând pe Ana Dobre (2004) care ne spune că “lirismul lui Florea Miu 
nu este generat de cuvinte, ci de o inefabilă întreţinută de misterioase 
fluide ce urcă şi coboară din drumurile pe care le străbate neobosit”, 
sau, Dan Cristea în 2004 despre poezia lui Florea Miu, “una a 
întrebărilor şi îndoielilor, a oboselilor şi renunţărilor, o lirică care capătă 
intensitate şi perspectivă superioară tocmai din implicarea 
autoreferenţialităţii.” ...În sfârşit, ne referim chiar la spusele domniei 
sale, generatorul de stare poetică, poetul, care declara nu demult la 
Biblioteca vâlceană că această carte vrea să fie un răspuns la îndoieli 
chiar prin întrebările care şi le pune fiecare…”Nu lacrima este 
subiectul, ci ceea ce se vede prin lacrimă; ce se vede prin fiinţa noastră 
atât de fragilă, totuşi, şi sublimă; atât de întunecată uneori şi atât de 
luminoasă, încât ea ne supune şi ne face să-ngenuchem; această 
îngenunchere, a poeziei, este necesară.”  
     Florea Miu este la al cincizecişinoulea an de viaţă, şi fiecare an, după 
examenul de maturitate, l-a dăruit creaţiei sublimului cuvânt, în 1972, 
student la Universitatea Bucureşti (română şi latină), debutând editorial 
cu volumul de versuri “Jocuri în piatră” la Editura Cartea 
Românească… Prin acelaşi sublim cuvânt au urmat volume de versuri şi 
eseuri, o mulţime, cât să cuprindă o viaţă intensă - cu simţire de poet, 
fără a neglija nici publicistica, şi nici chiar viaţa în mijlocul Cetăţii, prin 
intermediul funcţiilor publice! 
     Ca să fii poet trebuie să ai respiraţie poetică. Ca să fii poet trebuie să 
te faci plăcut în lumea poeţilor. Ca să fii poet trebuie să te naşti filozof, 
să îmbătrâneşti copil, să devi iar filozof, în vis să zbori, în zi să te 
târăşti, să ştii să mori, să nu uiţi să zâmbeşti…Aceste gânduri apar ca 
fiind produsul unei inspirate lecturări ale versului său ultramaterial, 
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auditiv şi vizual, transcedând între existenţe…una, două,…şi gându-i 
rebel, neucis pe cruce, trăitor de taină poetică, venind dinspre câmpia ca 
o mare, aşa ca un ocean întins, în imensitate întins; da, ca o mare, 
câmpie plânsă şi-negrită…”Aerul se sfarmă încet-/ literă cu literă şi 
pleoapă cu pleoapă…/ Altă formă de existenţă!/ E tot mai tulbure 
gândul/ nerăstignit,/  câmpia din care vin,/  s-a înegrit…” Sau, din 
aceeaşi poezie “Nonsens”, alte viziuni şi extraordinare idei, fabule 
uneori, fiindcă realitatea - în aceste cazuri - nu poate fi transpusă prin 
căldura omenească: ”Unde sunteţi, pietre cât munţii,/ de unde izvoreşte 
ecoul?”…”Un singur lucru e cert:/ furnica duce în spate un elefant/  şi 
planeta oftează compătimitor!”…Realism dramatic, şi nu suprarealism! 
     Scrisă mereu la prezent, cu gândul alternând înspre trecut şi viitor, 
prin limbajul neepitetic, şi comparartiv doar la capitolul imagini, poezia 
lui Florea Miu răsare ca un fir de iarbă, este de un cumplit firesc, simplă 
şi nu neapărat filologică (considerând că poeţii pot, şi nu pot fi, aceiaşi, 
filologi sau nu), dar, cu şarm filozofic: “Mi s-a lipit lumea de tălpi/ şi 
pentru că nu am alta/ de schimb,/ merg cu ea aşa (…) Chiar şi o pereche 
de lume/ mai veche/ mi-ar prinde bine acum/ la capătul disperării!” (“O 
pereche de lume”). Chiar protestează în a trăi în altă lume decât a 
prezentului - “ Mi-e milă de mâna care scrie/ amintiri din lumea 
viitoare!”…Şi valorifică nu trecutul, ci începuturile lumii - cu ale sale 
adevăruri pilduitoare: ”din această parte bate vântul/ până la-nceputurile 
lumii.” (“Întoarceri”).  
    Citim în continuare din volumul “Cerul din lacrimă” şi ne umplem de 
atâta bucurie dspre adevăr şi speranţă, prin atâta explicitare simplă şi 
dezarmantă, oscilând între poetică şi realitate. Iată, din poezia “Ploaia 
nonconformistă” – ploaia zilelor noastre, între ploaie şi neploaie, între 
drag şi ură faţă de ploaie – culmea, faţă de natura noastră dumnezeiască 
– nu vreau să repetăm decât cuvintele poetului din partea finală, 
magistrală, despre ploaia “udă”, ploaia ancestrală pe care ar fi trebuit să 
o cuprindem în braţe, să ne cuprindă: “Nu mai sunt cuvinte pentru a 
descrie/ ploaia asta nonconformistă,/ care nu se mai lasă cuprinsă în 
palme,/ nici nu mai poate fi purtată pe umeri,/ nu mai încape nici pe 
pământ,/ nici în gând…/ Ploaia asta are memoria foarte scurtă!” 
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Într-un fel cu totul aparte ne apare Florea Miu în discursul său despre 
esenţa vieţii omului pe pământ, despre sensul speranţei, despre Adam 
îndumnezeit, Adam pe pământ, Noe, şi la fel,  Moise…Dumnezeule, 
oameni zugrăviţi unul peste celălalt, aşteptând să fie dezveliţi, aşteptând 
ce? unde? ...unde nu vor ajunge nicicând, ca într-o înşiruire de numere 
naturale (iată, comunul, cu Barbilian)…Aşa, ca într-un vers arghezian 
(da, da, fericit poetul care poate numai “aduce” cu marele Arghezi): “Te 
vezi însutit/ Cu toţi câţi în tine s-au fost zugrăvit/  Şi nu s-au cojit.” 
(Tudor Arghezi – “Inscripţie în dosul unui portret”) sau dintraltul la 
care nu-mi vine autorul în gând (sau care sunt poate, chiar eu n.n) şi 
care spunea “Ce dintr-un început/ nu poţi să te dezlegi”. Dar poetul 
despre care vorbim şi îl iubim nu-i poate oferi mai mult lui Dumnezeu, 
decât Cuvântul! Esenţa vieţii, după Ioan! După cum spuneam, ultima 
verigă a vieţii - să nu meargă nici cât Moise (care nu intră în Canan): 
“să nu meargă nicăieri mai departe,/ mâinile să nu-şi frângă/ la poarta 
cuvintelor sparte!/ Să culeagă/ liniştea frunzei, întreagă,/ din ramura de 
măslin/ pe care o va dărui, ca ofrandă,/ numai celor ce vin! (“Ramura de 
măslin”)…După ce citim aceste versuri, ne dăm seama că aducerea în 
prim planul comparaţiei a unui poet ca Tudor Arghezi nu a avut rostul 
decât pentru relevarea şi mai puternică a profilului poetic, harul 
personal,  al celui care a scris “Cerul din lacrimă”; acesta are un stil 
personal, de-a pururi câştigat, aproape unic - cum îl definea Ovidiu 
Ghidirmic, şi care are un spirit aparte în a se face auzit… 
    Volumul ni se reprezintă ca o plăcută revelaţie poetică, şi înainte de a 
ne despărţi, am vrea să parcurgem încă o poezie, una de mare inspiraţie, 
interferenţă, metamorfoză, imagine, cuvânt şi respiraţie, vers-artă 
revoluţionar în noua mişcare ecologică a spiritualului artistic (mişcare 
din care ne lăudăm că facem şi noi parte-Ecostar21!): “La tăiatul 
luminii”…În fiecare pereche de versuri, sau vers, ne apare vizibilă o 
senină speranţă, o minunată coexistenţă cu natura netrunchiată şi 
nemutilată, ne apare, iată, şi metafora, “să taie lumină”;  poezia în sine 
este un veritabil manifest, ecologic, pentru timpul modern, şi ea, această 
tendinţă, nu este unică în întreaga creaţie a lui Florea Miu, căci 
recidivează, chiar de mai multe ori, pe parcursul acestui volum… 
”Înăuntrul copacilor/ e foarte multă lumină:/ poţi călători prin ei cu 
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ochii închişi/ până departe, în frunze,/ sau chiar pe pământ./ De aceea ai 
mei/ nu se rătăceau prin pădure-/ ziceau că le luminează Dumnezeu 
calea/ când se duceau să taie lumină./ Retezau uscăturtile, curăţau 
arborii/ de întuneric./ Aduceau acasă doar ce era de adus,/ să nu-l mânie 
pe Cel de Sus./ Un braţ de vreascuri era foarte scump,/ adunat de pe 
câmp…/ Nimeni nu mai vine la tăiatul luminii,/ cântecul e strivit sub 
beton,/ potecile de altădată s-au mutat în cer./ Nu mai stă nimeni să ia 
aminte/ la strălucirea din sevă…/ Ce-or fi vrând să ne spună păsările/ 
care încă mai vin să caute o fereastră/ lângă cazematele noastre?!/ Ce 
rost vor mai fi având ploile/ dacă lemnul luminat e pustiu?!” …Da, un 
adevărat poem, prin amploarea sentimentului, amploarea trăirii poetice, 
un lung şi sensibil depănat vers, în metaforă, despre care se poate scrie 
o carte. Un manifest, nu este destul! 
 
 
 
Gheorghe Puiu Răducan-Ţepeşti: „Poemele 
furtunii” 
 
      O carte, surpriză, a apărut în peisajul literar vâlcean, românesc, la 
Editura “Lumina”, 2009, Turnu Severin: “Poemele Furtunii” – Poems 
of the storm – les Poemes de la Tempete, o ediţie trilingvă (română, 
engleză,franceză), lovitură de imagine şi pentru editor, şi pentru autor 
(lipseşte numele traducătorului, înţelegând astfel că Gheorghe Puiu 
Răducan - Ţepeşti a făcut şi traducerea, bravo lui)…Surpriză, căci sub 
semnătura acestui autor, prolific – cu opt volume de poezie, apare un 
prim volum de poezii haiku, între 16 şi 19 silabe, poezii miniaturale-
cum le numeşte Florian Copcea, în trei limbi (!), surpriză, privind o 
veritabilă calitate afişată în toate direcţiile…Act tipografic, conţinut, 
formulă artistică… 
     Cartea, datorată Editurii “Lumina”, redactorului ei, acelaşi Florian 
Copcea (tehnoredactor, Adrian Duma), cu o recomandare care exclude 
orice comentariu, semnată pe copertă de academicianul Mihai Cimpoi 



 226

(preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova), este o 
realizare de marcă în domeniu! 
    “Gheorghe Puiu Răducan-Ţepeşti este un meteor aducător de vis şi 
tensiune poetică în revelaţia eternă, liric ceremonioasă a vieţii” (Acad. 
Mihai Cimpoi).  
     Remarcă şi Florian Copcea în prefaţă: “Poetul subtilităţilor criptice”, 
sau, “Poezia miniturială a lui Gheorghe Puiu Răducan-Ţepeşti, 
depozitarul unor vechi învăţături ezoterice, refuzând sarcastic 
convenţiile absurde, de factură simbolistică, exaltă bucuria creaţiei”. 
   Să urmărim întrucâtva gândul editorului asupra poeticii acestui 
autor… 
“Cocorii albi, în zbor,/ Astupă cu umbră zarea./ Vine dezastrul.” Da, 
după ce trec stoluri, păsările, în locul lor vin norii, furtuna, “mafia” 
meteorologică a vremurilor… O antiteză de toată consideraţia între un 
fenomen natural, poetic de-a dreptul, păsările aducătoare de umbră-pe 
fundalul însorit al cerului, şi ştirile necontrolate, care, una - două, 
prevăd apocalipsa! În două trei vorbe poetul  concentrează toată mizeria 
mediatică a acestor vremuri, care ne urmăreşte de atâta vreme!  
   ”Iată, vă trimit/ Pe voi, ca nişte oi,/ să vă pedepsiţi.”…Aşa merg 
cohortele lumii de oameni, cârduri, cârduri ca animale spre o inepţială 
globalizare-nesinceră; cârduri, culmea, autopedepsindu-se…prin 
vaccinare! 
   ”Privighetoarea,/ cântând, din înaltul zării/ se prăbuşeşte.” Axiomatic, 
precum Icar, trilul păsării măiasre nu poate merge către cer, el vine către 
oameni, ca orice fiinţă vie, după îndeplinirea mesajului divin, 
prăbuşindu-se în nimicul lumii…Ni se pare, aproape o magnifică 
sintagmă, unul dintre cele mai reuşite  adevăruri despre viaţa omului, a 
regnului animal şi trecerii timpului… 
    ”Fug trenul să-l prind,/ Să merg voios la Mecca./ Este vacanţă.” La 
sufletul închinării lui, creştinul-mahomed nu poate accesa idealul cetăţii 
eterne lumii arabe decât în concediu şi divertisment…Lucrând şi 
plângând, creştinul nu poate râvni decât la Zidul Plângerii din 
Ierusalim… 
    “Dreptatea vine/ în patru anotimpuri./ Secetă mare.” …Secetă mare 
este când gândim asupra dreptăţii care trebuie să vegheze asupra 
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noastră, a omului…Şi, iată-l pe Puiu Răducan şi suprarealist, destul de 
colorat, suntem convinşi, nu din întâmplare: “În tinereţe,/ visam cu ochi 
deschişi/ Lubeniţe pătrate.”…Minunat!…”În loc de cuvânt/ Lacrimi şi 
morminte reci/ Plânge biserica.”…”Am votat cinstit/  Pe cei care –au 
minţit./ Iar ne-am păcălit”…”În vâlceaua cu arini/ Fără rugi şi mărăcini/ 
Cântă mierlele.” 
    Încheiem prezentarea acestui volum, cu adevărat “lovitură de 
imagine”, amintind, din prefaţă, caracterizarea plină de intuiţie pe care 
Florian Copcea i-o face acestui ambiţios reprezentant al poeziei plaiului 
vâlcean: “Poetul concentrează ideea, o experimentează şi ne sugerează 
expresionismul: <Privesc oglinda/ Sper ochii tăi să apară/ Printre fluturi 
negri>, şi, mai mult decât adevărat: “ Fără îndoială, cuvântul scris, trăit 
cu o intensitate divină, este pentru poet o despovărare: <Bucură-te tu/ 
Erou al neamului meu/ Împuşcat în cap>”. 
    Gheorghe Puiu Răducan-Ţepeşti s-a născut în 1951 în satul Ţepeşti, 
judeţul Vâlcea. Inginer de meserie, lucrează în domeniul producerii 
energiei electrice pe Valea Lotrului. A debutat editorial în anul 2005 cu 
volumul “Vorbe la…necaz”, Ed. Daria, din Craiova, de atunci şi până în 
prezent a tipărit mai multe cărţi de poezie şi a publicat articole în 
diverse ziare şi reviste literare din ţară şi străinătate. Din 2009 este 
membru al Societăţii Scriitorilor Danubieni… 
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