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V

ara anului 1922 a cunoscut nu
numai dăruirea lui Brâncuşi
pentru lucrări tematice cu totul noi în
creaţia sa, ci şi dăruirea pentru „prietena
care a stăruit cel mai mult timp în viaţa
lui, Eileen Lane..., şi ea o bună ţărancă
irlandeză, muziciană. Era o femeiuşcă
blajină şi bălană, bălană şi de fir şi de
piele, sfielnică şi ruşinoasă, dar nu
mironosiţă, ci de nepotrivită îndreptăţire
de merite şi de drepturi dintre om şi
femeie, insistând a fi ceea ce era.
Se distrau ori călătoreau întotdeauna
în tovărăşie şi cheltuială pe din două şi
fiecare la locul lui: el la al lui şi ea la al
ei, nici o dimineaţă nu le-au înroşit

sau Bistriţa, aproape de Râmnicu
Vâlcea, păstorită de acelaşi ierodiacon al
Capelei Române din Paris, episcopul
Vartolomeu al Râmnicului şi Noului
Severin. Invitaţia a venit însă din partea
unui militar. Eileen Lane a precizat acest
moment al venirii lor în România: „Un
ofiţer, prieten al lui Brâncuşi, ne-a
invitat la o mănăstire de maici, unde
mama lui era stareţă. La intrare ne-a
întâmpinat o călugăriţă tânără şi
frumoasă...” (3, p.34). I-a însoţit şi
ofiţerul. Momentul următor al vizitei a
fost călătoria de la Olt la Jiu. „De la
Râmnicu-Vâlcea până la Târgu-Jiu spunea Lane - am mers cu trăsura pe
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obrajii zorile de a nu-i
fi găsit pe fiecare la
locul lui, într-atât făţiş
respect de ce s-ar putea
spune că nimeni nu le
mai înţelegea nici
gândul şi nici intenţiile
bine păzite de a nu
părea ceea ce nu erau: soţ şi soaţă, ci
adevăraţi prieteni ai împreunării unei
ciudăţenii care nu se mai poartă”(l).
Cu această inimoasă femeie, sculptorul a venit în România ca într-o
călătorie de nuntă, în perioada de
toamnă, între 11 septembrie şi 7
octombrie 1922 (2).
Până la Bucureşti au călătorit cu
trenul. Eileen Lane şi-a amintit
momentul sosirii în Capitala română:
„Ne-am oprit mai întâi la Bucureşti,
unde avea un prieten, fost prieten la
Biserica Românească din Paris (probabil
Vartolomeu, n.n.). Acesta ne-a dat o
masă îmbelşugată şi a început să-şi
depene amintirile de pe vremea când
locuise la Paris; îi plăcea să mănânce, să
bea şi să trăiască bine şi mi-a făcut
impresia că nu avea nimic din asceza
unui cleric”(3).
De la Bucureşti, călătoria a continuat
imediat la Sinaia unde cei doi prieteni au
rămas câteva zile. De la Sinaia în 12
septembrie 1922, Brâncuşi i-a trimis o
scrisoare prietenului şi colecţionarului
John Quinn (4).
Etapa următoare a călătoriei a fost un
popas la o mănăstire, probabil la Cozia

drumuri de o nespusă frumuseţe.
Ofiţerul, prietenul lui Brâncuşi, ne-a
ajuns din urmă călare şi ne-a însoţit
astfel până la capătul drumului”...(5)
Au ajuns la Hobiţa, satul care a fost
pentru Brâncuşi «o rezervă de bucurie
pentru toată viaţa». Au petrecut zile de
neuitat.
Eileen Lane s-a integrat în lumea satului românesc pentru întreaga perioadă
cât a rămas la Hobiţa; îşi amintea cu nostalgie de acele clipe de neuitat: „Când
am ajuns la Hobiţa, în satul lui Brâncuşi,
mi s-a părut că toţi ţăranii alcătuiau o
mare familie. Am fost primită cu o
căldură pe care n-am mai întâlnit-o în
nici o altă parte a lumii.Ţărăncile mi-au
adus straie populare, mi-au arătat cum să
le îmbrac şi apoi am pornit, toate
împreună, în alai pe uliţa mare a satului.
Ni se dăduse o casă unde urmau să
locuiască doi tineri care trebuiau să se
căsătorească în scurtă vreme. Preotul
satului vorbea franţuzeşte, dar eu mă
înţelegeam cu femeile din sat şi fară
ajutorul lui, prin gesturi şi mai ales prin
râsete. Râdeam cu fetele din sat şi, cât
am stat la Hobiţa, a fost tot timpul
sărbătoare”. Eileen a precizat numeroase
elemente pentru reconstituirea biografiei
sculptorului. Ea i-a spus lui Ionel Jianu
că „Brâncuşi avea foarte multe rude (la
Hobiţa) şi se simţea în largul lui printre
ţărani. Toţi îl cunoşteau, de la bătrâni
până la copii, şi mai ales cu copiii se
înţelegea foarte bine. Se amuza uneori,
cioplindu-le bucăţi de lemn”.
Se ştie că, în timpul vizitei din 1922,
Brâncuşi a locuit la Hobiţa în casa
fratelui său Dumitru, iar Eileen Lane în
casa prietenului din Peştişani, Mihail
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Tabacu, contabil la parohie.
Când un prieten din
copilărie rămas în sat,
Vasile Blendea-Trifu, l-a
întrebat dacă are de gând să
se
căsătorească,
cu
irlandeza, Brâncuşi ar fi
răspuns: «Am luat-o pe
domnişoara numai ca să o
priumblu, să vadă cum e la
noi». Către acelaşi prieten,
când a fost întrebat de ce nu
se însoară, a răspuns:
«Dacă nu m-am însurat
la tinereţe, pentru că eram
sărac, acum nu, pentru că
sunt bătrân şi n-aş apuca să
văd fericirea copiilor mei»
Brâncuşi a discutat atunci cu
prietenii din copilărie, dar mai ales cu
preotul Vasile Brâncuşi, nepot de văr al
sculptorului. Au pus la cale ridicarea
unui monument la Peştişani sau Hobiţa.

C. Brâncuşi, Eileen Lane

Brâncuşi
i-a
promis:«Fac! Sămi aduceţi două
vagoane de piatră
de Albeşti; mă
gândesc la o
poartă»
Un oarecare
Diaconescu de la
Primăria Peştişani
i-a promis aducerea pietrei pentru anul viitor. Cât
au stat la Hobiţa,
Brâncuşi şi Lane
au participat la o
nuntă. Au făcut
vizite la Tismana
şi la Romaneşti,
lângă Târgu-Jiu,

la prietenul Smântânescu, cel care l-a
ajutat în 1903 în pregătirea plecării la
Paris. Înainte de despăr-ţire, a chemat
toate neamurile la o petrecere în dealul
Hobiţei, la Cioaca, între castani, unde a
adus şi lăutari, totul, organizându-se pe
cheltuiala sa.
Când au plecat din sat spre Paris,
Brâncuşi a rugat-o pe Măria Ilie
Nicolcioiu, nepoata sa, să-i găsească pe
cea mai bună lucră-toare din sat pentru
cel mai frumos costum gorjenesc care
să-l îmbrace Eileen Lane şi i-a mai
spus: «Îţi voi trimite bani pentru
construcţia bisericii. Îţi voi trimite bani
să-ţi ridici o casă nouă şi, te rog, să
îngrijeşti o odaie care să fie numai a
mea. Am să mă reîntorc şi am să-mi fac
şi eu o casă aici, colo pe creasta
dealului, pe Cioacă, de unde se vede
lunca Bistriţei şi se văd şi munţii». S-a
ţinut de promisiune, a trimis nepoatei
banii pentru casă, iar Măria i-a trimis
costumul făcut de Cireşoanea, care l-a
ţesut şi cusut cu mare grijă. Lane luase
de la soţia fratelui lui, Dumitru, nişte
pânză de in topit şi altele. Pentru biserica satului, unde era înmormântată
mama sculptorului, a donat şi ea o sumă
de bani. Avea să trimită apoi „salutări la
toţi”, fară să uite nepoatele lui

Brancuşi, Roche, Satie & Foster, 1923, jucând golf
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Brâncuşi, Măria Nicolcioiu şi Elena Dăneţ, care se
îngrijiseră îndeaproape de ea. După plecarea din
Hobiţa, sculptorul însoţit de Eileen s-a oprit în treacăt
şi la Craiova, pentru a-1 saluta pe Ion GeorgescuGorjan, care-i fusese ca un frate cu mulţi ani în urmă,
apoi s-a dus la Bucureşti.
La vreo trei săptămâni după plecarea din ţară,
Brâncuşi a trimis din Paris, fratelui Dumitru de la
Hobiţa, un cec cu banii promişi pentru biserică şi de
ajutor pentru familia acestuia, cât şi o scrisoare din care
reiese promisiunea lui pentru monumentul eroilor.
Cităm din scrisoarea datată 27 octombrie 1922: «...
Frate Dumitru, n-am putut să trimit bani de la Bucureşti
cum făgăduisem pentru biserică. Primeşte cecul de
cinci mii lei ce-ţi alătur, din care să dai trei mii pentru
biserică, ca să completeze suma de şase mii cu cele trei
mii ce ai primit de la d-ra Lane şi te rog fa aşa ca să nu
se mai işte vreo nemulţumire. Restul de două mii
ţine-i pentru tine. Fă cumnatei un cadou frumos, că iam luat pânza şi brăcirile... Domnişoara e încântată, vă
trimite multe salutări la toţi şi sărută nepoatele cu multă
dragoste.
PS. Pentru moment, voi trimite în curând toate
desluşirile»
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Deşi la Hobiţa s-au comportat ca doi prieteni, este
sigur că irlandeza Eileen Lane, foarte tânără, a fost
...îndrăgostită de sculptorul în vârstă de 46 de ani, cu
care a acceptat să vină în weekend prelungit în Gorj (7)
A început să-i ajute pe toţi românii care îl solicitau.
Eileen Lane îşi amintea că „Brâncuşi era foarte
generos: îşi risipea banii, ajutorând pe toţi cei care îi
cereau sprijinul”. Într-o zi i-a atras atenţia „că se abuza
de bunătatea lui, că ar trebui să fie mai prevăzător şi
să-şi pună bani deoparte pentru zile negre”, iar
Brâncuşi i-a răspuns: „Nu-mi pasă de ziua de mâine
căci ştiu că întotdeauna voi fi în stare să-mi câştig
pâinea de toate zilele. Am facut-o încă de pe vremea
când eram copil. Dacă n-aş mai putea sculpta, aş porni
să cutreier lumea cântând. Şi m-aş descurca”. Avea
încă de pe atunci... rezerve pecuniare apreciabile.
Încet-încet, Eileen Lane avea să nu-1 mai viziteze
pe Brâncuşi în atelierul lui. Miliţa Petraşcu aprecia că
„după întoarcerea lor la Paris din această călătorie (la
Hobiţa), nu s-a mai văzut cu ea. Era prea fantastic de
frumoasă ca să statornicească atmosfera obişnuinţei”
(8)
Şi totuşi, au rămas buni prieteni pentru toată viaţa.
Portretul „Eileen” s-a decantat greu în sufletul

sculptorului, abia în anul 1923, când l-a cioplit mai
întâi în piatră albă. L-a păstrat toată viaţa în atelier,
amintindu-i de fericire şi durere, de dragoste şi uitare.
Sculptorul a lucrat abia în 1927 portretul „Eileen” în
onix negru, operă ce se va păstra după 1930 în colecţia
inspiratoarei de neuitat Eileen Lane. Iubirea frumuseţii
pure.
1. Paleolog, V. G.: „Un mare sculptor al omeniriiBrâncuşi”, „Înainte”, Craiova, XXIII, 21 februarie
1967, p.3.
2. Geist, Sidney: „Brâncuşi, un studiu asupra sculpturii”, Editura Meridiane, Bucureşti, 1973, p.24.
3. Comarnescu, Petru: „Brâncuşi”, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1972, p.34.
4. Geist, Sidney, op.cit., p. 188.
5. Comarnescu, Petru: op.cit., loc. cit.
6. Anghel, Paul: „Convorbiri culturale”, Editura
Eminescu, Bucureşti, 1972, p. 79.
7. Pandrea, Petre: „Brâncuşi. Amintiri şi exegeze”,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1967, p.58.
8. Jianu, Ionel: „Constantin Brâncuşi. Viaţa şi
opera”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1983, p.35.

,,PĂDUREA EMINESCU”
Mihai POPA

D

e poetul Mihai Eminescu,
ne-am legat sufleteşte prin
poeziile care au circulat şi circulă
încă. Îl omagiem şi-l căntăm
pentru că este poetul nostru drag
ale cărui poezii exprimă cel mai
bine caracterul poporului romăn,
istoria sa milenară, oamenii săi.
Câţi dintre noi, nu vibrăm la frumuseţea slovelor
celebrei ,,Doine” sau ale ,,Luceafărului”.
Cu fiecare aniversare, îl simţim mai aproape
de noi, de timpurile noastre. Cănd ni se aduc în
faţă dovezi ale unor manifestări de omagiere, de
aniversare sau de semnalare a apariţiei unei opere
literare suntem măndri că nu l-am uitat, că în
ciuda unora, nu ni se poate şterge din memorie.
Gazeta ,,Informaţia de Duminică” din Satu
Mare, anul X, nr.471, 15 ianuarie 2012, prin Ioan
Nistor, ne semnala un fapt inedit, acela al scrierii
numelui Eminescu cu molizi într-o perioadă
tulbure a istoriei noastre şi într-un loc pe care
nimeni nu l-ar fi bănuit că există sau că poate
deveni celebru în istorie. Dar, să vedem care este
conţinutul informaţiei.
În 1939, cănd se sărbătoreau 50 de ani de la
moartea lui Eminescu, în plină vară, generalul
Georgescu Pavel Ion (Pion), comandantul
Diviziei a-20 infanterie de la Tărgu-Mureş, ce
avea misiunea de a înfrunta armata hitleristă ce
ameninţa graniţa de vest a Romăniei, şi de a
pregăti tranşee pentru a apăra Poarta Someşului,
pe un aliniament situat între comuna Racşa
(Cimitirul evreiesc) -Vărful Comja ( altitudine
635 m), deasupra localităţii Seini, a avut
inspiraţia şi iniţiativa de a planta acolo în
pămăntul Ţării Oaşului, în Poarta Someşului,10
000 de brazi care să exprime numele marelui
geniu al poeziei româneşti-,,Eminescu”.
Derularea întregii acţiuni face obiectul
conţinutului unui raport aflat în arhiva M.Ap.N,
Fondul 3027, dosar 8736, filele 169-172, raport
citat de poetul Gheorghe Istrate în revista
,,Luceafărul”, nr.1(679) din 12 ianuarie 2012,
p.2. Aflăm, astfel, că brazii au fost aduşi de la
altitudinea de 635 m, că terenul unde urmau a fi
plantaţi a fost obţinut de la locuitorii comunei
Seini-Racşa ,,convingăndu-i şi însufleţindu-i şi
pe ei la această idee... Puieţii au fost aduşi în
Seini, apoi transportaţi până sus pe ,,samare de
cai şi catâri”, veniţi de peste munţi din Moldova.
Finalul documentului citat de Gheorghe Istrate
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sună a poezie ,,Treceam, de la săparea tranşeelor
pentru apărare, la aceea a unei tranşee mai
puternice, aceea a plantării cu brazi în pământul
de acolo, din Ţara Oaşului, şi acolo, la Poarta
Someşului, a numelui lui Mihai Eminescu, care
ştiam şi eu şi ei că este şi va rămâne cea mai
straşnică fortificaţie ce puteam ridica acolo...”.
Puţini ştiu însă că este vorba, în timp, de două
monumente. Cel din 1939 şi cel refăcut în 1988.
Dacă în timp, acest monument a suferit
stricăciuni din cauza calamităţilor naturale dar şi
a indiferenţei adminstraţiei locale, în anul 1988
Ocolul Silvic Tăuţii Măghieruş, la intervenţia
comandantului
Comisariatului
Militar
Maramureş, colonel Moldovan, primeşte sprijinul
unei unităţi militare din Baia Mare pentru a
reface monumentul de pe culmile dealului Comja.
Astfel, s-au respectat literele iniţiale, dar au fost
mărite. Numele întreg ocupă 50 m lăţime, 100 m
lungime şi o suprafaţă de 0,24 ha, comparativ cu
vechea suprafaţă de 0,16 ha. Pe această suprafaţă
s-au plantat 1140 de puieţi, în exclusivitate
molizi, pinul fiind eliminat din acest perimetru.
Puieţii au fost aduşi de la pepiniera Băiţa, aflată
la aceeaşi altitudine cu muchia Dealului ComjaSeini. Întreg monumentul a fost împrejmuit cu
gard şi cu un şanţ pentru delimitare şi prevenirea
incendiilor. Eventualilor turişti ce vor să calce cu
piciorul acest ţinut de legendă, Ocolul silvic
Tăuţii Măgheruş le pune la dispoziţie în aşa
numita ,,Poiană a lu Mandi”, încă din anul 1989 o
cabană cu două camere a două
paturi şi apă curentă. Multe
întălniri
ale
scriitorilor
maramureşeni mobilizaţi de poetul Vasile Radu Ghenceanu au
avut loc în acest punct fiind
închinate
poetului
Mihai
Eminescu.
Săpând în roca dură a
dealului tranşee care puteau să le
fie şi morminte, nişte soldaţi au
astupat acolo mai întâi rădăcini
de conifere, ca într-un ritual de

salvare a brăţărilor dacice. Dar oştenii de atunci
au săpat şi o tranşee a spiritului, un nume care nu
poate fi şters de nimeni şi de nimic. Molizii
aceştia pot fi prilej de aducere- aminte, de evocare a lui Eminescu, de 15 iunie sau oricând.
Acolo sus, visând lângă una dintre literele
verzi simţi că eşti mai înalt, mai inteligent, că
pentru un timp eşti şi tu... unic. A scrie cu o
pădure întreagă numele Poetului, iată o idee
demnă de un suveran al iubirii, un omagiu
reîntors creatorului însuşi. Pădurea există. Ne trebuie doar aripi s-o privim de sus. Luceafărul se
află deasupra ei.
Întru cinstirea lui Eminescu, generaţii după
generaţii de admiratori, un popor întreg au simţit
totdeauna nevoia de a-şi dura preţuirea ori
recunoştiinţa faţă de cel care ales de destin, a
înălţat rostirea romănească în universalitate.
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VOI L-AŢI UCIS PE EMINESCU...
Mihai PREPELIŢĂ (n.19.10.1947)
Motto:
”E ascuns în fiecare secol din viaţa unui popor complexul de cugetări cari
formează idealul lui cum în sâmburele de ghindă e cuprinsă ideea stejarului
întreg. Şi oare oamenii cei mari ai României nu-i vedem urmăriţi cu toţii, cu
mai multă ori mai puţină claritate, de un vis al lor de aur, în esinţă acelaşi la
toţi şi în toţi timpii?
Crepuscului unui trecut aruncă prin întunericul secolelor razele lui cele mai
frumoase şi noi, aginţii unei lumi viitoare, nu suntem decât reflesul său.”
(Mihai Eminescu)

De-un secol şi mai mult mă chinuiescu,
Răpus de-un gând cumplit, mistuitor,
Noi nu l-am meritat pe Eminescu Un fiu al românescului popor...
Din Bucovina vă vorbescu:
Noi l-am iubit pe Eminescu,
L-am ocrotit pe Eminescu
Şi l-am jelit pe Eminescu...
De ani şi ani tot plâng şi mă crucescu,
Stivit de presimțiri şi de poveri...
Noi nu l-am înțeles pe Eminescu,
Preocupați de griji şi de averi...
Din Basarabia vorbescu:
Noi l-am iubit pe Eminescu,
L-am ocrotit pe Eminescu,

Și l-am jelit pe Eminescu...
Nu am speranță să mă mîntuiescu...
Chiar voi, popor frumos, popor urât Pe cel cinstit și drept, pe Eminescu
Puterilor străine l-ați pârât...
Din Herța eu vă tot vorbescu:
Noi l-am iubit pe Eminescu,
L-am ocrotit pe Eminescu,
Și l-am jelit pe Eminescu...
Nu am puterea să destăinuiescu A mea durere nu mai are leac...
Pe soclu l-ați urcat pe Eminescu
Dar de citit nu-l mai citiți de-un veac...

Vai, Doamne, cum să-l întregescu?!
Un neam străbun, un neam mişel...
Ce l-a jertfit pe Eminescu,
Precum ar junghia un miel...
E purul adevăr, dumnezeiescu El vă iubea şi nu vă ignora...
Pe cel mai drag poet, pe Eminescu,
Voi l-ați numit cadavru-n debara...
Mereu mă chinui şi gândescu:
Voi oameni răi, voi oameni buni L-ați răstignit pe Eminescu
Pe crucea casei de nebuni...
Cad în genunchi, cu greu mă
spovedescu...
El s-a zidit de-a pururi în Cuvânt!
Nici mort nu l-ați jelit pe Eminescu Cu fața-n jos el zace în mormânt...
Nu pot să nu afurisescu:
Voi l-ați ucis pe Eminescu!
Noi l-am ucis pe Eminescu...
Eu l-am ucis pe Eminescu...
Bucureşti, 14-15 ianuarie 2013

Sabin Bălaşa, Luceafarul

VERONICA MICLE
163 DE ANI DE LA NAŞTERE
Gheorghe MĂMULARU

L

a 22 aprilie 2013
iubitorii de cultură
serbează 163 de ani de la
naşterea aceleia care a fost
Veronica Micle. Adesea, viaţa,
dar mai cu seamă opera sa au
fost prezentate „ca un capitol
eminescian de istorie literară”.
Ba mai mult, mulţi critici literari
vorbesc cu plăcere numai de
infidelitatea Veronicăi Micle.
Parafrazându-l pe Iisus Hristos cu referire la Maria
Magdalena, putem spune: „Mult i se va ierta, căci mult
a iubit!” Noi, cei de azi, care-i serbăm aniversarea o
iertăm şi zicem în cor: „Fie-i toate iertate căci mult l-a
iubit pe Eminescu, luceafărul poeziei noastre naţionale.”
Veronica Micle s-a născut în localitatea Năsăud, în
Ardeal, la 22 aprilie 1850, în acelaşi an cu Mihai
Eminescu. A fost al doilea copil al cizmarului Ilie
Campan şi al Anei, soţia lui, de profesie moaşă. Primul
născut, Radu, a murit la puţin timp, după ce familia s-a
mutat la Tg. Neamţ.
Numele de tată era Ana Campan, ca şi al mamei sale.
Ceva mai târziu, din motive necunoscute, părinţii i-au
schimbat prenumele în Veronica. În timpul revoluţiei de
la 1848 Ilie Campan, tatăl ei, a luptat sub drapelul lui
Avram Iancu; a fost rănit, primise două gloanţe în piept
şi a murit la puţin timp după naşterea fetei.
Numele de familie suferă şi el o mică modificare,
devenind Câmpeanu, din Campan. Rămasă fără sprijin
material, Ana Câmpeanu şi-a luat cei doi copii, şi prin
pasul Dornei a trecut munţii în Moldova şi a ajuns la
Piatra Neamţ. Aici şi-a cumpărat cu 100 de galbeni o
casă. La Tg. Neamţ au stat numai doi ani, deoarece o
rudă de-a lor, Petru Câmpeanu, jurist universitar la Iaşi,
le cheamă la el. Ana Câmpeanu şi-a lăsat casa din Tg.
Neamţ în grija maicilor de la mănăstire. La Iaşi, familia

Câmpeanu s-a stabilit în cartierul Tătăraşi. Casa din Tg.
Neamţ, moştenită de Veronica Micle, va fi dăruită de
aceasta în anul 1886 Mănăstirii Văratec. Ana Câmpeanu,
pentru a se întreţine pe ea şi pe copii, atât la Tg. Neamţ,
cât şi la Iaşi, nu s-a sfiit să spele rufe în casele
bogătaşilor şi să se ocupe cu moşitul. Veronica a făcut
Şcoala Primară şi apoi Şcoala Centrală din Iaşi. De când
era elevă avea aptitudini pentru muzică şi literatură. În
primăvara anului 1863, în faţa comisiei executoare, din
care făcea parte Titu Maiorescu şi Ştefan Micle,
Veronica şi-a susţinut examenul de absolvire şi a obţinut
calificativul de „eminent”. Abia împlinise 13 ani, dar
avea minte ageră şi era bine dezvoltată la trup. A fost
remarcată de Ştefan Micle, care, după examen, a stat mai
întâi de vorbă cu mama fetei, pe care a rugat-o să-şi
determine fiica să se căsătoreasca cu el, apoi cu
Veronica, fosta lui elevă. Ştefan Micle i-a explicat
situaţia sa materială, după ce i-a cerut mâna fetei. Le-a
promis că nu vor mai avea griji materiale. Ştefan Micle
se născuse în anul 1820 în Feleac lângă Cluj din părinţi
săraci. A fost uncenic la un fierar. Cu toate greutăţile
vieţii, el a urmat gimnaziul romano-catolic. A studiat
apoi dreptul la Sibiu timp de 4 ani. A luat parte activă la
mişcarea din 1848. Mai târziu şi-a continuat studiile la
Politehnica din Viena. În 1856 a fost numit profesor de
fizică la liceul din Iaşi. În 1860 devine profesor de fizică
şi chimie la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi. În perioada
1867-1875 el a fost şi rectorul universităţii. Când i-a
cerut mâna Veronicăi, el avea vârsta de 43 de ani şi era
unul dintre profesorii universităţii dintre cei mai buni.
Căsătoria a avut loc la 7 august 1864. La scurt timp după
căsătorie, Veronica şi mama ei au fost implicate într-un
proces în care trebuia să aducă mărturie că Titu
Maiorescu a făcut nişte vizite „pe furiş” unei directoare
de pension şi unei subdirectoare a Şcolii Centrale. Soţul
Veronicăi făcea şi politică, de fapt el le-a atras pe cele
două femei în procesul în care Veronica trebuia să
depună mărturie împotriva lui Titu Maiorescu.
Ea a depus o mărturie falsă în ziua de 11 noiem-

brie 1864, la proces. Peste ani însă, Maiorescu, nu va
uita episodul şi îi va plăti poliţa d-nei Veronica Micle.
Din căsătoria cu Ştefan Micle, Veronica a dus pe
lume două fete: Valeria şi Virginia. Valeria s-a născut la
10 noiembrie 1866 şi a urmat conservatorul de muzică
din Bucureşti şi Şcoala de Canto din Paris. Virginia s-a
născut la 7 martie 1868 şi a urmat Facultatea de fizicăchimie la Iaşi. Ştefan Micle i-a oferit Veronicăi o viaţă
lipsită de griji. Ea ar fi trebuit să fie fericită. Dar
sobrietatea şi prestanţa universitară care îl caracteriza pe
soţul ei, contrastau prea mult cu manifestările copilăreşti
ale soţiei sale. Îi despărţeau nu numai cei 30 de ani
(diferenţă de vârstă ce nu poate fi neglijată în dragoste),
ci mai ales felul diferit de a înţelege viaţa. Pentru a-şi
hrăni spiritul, încă din primii ani de căsătorie, Veronica
şi-a găsit refugiul în literatură, în muzică şi activităţi
sociale. În 1867 a făcut parte din Comitetul de
Conducere al „Reuniunii Femeilor Române” care
militau pentru ajutorul copilelor sărmane. În timpul
războiului pentru independenţă 1877-1878, a activat ca
soră de caritate, etc. Ca soţie a rectorului Universităţii,
Veronica a cunoscut activitatea societăţii „Junimea”,
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mai ales că soţul ei participa la unele şedinţe şi avea legături amicale cu mulţi
junimişti.
Veronica a început să scrie şi ea poezii, mai întâi poezii de dragoste. În
1872 a trimis revistei „Noul curier român” două nuvele: „Plimbarea de mai la
Iaşi” şi „Randez-vous”, pe care le-a semnat. Ea era o femeie plină de viaţă, plină
de farmec, frumoasă, drăgălaşă, talentată, cu voce foarte plăcută, era o femeie
foarte sinceră şi dezinteresată. Veronica a fost victima numeroaselor sale calităţi.
Dar când l-a cunoscut pe Eminescu? Se presupune că s-a întâlnit prima dată
cu poetul la Iaşi în 1869 cu prilejul participării la cercul literar. Alţi cercetători
afirmă că în 1872 Veronica mergea la Viena pentru a se trata de o eczemă ce o
avea la obrazul stâng. Aici l-ar fi cunoscut pe Eminescu, care era student la
filosofie. Vizitând pe fosta sa gazdă, d-na Lövenbach, Eminescu o întâlneşte pe
Veronica, care deja îi citise „Venere şi Madonă”, poezie publicată în „Convorbiri
literare” în anul 1870. De atunci a început idila lor. Mai întâi au fost 8 ani de
dragoste platonică, de aşteptări şi renunţări dureroase. Data cedării (Veronicăi) a
fost la 27 octombrie 1878, pe când Ştefan Micle, soţul ei, mai trăia. Locul marii
împliniri şi dăruiri s-a petrecut la Hanul lui Năstăsache, han local mai mult
pentru femei uşoare şi cu odăi de închiriat cu ceasul.
Anul 1876 a fost pentru Veronica începutul unor nenorociri care se vor
succede cu intermitenţe până la sfârşitul vieţii sale. În 1876 încetează din viaţă
mama sa. Peste 3 ani, la 4 aprilie 1879, Ştefan Micle moare la Iaşi în vârstă de
59 de ani. După moartea soţului ei, rămâne singură, fără mijloace de întreţinere.
Pe la mijlocul lunii august 1879, Veronica se adresează Ministrului Instrucţiunii.
Cu „umilinţă” solicită ca până la stabilirea pensiei, dat fiind că Ştefan Micle
murise sărac, să primească în continuare salariul soţului ei. A intervenit şi
Eminescu. Lucrurile s-au tărăgănat, se plătea o poliţă din partea lui Titu
Maiorescu d-nei Veronica, care cândva a depus o mărturie falsă; criticul literar,
Titu Maiorescu, ajunsese acum mare demnitar.
Grijile şi greutăţiile materiale care au survenit acum după decesul soţului, fac
să apară şi primele simptome ale unei boli care se agravează pe zi ce trece, până
la sfârşitul vieţii sale. Aceste suferinţe le aflăm din cele câteva scrisori ale ei pe
care i le adresează lui Mihai Eminescu. În scrisoarea din decembrie 1878:
„scumpul şi iubitul meu (...). M-am săturat de această lume (...) am clipe aşa de
întunecate, că adesea mi-e silă de viaţă şi aş vrea să mor, dar sunt prea laşă să mă
sinucid eu însumi”. În august 1881 îi scrie din nou lui Eminescu şi-i cere acid
prusiac „pentru că nu vrea nimeni să mi-l dea, dă-mi-l dumneata care îl poţi
procura mai uşor (...), de un an încoace caut care ar fi moartea cea mai fără agonie”. Acidul prusiac (acid cianhidric) este o substanţă otrăvitoare care acţionează
cel mai rapid. Acţionea lui se datorează ionului CN care produce o anoxie
cittoxică.
Veronica Micle prezenta simptomele caracteristici unei nevroze cu stări de
depresie, în care ideea sinuciderii predomina şi care până la urmă a cedat.
Singura rază de lumină în intunecaţii ani pe care Veronica i-a trăit, a fost
dragostea ei pentru Eminecu. Acesta insista ca Veronica să îşi părăsească soţul şi
să îl urmeze oricând şi oriunde. În anul 1880 au vrut să se căsătorească. În luna
mai 1880 Veronica a avut chiar un copil de la Eminescu, care s-a născut mort.
Referindu-se la dragostea ei, Gala Galaction spunea că Veronica Micle a iubit pe
Eminescu, cu o iubire teribilă, completă şi nimicitoare, aşa cum numai rar se
vede pe pământ.
Cu toată această mare dragoste, începând cu vara anului 1880 relaţiile lor de
prietenie sunt întrerupte vremelnic până către sfârşitul anului 1881. N-au mai
corespondat. Eminescu era deja la Bucureşti, iar Veronica în Moldova. În această
perioadă Veronica a avut o dragoste trecătoare cu I.L. Caragiale, prietenul de
redacţie al lui Eminescu. I.L. Caragiale, la 16 octombrie 1881 a fost numit
revizor şcolar al circumscripţiei Neamţ-Suceava şi s-a stabilit la Piatra Neamţ.
Caragiale o întâlneşte pe Veronica cu care leagă o prietenie şi chiar o idilă. Ea
trecea atunci printr-o criză amoroasă. Caragiale aflase de ea şi profită de criza
psihică. Veronica, femeie credulă, îl primeşte în casa ei din Piatra Neamţ. După
aceea Caragiale s-a lăudat cu isprava sa. Natural că până la urmă a aflat şi
Eminescu care s-a supărat pe Veronica şi i-a reproşat gestul ei de infidelitate.
După puţin timp Caragiale a fost transferat cu serviciul în judeţul Vâlcea. În cele
din urmă Eminescu şi Veronica s-au împăcat.
Pe la începutul verii lui 1889 se retrage la Mănăstirea Văratec. Ea este
puternic afectată de moartea lui Eminescu (15 iunie 1889). Ultimele două luni
din vara anului 1889 au fost un chin pentru viaţa ei. Veşnic tulburată de vedenii,
avea insomnii şi veghea nopţi întregi, petrecându-şi singurătatea transcriindu-şi
într-un album poeziile sale şi ale lui Eminescu.
În seara zilei de 3 august 1889, ca niciodată Veronica a invitat pe toţi
cunoscuţii la Văratec. Era foarte bine dispusă. A cântat „Steluţa” şi „Vezi rândunelele se duc”, a recitat din poeziile ei şi ale lui Eminescu. Pe la miezul nopţii
invitaţii s-au retras, iar Veronica a spus că este obosită şi doreşte să se
odihnească. „Pe la patru spre ziuă, povesteşte maica Fevronia, vine speriată
Virginia, fiica mai mică a Veronicăi, în camera mea şi-mi spune că mamei sale îi
este foarte rău, rugându-mă să trimit pe cineva să cheme un doctor, că trage de
moarte”. Veronica zăcea înţepenită pe pat. A vrut să-i dea lapte; l-a găsit vărsat.
Cine îl vărsase? „Eu măicuţă”, i-a răspuns Veronica în şoaptă. „Sunt tare
mâhnită, continuă bolnava, am avut un ibovnic şi mi-a murit!” A stat aşa
nemişcată până către orele 23 din seara zilei de 4 august 1889, când a încetat din
viaţă. În ziua de 4 august 1889 au văzut-o medicii Cantemir şi Ursuleanu; cauza
morţii: a ingerat o mare cantitate de licoarea lui Fowler (arsenic de potasiu). A
fost înmormântată la Mănpstirea Văratec. Pe placa de marmură există epitaful:
„Şi pulbere, ţărână de tine se alege,
Că asta e a lumii nestrămutată lege.
Nimicul te aduce, nimicul te reia
Nimic din tine-n urmă nu va mai rămâne.”
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NICOLAE
STEINHARDT
F

ragmente de sfânt - luminoase - din
viaţa părintelui Nicolae Steinhardt
scoase dintre rândurile cărţii „Viaţa ca o
poveste de dragoste” - teză de doctorat - a
tinerei şi scânteietoarei doamne Elena
Ciungan, crescută în vecinătatea Mănăstirii
Rohia, fiică de preot, soţie de preot, cu valurile vieţii ajunsă la Râmnic, prin bunătatea
Domnului care ne atotînconjoară.
„Jinduiam după călugărie. O doream încă
din închisoare.
După moartea tatălui meu (în vârstă de
nouăzeci de ani – 1967) am început să-mi
caut o mănăstire, am întâmpinat însă greutăţi
şi refuzuri, stareţii se fereau de un deţinut
politic. Părintele Mina vroia să mă cheme la
Huşi, la mănăstirea din dependinţele fostei
episcopii; s-a opus părintele Ciprian.
La Cozia, stareţul Gamaliil Vaida mi s-a
dovedit plin de bunăvoinţă, lăcaşul mi s-a
părut însă mie mult prea bântuit de turişti şi
vizitatori.
Abia în 1973 Constantin Noica m-a înştiinţat că a fost la Cluj, unde l-a cunoscut pe
proaspătul episcop Justinian Chira şi că a
vizitat mănăstirea Rohia unde acesta fusese
stareţ vreme de treizeci de ani.
<<Ţi-am găsit locul potrivit>>, mi-a spus
Constantin Noica.” (pp. 126 – 127)
„În Maramureş, la Rohia, în sat, unde
viaţa e cu picioarele pe pământ, şi-a asumat
responsabilitatea de părinte duhovnicesc,
pentru că înţelesese că cea mai lungă cale pe
pământ e de la urechi la inimă şi a dovedit
oamenilor, prin puterea propriului exemplu,
că pot să se bucure fără să se împătimească”
(E.C., p. 13).
„Chiar dacă este mai puţin important, aş
dori să vă mărturisesc efectele tangenţelor
mele cu Steinhardt. Prima dată când îmi
amintesc să-l fi văzut, era într-o dimineaţă de
6 decembrie, chiar de Sfântul Nicolae.
Monahul se afla în drum spre Mănăstirea
Rohia şi se oprise la casa părinţilor mei.
Copil fiind, de şapte – opt ani, pândind apariţia cadourilor, l-am zărit şi pe Moş Nicolae
(adică pe monahul de la Rohia) la pervazul
ferestrei, impresie care mi-a rămas întipărită
în suflet mult timp, ca o materializare a existenţei reale a sfântului printre noi, chiar dacă
la scurtă vreme după aceea am înţeles cine ne
vizitase în acea dimineaţă de decembrie (în
Ţara Lăpuşului, chiar el mărturisea că se
simte ca şi în Ţara lui Moş Crăciun).
A doua întâlnire a fost când am citit prima
dată Jurnalul fericirii, o carte a suferinţei,
care totuşi m-a umplut de bucuri. Cred că pe
atunci îmi spuneam ceva de genul acesta:
Dacă el, ca om, a putut înţelege astfel suferinţa, înseamnă că a-ţi lua crucea şi a-i urma
lui Hristos nu este altceva decât exaltarea cu
care te îndemni să mergi la întâlnirea cu cel
pe care îl iubeşti.
Apoi, au urmat altele şi altele, despre care
îmi place să cred că le voi dobândi pentru a vi
le dărui” (E.C., p. 89).

„În pragul cabinei de înregistrări, cabina
15 de la Radiodifuziunea Română, repartizată redacţiei culturale, apărea, prin anii 84 – 85
un domn în vârstă, cu barba albă, ochi trişti şi
veseli totodată, zâmbitor şi amabil, spunând
bună ziua într-un fel atât de convingător,
încât ziua se făcea, într-adevăr, bună. Avea, în
mâna cu încheietură foarte subţire, un baston
gros, în care se sprijinea cu nădejde. Saluta,
apoi intra în studio ca să înregistreze.Şi abia
atunci începea minunea: citea cu o energie
luminoasă, ridicând glasul cu o anume voioşie, punctând cu pauze scurte finalul de frază,
aruncându-se iar, cu bucurie, în pasajul următor. Erau texte despre cărţi sau însemnări de
călătorie, nu ştiu dacă au fost publicate vreodată, mici eseuri scânteietoare, care ne înseninau sufletele atât de posomorâte pe atunci.
Apoi pleca, sprijinit în baston, spre ziua lui
necunoscută nouă, poate la bibliotecă, poate
la vreo redacţie bucureşteană, poate la Rohia.
Purta o haină albastră, părul alb flutura o
clipă la capătul coridorului. Imaginea asta a
renăscut pe când citeam finalul cărţii. Şi cu
glasul lui în minte, aşa cum îl ascultam pe
Nicolae Steinhardt rostindu-şi pagina cu căldură şi convingere, parcă îl auzim vorbind
despre cartea fetiţei care se ruga pentru el
încă din copilărie: Fie într-un ceas bun. Fie
doar prima dintr-un şir de strădanii duse până
la capăt şi rodnice.
Elenei Ciungan, dăruită cu simplitate
ocrotirii nedreptăţiţilor sorţii, această carte nu
este decât un început de drum.” - din prefaţa
semnată: Mihaela Bulgaru şi Viorica
Diaconescu.
Pe exemplarul cărţii pe care o avem în
faţa ochilor, autoarea a însemnat următoarea
dedicaţie, pentru o familie prietenă: A fi
părinte este o artă care cere multă dibăcie, a
fi bun părinte este o artă în care se cere înţelepciunea şi dragostea toată pe care o poate
oferi acel om care a ales să se nască părinte.
Există o poveste creştină, din popor, care
spune că noi, oamenii, suntem păpuşi de sare;
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o găleată de apă de mare pusă în trup. Odată, o astfel de
păpuşă, a întrebat marea: Cine eşti tu?, iar marea i-a răspuns: Intră şi vei înţelege singură. Atunci păpuşa, temătoare, a început să înainteze în mare, oprindu-se mereu şi
iarăşi punînd întrebări. La final, când s-a dizolvat, cu
pace, fericită, a spus: Acum ştiu.
Asemenea este omul care intră în Universul
Dumnezeirii.
Coordonator colecţie: Felix SIMA
Redactor: Flori GHIŢĂ
Postprocesare: Alina NICOLA
În aceeaşi colecţie au apărut:
1. Sfântul IOAN IACOB HOZEVITUL
2. Marin SORESCU

3. Alexandru VLAHUŢĂ
4. Henri COANDĂ
5. Geo BOGZA
6. Trei profesori de la Cernăuţi: Rudolf RENNER,
Leca MORARIU, Traian CANTEMIR
7. Vasile TĂRÂŢEANU
8. Dimitrie CIUREZU – poet al Mănăstirii COZIA
9. Vintilă BRĂTIANU
10. George ENESCU şi Maria CANTACUZINO
11. Emil LOTEANU
12. Vasile MILITARU
13. Florin CONSTANTINIU
14. Mario Vargas LLOSA
15. Paul de ALEP
16. George CĂLINESCU
17. Sabin BĂLAŞA
18. Î.P.S. FIRMILIAN

19. Maria FRATOŞTIŢEANU-BILLEK
20. Modest CICHIRDAN
21. Martha BIBESCU
22. Nicolae STEINHARDT
23. Alecu Ivan GHILIA
Deţinem, în portofoliu, pe această temă, un bogat
volum de materiale pe care le vom aduce la cunoştinţă
celor interesaţi, dar suntem deschişi şi oricărei colaborări. Îi invităm pe cei care deţin materiale în acest sens să
ni se adreseze, spre a se alcătui, sub semnătura fiecăruia,
la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, o
colecţie cât mai cuprinzătoare a personalităţilor aflate,
de-a lungul timpului, în trecere prin Vâlcea, spre a nu li
se şterge urmele sub praful timpurilor.
Aceste materiale pot fi găsite şi pe www.istorielocala.ro.

NICOLAE BĂLCESCU
UN OM PENTRU ETERNITATE
Constantin MĂNESCU

A

cesta este titlul generic al
simpozionului organizat de
Memorialul „Nicolae Bălcescu” în
parteneriat cu Forumul Cultural al
Râmnicului, Fundaţia „Bălcescu” şi
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi
Patrimoniu Naţional Vâlcea, cu
prilejul împlinirii a 160 de ani de la
trecerea în eternitate a istoricului,
omului politic şi revoluţionarului
Nicolae Bălcescu, simpozion care a
avut loc pe data de 29 noiembrie
2012 în comuna Nicolae Bălcescu,
judeţul Vâlcea.
Este datoria noastră cea mai mare să ne cunoaştem
trecutul înaintaşilor noştri, pentru a înţelege prezentul şi a
ne construi un viitor ca naţie. Cu toţi simţim uneori
nevoia să mergem la mormintele strămoşilor, să intrăm în
comuniune cu spiritul lor şi să ne încărcăm sufleteşte cu
energie de la acele morminte de viaţă dătătoare. Numai că
în cazul marelui patriot Nicolae Bălcescu nu ne-am putut
întâlni, ca români, cu rămăşiţele lui pământeşti, la
conacul din fostul sat Bălceşti de pe Topolog, azi comuna
Nicolae Bălcescu, deoarece el îşi doarme somnul de veci
departe de ţară, într-o groapă comună de la Mănăstirea
Cappuccinilor din Palermo, capitala Siciliei, fiind
aproape imposibilă repatrierea lor de-a lungul anilor care
au trecut şi au îngreunat identificarea lor.
„Sfântul român din catacombele Cappuccine”, aşa
cum l-a numit istoricul Titu Georgescu pe revoluţionarul
nostru paşoptist, s-a născut la 29 iunie 1819, în mahalaua
Boteanu din Bucureşti, în uliţa numită mai târziu Colţei
(astăzi Bulevardul Nicolae Bălcescu Nr. 23 A), într-o
familie de boiernaşi, fiind al patrulea copil din cei cinci ai
părinţilor săi. Tatăl, pitarul Barbu Petrescu, descendent
dintr-o familie de preoţi, îşi va uni destinul cu Zinca
Bălcescu, fiica lui Tănase Bălcescu şi a Ecaterinei
Băbeanu, care aveau o moşie în satul Bălceşti de pe valea
Topologului. Pe această moşie va fi construit conacul de
mai târziu al Bălceştilor, numit aşa deoarece Zinca
Bălcescu şi-a păstrat numele de fată şi după căsătorie,
nume pe care l-a preluat şi fiul ei Nicolae, transformându-l într-un renume în zbuciumata noastră istorie.
Originea marelui istoric Nicolae Bălcescu va fi
definitorie pentru viaţa şi activitatea sa de mai târziu.
Părinţii săi făceau parte din mica boierime, cu averea
mereu în scădere după bejenia din vremea răscoalei lui
Tudor Vladimirescu şi după moartea prematură a tatălui,
în 1824, când mama rămânea văduvă, la 36 de ani, cu
cinci copii de mână: Costache, Maria, Sevastiţa, Nicolae
şi Barbu. Ea nu a avut timp ca mamă, să-şi răsfeţe copiii,
care au cunoscut de mici greutăţile vieţii, crescând alături
de copiii ţăranilor nevoiaşi. Mediul în care s-a format l-a
făcut pe Bălcescu să aprecieze valorile morale şi

intelectuale ale poporului român şi mai ales să orienta spre valorile democraţiei franceze şi va pregăti la
îndrăgească istoria strămoşilor săi.
nivel ideologic revoluţia de la 1848 prin scrierile sale.
Este demn de amintit un episod din viaţa sa de elev, Între 1845-1848, scoate la Bucureşti împreună cu August
pe când învăţa la Colegiul „Sf. Sava” din Bucureşti, Treboniu Laurian revista „Magazin istoric pentru Dacia”,
consemnat de George Călinescu în 1941, când tipărea culegere documentară de cronici şi de studii privitoare la
„Istoria literaturii române”: „Acolo îl aflăm pe Nicolae istoria patriei, printre care strecoară şi poezia populară.
Bălcescu distins la limba franceză în 1833, premiant al Efectuează călătorii de studiu prin provinciile româneşti
doilea în 1834. Şcoala era pe atunci cam pe locul unde şi apoi peste hotare, în vederea cunoaşterii mărturiilor
este azi statuia lui Lazăr şi la poarta ei aşteptau simigii, istorice care vor sta la baza operelor sale pătrunse de un
bragagii şi printre ei un găligan, şcolar şi el, care în înalt sentiment patriotic. Participă la revoluţia franceză
virtutea forţei fizice confisca covrigii cumpăraţi de elevii din februarie 1848 unde, triumfător şi simbolic, smulge
cei slabi. Cu prilejul unei astfel de agresiuni, având ca un petic de catifea roşie de pe tronul regelui Louis
obiect o bucată de alviţă, cunoscu I. Ghica pe Bălcescu. Philippe şi îl trimite poetului Vasile Alecsandri la
Doborât la pământ, Bălcescu îşi apără cu energie alviţa. Mirceşti. Întors în ţară, în iunie 1848, va fi în mijlocul
Scăpându-l de bătăuşi, Ghica află că tânărul protejat era evenimentelor de la Bucureşti, susţinând cu ardoare aplimai îngrijat de un caiet pe care se aflau multe citate din carea articolului 13 din Proclamaţia de la Izlaz, care
Petru Maior, Fotino, presupusul cronicar Constantin prevedea împroprietărirea ţăranilor clăcaşi şi
Căpitanul şi Radu Greceanu” (George Călinescu, Istoria exproprierea marilor moşieri, principala garanţie a
literaturii române de la origini până în prezent, Ediţia a victoriei revoluţiei, în concepţia lui, cum deducem din
II-a, revăzută şi adăugită, Editura Minerva, Bucureşti, articolul „Despre împroprietărirea ţăranilor”, publicat în
1986, p. 184).
„Poporul suveran”, organ oficial al revoluţiei şi al
În şcoală avea o memorie foarte bună, putând recita guvernului provizoriu din care făcea parte.
sute de versuri pe dinafară, aptitudini la matematici,
Desigur că împroprietărirea ţăranilor şi rezistenţa
interes pentru filosofie. La 19 ani, în 1838, s-a angajat în armată a ţării în cazul unui atac străin au fost puncte ale
armată cu gradul de iuncher, predând, ca învăţător, revoluţiei care nu s-au realizat, datorită împotrivirii unei
cunoştinţe elementare şi lecţii de istorie într-o şcoală grupări alcătuită din fii de mari boieri, în frunte cu Ion
destinată ostaşilor. Studiul istoriei va deveni o preocupare Ghica, aşa că scurta izbândă a revoluţiei de la 11 iunie
dominantă pentru el. În anul 1840, când se încercă un 1848 din Muntenia a fost înfrântă cu ajutorul Rusiei
complot împotriva lui Ghica, actori principali fiind ţariste, jandarmul Europei. Revoluţionarul pur, care n-a
Mitică Filipescu, Eftimie Murgu, C. Bolliac, Marin vrut nimic pentru sine, care a ars ca o flacără pentru alţii,
Serghiescu Naţionalul, J. A. Vaillant, C. Telegescu, pentru ţară şi pentru acest neam şi care în martie 1848
iuncherul s-a alăturat mişcării revoluţionare. Unii voiau pleca la Paris spre ţară cu entuziasm, spunând că:
domn pe Câmpineanu, alţii republică. Din păcate, „România va fi iubita noastră!”, se vede acum înfrânt,
lovitura a eşuat, iar autorii complotului arestaţi. Fiind părăsit, alungat din propria ţară. Cei apropiaţi îl trădaseră
socotit minor, Bălcescu va primi „numai” trei ani de şi suferea că este departe de patria lui, printre străini.
închisoare la mănăstirea Mărgineni, de unde iese, graţiat, Boala de tuberculoză, ale cărei semne apăruseră pe când
în aprilie 1842, cu sănătatea şubrezită.
el era la Paris la începutul lui 1847, se agravează în
În toamna lui 1843 va înfiinţa la Bucureşti o societate primăvara anului 1851. În acest răstimp, va acţiona în
literară numită „Frăţia”, din care făceau parte minţile Ardeal, pentru reactivarea revoluţionară a celorlalte
luminate ale vremii, având ca scop să
pregătească în ascuns revoluţia. În
Casa Memorială
discuţiile lor peripatetice, „prin culesul
„Nicolae Bălceascu”
viilor”, Ion Ghica, Christian Tell,
Nicolae Bălcescu şi un al patrulea al
cărui nume a rămas necunoscut, s-au
legat prin jurământ şi au pus la cale
statutul societăţii, cu deviza „Dreptate,
Frăţie”. Deosebit de ceilalţi însă,
Bălcescu adera la ideea uniunii prin
comunitatea culturală, având o fanatică
încredere în energiile care zac în
poporul român şi care se cereau
răscolite la această răscruce de veac a
redeşteptării noastre naţionale.
Preocupat încă din copilărie de
studiul istoriei şi însufleţit de idealuri
înalte pentru binele poporului său, se va
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provincii româneşti şi pentru recuperarea drepturilor
românilor din Transilvania, dar este urmărit permanent
pentru a fi arestat. În octombrie 1849 este din nou la
Paris, unde face mari eforturi pentru a pregăti emigraţia
română în vederea revoluţiei viitoare. Mâhnit de
conflictele dintre exilaţii români, bolnav, el renunţă, în
mare măsură, la activitatea politică şi se consacră
redactării monografiei istorice „Românii supt MihaiVoievod Viteazul”, făcând o extraordinară paralelă între
scurta domnie a lui Mihai (1593-1601) ş i evenimentele
de la 1848. Ideea centrală a acestei opere, apărută postum în 1878, în care Mihai Viteazul este simbolul luptei
de eliberare na ională şi al unităţii teritoriale a
românilor şi în care apare România „într-o măreţie
sălbatică”, după cum spunea George Călinescu (op. cit.,
p. 190), rămâne aceea că atâta vreme cât s-a sprijinit pe
popor, eroul de la Călugăreni a repurtat biruinţe dintre
cele mai strălucite. Dar când, sub influenţa boierilor
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mari latifundiari, a dat „legământul” de tristă amintire,
steaua viteazului a început să intre în declin. O analogie
zdrobitoare cu evenimentele de la 1848!
La sfârşitul lunii august 1852, porneşte spre
Constantinopol, cu gândul de a se stabili în Moldova.
La 8 septembrie, trece Dunărea pe malul românesc şi,
pentru câteva ore, la pichetul din Turnul-Măgurele, se
întâlneşte cu mama sa, dar nu i se permite să se întoarcă
în ţară. În octombrie, se îndreaptă singur spre Italia,
trece prin Neapole şi se opreşte la Palermo, unde ajunge
la bordul vasului „Ercolano” la 17 octombrie 1852, ora
21. Cele 44 de zile ale lui Bălcescu la Palermo vor fi
petrecute la hotelul Alla Trinacria, părăsit de toţi
prietenii, lăsat în singurătate printre străini...
29 noiembrie 1852. Ora 19,30. Camera nr. 26. Papas
Joseph Collida, de la biserica San Niccolo dei Greci,
într-o ultimă mângâiere îşi trece uşor mâna pe fruntea
înaltă şi pe chipul palid al străinului, lăsând în jos

CUCUTA LUI SOCRATE
(ROMAN)
Adina DUMITRESCU
-Fragment- Taci! Stai unde eşti! Ionu se ridică cu greu, parcă
este mai gârbovit, ochii îi joacă în lacrimi, se apropie şi
deschide braţele, obrazul lui se lipeşte de cel al lui
Carmen. Stau nemişcaţi. Inima ei bate precum a vrabiei
prinsă la colţul pătulului când se apropie iarna.
Linişteşte-te, acum am să-ţi dau cea mai grozavă veste.
Am trăit amândoi până acum ca la marginea unui
anotimp care nu se îndura să plece, se crampona pentru a
nu da voie celuilalt să-i ia locul. Ca între iarnă şi
primăvară. Acum au început să curgă pâraiele
anotimpului nostru, pădurea e plină de Floarea Paştelui,
înfloresc ghioceii, iar tăpşanul e galben de floarea
podbalului. A intrat primăvara în noi, stabilindu-se pentru vecie. Nu are cum, nu are când să mai plece. Auzi
trilurile păsărilor ca într-un cor nupţial din cea mai veche
catedrală? Acum în faţa lui Dumnezeu suntem unul.
Acum, de abia acum suntem indestructibili. Poate ceva
să fie mai trainic şi mai frumos decât mărturisirea gândului cel mai intim, cel care pare cel mai trăsnit sau cel
mai hulit, cel care de obicei nu se poate încredinţa
celuilalt fără subterfugii, fără căi ocolitoare, ca şi cum teai fi spovedit? Nici moartea nu ne mai poate despărţi, noi
ne-am spus totul, ne-am dat drumul inconştientului şi
conştientului fiecăruia spre celălalt. Închid ochii în
acelaşi timp, respiraţiile lor au acelaşi tempo, pe cealaltă
parte a geamului se aude un bâzâit de albină care vrea să
intre, miroase a faguri, aerul din jurul lor se strânge în
aureolă galbenă de miere.
- Întinde-te pe fotoliu, stai să-ţi aduc un pled mai
moale, eşti obosită. Tot te mai doare? La fel ca ieri?
- La fel, cu toate că mi-am pus toate prişniţele
posibile. M-a mai lăsat câteva ore după ce mi-am pus
Untul Pământului, dar ştii cât mi-e de teamă de el. E
toxic. Nu numai spatele nu-mi dă pace, dar coboară
durerea pe picior în jos până-n călcâi. Cred că şi vremea,

umezeala şi schimbările de presiune.
- Am să-ţi cobor tetiera. Ca şi când ai fi la orizontală,
nu, fără pernă, acum întoarce-te pe o parte şi îndoaie-ţi
corpul, du genunchii în sus, întinde şi arcuieşte coloana.
Închide ochii să caut printre CD-uri Balada!... De câtă
vreme n-am mai ascultat muzică românească… M-am
supărat ca văcarul pe sat! Să nu adormi!
E cald şi începe să-mi fie bine, gândeşte Carmen, e o
linişte atât de adâncă, nu se aude curgerea râurilor, nu se
aude foşnet de copac, a încetat şi zumzetul albinei dintre
geamuri, doar ţiplele CD-urilor trecute de Ionu dintr-o
parte în alta seamănă cu răsfoitul pe îndelete a cărţii,
cartea vieţii, a ţării şi a pământului acesta. E ca o carte de
rugăciuni pe care o ţii lângă pat şi îi deschizi cu evlavie
coperţile, apoi treci paginile, una după alta cu gândul şi
corpul în altă lume. E lumea ta, cea de lângă tine, dar tu
simţi că eşti undeva între cer şi pământ, sus,
imponderabil, lumina din cameră e opalescentă, îşi fac
loc în valurile-i lăptoase culorile curcubeului, dar pale,
în întretăieri şi încovrigări de spirale alungite, în mişcare
continuă, ca ADN-ul locului acesta unic, colţ dintr-un rai
nedescris de niciun muritor, de niciun zapis şi nicio Carte
Sfântă. Dintr-un colţ, abia perceptibil, sunete de vioară
recompun o Baladă într-un spaţiu de plete negre şi tinere
de Ciprian Porumbescu şi doi ochi muribunzi, fierbinţi,
arşi de imanenta despărţire de plai şi de viaţă. Sunetele
se amplifică.
- Ce vezi?
- Toate pădurile Bucovinei, trupuri întregi, pante în
coborâş spre Vatra Dornei, Mestecănişul cu molizii
crescuţi mai înalţi şi mai deşi, mai puternici decât
furtunile care i-au pus la pământ, văd ziduri albe de
mânăstiri pătate de roşul muşcatelor curgătoare, begonii
în ferestre de case ca din poveşti, un străjer ca un
Ceahlău măreţ cum sclipeşte în soare, şosele şerpuind şi
legând alţi munţi şi alte păduri verzi, o bucată de rai,
pânze rare şi fine de borangic ce coboară din ceruri,
cosiţe şi sâni de fete şi femei minunate, flăcăi care strâng
stoguri de fân cu flori de Drăgostele pitite la piept, copii
bucălaţi asmuţind câinii de sub căruţe ca să-nceapă
hârjoana, lacuri albastre lângă care stau animalele
codrului să se-adape, case mici cu pridvor în grădini

OVIDIU CRISTIAN DINICĂ
PORTRET
(pentru doamna T)
n noaptea în care inimile
pătrund cerul
asemeni unor săgeți
voi turna cu răbdare
ciocolată de casă
pe bustul tău fierbinte
acoperindu-l în glazură albă
sprâncenele vor întări privirea
trasate în ciocolată neagră
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din care voi mușca
atât cât cuprinde tăcerea
voi acoperii pajiștea cuvintelor
cu ochii tăi din care se alcătuiește
jocul aspru al iubirii

ALTE NUME
te pot alcătui din coastele mele
apoi ne putem alcătui împreună
la umbra unului
pentru a fi două aripi în același trup
salvăm cuvintele
îl facem pe trei

pleoapele peste ochii care priveau fix în lumea de dincolo. Îl spovedise în legea străbunilor. Tomaso Mollone,
servitorul de la hotel, aprinsese o lumânare pentru Don
Niccolo...
Aşa îşi sfârşea zbuciumata viaţă, la 33 de ani şi cinci
luni, ca şi viaţa pământească a Mântuitorului Iisus
Hristos, acest apostol al românilor, de ţinător al unei
înalte conştiinţe puse în slujba ţării, acest mare istoric
si revoluţionar care aparţine nu numai României, ci şi
întregii Europe, fiind apreciat de locuitorii din Sicilia,
care i-au ridicat la Palermo un bust în anul 1961.
Participanţii la simpozion au lansat ideea de a se pregăti
la Conacul Bălceştilor un mormânt marelui patriot, în
care să se aducă un pumn de ţărână de la Palermo,
pentru ca astfel satul Bălceşti de pe Topolog, azi
comuna Nicolae Bălcescu, să devină centrul mondial al
patriotismului românesc.

care-s jumătate cu flori - jumătate legume, văd o ţară
curată şi bună. O ţară aproape rotundă… Piste pe care
aterizează sute de păsări de fier aducând turişti grăbiţi
spre ţara aceasta aproape rotundă, unde să uite de larma
străzii aglomerate, de sticla biroului şi tiribomba
Dubaiului. Văd cuiburi ocupate de păsări!
- O ţară turistică şi agrară! Simplitatea civilizaţiei!
Sobrietatea artelor pure! O ţară-ntr-un vers! Barbă albă
jucând în opincă! Îl văd pe El …
- Nu-L numi! E păcat. Toate-s de la El!
- Mai am un lucru mic de făcut şi sunt al tău. Apoi îţi
voi masa spatele, îţi promit un somn pe cinste! Ionu
caută pe bâjbâite în spatele cărţilor o cupă. O pregătisem
să o beau dacă drumurile gândului meu se terminau în
prăbuşire şi haos. N-a fost să fie aşa! Cine-ar fi crezut?
Deschide uşiţa sobei în care erau resturi de cenuşă din
iarna trecută şi picură încet, esenţă de cucută. Cenuşa
înghite lichidul picurat ca şi când acesta nici n-ar fi
fost…
…….. Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca
cristalul, care curgea din tronul lui Dumnezeu şi al
Mielului prin mijlocul pieţei. Şi pe cele două maluri ale
râului era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de
rod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea popoarelor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului
vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea faţa Lui
şi numele Lui va fi pe frunţile lor. Acolo nu va mai fi
noapte. Şi nu vor mai avea nevoie nici de lampă, nici de
lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va
lumina. Şi vor domni până în vecii vecilor. Şi îngerul ma zis: „aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi
adevărate……Şi iată, eu vin curând.” ******………….
Sfârşit.
Bibliografie:
* „Sfântul Vasile Cel Mare”: Editura Agapis-2003
** „Învăţăturile Sfântului Vasile Cel Mare”:
Ed.Agapis-2003;
*** „Cu faţa spre veşnicia fericită”: Arhim. Teofil
Părăian;
**** „Credinţa lucrătoare prin iubire”: Arhim. Teofil
Părăian;
***** „Maria-simbol al femeii inimă, gând, trup” Boccaccio;
******
Apocalipsa 22 „Noul Testament” al
Domnului Isus Hristos.

LIMBA
dacă din rotirea clipelor
am vorbi o nouă limbă
care să conțină toate nuanțele
de verde
în care să ne lăsăm cuceriți
în ordinea nerostită
a cuvintelor
fără frică să avansam
emoții noi iubirii
am afla limba păsărilor
a trandafirilor

și așa mai departe
cioplim nume
noi copacilor
nu obosim să sperăm
apoi de la capăt
știi tu vom face
alte nume din pământ si apă
până la capătul rotund al lumii
asemenea secundelor

TĂCEREA
singurătatea asemeni prafului
de pușcă
arde
cu viteza glonțului tras
îndemânatic
de cuvinte
la capătul orelor în care nu
putem da răspuns
lăsăm tăcerea să fie echilibru
ultimile propoziții sunt
ofrandă înțelesului
lacrimi între ziduri reci
pe care va crește iarba
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Petre CICHIRDAN
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e 07 ianuarie în Sala Pleyel
din Paris a avut loc un
concert
memorial
„Dmitri
Şostakovici (1905-1975)” oferit de
orchestra simfonică a Teatrului
Mariinschi din Sankt Petersburg
(Leningrad n.n), avându-l dirijor
pe Valeri Gherghiev, într-un program care a cuprins Simfoniile 1şi
2, Concertul pentru pian nr. 2 şi
Simfonia nr.15 (iată, prima şi
ultima simfonie). Am urmărit acum, pe 23 februarie,
înregistrarea acestui concert, evenimentul, impresionându-ne întratât, încât am dorit să transmitem şi cititorilor
noştri revelaţiile muzicale legate de compoziţie şi arta
interpretătii orchestrale şi dirijorale... Am recepţionat şi
comentat doar o parte din renumitul eveniment de la
Pleyel, Simfoniile 1&2 şi 15, scrise la un interval de
cincizeci de ani, între 1921 şi 1971; prima simfonie cu
care, în anii treizeci, acest compozitor obţinea
răsunătoare succese în sălile din întreaga lume şi despre
care un martor ocular, sovietic, al timpului spunea (întrun film de arhivă despre Stalin) că „reflectă chiar viaţa
noastră”!... Aşa este, dacă jazzul şi extrada exalta lumea
americană-capitalistă, a lumii, muzica lui Şostakovici îi
exalta pe sovietici (URSS se vroia o nouă Americă-vezi
revoluţiile de la începutul secolului-şi creaţia poetică a lui
Vladimir Maiakovski) şi exprima atât de fidel această
stare de victorie-devenire... Era un gest intelectual care,
la început, nu i-a scăpat nici lui Stalin, acceptându-l, de
aventură artistică serioasă-gravă, dar şi comedie, conţinut
melodic autentic, orchestraţie nemaiîntâlnită. Muzica
simfonică a lui Şostakovici este ca un rondo pentru pian,
magistral orchestrat, care, nu te ţintuie în fotoliu...
Sală construită special pentru muzică, Pleyel, din
celebra capitală a luminilor, a sunat impecabil (sigur, şi
prin regia de sunet) cu orchestra petersburgheză şi cu un
dirijor de calibrul lui Valeri Gherghiev, unul din cei mai
viguroşi-valoroşi ai timpului modern…La înţelegerea
mai bună a lui Şostakovici, ne-a ajutat şi audierea,
înainte, a Simfoniei nr 2 de Ceaikovski, în aceeaşi interpretare, care ne-a încântat la fel!...o interpretare,
magistrală, care ne dezvăluie, cum poate ea, arta
interpretării, să ridice opera (simfonia a II-a de
Ceaikovschi, nefiind la nivelul celor notate cu numerele
4,5 şi 6, ale aceluiaşi compozitor)!
Această orchestraţie, a lui Şostakovici, uluitoare ca şi
muzica concertantă şi de cameră, care, toate, au această
caracteristică comună a ţesăturii instrumentale-teribilăfiecare instrument, stăpânind piatra filosofală intimă,
pare a fi creată ca o sinteză a simfonismului rus
ceaikovskian, dar şi al celorlalţi compozitori, precum şi al
germanicilor Anton Brucner şi Richard Strauss, presărat
de arabescurile instrumentelor clar definite, şi pe rând, în
plus, chiar de pian şi permanenta trompetă; un sincretic

inspirat, colosal de frumos şi melodic, sadic
aproape prin inerpunerile de căderi intempestive
ale ansamblului în favoarea recitativelor diferitelor
instrumente...şi mai ales al divinului violoncel,
preanunţat! de timpane… Am auzit şi fragmentemăsuri în bemol şi becar ca o mişcare-muzică, în
derivă, dintr-un Paul Dukas ori Debussy; dar ea,
simfonia-muzica
şostakoviciană,
rămâne
permanent la sediul de acasă al compozitorului.
Am surprins şi fragmente de ocultare a realităţii pe
tărâm shakespearian-scâncetele instrumentelor
uşoare de suflat...şi toate, după suişuri şi coborâşuri,
terminate abrupt-fără explicaţii-dar într-o ironie fină,
specifică doar unor finaluri de povestiri semnate de
Cehov!
A intrat şi corul, grav printr-un andante al
contrabaşilor, violoncelelor, apoi violelor, viorii-un
legato de coarde-de frământări în registrul de jos!…intră
D. Sostakovici, V. Meyerhold,
V. Maiakovski, A. Rodcenko

încet, pe acest freamăt, trompeta pe care Şostakovici o
vede mereu ca trâmbiţă a incolorului, a destinuluii orb,
care cântă o arie ca pentru un festin al durerii din Regele
Lear cu o Cordelie, bătând la porţile surorlor mai rele ca
amarul fierii…
Trupele vin şi pleacă, se adună, marşuri de înaintare
precum gândurile şi norii, nu de paradă, pe acordurileariile başilor şi mai apoi mişcarea sonoră surdă şi
străfundă, în creştere vioaie, instrumentală, întrecându-se
în insistenţe; insistenţele specifice secolului XX, de a
împinge-urni lucrurile de la spate; ritmuri anunţate, de
tubă, că urmează căderile-prăbuşirile; ...aşa este Dmitri
Şostakovici, urmează înălţările în această lume,
vremelnică, a idealurilor...
Interesantă din nou această succesiune de recitative
instrumentale, aproape singulare-solistice, dar imediat
prinse în lanţul armonic-extrem de diversificat-în întreg
ansamblul; instrumentele nu cunosc pauza, fiecare cântă

NICOLAE MOGA
ETERNELE MARI
ETERNE IUBIRI
Marea vuieste-n adancuri
Si ritmic loveste la tarm,
Vad pescarusii in palcuri
Parca pe valuri adorm.
Eternele mari
Cu zbucium etern
Din zari, departari
Peste noi se astern.

Pulseaza in val vecinicia
In stanci vecinicia loveste
Si-mprastie-n jur simfonia,
Iar tarmul din vis se trezeste.

Valeri Gherghiev

„PRINTRE ACORDURILE UNOR SIMFONII
DE ŞOSTAKOVICI: 1&2, ŞI… 15 !”

ce-şi cum vrea (aparent!)-intră când îi vine rânduiala-care
pare că nu e niciuna, dar care împreună crează marea-fluida continuitate-unitate în ...diversitate! genial.
Exploatarea instrumentelor este maximă, este dusă la
paroxism într-un crescendo de la minim la maxim,
arătând-evidenţiind
întregul potenţial... câteva
tromboane subliniază mişcarea continuă, o subliniază, o
tuşează, dând impresia că Şostakovici pictează cu
sunetul... sinestezie a tonalităţilor-interferenţă!
apoi, apoi, armonie, apoteoză... sunetul are
rost, viaţa la fel şi, precum timpul, merge
înainte! sublimă minte!...a avut cel care a
întrevăzut că substratul vieţii, în univers, este
voinţa de a trăi! Apoi, vine şi confratele,
ridicând fiinţa bipedă la rangul de
supraom...Da sunt diezi şi becari care duc din
nou în derivă, care tratează despre Moarte şi
Transfiguraţie. Transfigurări! măsura tonală îşi
pierde cumpătul, toate îşi pierd cumpătul, dar
vine salvarea din prea multă înclinaţie a
creatorului înspre frumos şi viaţă: bubuie timpanele-cele trei-pe rând ca o paiaţă, dar, comedie mare, clarinetele aduc împăcarea, susurul
izvoarelor, flautul, prima vioară, succesiune
ideală, după care alarmă! din nou timpaneletrag timpanele ca tobele Hyperionului în
cartierul de vest al Londrei-anunţând că intră
corul de bărbaţi, subliniind tema: viaţa ne e ca un dat,
apoi corul de femei, sopranele, şi orchestra: sinteza
secolului XX-munca, muzica şi artele, popoarele, nu vor
muri! viaţa va decurge oblic, înspre sus, ca o scară-fugă,
coloană infinită, cocoşul lui Brâncuşi, creată de
instrumentele de coarde, şi acompaniată în ritmul
marşului de instrumente de suflat, instrumentele de forţă!
Corala rusă! de această dată încărcată de nevoia acută
de suflet-nu de eroism-a unei măreţe dinastii a forţei
populare, nucleare şi cetăţeneşti! asta spune muzica,
coriştii conversează-între ei- ca cetăţenii! şi toţi la un loc
au lăsat deoparte realismul lui Aivazovschi sau al lui
Repin, şi au apelat la impresionismul lui Eisestein, şi
Stravinski, şi Prokofiev!...Ce dialog!

NOTA:

solist la pian: Denis Matsuev; vioară

solo: Stanislav Izmailov; violoncel solo: Oleg Sendtskii;
trombon solo, Alexei Lobikov.

Mi-ai asezat iubito o alga
Pe umerii goi, arsi de soare,
Si-o sarutare pe buze-mi alearga
Cu gustul de sare de mare.

Dar valul aduna
Si alge si pasi si saruturi
Si le duce-n adanc impreuna
Facand aluat pentru alte-nceputuri.
Peste urmele noastre de pasi
Maine alti pasi s-or asterne
Si alte alge pe umeri golasi
Vor fi martori, iubirii eterne.

Sa facem, iubito, din stanci mici altare
De acolo sa inaltam rugile noastre,
Lui Neptun sa ne dea binecuvantare
Botezandu-ne-n valuri albastre.

Pe dig apoi, iubito, sa ne urcam
Sa ne-adancim cu privirea in larg
De acolo as vrea sa strigam :
Te iubim, mare, si tarmul tau ne e drag!
06-iulie-2012
Voineasa
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Melinescu, Ileana Mălăncioiu,… care
veneau în Râmnic să bea … un PECO
(Pepsi + Coniac) poetul răzvrătirii
noastre, al generaţiei 70 care pleca să
adune, pe un taler, pe un talger – bani
pentru Republica Biafra… pe când
aceasta era in mare suferinţă… dar…
cine mai ştie cine era Republica
Biafra… cine mai ştie cine este… Ilie
Tănase …
Rămânem bulversaţi prin dispariţia
ta, Maestre!

ILIE TĂNASE
rivalele păsărilor de pradă femeile şi alte
femei rivalele lor inutile confirmând atacul
spectaculos al misionarilor la damă
sau doar episoadele de marmură fumegând
pe sânii tăi înfioraţi de aripile practicate
în nişele copacilor
zboară în jurul bărbaţilor de catifea
cafea şi trestie de zahăr
martorii dragostei noastre
***

există întotdeauna o pasăre ca
dar nu întotdeauna surâsul tău e un biet
consumator de cadavre
există undeva şi un ochi laborios injectat
dar tu care eşti cea mai frumoasă stenografă
mergi înainte şi mergi înainte spunându-mi
eşti o secătură tată din tâmpla ta
cad cuburi mari de zahăr
nu eu domnul acela e întradevăr
altcineva mirosind delicat a grădini de caişi
există întotdeauna o pasăre ca
iar surâsul tău e încă un biet consumator de cadavre

***
În ultimii ani, ne-a anunţat pe toţi
cunoscuţii că îi mor milioane de
neuroni pe zi, iar noi îi răspundeam,
spre încurajare, că şi nouă ne moare
acelaşi număr de neuroni, însă el ne
apostrofa, cu fineţe, că lui- faţă de
scăfârliile noastre- neuronii lui îi mor
în mod accelerat.
***
Regina Mamă Moartea ne-a mai
atins cu o palmă de ţărână peste faţă,
peste viaţă, luându-ni-l pe Ilie Tănase,
cel care nu şi-a spus niciodată scriitor,
niciodată Om – deşi era, cu prisosinţă,
din fiecare…
***
Ilie Tănase îl vizita pe Miron Radu
Paraschivescu
la
redacţia
„Luceafărul”, unde era publicat
adesea cu Vintilă Ivănceanu, asupra
căruia ne-a atras atenţia, împreună cu
George Ţărnea, cel care era
impecabil, dinainte de a deveni
pământeanul ţărnist colorat cu pământ
cântat-etern-matern din
Zăvoiul
Şirineselor natale, împreună cu
Florica Mitroi – care debutase, în
1976, cu volumul de versuri
„Rugăciune către Efemera”.
***
Eu, personal, preferam să fiu asociat
al acestei grupări, deoarece părăsisem
de mult coşbucianismul clasic român
şi intrasem in poezia secolului XX
prin traduceri din E. A. Poe, Charles

***

Baudelaire, Serghei Esenin, Eugenio
Montale pe care îl tradusese un alt
„moşulică”
vâlcean
–Dragoş
Vrânceanu – pe care Ilie Tănase îl
întâlnise
adesea
la
redacţia
„Luceafărul” , şi astfel îl denumise,
în
birou
cu
Miron
Radu
Paraschivescu, Mihu Dragomir,
vechea gardă ce a fost schimbată cu
Ştefan Bănulescu, Fănuş Neagu,
Nichita Stănescu, Cezar Baltag ,
Sânziana Pop, Gabriela Melinescu,
Leonid Dimov… care îmi cereau, în
disperare, versuri…sau, de nu, să-mi
schimb … profesia… Nici profesia nu
mi-am schimbat-o, nici versuri nu leam prea dat, deoarece scriam foarte
rar, ca şi acuma…
***
Desigur că fiecare are…opinia sa în
legătura cu Ilie Tănase cel coborât cu
avangarda, în Râmnicul cu brânză de
oaie, dar fără literatură în anii 1967…
însă eu… semnând această tabletă
îngândurată în legătură cu el, pot să-l
numesc, alături de Florica M itroi, Ion
Nicolescu, Vintilă Ivănceanu, Iolanda
Malamen, George Tărnea, Gabriela

VIS
Am ajuns la capăt de vis,
mari pietre piramide de roşeaţă mă lovesc,
dar eu sunt un patrafir care se rupe,
credinţa mea, un pîntec de roză,
ţărînă toropită,
lampă a morţilor,
dar eu, doamne, un sac de cobre dezlegate,
virgule vii,
zburînd,
intrînd în paradis.

Lui Nichita Stănescu
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***
O boală necruţătoare l-a absorbit
exact în momentul când putusem să-i
smulg ultimele versuri pe care mi le-a
pronunţat, la Clubul Pensionarilor:
„Ce mai faci tu, acum, Ilie Tănase, la
împlinirea a o sută de ani de la trecerea ta în Eternitate?” – versuri pe
care le-am adăugat pe unul dintre
manuscrisele sale
***
Cu plecăciune, Maestre, să se
îndeplinească toate voile noastre…
Dacă nu ai fi fost tu, nu eram nici
noi… probabil…

Felix SIMA

PATRIE CU VULTURI

LIED

când e azi, când mâinile-mi atârnă nesigur,
când în fiecare mână plânge o mamă,
când fiecare mamă e de fapt o spânzurătoare,
când, ia sfârşit, ce mai vreţi, mi s-a aprobat
arderea primului meu copil pneumatic,
iată ce-nseamnă a construi pui cu numele meu;
altă dată, iubito, rugul era trist,
locul acesta îndoliază acum sânii tăi orbi
închide palmelor porţelanul fără pereche
şi nu ne iartă nouă nimic deocamdată;

***
„Clubul pensionarilor”, unde veneai
să joci un şah, şi să mai bei o bere, de
plăcere,unde ţi-am făcut şi această
ultimă fotografie, pe care gândeam să
o aşezăm în fruntea unui volum al tău
de versuri pe care nu l-ai găsit la timp,
din păcate, dar mi l-ai promis că îl
vom publica, atunci când vei găsi tot
materialul,
prin
biblioteca
personală…

FLORICA MITROI

***
cum intram în pereţii catedralei
tatăl nostru şi mijlocul mamei cu resturi de cai
cum cad sfios mâini calde şi
cum o jumătate din mine rămâne încă
lunecând cu nopţile obrajilor pe etajeră
cum încălzeam cadavrul unui trompetist
pe cărămizile albe de carne
când nevestele voastre latră atât de subţire

Ilie Tănase, foto Felix
Sima 19.02.2008

Fantoma suferă afară de frig
ca o pasăre stridentă, dar incoloră
ca un surîs bleg, ca un foetus
încetinit, ca o corabie cu
lungi cercei exotici înţepeniţi
în Arctica, în ţepuşele junglei,
ca o focă tîrîtă de barbă, batjocorită în
splendidele ei sanctuare de nimicnicie,
ca un slin
de ţigani mirosind tare
a ierburi, ca o cucuvea,
ca o nenorocire, ca o
tocire, Măria.

Patrie, te voi numi umbră fierbinte
în care zace poetul
pe o plasă de nervi,
pe un vulcan aprins,
te voi numi cu dulceaţa,
cu umbra din cuvinte vechi,
cu dulce suspin,
cu strigăt de fiară
domnească,
te voi numi,
patrie ascunsă,
patrie colorată,
patrie a morţilor
şi a viilor,
simţ al prăpastiei
şi trufie a duhului
meu,
patrie coborîtă
din vulturi.

Poeme 1976

-poeme 1975-
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NEICA STAN
DIN PIARSĂCA

Florica Mitroi, 1969

Brusc se iscă vîntul de noiembrie, turbat,
cruce lungă de mărgăritar ridicînd din sine
în grădină trandafirul alb nealtoit e fărîmat
şi sub fruntea mea răcită, hoituri somnolente
de safire.
Întîrzie-n mine în viscere, cumpene de ceaţă
taina timpului posomorît de rîs erotic
atunci hergheliile de cărămidă, cu plămîni
răciţi de stelele de
dimineaţă
sub încremenitul fulger gotic.
Din zăbală, capul vînatului împroşcă apa rece
pe veşminte
rînchezînd duios el s-adăpa
cînd intra prin poartă de-a-ncălare
pe-nnoptate, neica Stan din Piarsăca
încropit din volburi, cîrlan gălbior
cu nara gingaşă şi glezna pupată
şapte scoarţe şi-un macat făcut de dor
şi veriga casei cu mîna luată.
Neica Stan, ibovnic ars de friguri la trei sate
cînd pămîntul s-a urzit
în cămaşa albă cu muşcate
în odaia închinată, cu oblon trîntit de vînt.

1976, din vol. „Între cer şi pământ”

NICHITA STĂNESCU
(31 martie 1933 – 13 decembrie 1983)
Gh. PANTELIMON

P

e 31 martie 2013 s-au împlinit 80
de ani de la naşterea poetului
român Nichita Stănescu, considerat o
adevărată legendă a literaturii române
contemporane. S-a născut la Ploieşti, a
urmat liceul în oraşul natal şi la
Bucureşti şi cursurile Facultăţii de
filologie a Universităţii din Bucureşti. A
fost redactor la „Gazeta literară” şi la
„România literară”. A debutat revuistic
în „Tribuna” (1957) şi editorial, cu
„Sensul iubirii” în 1960, volum care
alături de „O viziune a sentimentelor”
(1964) se înscrie în eforturile de înnoire

a lirismului în care
este angajată poezia
românească de după 1960.
S-a afirmat în atmosfera de relativă
deschidere ideologică a deceniului al
şaptelea din secolul XX. Este considerat
poetul absolut al generaţiei '60. Lirica sa
a evoluat de la diafanul exuberanţei
juvenile către un limbaj ludic,
conceptual şi dematerializat. Poezia sa
apare ca o stare a fiinţei, un spaţiu între
viaţă şi moarte, o invenţie permanentă şi
o trăire vizionară, materializate în tema
originală a necuvintelor. În „O viziune a
sentimentelor” (1964), „11 elegii”
(1966), „Noduri şi semne” (1982),

poezia se propune ca un univers autohton, transfigurat într-un limbaj novator,
cu simboluri şi metafore livreşti, cu
invenţii
lexicale
surprinzătoare,
respirând în acelaşi timp firesc şi
naturaleţe. A scris şi volume de lirică
patriotocă: „Roşu vertical” (1967), „Un
pământ numit România” (1969).
Eseurile pe teme literar-filozofice
cultivă paradoxul, pun în valoare
tensiunile ideatice şi obsesiile autorului,
făcând corp comun cu poezia („Cartea
de recitire, 1972, „Respirări”, 1982).
Laureat de patru ori al Premiului
Uniunii Scriitorilor, i s-a atribuit
Premiul Herder în 1975 şi Premiul
„Cununa de aur” al Festivalului poetic
de la Struga (1982). Poezia sa este
tradusă în multe ţări ale lumii.

Epigrame

VIOLETA SCROCIOB
rotindu-se în jurul lui.
Ochi de foc îl pândesc ,
dar noaptea îl învăluie,
mângâindu-l
în îmbrăţişarea-i neagră!
S-a născut un înger
Să adune cioburile timpului….

ÎNGERUL
TIMPULUI

METAMORFOZĂ

Templul se cutremură!
Clepsidra timpului s-a spart!
S-a născut un înger
şi acum doarme
cu fruntea sprijinită
de piciorul crucii!
Umbre din unghere ies

Ies din umbra coloanelor reci,
târâş, spre lumină…
Aripa-mi-este ranită;
picături incandescente,
drum lasă în urma mea…
Lumina îmi săgeată ochiul,
în tunelul minţii pătrunzând;
obrazu-mi atinge scările reci…
Treaptă cu treaptă cobor,
încet, dureros de încet….

PEDAGOGICĂ
Câţiva elevi din satul meu,
Căzând la bac în astă vară,
În două luni se angajară,
Suplinitori la un liceu.

Cineva mi-a oprit zborul
dar, cercuri violete
mă cuprind strîns,
din lumină iau putere
şi-n albastru vârtej mă înalţ,
mă fac una cu infinitul…
Nu mai simt durere.
O noua aripă creşte spre libertatea
fără hotare,
dar jos, acolo,
un înger rănit

N-AU MURIT ÎN
ZADAR
N-au murit la Plevna în zadar
străbunii din legende şi din poveşti,
o dovedesc prea clar
cuvintele: Sunt, Eşti.
N-au murit în zadar
părinţii părinţilor noştri la Mărăşeşti,
o dovedeşte prea clar
vorba care-o zic azi: Sunt, Eşti.
În Tatra n-au murit în zadar
părinţii noştri cei tineri, cereşti.
Iată-ne, rostim cu mândrie şi clar:
Sunt, Eşti.

Nichita STĂNESCU

ION MICUŢ

LA MOARTEA
SOŢULUI
Când popa, s-a rugat s-ajungă,
În altă lume cu verdeaţă,
Nevasta a-nceput să plângă;
Că ierburi a mâncat şi-n viaţă.

PERFUZII
Deşi trecut de vârsta-a treia,
El tot îşi mai dorea femeia,
Căci Cupidon trăgea în grabă,
Săgeţi cu vârful de viagra.

BODYGUARDUL
La groapă când şi-a dus bărbatul,
A fost aproape să leşine;
Dar de mijloc o prinse bine
Şi cu tandreţe, chiar amantul.

îmbrăţişează marmura rece…
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ADINA DUMITRESCU
Agregarea
filocalică
s-au spart
norii-n strecurătoarea
cu ochiuri mici
de atâtea frecări
frământări
ciocniri şi văluri de colb
lipit ca necazul de piept.
s-au eliberat
stropii de apă
făină de polen scuipată,
expulzată din androceul
zmeul cu şapte capete,
greul.
urcă învârtejit din pământ
din flancul drept
picuri de rouă, nu plouă…
e o negură ca o ceaţă
negreaţă
piedică, pârleaz pus pe piept
bârna şi paiu-mpletite
în ochi
de deochi
scos din apa cea nouă

neîncepută,
netrecută prin frunzar de cucută.
unire de ape din ceruri
şi fumuri lichide din jar şi din paie
vâlvătaie
oprită din clocot
sub ropot
prevestitor de cetină
curăţată, îngheţată.
visează îngerul
cutiei de chibrituri
cu măciulia uscată,
visează ochiul de geam
cercul aburit dimineaţă,
pleacă, fugi ceaţă
dă intrarea primei balerine
în botine
cu patine de gheaţă
Sonja Henie
dansând printre ferestrele
anotimpurilor
anului obosit, îmbătrânit
ce viaţă, ce ceaţă
şi ce picuri, mici, mari
nimicuri
s-or aşeza pe sloiul
de gheaţă…

Chemare
târzie
în prăbuşirea prăpastiei
printre pietre, nisip,
gâze moarte
prin tunelul făcut
înspre centrul pământului
aninate-s de zid două tulpini.
una şi-a pierdut spalierul
e acum în jos de grotă
mascotă,
lovită de pietre, nisip,
gâze moarte,
dezgolită pe rând de-avalanşe
ce-i rup frunzuliţe şi flori
muguri şi spini,
gânduri de dalbi sicomori.
verdele ei dispare
colorând pereţi de tunel
rămânând palid lujer
sipet vechi de arome de flori
mlădiţă de salcie.
joardă.
peste-a doua tulpină
suflul timpului accelerat
a marcat nemurirea
aruncând-o peste gard de grădină
divină.
ar fi rămas spânzurată. aninată.

mutilată.
lujer rupt de sulfină.
vino, strigă prima tulpină
ţi-ai păstrat parte din
frunze, din flori
parte din sevă şi ani
vino, culege-mi ce mi-a rămas.
frunzuliţele mele,
flori,
muguri şi spini viitori,
gânduri de sicomori.
sunt pe undeva toate,
rupte. aruncate.
sunt şoapte.
iniţiatic le voi lipi
calus voi face din ele
pe lujerul tău rupt de sulfină
vei intra printr-un gard de grădină
întreg.
înţeleg, tulpina mea se va usca,
proptea.
am să-ţi fac,
arac,
muşuroi, loc de doi
până-ţi va creşte din rădăcină
înc-o sulfină
de înfruntat viitoare tuneluri.
vă voi păzi dintre nori,
comori!…
9 martie 2013

CÂND RĂSCOLEŞTI PRINTRE HIEROGLIFE
Alice Andreea MAREŞI
(Colegiul Naţional „Spiru Haret”,
Târgu-Jiu)

„-P

iramide, faraoni,
hieroglife, zei…
acestea sunt doar câteva
cuvinte care fac din Egipt un
tărâm miraculos, înconjurat
de mituri şi înfăşurat de
mistere. Încă un pas şi voi
dezveli o istorie antică care
încă îşi păstreată totul într-o
enigmă. Pentru început, zeul
Ra…”
Eseul era dezvoltat din ce
în ce
cu mai multă
înflăcărare de un tânăr în faţa colegilor lui. Cu toate că
dezinteresul celor ce ascultau era evident, băiatul
continuă cu entuziasm să releve tot ceea ce aflase despre
această ţară faţă de care nutrea o mirifică admiraţie.
După aproximativ zece minute termină de citit. Ochii
lui negrii încă sclipeau în enigmaticul Egipt antic. Doar
soneria de plecare îl trezeşte din reverie şi priveşte cum
ceilalţi elevi pleacă în zumzete fără rost şi înţeles spre
casele lor. Îşi închide dosarul pe coperta căreia se afla o
poză a Sfinxului, înconjurat de hieroglife, şi îl pune în
ghiozdan. Încă o dată este dezamăgit de indiferenţa cu
care este tratată lumea… încă o dată este nevoit să îşi
încuie dorinţele, entuziasmul şi curiozităţile într-o cutie a
melancoliei şi frustrării. Nu era drumul pe care dorea să
meargă, dar era singurul care avea lacătul desfăcut.
Iese din şcoală. Era o zi însorită de primăvară, doar
câteva brize răcoroase îşi făceau apariţia. Meditând în
continuare, merge fără a privi în vreo direcţie. La un
moment dat observă că se îndepărtase destul de mult de
casă. Rămâne în loc, încercând să îşi dea seama unde se
afla. Dar nu se întoarce, ci continuă drumul. Ajunge
lângă o cărare care urca pe munte. Era o cărare pavată, în
jurul căreia se aflau copaci înalţi ce nu-ţi permiteau să
vezi dincolo de ei. Mergând tot mai departe, se simte
pentru un moment capturat într-un tunel. Nu după mult,
ajunge în vârful muntelui. Drept în faţă îi apărea
impunător o construţie maiestuoasă. Era precum o
încăpere cu patru pereţi construită din piatră albă gravată
cu hieroglife. În loc de acoperiş, pe acea încăpere se afla
o statuie asemănătoare Sfinxului. Locuise în acel oraş de
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din faţa lui. De ce îl strigase?
Probabil avea nevoie de ceva, ca
întotdeauna. Nimeni nu se
înghesuise vreodată să îi acorde
-a născut la 15 ianuarie 1994, publicistică: redactor-şef al revistei
atenţie. La urma urmei, nici nu
în oraşul Rovinari, judeţul Interval, alte activităţi editoriale. (...)
dorea asta. Nu răspunde, ci
Gorj, părinţii săi fiind Grigore şi Compune poezie, desenează şi
aşteaptă ca fata să continue să îi
Luminiţa Mareşi. Tatăl este funcţionar pictează de mică, dar opera sa începe
vorbească. Zâmbetul ei aparent
public iar mama administrator să se definească după vârsta de 14 ani.
prefăcut aproape că îl dezgusta.
societate comercială. În prezent este Pe linia creaţiei literare şi a
- Eşti liber după şcoală?
elevă în clasa a XII-a C a Colegiului publicisticii debutează în anul 2008 cu
- De ce ai nevoie? Întreabă el
Naţional „Spiru Haret” din Târgu-Jiu; proză, în anul 2010 cu poezie, şi în
serios.
artist plastic (pictură în tempera, cu 2012 cu memorialistică. În domeniul
expoziţii la Colegiul Naţional „Spiru artei plastice debutează în anul 2010
- De nimic, răspunde ea
Haret”, Târgu-Jiu), poet, prozator şi cu pictură în tempera, într-un ciclu
brusc, lăsând capul în pământ.
publicist (publică poezii şi proză intitulat „Căutând căldura iernii”...
Mă gândeam să fac o vizită prin
scurtă în revista „Interval”, publicaţie
împrejurimi şi poate îmi vei fi
cu circuit închis a Colegiului; practică
Eugen PETRESCU
ghid.
sportul
(patinajul);
Activitate
Tânăra, Alexia, era nouă în
oraş. Cu toate acestea se
mic copil, însă nu ştia că exista o asemenea construcţie integrase destul de repede şi Rareş nu pricepea de ce l-ar
prin preajmă. Fascinat de privelişte, renunţă să se mai chema pe el. Poate nu era pe cale să profite de el. Pentru
gândească cum ajunsese acolo sau cât de departe era de o secundă se îmbată în iluzia asta, dar datorită
casă. Cu paşi uşori se apropie de intrare. Era o uşă solidă, dezamăgirilor repetate, refuză şi această propunere.
în mijlocul peretelui principal. Culoarea ei aurie reliefa şi
Alexia îi zâmbeşte, în semn că regreta şi îl urmează
mai mult acel loc.
spre şcoală, fără să mai spună nimic.
Încearcă să înţeleagă hieroglifele. Într-adevăr, erau
Ziua zboară fără a fi simţită. Doar ultimul clopoţel are
inscripţii egiptene. Pune mâna pe clanţă. Apasă încet, dar efect asupra băiatului, care fuge într-o grabă
în locul acela se iveşte o literă… o literă romanică printre indescriptibilă. Într-o secundă se face nevăzut. Se
hieroglife. Era un „i”. Puţin înspăimântat, tânărul îşi îndreaptă spre acelaşi loc din ziua precedentă. Dar nu îşi
retrage mâna.
propusese să se întoarcă, ceva parcă îl chema… nu prin
Afară deja se însera, astfel că se întoarce pe aceeaşi sunete, ci prin simţiri… sau era doar pasiunea lui pentru
cărare. Ajungând jos, îşi dă seama că şcoala era la capătul Egipt. Cert era că deja ajunsese în dreptul scărilor şi se
drumului. Cum de nu o observase dinainte? Probabil nu apropia de respectiva construcţie. Drumul nu se
îi mai acordase atenţie. Acum era timpul să plece acasă, schimbase. Dar cum să se schimbe în doar o zi? Poate la
dar gândul îi rămăsese la acel loc.
asta se aştepta, dar găsea absurd ca fenomene neobişnuite
O noapte cu lună plină sălăşluia peste oraşul să îl uimească vreodată.
băiatului. Somnul devenea anevoios şi doar după repetate
Aceeaşi cleanţă de pe uşa aurie îl atrage. Să deschidă?
încercări reuşeşte să adoarmă. Zgomote încă îi bântuiau Cu paşi înceţi se apropie. Apasă din nou, dar se opreşte.
somnul, dar le ignoră.
Printre hieroglife nu mai era litera „I”. Era un „N”. Să fi
Sub razele unei noi zile, băiatul se pregăteşte să văzut el greşit? Cel mai probabil… îl afectase nepăsarea
pornească pe acelaşi drum cotidian spre şcoala lui. atât de mare din jurul lui, încât ar fi putut să nu acorde
Priveşte cu atenţie în jur. Copacii se înclinau deasupra destulă atenţie. Şi totuşi, cum nu a remarcat litera corectă
lui, parcă plângând frunze aurii. Drept în faţă, drumul îi printre atâtea hieroglife? Apasă mai mult pe cleanţă…
părea infinit. Doar zumzete de copii disturabau această dar aceasta nu se deschide. Se părea că era încuiată.
atmosferă.
Curiozitatea lui trebuia stopată. Mai priveşte o dată în
- Rareş! Îl strigă o voce de fată.
jurul lui. Ştia că va rămâne doar cu admiraţia unui loc
Băiatul se întoarce cu o privire indiferentă. Era colega parcă magic. Depărtându-se, îşi întoarce încă o dată
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ochii. Simte pentru o secundă că este privit din spate.
Privirea lui se intersectează cu cea a Sfinxului. Ştia ce
avea să facă. Un nou eseu: „Răscolind printre hieroglife în
propriul oraş”.
Venind seara, îşi pune toate ideile cap la cap, descriind
în lux de amănunte „Egiptul” din propriul oraş şi misterul
literei romane dintre hieroglife. Luna, sălăşluind pe cer, îi
permite să dezvolte subiectul dincolo de barierele
verosimilităţii. Deja nu mai era un eseu, devenise o
ficţiune, în care el era un erou supranatural ce descoperea
adevărurile interzise. Dar nu avea destule detalii. Astfel că
a doua zi, după şcoală, se îndreaptă din nou grăbit spre
acelaşi loc.
Peisajul fascinant îi crea tot o stare de reverie, însă
interesul lui se îndrepta spre uşă. Poate mai era şi altceva
pe acolo. Poate erau ambele litere şi nu remarcase. Totul
simboliza ceva şi încă nu avea idee. Apăsând cleanţa, o
briză uşoară îi închide ochii câteva secunde. Deschizândui, rămâne încremenit. Se freacă de câteva ori la ochi în
speranţa că îi intrase praf. Sub cleanţa era imprimată litera
„T”. Derutat, caută tremurând şi celelalte două litere. Nu
mai era nimic sub cleanţă… doar hieroglife şi noua literă.
Unde erau celelalte?
După ce analizează o perioadă îndelungată uşa,
descoperind nu numai hieroglife, ci şi semne antice şi
desene egiptene, se aşază pe o piatră din partea stângă a
construcţiei. Îşi notează tot ce se petrecea. Nu mai simte
cum se scurge timpul. Apusul îşi face intrarea,
proiectându-şi razele drept pe piatra pe care era băiatul
aşezat. Trebuia să plece. Dar nu înainte de asta se uită din
nou sub cleanţă. Da, era încă litera „T”. Probabil că se
schimba peste noapte. Nu mai avea ce face acolo.
Întorcându-se acasă, caută toate manuscrisele egiptene. O
noapte întreagă citeşte în speranţa de a găsi ceva ce-l
putea lămuri. Nimic concret. Majoritatea lucrurilor îi erau

bine cunoscute. Un singur amănunt îl frapează. În una
dintre scrieri era povestită legenda cum că zeul Ra
călătoarea în subteran, în tărâmuri necunoscute,
ademenindu-i pe alţii. Dar, când se întorcea şi soarele era
pe punctul de a se ivi, Seth împiedica acest fapt, trimiţând
un şarpe. Şarpele era un element specios, care păcălea…
Dar cu ce l-ar fi putut ademeni pe el? Era doar o legendă.
Trebuia să aprofundeze.
Următoarea zi se duce din nou. Lăsând cleanţa în jos
nu îi fu de mirare să vadă că în locul celorlalte litere era
imprimată litera „R”. S-a gândit brusc la toate literele: „I”,
„N”, „T”, „R”… ar putea fi un mesaj. Nu mai zăboveşte.
Acum ştia ce avea de făcut. Se va întoarce zilnic până
când va primi mesajul. Nu mai concepea altă variantă, era
sigur că cineva îi transmitea ceva…dar nu un simplu cineva, ci chiar un zeu. Uimirea lui crescu nespus, când, ziua
ce-a urmat a văzut litera „N”.
- „INTRU”! exclamă el. Trebuie să intru! Acesta era
mesajul.
Hotărât că îi era destinat să intre, se străduieşte să
deschidă uşa. Dar în zadar. Nu era vreo şansă. Pe deasupra, mecanismul încuietorii era mult prea complicat. Se
întoarce acasă, completând cele descoperite. Dar o
agitaţie ciudată îl cuprinde. De ce nu putea să intre? Poate
nu era ora bună. Urma week-endul, aşa că putea să rămână
toată ziua acolo.
După o noapte în care nu a dormit datorită
entuziasmului, a venit şi dimineaţa de sâmbătă. Soarele îi
zâmbea furiş dintre norii care se adunaseră brusc pe cer.
Dar nu erau semne de ploaie, astfel nu avea de ce să se
îngrijoreze. Ia o gură mare de aer şi oftează prelung.
Urcând pe scări, de pe partea cealaltă a străzii îl vede
Alexia. Oarecum îngrijorată de comportamentul lui mult
mai ciudat decât în general, se gândeşte să îi vorbească.
Dar dispare pe poteca dinspre munte. Îi mai rămânea

decât să îl urmărească.
Rareş ajunge în acelaşi loc. Se opreşte la o distanţă de
zece metri, privind încruntat către construcţie ca spre o
persoană ce îi datora ceva. Norii acoperă complet soarele.
Se apropie de uşă, închide uşa şi apasă cleanţa. Când
deschide ochii, uşa era la perete.
Alexia, trăgându-şi răsuflarea, ajunge în vârful
muntelui. În faţa ochilor ei era doar ceaţă, de la efort
presupunea ea. Subit, o briză puternică de vânt
îndepărtează atât ceaţa cât şi norii care se adunaseră. În
acel moment vede construcţia aceea magnifică. Cu acelaşi
interes se apropie de uşa cea aurie. Împinsă de instinctul
de curiozitate, apasă cleanţa, dar era încuiat. Totuşi,
printre hieroglife observă şi ea o literă. Era un „S”. Nu
reuşeşte să deschidă şi îşi spune:
- Ce ciudat. Mă întreb cum poate intra cineva aici.
Această uşă nici măcar nu are încuietoare.
Îşi ridică ochii, observând „Sfinxul”. Simte senzaţia
ciudată că ochii acestuia erau îndreptaţi spre ea. Cuprinsă
de teamă, aleargă înapoi, fără a mai privi în preajmă.
Inima i se accelerase. În spatele ei se aude un sunet de
parcă cineva încuia uşa.
Rareş se află brusc în casa lui. Era la intrare. Buimăcit,
încearcă să îşi amintească ce făcuse, dar în zadar. Urcă în
camera lui, unde o vede pe mama sa. Îi făcea patul. Din
cauza grabei probabil că îl lăsase împrăştiat. Se duce să o
ajute, măcar să nu o supere. Întorcându-se cu ochii spre el,
femeia se sperie. Îşi ia în mână o vază din apropiere şi face
câţiva paşi înapoi, spunând tremurând.
- Ce cauţi în casa mea?
- Mamă, sunt eu, Rareş, încearcă băiatul să o
liniştească, neştiind ce se petrece. Ce ai?
- Tu nu eşti Rareş, pleacă din casa mea. Eşti un intrus!

PICTURĂ, CARE
INCLUDE POEZIA!
C

olegul Eugen Petrescu ne-a prezentat aceste
fotografii (mai multe) care redau tablouri în tempera, pe carton, ale talentatei Alice Andreea Mareşi, din
Târgu Jiu, care are deja şi o producţie de literaturăeseistică şi proză scurtă, şi poezie; acum, noi
surprindem o parte din această poezie, citită în picturile
prezentate, care ne conduce, iată (bucurându-ne enorm,
doar este deviza ECOSTAR-ului 21- Ecoarta!) la
ecoartă, artă pozitivă, din care transpare o altă artă la
propriu (producţia literară) şi la figurat-naraţiunea
plastică, fiind în faţa unei sublime interferenţe a
artelor...
Tablourile ne atestă profunzimea gândirii unui tânărartist care stăpâneşte în primul rând foarte bine desenul,
proporţia;...culoarea, părăsind realul şi dedându-se fanteziei (ninge cu cer senin - „Fetiţa cu chibrituri” sau,
luna îşi împrumută fulgi albi mării albastre şi cerului „Ruinele contemplă măreţia lunii”).

Lupul alb e lupul gri, mulţumit-odihnit sclipeşte-n
zăpadă; cât de frumoasă şi cât de rară este această fiară
sălbatică, care ştie să aştepte - „Trezit în tăcerea iernii”...
Şi lupii fac dragoste ca oamenii - „În lipsa mamei”.
Trupurile noastre, în dragoste, se contopesc de sus în
jos!... „Doar de adio”.
Şi femeia este o felină a bărbatului,care, însă, suspină
şi se apără cu lacrimi - „Suflet de copil”. La fel şi sufletul copilului este ca o minge care aleargă, săltând, pe
aleile dintre blocurile de locuit ale copilăriei lui
...Eugenio Montale: „Ma nulla paga il pianto del bambino a cui fugge il pallone tra le case”!
Ce felinar, şi ce lumină! îndumnezeire! călăuză în
noapte, „Călăuza în întuneric”...
Portretele ei, o minune! -„Puritatea din dualitatea
existenţială”! Doamne, micuţule, să nu-ţi văd lacrimile
- „Nu plânge”.

P.CICHIRDAN
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SALVAREA TEZAURULUI BISTRIŢEAN
PRIN TAINIŢA DIN PEŞTERĂ
Arhim. Veniamin MICLE

D

in secolul al XIV-lea, când
s-au organizat primele
mănăstiri în ţara noastră, monahii sau preocupat de alcătuirea unor mici
arhive, unde păstrau valoroasele documente provenite de la fondatori şi
donatori, precum şi scrisori care confirmau schimburi de bunuri, sau
cumpărarea şi vânzarea lor. Astfel că
mănăstirile au fost primele instituţii
care s-au îngrijit de conservarea documentelor, precedând cu câteva
secole iniţiativa de organizare a arhivelor, începută prin secolele XVII–XVIII. Numai din perioada anilor 1351–1600,
arhivele mănăstireşti din Ţara Românească au păstrat aproximativ 2000 de acte care stau la baza redactării istoriei Patriei
noastre.
În scopul păstrării şi salvării documentelor, se amenajau
spaţii corespunzătoare în cadrul construcţiilor sau în locuri
bine asigurate, numite „tainiţe”. Dintre ele, menţionăm unele
mai renumite, cum a fost cea din biserica Mănăstirii Tismana,
din fosta clopotniţă de la Cozia, sau din absida altarului
bisericii Mănăstirii Bucovăţul-Vechi. Însă locurile cele mai
sigure erau peşterile, amplasate printre stâncile prăpăstioase şi
păduri seculare, unde nu îndrăzneau să pătrundă năvălitorii.
Importanţa lor, în istoria ţării noastre, vom înţelege-o mai bine
din relatările arhidiaconului Paul de Alep; într-o convorbire cu
marele vornic Preda Brâncoveanu, descrie castelele şi cetăţile
de piatră din ţara lor, care îi fereşte de orice pericol, trăind fără
„a cunoaşte spaima”. Interlocutorul său îi prezintă însă situaţia
cu totul deosebită de la noi, zicând: „Mulţumim lui Dumnezeu
cel Atotputernic, că nu avem castele în ţara noastră. În loc de
castele şi de cetăţi, avem aceşti munţi şi păduri, împotriva
cărora nici un duşman nu poate birui. Dacă ar fi altfel şi dacă
am fi avut castele pe pământul nostru, turcii de mult ne-ar fi
izgonit din ele”.
Datorită poziţiei naturale a Peşterii Sfântului Grigorie, ea a
fost un adevărat loc strategic pentru Mănăstirea Bistriţa,
oferind adăpost potrivit, atât oamenilor, cât şi documentelor
sau comorilor de artă şi cultură. Aici, într-una dintre cele mai
întunecoase galerii din interiorul ei, egumenul bistriţean
Macarie ieromonahul, atestat documentar la 16 martie 1494, a
fondat în jurul anului 1500 un Schit, cu hramul Ovidenia sau
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, unde a organizat şi o
„tainiţă”; intrarea o are din Sfântul Altar, iar când era adăpostit
în ea tezaurul, uşa era zidită, apoi întregul spaţiu acoperit de
pictură, spre a deruta pe eventualii răufăcători.
Când Mănăstirea Bistriţa era atacată de străini sau chiar de
băştinaşii aflaţi în conflict cu fondatorii, călugării apelau la
Tainiţa din Peşteră. Primul atac militar împotriva ei a avut loc
în anul 1509; atunci, după cum scrie Gavriil Protul în Viaţa
Sfântului Nifon, Mănăstirea boierilor Craioveşti de „pe râul
Bistriţei, din temelie o au risipit” voievodul Mihnea cel Rău.
Nicolae Iorga precizează că fondatorii au ascuns o parte din
averea lor în Mănăstire, motiv pentru care Mihnea a atacat-o,
iar hotărârea stabilită de Neagoe Basarab şi săpată pe tablele de
marmoră, amplasate de o parte şi de alta a uşii de la intrare în
biserica Mănăstirii Curtea de Argeş, dispune ca egumenii să nu
primească şi nici să ascundă în sfântul locaş „ceva din sculele
şi din avuţia boierilor”, „ca nu cumva să cază Mănăstirea în
nevoie pentru avuţie străină”, o pune în legătură cu cele
petrecute la Bistriţa, în 1509.
Obiectele cultice, artistice şi documentare depozitate
atunci în Tainiţa din bisericuţa Ovidenia nu erau puţine,
deoarece fondatorii îşi înzestrase ctitoria cu daruri care
concurau pe cele voievodale. Să ne amintim că, în epoca
respectivă, Bistriţa era a doua instituţie bisericească din ţară
care avea Sfinte Moaşte întregi, prima fiind Mitropolia din
Curtea de Argeş, unde se găseau moaştele Sfintei Muceniţe
Filoteia, aduse de voievodul Nicolae Alexandru Basarab
(1352–1364).
Pe lângă moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul ascunse
în Peşteră, se numără şi renumitele obiecte cultice, printre care
menţionăm potire, panaghiare, cădelniţe, căţui, talere şi chivoturi, executate din argint aurit, într-o măiestrită formă artistică,
donate de boierii Craioveşti la sfârşitul secolului al XV-lea,
purtând numele lor: Barbu, Pârvu, Danciu şi Radu.
În Tainiţa din Peşteră, au fost adăpostite valoroasele manuscrise slavone, datând din secolele XIV–XV, unele aduse din
sudul Dunării, iar altele copiate aici. Dintre ele, amintim:
Psaltirea comentată de Branco Mladenovici, cel mai vechi
manuscris din fondul bistriţean (1346); Manuscrisul de la
Hilandar (1408); Pravilă Sfântului Nichifor al

Pagina 12

Constantinopolului; Cronica lui Gheorghe
Amartolos; Omilii patristice, scrise de
monahul Iacob din obştea bistriţeană;
Sbornicul Avvei Dorotei; Proloage sau
Sinaxare; Tipiconul Sfântului Sava, Mineie
şi altele.
Egumenul adăposteşte în Tainiţa din
Peşteră un stoc mai mare din prima carte
tipărită în ţara noastră, Liturghierul
ieromonahului Macarie (1508), realizat în
teascurile tiparniţei bistriţene. În 1860,
Alexandru Odobescu descoperă în
Biblioteca Mănăstirii şapte exemplare din
această valoroasă carte, incunabul al
tipăriturilor de pe pământul românesc. Tot
aşa au fost salvate documente din care
deducem anul de fondare a Mănăstirii, cum
este Cartea banului Barbu, redactată prima dată în anul 1491;
hrisoave ale voievodatului Vlad Călugărul (1482–1495) şi
Radu cel Mare (1495–1508), iar două chiar de la Mihnea cel
Rău, emise în 1508, din care rezultă că, la început, relaţiile
dintre voievod şi boierii Craioveşti erau favorabile şi paşnice.
Într-un hrisov emis de voievodul Vlad Vintilă de la Slatina
(1532–1535), la data de 12 februarie 1533, referitor la procesul
dintre călugării bistriţeni şi Vlaicul clucerul, cotropitorul unor
mori ale Mănăstirii de la Râul Doamnei, scrie: „Au scos Vlaicu
clucer şi cărţi de cumpărare, iar călugării cărţi n-au avut,
pentru că le-au pierdut când au jefuit ungurii Mănăstirea şi au
tăiat şi pe călugări, atunci au pierdut şi cărţile”. Documentul se
referă la evenimentele petrecute în anul 1530. Atunci,
domnitorul Ţării Româneşti, Moise Vodă (1529–1530), mazilit
de turci, se refugiază în Transilvania; primind ajutor militar, se
întoarce sprijinit de Ştefan Mailath, viitorul voievod al
Transilvaniei (1534–1540), cu oaste organizată financiar de
saşi, pentru a înfrunta pe otomanii care aduceau pe noul domn,
Vlad Înecatul. Confruntarea militară dintre voievod şi pretendentul scaunului domnesc a fost înverşunată; la 29 august,
Moise Vodă cade în luptă la Viişoara, lângă Olt, împreună cu
banul Barbu II Craiovescu, cumnatul său, fiind îngropaţi
amândoi la Bistriţa. Atunci au atacat ungurii Mănăstirea şi au
„tăiat pe călugări”. În acele împrejurări, şi-a pierdut viaţa şi
monahul caligraf, cel care începuse a scrie Evangheliarul,
numit al egumenului Misail (1529–1538) pentru că a purtat
grijă ca opera să fie dusă la bun sfârşit. Iată ce mărturiseşte el:
„Am găsit pe un frate de la sfântul Munte Athos, prin dragoste
către noi întors, acestuia l-am încredinţat şi l-am trimis să
săvârşească, şi acolo l-au scris... şi iarăşi s-a adus aici”.
Caligraful a fost monahul Mardarie, iar lucrarea a finalizat-o în
anul 1537.
Sicriul cu Moaştele Sfântului Grigorie, tezaurul şi documentele au fost salvate, prin adăpostirea lor în Peşteră, dar au
căzut victime călugării, unii care cunoşteau locul Tainiţei, încât
chiar după trei ani, totul se credea pierdut. Descoperite între
timp, voievodul Vlad Vintilă precizează în hrisovul din 12
noiembrie, acelaşi an, că monahii de la Bistriţa „au adus cărţile
în faţa domniei mele”.
Ulterior, procesul morilor de pe Râul Doamnei a fost reluat
între Mănăstire şi Mihnea, fiul lui Vlaicu logofătul, fiind
judecat în faţa voievodului Radu Paisie (1535–1545) pe baza
vechilor documente. În hrisovul emis cu această ocazie, la 16
octombrie 1544 scrie: „Domnia mea, întru aceasta am cercetat
şi am judecat, cu toţi cinstiţii dregători ai domniei mele, şi încă
am citit domnia mea şi Cărţile răposatului Vlad voievod
Călugărul şi ale răposatului Radu voievod cel Frumos, şi am
aflat domnia mea că au fost date aceste mori înainte sfintei
Mănăstiri Bistriţa de răposatul Pârvu vornic, dar le-a cotropit
Vlaicu”. La documente asemănătoare se referă şi voievodul
Mircea Ciobanul (1545–1554), într-un hrisov din 27 mai 1545,
unde citim: „Şi am văzut domnia mea şi cărţile altor domni
bătrâni, care au fost ocârmuitori ai Ţării Româneşti”.
Mărturiile păstrate în hrisoavele voievodale sunt dovezi
profund grăitoare despre păstrarea documentelor în Tainiţa din
Peşteră, unde erau ascunse în vremuri de primejdie. Numărul
lor sporise, datorită voievozilor ocrotitori ai Mănăstirii, cum au
fost Neagoe Basarab, descendent al Craioveştilor, şi Radu de la
Afumaţi, ginerele său. Din ele cunoaştem astăzi numele unor
egumeni, obiectele cultice şi proprietăţile cu care a fost
înzestrată. Fondul de manuscrise s-a îmbogăţit; în el întâlnim
Pomelnicul Mănăstirii, început în timpul domniei lui Neagoe
Basarab, Albina copiată de Dragomir monahul (1518), Mineiul
lunii ianuarie, început de Dieniş şi terminat de Dragomir, care
ulterior au fost numite „Biblioteca jupânului Preda
Craiovescu”, mare iubitor de cultură, ca fratele său Neagoe
Basarab. Mai amintim Tetraevanghelul postelnicului Marcea,
Apostolul scris de acelaşi Dragomir, precum şi numeroase

Mineie destinate cântăreţilor de strană.
Tainiţa din Peşteră a salvate numeroase obiectele de artă,
dintre care menţionăm: remarcabilul Covor de catifea albastră,
ornamentat cu motive florale în fir de aur, donat de voievodul
Neagoe Basarab (1514), pentru racla Sfântului Grigorie
Decapolitul; Epitrahilul donat de Neagoslava (1521), soţia
marelui ban Barbu. Confecţionat din mătase albastră, brodat cu
fire de argint aurit, reprezintă zece chipuri de sfinţi, precum şi
portretele donatorilor: Barbu, numit Pahomie monahul, şi
Neagoslava, devenită Salomeea monahia; Panaghiarul (1521)
donat, potrivit inscripţiei, de „monahul Pahomie şi jupanul
Preda mare ban, în 7029”.
Cu trecerea timpului, dovezile despre rolul Peşterii în
adăpostirea tezaurului mănăstiresc, sunt tot mai clare. Astfel, la
începutul secolului al XVII-lea, mitropolitul Matei al Mirelor,
autorul unei Cronici, privind perioada domniei lui Radu
Şerban şi Gavriil Movilă în Ţara Românească (1602–1618),
aduce interesante mărturii despre Peşteră ca tainiţă. Se ştie că,
principele Transilvaniei Gabriel Báthory (1608–1613), voind
să-şi extindă stăpânirea, năvăleşte în Ţara Românească spre
sfârşitul anului 1610, silind pe domnitor să se refugieze în
Moldova. Cronicarul relatează: „Şi de frică sau, mai bine, de
prigoane, părinţii Mănăstirii adusese moaştele în Peştera în
care eram şi noi”. Se înţelege că, împreună cu Sfintele Moaşte
au fost adăpostite şi obiectele de valoare, fiind singura
modalitate de salvare, iar Mănăstirea avea colecţii deosebite de
bogate.
Numărul hrisoavelor domneşti sporise, provenind de la
Vlad Vintilă de la Slatina, Radu Paisie, Mircea Ciobanul,
Pătraşcu cel Bun, Petru cel Tânăr, Alexandru Mircea, Mihnea
Turcitul, Petru Cercel, Mihai Viteazul, Radu Şerban, iar altele
de la marii bani ai Craiovei, Theodosie (1546) şi Dumitru
(1550), de la logofătul Stanciu din Dragomireşti (1608), sau de
la egumeni, ca cel al ieromonahului Eftimie (1573), care este
primul act mănăstiresc redactat în limba română.
În anul 1610, Mănăstirea Bistriţa avea o colecţie de
tipărituri, adunate de monahii cărturari care activau aici, locul
principal ocupându-l egumenul Teofil şi ieromonahul Mihail
Moxa. Dintre ele, mai cunoscute sunt: Mineiul de la Veneţia
(1538) şi Psaltirea slavo-română, tipărită de diaconul Coresi
(1577) – monument al culturii noastre – păstrată şi descoperită
la Mănăstirea Bistriţa.
Dintre obiectele de cult, salvate în Tainiţa din Peşteră,
ajunse până în vremea noastră, menţionăm o Cupă de potir şi o
Cruce de argint aurit, donate de egumenul Ilarion (1563), o
Cruce de lemn sculptată donată de jupan Manta (1564),
renumitul Epitaf al ţarului Boris Godunov, lucrat în jurul
anului 1600 şi donat Mănăstirii Tihven, de unde a ajuns la
Bistriţa.
Tezaurul Mănăstirii şi Sfintele Moaşte erau păstrate în
Tainiţa din Peşteră chiar şi după încetarea războaielor. Se ştie
că voievodul Radu Şerban, cu ajutor militar din partea
moldovenilor şi a polonezilor, pătrunde în Transilvania,
învinge pe Moise Secuiul lângă Braşov, şi distruge oastea
principelui invadator la 11 iulie 1611, unde mii de soldaţi
maghiari rămân pe câmpul de luptă. Cronica Ţării Româneşti
istoriseşte aceste evenimente, scriind: „Şi deteră război mare în
ziua de Sfântul Petru, şi... birui pe vrăjmaşul lui, pe Bator
Gabor, şi multe trupuri fură tăiate de oastea lui, făcându-se de
dânşii o movilă mare în lunca Braşovului. Iar Bator Gabor
fugind, i-a căzut cuşma din cap şi... de abia a scăpat cu mare
ruşine, şi nu-i folosea nimic penele cele multe ce purta, până a
scăpat de s-a închis în Sibiu”. Deşi ţara dobândi-se pace, tronul
fiind ocupat de Radu Vodă, totuşi Sfintele Moaşte se găseau tot
acolo în anul 1613, când voievodul împreună cu patriarhul
Chiril al Alexandriei vin să se închine Sfântului Grigorie.
Izbucnind războiul ruso-turc (1768–1774) în secolul al
XVIII-lea, este amenajată din nou Tainiţa din Peşteră, pentru
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adăpostirea şi salvarea tezaurului mănăstiresc. Egumenul
Grigorie ieromonahul (1768–1774) ascunde în locul bine
cunoscut Sfintele Moaşte, iar voievodul Grigorie III Ghica,
printr-un hrisov porunceşte conducerii Mănăstirii să caute prin
ţară patru oameni de încredere pentru a fi numiţi „pază la
Peşteră, unde se află Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuviosului
Părinte Grigorie Decapolitul”. Împreună cu Sfintele Moaşte
sunt puse la adăpost o mare cantitate de documente, manuscrise
şi cărţi; locul principal îl ocupă operele ieromonahului Mihail
Moxa: Istoria Universală, prima scriere de acest gen în limba
română; Pravila, ce va fi tipărită la Govora, în 1640, şi
Liturghierul, ambele traduceri ale aceluiaşi călugăr cărturar.
Spaţiul nu permite pomenirea întregii literaturi dezvoltate la
Bistriţa până la această dată, ci menţionăm numai pe autorii
principali: Arhimandritul Ştefan, Stroe copilul, viitorul Serafim
ieromonahul, arhimandriţii Ilarion şi Antonie, foşti egumeni, şi
ieroschimonahul Macarie, care tratează tematici religioase,
teologice, istorice, geografice şi filosofice. Operele lor au ajuns
până la noi datorită Peşterii.
Alături de manuscrise erau şi cărţi tipărite; cele mai
renumite sunt: Proloagele, apărute la Moscova (1685), şi
Psaltirea, donată de ieromonahul Sava (1737).
În această perioadă, s-a îmbogăţit şi colecţia de vase liturgice, în special Potirele de’ argint: unul din 1634; două din
1682, donate de egumenul Partenie; unul donat de episcopul
Ilarion al Râmnicului; altul de ieromonahul Ştefan, egumenul
Bistriţei, în 1706; unul de argint lucrat în filigran, donat în 1742
de voievodul Constantin Mavrocordat. Numeroase sunt Crucile
sculptate în lemn, unele ferecate în argint, ca cele donate de
episcopul Teofil al Râmnicului (1624), de mitropolitul Ştefan
(1650) şi de Constantin Brâncoveanu (1681). Cădelniţa de
argint aurit, executată din porunca mitropolitului Ştefan (1655),
dar mai ales numărul mare de Candele din argint aurit, dintre
care amintim cele donate de banul Radu Buzescu (1633), Matei
Basarab (1634 şi 1650) şi Constantin Brâncoveanu (1690),
toate de mare valoare artistică. Sfeşnicele, multe dăruite de
Constantin Brâncoveanu, iar altele de numeroase familii
credincioase. Un loc aparte ocupă Veşmintele liturgice, printre
care menţionăm Epitrahilul mitropolitului Teofan III al
Moldovei, retras la Mănăstirea Bistriţa între anii 1617–1619;
altele donate de episcopul Ilarion (1700) şi de biv vel banul
Constantin Creţulescu (1758).
Se ştie că şi alte mănăstiri adăposteau tezaurele lor în
Tainiţa din Peştera Sfântului Grigorie. Tratând despre
mănăstirea Hurezi, Ioan Ionaşcu scria: „Toate odoarele
preţioase, hrisoavele, scrisorile şi chiar biblioteca... erau date în
păstrarea unui călugăr mai învăţat, care purta titulatura de
eclesiarh. El ţinea tezaurul Mănăstirii ascuns în peşterile de pe
valea abruptă a Bistriţei”. Dar, mai ales, cele din sudul Olteniei,
fiind mai expuse jafurilor din partea turcilor; în timpul
războiului ruso-turc, egumenul Mănăstirii Jitianu din
apropierea Craiovei, transportă aici întreaga arhivă. Din
nefericire, Peştera este prădată, dispărând o mulţime de
documente, cum se constată dintr-un autograf păstrat în
Manuscrisul nr. 453 din Biblioteca Academiei Române, unde

scrie: „Sfânta Mănăstire Jitianu a avut cărţi de moşie şi din
vremea răzmeriţei s-au pierdut la Mănăstirea Bistriţa în Peşteră,
precum s-au pierdut la multe mănăstiri şi la boieri, cum ştiu toţi
boierii Craiovei şi egumenul Bistriţei, că s-a călcat de hoţi acea
Peşteră”. Tot în acest sens, la 7 octombrie 1782, egumenul de la
Jitianu raportează domnitorului Nicolae Caragea (1782–1783)
că: „În vremile răzmeriţei, s-au întâmplat de s-au luat cărţile de
turci”.
Pierderile mari suferite de arhivele şi tezaurele mănăstireşti
şi boiereşti, prin jefuirea Peşterii Sfântului Grigorie, determină
conducerea ţării şi a Mitropoliei din Bucureşti să adopte măsuri
organizatorice şi, mai ales, de păstrarea secretului
ascunzătorilor sau al tainiţelor.
Astfel, Hrisovul din luna mai 1776, emis de voievodul
Alexandru Ipsilanti, privitor la reorganizarea administrativă a
mănăstirilor, prevede păstrarea în bună rânduială a odoarelor
sacre, a documentelor şi a cărţilor, care trebuie încredinţate
„schevofilaxului”, adică eclesiarhului mănăstirii. Textual, actul
respectiv decide: „Fiecare mănăstire trebuie să aibă
schevofilaxul, adică păstrătorul de vase, carele să fie chiar
dintru adevărat postrigul mănăstirii, bătrân cu vârsta şi cărunt
cu mintea, şi prin multă cercare credincios, cunoscut şi ales
fiind de toţi. Căruia să i se încredinţeze, prin catastih curat,
iscălit (nu de toţi părinţii, pentru ca să fie lucru cu taină, ci de
cei mai vrednici de credinţă) odoarele mănăstireşti, de aur şi de
argint, şi toate celelalte; aşijderea şi cărţile, hrisoavele şi
scrisorile şi cealaltă avere toată a mănăstirii, încă şi banii ce se
adună de pretutindenea, pentru care de toate i se cuvine să se
grijească, ca de un lucru sfânt, nedeosebind nimica dintre cele
de obşte, nici spre trebuinţa sa, nici a altora, fără de
blagoslovenie”. Se remarcă hotărârea ca, păstrătorul tezaurului
mănăstiresc să fie „dintru adevărat postrigul mănăstirii”, adică
din obştea monahală. Probabil, legiuitorul a fost determinat să
specifice aceasta, având în vedere pe cei „patru oameni de
încredere” rânduiţi cu „paza Peşterii” de la Bistriţa, în timpul
cărora au fost jefuite documentele adăpostite acolo; apoi, să fie
„prin multă cercare credincios, cunoscut şi ales de toţi”, iar
„catastihul” să nu fie semnat de întregul personal, ci numai de
persoane vrednice de încredere, ca „să fie lucru cu taină”.
Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului din 1776,
mănăstirile aplică o serie de măsuri pentru ocrotirea valorilor de
patrimoniu. Astfel, arhimandritul Sofronie, stareţul Mănăstirii
Cozia, în Condica pe anul 1778, spune că, înseşi hrisoavele
„mărturisesc singure despre dânsele, prin câte peşteri şi găuri şi
ascunzători au intrat şi prin câte mâini au trecut”; din această
cauză, „cărţilor şi hrisoavelor – spune în continuare – le-am
făcut tuturor deosebite pungi şi le-am băgat printr-însele şi leam pus şi ţudule”, adică etichete, apoi le-a aşezat într-o „ladă cu
cheie”, unde numai eclesiarhul „la vremi trebuincioase să
umble”.
La începutul secolului al XIX-lea, şi Mănăstirea Dintr-un
Lemn adăposteşte obiectele sale de valoare în Tainiţa din
Peştera bistriţeană. Vorbind despre Icoana făcătoare de minuni
a Maicii Domnului, Alexandru Odobescu scria: „Iar când cu
cârjalii au dus-o în Peşteră la Bistriţa, unde s-a afumat de focul

ce-l făcea pustnicul” acolo.
Cu timpul, tainiţele din peşteri au fost descoperite de
răufăcători. Referitor la aceasta, fostul egumen al Mănăstirii
Hurezi, Partenie (1791–1804), vorbind despre tezaurele
Mănăstirii, declara, în anul 1814, că „le-au luat şi le-au tot purtat din loc în loc, umblând prin multe mâini... încât locurile cele
tăinuite le-au făcut cunoscute şi ţiganilor; şi, după ce le-au adus
din peşteri şi din Bistriţa, le-au aşezat în biserica cea mare”.
Despre jefuirea Mănăstirii Bistriţa, precum şi a celor din
jur, Arnota şi Hurezi, există o grăitoare mărturie din 15
decembrie 1789, consemnată pe un manuscris, de fratele lui
Nectarie Bistriţeanul, fostul egumen la Fereş, care zice: „S-a
început răzmeriţa neamţului cu turcu, la anul 1787 august 15. Şi
făcându-se cătane din Ţara Românească de pe sub poalele
munţilor la împăratul nemţesc, păzea la Gura Lotrului şi treceau
hoţeşte peste munte şi prăda mănăstirile Bistriţa, Hurezi şi
Arnota, şi le-au dat şi foc şi le-au luat toate dobitoacele, după
cum şi satelor din jur. Fiind năstavnic şi egumen aici la
Mănăstirea Bistriţa chir Nectarie din Episcopia Râmnicului, şi
la Mănăstirea Hurezi chir Rafail din Mănăstirea Hurezi, şi
arhiereu al Eparhiei acestea Prea Sfinţia Sa Părintele episcop
Chiriu chir Filaret. Şi anul acesta 1789, octombrie 26, au
coborât şi nemţii la Dunăre. Şi eu aflându-mă aici la Mănăstirea
Bistriţa... am scris ca să ştie”.
Deşi prădată uneori, Peştera Sfântului Grigorie Decapolitul
cu Tainiţa amenajată în bisericuţa Ovidenia a salvat comori
nepreţuite ale spiritualităţii poporului nostru. Marele
cunoscător al tezaurelor artistice şi cultice, păstrate în
mănăstirile din judeţele Argeş şi Vâlcea, Alexandru Odobescu,
era îndreptăţit să afirme: „Acea Peşteră, preţioasă ascunzătoare
a călugărilor bistriţeni, le-a dat mijlocul de a scăpa, din atâtea
pustiiri ale inamicilor ţării, odoarele şi cărţile antice lăsate de
ctitori şi de donatori în paza lor”. Acelaşi istoric scrie că,
datorită Peşterii, „s-au păstrat la adăpost, în timp de jafuri şi
invazii, obiectele de preţ ale Mănăstirii, astfel încât astăzi găsim
la Bistriţa mai multe odoare şi cărţi vechi decât în alte
mănăstiri”, deşi Cronica lui Matei al Mirelor spune că oştile lui
Gabriel Báthory au „pustiit toată ţara şi toate mănăstirile”.
Despre Peşteră, ca adăpost şi loc de salvare a comorilor
naţionale, era informat şi Lancelot, care scria în anul 1860:
„Aici se ascundea şi se păstra, ca o comoară de mult preţ, Racla
cu moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul..., odoarele
preţioase, actele şi documentele, cărţile şi manuscrisele
Mănăstirii”, şi conchide: „De aici se poate vedea cuminţenia
strămoşilor noştri, care îşi făceau clădirile măreţe lângă şi mai
măreţele întărituri naturale ale pământului, cum e preţioasa
Peşteră”.
Localnicii au păstrat vie amintirea despre adăpostirea în
Tainiţa bistriţeană a comorilor religioase şi de artă, încât
protoiereul Meletie Răuţu, vorbind despre bisericuţa Ovidenia,
consemna pe la începutul secolului al XX-lea că: „În această
Peşteră şi, îndeosebi, în această bisericuţă, de foarte multe ori sau ascuns moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul, toate
odoarele sfinţite şi tot avutul transportabil al sfintei Mănăstiri
Bistriţa”.

IONEL POPA: „RECITIRI DIN LITERATURA ROMÂNĂ”
VOL. III
L

a Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2012, a apărut
cartea lui Ionel Popa, din Mediaş, „Recitiri din
literatura română”, Vol. III, după cum o arată şi titlul,
autorul continuând şirul lucrărilor de critică şi istorie
literară asupra unor scriitori, opere literare, eseuri, care, nu
până demult, unele, au făcut obiectul preocupării revistei
noastre; Ionel Popa, fiind un partener de lucru important al
regretatului Costea Marinoiu, preşedintele Societăţii
Culturale „Anton Pann”...Iată, astăzi am intrat în posesia
volumului III, după ce în 2007 şi 2009 apăruseră volumele
I şi II. Să mai consemnăm, că, în 2003, Ionel Popa a publicat „Glose blagiene I”, Editura Ardealul, Tg
Mureş; în 2005 a publicat „Glose blagiene II”, iar în
2006 a scos de sub tipar „Scrisori despre Liviu
Rebreanu”, Editura Ardealul. Vedem, astfel, o operă
compactă, care ne atestă un caracter pur de critic şi
istoric literar, cu o cultură vastă-am tras concluziadupă lecturarea atentă a volumului de faţă, analiza,
făcându-se continuu într-un stil degajat şi într-un
amplu câmp de tehnică comparată. Nefiind chiar
îndrăgostit de critica literară, cititorul simte, totuşi,
plăcerea de a citi această lucrare, dacă...o începe!
imediat, fiind atras de varietatea ipotezelor, analizelor din perioade diferite, ale unor autori
competenţi şi pe care le supune propriilor analize ale
timpului prezent; criticul de la Mediaş, părând a fi puternic
ancorat în această realitate, care nu-i este indiferentă!...
Într-un limbaj simplu şi atractiv Ionel Popa îşi atrage
cititorul-de orice nivel-oferindu-i şansa de a participa cu
propria logică la analiza propusă. Iată spre exemplu

„Crăişorul Horia” şi bine spusele „fişe
pentru studiu” de la I la XXII; un studiu
închinat romanului „de raft doi” în
comparaţie cu „Ion” şi „Răscoala”, în
care autorul formulează conţinutul fişei,
propusă sau luată în calculul studiului,
dar cititorul, în mod sigur, adaugând. Aşa
am adăugat noi, participând astfel la
jocul creativ propus; în fişa VII se expun
diversele păreri (I. Simuţ, Mircea Maliţa)
asupra ierarhizării romanelor lui Liviu
Rebreanu: „Romanul
are o serie de virtuţi
pentru care, fără
ezitări, merită să fie
scos din raftul bibliotecii (cf. Mircea
Maliţa). Înainte de a fi inchizitorial e
bine să citeşti (nu să lecturezi) opera de
la primul la ultimul rând şi cel puţin de
două ori!”...adevăr care ne-a adus în
minte un alt scriitor din literatura
română, Constantin Zărnescu, care ne
spunea, odată, că el nu poate să facă o
prefaţă, la o carte, decât după ce o
citeşte, cu creionul în mână, de două
ori!- asta da seriozitate şi profesionaslism în muncă! În
fişa XIII, spune autorul: „Romanul conţine pagini cu scene
de violenţă. Acestea nu trebuie raportate fără discernământ
la naturalis. Ele au menirea de a ilustra brutalitatea
cosmică a istoriei. Scenele violente nu sunt imaginate

dintr-o plăcere perversă a scriitorului, ci
din dorinţa de a relata dramatismul evenimentului istoric, acea izbucnire a unor
frustrări naţionale şi sociale ţinute multă
vreme sub presiune”...Iată ce comparaţie!
brutalitate cosmică (nu ştim cui aparţine
citatul, dar bănuim)! Deşi natura este
considerată un arhitect desăvârşit,
catastrofa aleatoare, naturală, pluteşte
permanent deasupra noastră, anulândune, dacă se întâmplă, într-o fracţiune de
secundă...Brutalitatea cosmică, a macrocosmosului, are corespondent în microcosmos, în acel electron, care, oricând, şi
sigur încă un altul, poate părăsi orbita
specifică atomului..Mai departe: „scenele violente nu sunt
imaginate...”! sigur, nu plăcerile perverse ale scriitorului
interesează, ci faptul că Rebreanu crează într-un mediu
social, la propriu şi la figurat, cu mult deasupra celor din
Regat; în astfel de medii, indiferenţa cititorilor-cetăţenilor
trebuie stârnită altfel! ...scenele dure făcând parte din acest
altfel-arsenal. Bunăoară, nu întâmplător Liviu Rebreanu
scrie o carte ca „Adam şi Eva” în care marile iubiri ale
istoriei pământului, în diversele secole şi ere, sunt
pedepsite în cel mai abject şi criminal-sadism mod...Păi
ţeapa lui Vlad Ţepeş, care a îngrozit o lume (doar pe cea a
vampirilor, nu) este oferită ca deliciu în comparaţie cu
crimele din romanul amintit...Acest studiu, „Crăişorul
Horia” este adus în atenţia cititorilor prin nume grele ale
criticii literare româneşti: Nicolae
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Gheran, Liviu Maliţa, Constantin Cubleşan, Ion Simuţ,
Mircea Zaciu, Dan Botta, Lucian Raicu, Al. Piru...(ordinea
apariţiei în text).
Un alt studiu, „Patul lui Procust-roman cubist?” nea trezit mult mai multe idei decât cele găsite în acest text;
unele de confirmare, altele de negare sau excesivă
completare! În primul rând, nu neapărat Ionel Popa, mai
toţi exegeţii citaţi încarcă cubismul (curentul) de merite sau
critici pe care acesta nu le merită...Ce-i cu acest
„subiectivism de natură mintală”? în preocuparea
cubiştilor...Erau ei în stare să descompună figurativul (tematica-subiectul), în general fizic, în detalii de natură
geometrică? „obiectul nu mai e pictat dintr-un singur punct
de vedere. Acesta este multiplicat”! ...aş, să fim serioşi,
pictorii au dorit să fie intelectuali! ...şi au realizat un curent,
care de fapt nu e curent, căci nu a făcut pui, precum impre-

sionismul sau suprarealismul! Toate celelalte derivate din
această mare artă a vizualului s-au risipit ca un fum
înecăcios, care a adus numai prejudicii civilizaţiei
umane...să stâlceşti imaginea înadins, „sanchi”! în
intersecţii de planuri! Şi apoi, dacă tot am vorbit de
pictural, mai ales că este vorba de romanul lui Camil
Petrescu, cu care am trăit în gând patruzeci şi şapte de ani
din cei şaizeci şi trei, ai noştri, să amintim că într-un mod
cu totul mai interesant l-a (proiectat-în alt plan, dar atât de
sugestiv) prefigurat Arnold Schönberg, în atonalism, în al
său Cvartet nr 2 op. 10 scris în 1907... „Mi s-a parut absurd
să oblig o mişcare să intre cu forţa în patul lui Procust al
unei tonalitaţi, în lipsa unor progresii armonice la care să se
raporteze”
(
Arnold
Schonberg
1874-1951
www.scrigroup.com). În sfârşit, revenind la cazul literar,
să aducem în prim planul scurtului nostru popas în paginile

cărţii lui Ionel Popa: „În ipoteza de roman cubist se poate
justifica şi înţelege (mai uşor?) şi titlul romanului. Patul
este metafora lumii (a existenţei). Acest pat este fie prea
mic pentru D-na T, Fred şi Ladima, conştiinţe înalte, şi prea
mare pentru conştiinţele joase precum Emilia şi cei
asemnea ei. Există un raport invers proporţional între pat şi
conştiinţă. Relaţia conştiinţă/lume propusă de scriitor
conduce şi spre o înţelegere filosofică a cunoaşterii:
caracterul relativ al lucrurilor, şi, comunicarea şi
cunoaşterea sunt cu rest, uneori enigmatic; omul este o
dramă pentru că patul îl supune la o mutilare.”...Cam în
acest fel am pătruns noi în conţinutul cărţii lui Ionel Popa,
după care, citind cu mare plăcere, provocaţi şi la gânduri
de-ale noastre-ca o completare, am ieşit mai luminaţi.

pcickirdan

ILIE E. TOROUŢIU: „FRUNZĂ VERDE”
A

ceastă carte vede lumina
tiparului în 2003, o ediţie
îngrijită de Ion Filipciuc prin Biblioteca
„Mioriţa” din Câmpulung Bucovina,
având titlul complet: „Frunză verde:
cântece şi basme poporale din
Bucovina”; o culegere de folclor
bucovinean, al cărui autor este Ilie E.
Torouţiu, unul dintre cei mai cunoscuţi
editori şi tipografi din România
interbelică, născut la Solca-Suceava în
17 iunie 1888 şi decedat la Bucureşti în
23 noiembrie 1953...
După cum notează Ion Filipciuc în
„Notă asupra ediţiei”, pag. XXX, această
nouă apariţie tipografică readuce în prim
plan ediţia din 1914, „Frunză verde”
(Biblioteca „Bucovina”, nr. 4, Tipografia
M. Schaffer, Solca, 1914), dar
„înmănunchează şi textele folclorice din
broşura anterioară” - „A fost odată”,
Cluj, 1911.
Ilie E. Torouţiu a fost coleg de şcoală
cu Leca Morariu, a intrat în familia
acestuia prin căsătoria cu Elvira, una din
cele două surori ale lui Leca...Citind
cartea „Frunză verde”, această ediţie
îngrijită de Ion Filipciuc, vom cunoaşte
foarte bine atât viaţa autorului „I E.
Torouţiu, întâiul temei şi cea din urmă
nădejde, folclorul” şi „Notă asupra
ediţiei”(ambele, în loc de prefaţă, de Ion
Filipciuc, p.V-XL), cât şi o parte din
opera acestuia, de început, lecturând
„Cântecele poporale”, „Strigăturile”,
„Baladele”, „Texte suspecte” şi „Cântece
trimise din America”. Volumul mai
conţine „Basme” („A fost odată...”,
„Dragostea mortului”, „Trei fraţi”,
„Judecată rusească”, „Aşa se mănâncă în
satul nostru”, „Vestirile-s strigate”, „Dus
pe gânduri”), un „Glosar”, şi „Note şi
comentarii”.
Se cuvine să spunem şi noi câteva
impresii, mai ales că, făcând parte dintro familie foarte aproape de zona din care
au fost culese aceste bijuterii folclorice,
avem oarecari cunoştinţe empirice
preluate de la părinţi. Din start a se vedea
realismul care caraterizează basmele
bucovinene, aproape povestiri, legate de
întâmplări cu trimitere directă la
realitate, poate doar existenţa strigoilor
sau învuierea morţilor să facă parte dintro lume fantasmagorică... Dar, acest fapt
are o explicaţie, dată fiind şcoala şi
gradul de civilizaţie al zonelor cu
influenţă citadină mai dezvoltată
(vecinătatea şi influenţa celor două mari
imperii, ţarist şi hasburgic) în care
visarea cu ochii închişi este mai puţin
evidentă. Îmi amintesc povestirile tatălui
meu cu întâmplări moralizatoare (unele,
chiar din cartea de citire-1914) multe
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asemănătoare cu cele culese de Torouţiu,
dar, şi întâmplările cu Palisciuc, haiducul, soldat rus (dezertat) devenit haiduc,
şi care făcea deliciul copiilor,
dezbrăcându-i pe bogaţii evrei (jidani - în
limbaj de mahala) de hainele scumpe şi
de bani, pe care le reîntorcea săracilor...
Şi în basmele din Ţările de Jos întâlnim
acest stil de a eluda realitatea, cu ochii
deschişi! ...În aceste zone oamenii nu-l
cunosc pe Făt Frumos care creşte într-un
an cât alţii în şapte şi care se mişcă întrun spaţiu cu totul ireal, sigur, cu mare
încărcătură artistică!
Remarcăm, de asemenea, aşa zisul
folclor de oraş, neideatic-în esenţă sterp
invers precum cel veritabil-poporan, dar
îl remarcăm, pentru realism şi lexic!
...versurile populare (sic!) din Bucureşti,
şi altele aşezări urbane, dar mai ales cele
din America, inventate de cei dintre cele
două secole XIX şi XX , care-şi căutau
un viitor mai bun în ţara făgăduinţei sau,
mai târziu, în Regat (România); aceşti
români, nefiind cuceritori de spaţii vitale,
ci de libertatea pe care nu o aveau în
ţară... Nu au existat crime mai mari faţă
de populaţia românească, ca în Bucovina
şi nordul Basarabiei, între secolul XVIII
şi până în prezent (Basarabia şi
Bucovina-Hotinul şi Cernăuţiul).
Să mai spicuim din partea scrisă de
Ion Filipciuc asupra vieţii (extraordinare)
şi operei literare ale lui Ilie E. Torouţiu...
Elev la Suceava fiind (1906), şi în
excursie cu şcoala la Iaşi, participă la
dezvelirea statuii lui Vasile Alecsandri,
unde îl ascultă pe Nicolae Iorga, marele
istoric, uimind asistenţa, vorbind trei
sferturi de oră (N. Iorga, care, referinduse la Constantin Morariu, tatăl lui Leca
Morariu, şi viitorul socru al tânărului
Torouţiu, îl cataloga drept ,,sfîntul de la
Pătrăuţi”, ,,martirul de la Cernăuţi”, şi,
mai spunea că ,,toată Bucovina trăia, cu
ce avea ea mai bun, în fiinţa acestui
respectabil
preot”(OlteaPrelucă:
astra.iasi.roedu.net / texte / nr39
Constantin Morariu.html). În aceeaşi
excursie îl vizitează pe Nicu Gane, de la
care pleacă cu braţele pline de cărţi ...în
limba română!
Ilie I. Torouţiu urmează Universitatea
din Cernăuţi, continuă la Universitatea
din Francfurt pe Main (1911-1913) unde
este reţinut asistent la Limba Română,
clasa lui Matthias Friedwagner. Se
logodeşte cu Elvira Morariu, din care
cauză revine la Suceava. Debutează cu
proză scurtă în revista „Patria”, Cernăuţi,
între 1909-1910, lucrări pe care le adună
în volumul „Chipuri”, Tipografia
„Carmen” Petru P. Bariţiu, Cluj, 1912.

Este mobilizat împreună cu Leca, la
Cernăuţi, pentru frontul din Rusia, în
armata germană. Leca este rănit, şi se
vindecă la Viena, iar I. E. Torouţiu
dezertează şi se refugiază în Bucureşti
(decembrie 1914), „unde va rămâne toată
viaţa” (Ion Filipciuc, „Frunză verde” de
Ilie E. Torouţiu, p.VII). Aici este angajat
ca profesor de limba germană la Liceul
„Cantemir
Vodă”. Publică cartea
„Poporaţia şi clasele sociale din
Bucovina”, Tipografia „Lupta” N.
Stroila, Bucureşti, 1916, 432p (am văzut
mai sus şi „A fost odată...”, 1911culegere folclor, şi „Frunză verde”, 1914,
la fel). De prin 1916, perioada
neutralităţii, la Bucureşti, înfiinţează
Tipografia „Bucovina”, unde va tipării
revistele „Bucovina” şi „Floarea soarelui” (1927-1929).
Studiile de istorie şi critică literară
constituie „partea mai profundă şi
trainică din scrierile lui I. E. Torouţiu”
(Ion Filipciuc, op.cit.): „Un iscusit

traducător al poeziei române în limba
evreiască” (studiu despre Salmon Segall,
Cernăuţi, 1922; „Carmen Silva în
literatura românească”-Cernăuţi, 1924;
„Immanuel Kant în filosofia şi literatura
română, Bucureşti-1935; „Modernismul.
Simbolism
-impresionism
expresionism”, Bucureşti, 1930...Şi mai
spune I.Filipciuc: „O activitate care s-a
desfăşurat pe durata a patru decenii (...)
în care principala contribuţie a literatului
bucovinean a rămas aceea de editor al
cunoscutei serii de Studii şi Documente
Literare, vol. I-XIII, Bucureşti, 19311946, din care doar vol.I-în colaborare cu
Gh. Cardaş”...În 26 05 1936 va fi numit
membru corespondent al Academiei
Române, şi preia conducerea revistei
„Convorbiri Literare”...Sunt mulţi cei
care s-au referit înainte de moartea sa, şi
după, la personalitatea şi opera literară,
editorială şi tipografică, a lui I.E.
Torouţiu, dar asupra ultimilor ani ai
vieţii, deosebiţi de grei şi urmaţi de o
moarte plină de mister-amândoi soţii
fiind înmormântaţi odată, primim
informaţii în aceeaşi lucrare (op.cit), în
partea scrisă de Ion Filipciuc, din partea
poetului Vasile Posteucă, aflat (2003)
peste ocean, în Canada...Cartea lui I.E.
Torouţiu împreună cu studiile în loc de
prefaţă ale lui Ion Filipciuc, este pentru
noi o comoară bibliografică întrucât vine
şi completează profilul etic şi moral, cultural, al uneia dintre cele mai importante
familii din Bucovina, poate cea mai
importantă, privind cultura română:
familia Morariu... O contribuţie
deosebită la apariţia cărţii a avut şi
Fundaţia „Leca Morariu” din Suceava,
condusă de doamna Maria Olar, pe care o
cunoaştem, şi pe care o felicităm pentru
sprijinul acordat!

Csaky E Poe

Leca Morariu, Ilie I. Torouţiu, Vasile Grecu, Elvira Torouţiu (în mijloc), Victor
Morariu, preotul Constantin Morariu şi Aurel Morariu, 26 mai 1923
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DES-CIFRĂRILE…FABULELOR
Mihai SPORIŞ

C

ifrăm, cifrăm, adică ne
ascundem mesajul, în
buna tradiție a bătrânelor noastre
dodii. Este o vreme, a mai fost, va
mai fi, când dacă strigi adevărul
incomod,
acesta
devine
bumerang. Chiar din gropi săpate,
riști să fi auzit, cum ne vorbește o
poveste, culmea!, chiar despre
niște
urechi,
întotdeauna
măgărești, când este vorba de
puterea supremă, cum va fi fost,
demult, demult cea a regelui
Midas. Spunem, strigăm că, dee…!, nu ne putem ține gura,
avem mâncărici sub limbă, uneori chiar avem ceva ce
trebuie spus, neapărat. Până și cuvântul acesta adoptat de
comunicarea noastră curentă induce ideea de necesară
protecție. Cineva ne vorbea de reactivitatea, prin reflexie, a
oglinzii, dar modelul acesteia l-am considera așa ca o
maimuță cocoțată care îți dă în cap, nu cu ceea ce i-ai
aruncat, ci chiar cu ceea ce găsește prin preajmă… Modelul
funcțional al oglindirii, în mentalul nostru are multe
interpretări posibile. Cercetarea creierului nostru, cu munți
și văi și nu lis ca o oglindă, este o caznă grea în plină cercetare.
Vorbe mari s-au spus sub eșafod, înainte ca plutonul de
execuție să fi astupat gura condamnatului pentru adevărul
care supraviețuiește în vuietul lung al trompetei, tocmai
aruncată. Cum să supraviețuiești și în același timp să strigi
ceea ce te apasă, fără să fi vânat de cel ofensat de
împotrivirea ta față de el? Lumea a găsit soluția din
preistorie. S-a deghizat, a acționat pe întuneric, a inventat
disimularea, a codificat… A găsit modalități de-a se pune în
siguranță. Când s-a trecut de la oralitate, la scriere, lucrurile
s-au mai simplificat. Erau foarte mulți analfabeți, foarte
puțini scribi, cum astăzi din prea, prea multa scriere, deși
alfabetizată majoritatea nu prea mai citește, iar în ceea ce
înseamnă recepția poeziei? cititorii, sunt cu destinul dinozaurilor…
Important este întotdeauna, modul cum împachetezi
mesajul, cum îl transmiți pentru că Hermes, în urdinișul său
între cei de sus, cu puterea și cei de jos cu crâcnirea, are
nevoie de… scrisorică. Iata dovada că cei de sus, din lumea
informală, funcționează hrăniţi prin grija noastră, a celor de
jos. Ei sunt doar cu tunetul și fulgerul ,disponibile spre
pedepsiri, ori, foarte rar, spre premierea, la excepțional, a
celor care le-au făcut servicii. Puterea se ține cu dinții
vigilenței. Este foarte atent cerberul, pus de pază, la
strigătele care nu sunt ode și imnuri, rugăciuni smerite și
corul aprobator de da-da-uri, lingușind până la năclăire
dosurile zeilor, că privirea în față, după cum se știe, îi este
interzisă omului. Așa se face că și zeul se ascunde în mituri,
ori în doctrine religioase concurente, așa ca în piața celor
sacralizate, dar apărate cu o armată mondială de slujitori.
Unii te pot excomunica, adică te dau pe ușă afară din religia
lor, alții mai tranșanți te pot executa, doar că ți-ai permis să
iei în râs (ăștia chiar nu știu de glumă…!) vorbele scrise,
luate din gura unui negustor analfabet … cândva. Cu
zeitățile pământene este chiar mai rău. Acestea, nu prea mai
au glagorie, ci doar bâte noduroase să ți le pună pe spinare
și o puzderie de trepăduși, și ei antrenați la lingeri cu prealingeri, la șoapte coapte-n miez de noapte, la șopârle și câte
vorbe de clacă, să placă până la sațietete vremelnicului
stăpân, că proști fiind, sunt biete baloane de săpun. Iată de
ce ieri, alaltăieri, mâine și poimâine mesajul incomod
trebuie și să placă urechii de pe bostanul necopt și netot,
nerecunoscându-se , explicit pe lista acuzaților, iar apoi,
chiar dacă, printr-o minune și-ar fi văzut chipul, cel fără
simțul umorului, să nu reacționeze. Nu că iar fi convenit,
dar să nu se dea singur în vileag, cunoscând între puținele
sale abilități, jocul la două capete de la alba-neagra, practicat
de politichia care știe să dea vina întotdeauna pe alții.
În lumea celor care mai cuvântă, prin scris, s-au găsit
posibilitățile de-a se ascunde și le-au consacrat ca forme viabile. Alegoria din basme, miturile, legendele, au dat
socoteală de cauzalitatea subtilă, peren repetabilă, să fie
învățătură de minte disponibilă. Teatrul grec, numai bun
pentru educarea spiritului cetății făcea caz prin comedia lui.
Prin râs îndrepta moravuri. Fabula se va fi arătat bornă de
drum lung. Descrierea nevinovată, aproape mereu travestită
și în cârca altcuiva, ca unui țap ispășitor, a câmpului cauzal,
manifest și cu sentința moralizatoare în final, s-a insinuat cu
forță prin evii oamenilor. Esop, Juvenal (satire!), La
Fontaine, Krâlov, Gr. Alexandrescu sunt doar câteva
exemple.

După această lungă introducere să încercăm să ne
bucurăm că , iată, fabula într-o costumare modernă își arată
chipul, unul cosmopolit, să ia în șagă lumea din mileniul trei
al numărătorii creștine. Un crainic, travestit de mai multe
ori, Liviu Popescu ne provoacă să-i descifrăm chimia
fabulei. Elementele de compoziție, o adunătură de materiale
refolosibile, adunate într-o cămară a creierului ca o bază de
date, fapte, reguli, cunoștințe, abilități cu care un inginer de
profesie știe să construiască altceva pe modelul fabulei
clasice. Se întâmplă că și noi, fiecare dintre noi…
funcționăm la fel, însă numai unora le este dat meșteșugul,
harul, conștiința, imboldul să ia atitudine – pentru că fabula
este o modalitate moralizatoare, venind dinspre o conștiință
care nu se împacă cu lucrurile și cârtește. Așa se face că,
încercând să descifrăm codul Metropoliliput-ului, ne
descoperim în propria cutiuță, cele pe care lumea le va fi
scos cândva la iveală, le va fi utilizat și apoi le va fi aruncat… frunze uscate, demodate, anacronice, poate lucruri cu
preț ridicat prin muzeele de antichități… Imediat le
recunoaștem și ne minunăm de cel care a știut să le asambleze altfel, precum vreun pictor va fi realizat din legume și
fructe un chip uman, ori din pești un munte de piatră, pe scenariul, cu desenul apriori cunoscut. Cum să fi funcționat …
inginerul Liviu Popescu, exersat ca scriitor de romane, mai
întâi, în ceea ce privește cartea lui de fabule? Am amendat
deja tocita idee, supraexpusă, a oglinzii, cu care sunt de
acord doar în ce privește tranziția cuvântului către clișeu și
apoi prin multiplicarea lui către filmul, sugerate de altfel
prin aparatul de fotografiat și pelicula ca succesiune de

clișee în prezentarea grafică a Ligiei Rizea. Imaginea își
trăiește moda în asociere cu alte prefabricate intrate în moda
zilei. Descrierea riguroasă, până la detaliu a obiectelor,
actorilor și apoi scenarizarea acțiunii, o… fabuloasă punere
în scenă, seamănă cu scenariul unui film de animație… și el
în baza noastre de experiențe, poate pe etajera celor cu
poleiala plăcerilor copilăriei, mult mai ușor de accesat. Cu
un motiv în plus! Copilăria este vârsta sincerității, a
prospețimii noaste creatoare și a toleranței celui mare pentru
năzbâtiile celui mic. Iată un mijloc de-a spune lucruri foarte
serioase, ca pentru copii, unor oameni mari , în genul
Micului Prinț al lui Antoine Saint de Exupery. Aici ne
permitem să observăm „călătoria” lui Liviu Popescu,
Guliver modern, printre liliputani – la sursă oameni mici! –
travestiți ca-n desenele animate în gângănii de tot felul, în
păsări, pești etc., sesizând antinomic prăpastia căscată între
lumea foarte de sus a zgârie norilor și a târâtorului om-idă,
decăzut. Vorbind despre distanța dintre sus și jos, voi duce
mai departe gândul lui Petre Cichirdan din prezentarea
evenimentului în revista Cultura Vâlceană (numărul din
Martie 2013!), în conotartea „omidei”. Condiția omului, nu
doar îngenuncheat, ci aceea în care nu se mai târa, se
ascunde să nu fie văzută de cele cu aripi (multe personaje ale
cărții sfârșesc în ciocul păsărilor!), ca să poată toca materia,
să-și procure… aripile viitoare. Lumea de jos spală cu
lacrimi dușumeaua orizontalei, să curgă în râurile care se
târăsc ca șerpii, damnați de cei de sus. Ce apetit au vulturii
cei mari pentru… târâtoare! Eu aș constata că prin
juxtapunere, procedeu folosit și de autor pentru sugestia
titlului, ca și prin arta folosirii virgulei, uneori a cratimei, ne
putem ascunde sensurile să putem zbura la un moment dat.
Aș conota cuvântul om-IDA, prin mitul lui Zeus, cel născut

om, pe pământ. Când va fi fost născut din Mama Pământ/
Rhea, Cibele, avându-l tată pe Cronos, prunc fiind, este
ascuns într-o peșteră pe Muntele IDA, să scape… ciocului
lui Cronos, gata sa-l înghită. Teama celui de sus că va fi
uzurpat de cel de jos, rămâne una potențială, cum într-adevăr
om-ida, ascunsă în coconul ca o peșteră, devine înaripată. Ce
Olimp și-a durat Zeus și cum și-a mai scos tatăl din… jilț!
Iată o parabolă nevinovată ca un proces al transformării
orizontalei în verticală, a timpului în metafizică, prin
alegorie mitologică. Ce sunt miturile, dacă nu niște fabule în
care prin perdeaua de protecție milenară ne vin proaspete
încă gândurile oamenilor, salvate priceput, de la apetitul
celor hulpavi, mereu speriați și mereu uzurpați.
Cartea lui Liviu Popescu este o înșiruire de momente,
luate din colecția cortexului și … fabulate. Caragiale,
ilustrul observator al societății oamenilor, nu prea schimbați
în cele esențiale în milenii de experimente, își va fi numit
atitudinile sale–nu era moda imaginii!- momente și schițe.
Momentului cu o anumită cronică i se dă atributul de monument. Monumente! maestre, va fi exclamat cineva inspirat la
schițele marelui dramaturg. Titlurile sunt sugestive, au
propriul tâlc, dând dijmă întregului, mega/micro comunității
de gâze proiectând, realitatea omenească strivită mereu de
ierarhiile parazite. Inginerul știe să lucreze… la scară, să
aducă sub ochiul omului neavizat lucru cu sens prin sine.
Lumii globaliste de azi, cu replicarea unei uitate crize prin
Babilon, îi relevă cosmopolitismul agresiv printr-o
romgleză, sincronă gustului barbar și unei risipiri centrifuge
la vedere a … lăcustelor în căutare de hrană. Aceleiași
căutări, pentru supraviețuire îi alocă gunoiul planetar și
ghenei societății consumiste, locuri unde iadul este pe
pământ și raiul, tot pe acolo, cocoțat la etajele printre care
norii fac separația între sus și jos.
Parodia, parafraza, reconotarea paremiologică, prelucrarea unor ziceri celebre, valorificarea unor sloganuri din
… piața imaginii cu orice preț, titlurile unor emisiuni media,
intrate în mintea noastră agresiv, opere nemuritoare intrate în
fondul cultural comun al planetei, cuvintele cheie folosite ca
bază a unui esperanto planetar etc., ne arată cuprinderea
acestui Argus, care este inginerul polivalent, în ciuda celor
care-l exclud din zona, rezervată loruși. Aici vorbim de o
cruciadă sectară îndreptată, evident, împotriva tuturor, ca o
apărare a unui habitat al sălbăticiunilor prin… pădurea
revendicată. Să le reamintim acestora că lucrurile definite
cumva, nici ele nu stau pe loc, se primenesc, chiar dacă
păreau definite demult ca bătute-n cuie. Cultura este mai
cuprinzătoare decât o nișă stingheră luată în posesie de vreo
autoritate locală, baronală, uneori chiar vreo … uniune
centrală, adică decât puterea celor mărginiți să-i vadă orizonturile, spunem noi, obligatoriu multidimensionale,
multispațiale, obligatoriu fără garduri și limesuri artificiale.
Procedeele folosite cu abilitate ni-l apropie pe autor de
gustul vremii deschisă către încurcătura de limbi și jargonul
specific undergroundului, amintind de Kusturița și
Bregovic, ori de Kafka. Una dintre temele predilecte:
politica, îi oferă omului lucid –vorbeam de atitudine!- ocazia
stigmatizării unui blestem de când lumea. Să constatăm și
noi, precum Aristofan prin Atena lui Pericle, că politica este
un scarabeu uriaș, care se hrănește cu rahat (vezi comedia
Păsările!) , ca-n toate vremurile și că fetișul modern, numit
democrație, încurcă mintea omului sătul de ceea ce respiră
aceasta : demagogie! Ca o rană deschisă lumea, bolnavă de
politică, nu se poate folosi, în scop tămăduitor, decât de
sănătosul haz de necaz și persiflarea tuturor vorbelor late
aciuate prin… palate.
Citiți fabulele lui Liviu Popescu ca un pansament, de
luciditate, și dovada că proștii sunt cei ce ne cred proști,
adică vremelnicele păsări de pradă, puse de pază, să țină-n
viață zeul puterii-scarabeu…
Mihai Sporiş/ a fost la lansarea de la Alutus din Martie
2013 şi s-a minunat de gâzele venite să asculte cărăbuşulcărăuşul inginer (cară uşul! Nu uşa! Să nu se poată confunda
cu …Păcală!). Era acolo toată lumea din Metropoliliputul ce
se va megaproiecta în viitoarea zonă metropolitană.
Politicienii noştri de frunte au prom-zis-o! Adică pentru om
au spus-o, să o creadă cine-o vrea! Eu salut un confrate ( Mă
refer la inginerul Liviu Popescu, autor de fabule, că acesta a
scris pe cont propriu, fără banii de la bugetul ce ar trebui să
susțină actul cultural autentic - suntem în această situaţie
aici! Şi în ziua de azi, sunt mulți cei ce mulg încă, vaca grasă
a bugetului că nu pot decât aşa, în obiceiul de mult consacrat
prin mândră grădinutopia noastră cu baroni democrați!), îl
felicit că poate da un exemplu bun, privind polivalența unor
oameni şi le mai trage un perdaf celor care se cred buricul
pământului, greieri de duzină, trăind din truda furnicilor şi
albinelor lucrătoare, contribuitoare la PIB, dintotdeauna.
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DILEMĂ
M.SPORIŞ

D

uminica a fost prima zi, ori ultima,
în șirul celor puse trepte facerii?
Pare fără sens o atare întrebare și cu un
răspuns bine precizat de-o anumită
demonstrație, chiar în scriptura creştină. Şi
totuşi… ne permitem să considerăm
limitativă demonstraţia la doar un ciclu,
aparent unic, bătut în cuie. Istoriceşte,
apelând la mențiunea fermă, în spiritul
ştiinței, din Cartea Facerii, ziua
contemplaţiei ar veni după facerea obiectului
cercetat. Atunci Creatorul face recepţia
lucrului săvârşit şi îl constată, bucurându-Se
că este bine făcut. Să ne mai amintim că
atunci când lucrarea Sa, pe pământ, aceea de
răscumpărare a păcatului originar, se va fi
încheiat, pe cruce fiind, rostește concluzia:
„Săvârşitu-Sa!” (Ev. după Ioan!) Suntem de
această dată la un nou ciclu al vieţii, definit
de… „răscumpărare”. Adică o reluare a ceva
care în timp se urâțise, se stricase şi
presupunea o îndreptare, o reparație. Ce s-ar
fi întâmplat atunci, când la prima vedere
lucrurile ar fi părut bine făcute, însă ele
aveau defecte ascunse? Atunci când bine
făcute fiind, își schimbă fața și se urâțesc?
Credem că omul, deși îndumnezeit, cu
credință puțină se poate înșela în
contemplația sa (că „numai Dumnezeu este
fără de păcat”!), ca un moment al evaluării
stării de … bine. Chiar dacă acest răgaz
dedicat contemplației este ziua soarelui,
constatând că ceva nu s-a rostuit după buna
intenție și viziunea de dinainte de-a ne fi
apucat de treabă, nu poți spune, precum
Creatorul, ab initio, că este bine. Nu ar fi în
spiritul adevărului şi atunci vrei să îndrepți
abaterea, imediat, chiar de a doua zi, într-o
înşiruire de mai multe zile de lucru. Ai văzut,
cercetând în lumina primei zile (când s-a
făcut lumina!) că lucrul nu seamănă cu
logosul său. Iată cum ziua a șaptea se ia de
mână cu prima zi. Într-un cerc ca o horă

rotitoare, un cerc viu cele două zile se țin de
mână. Orice sfârșit se vrea început ca în
glosa eminesciană, ori poate într-o spirală cu
depășirea viciosului și cu apropierea de
perfecțiunea lui Dumnezeu la care
întotdeauna ziua contemplației este a şaptea,
ca o asimptotă, un podium greu de atins
pentru că suntem somați la smerenie: „a-L
vedea pe Dumnezeu nu este cu putință
oamenilor”.
În această dilemă sunt concomitente
două munci, neconsiderate ca atare de limbile noastre amestecate, la un moment dat:
munca gândului şi a mâinilor, adică cele
statice și cu efortul intelectului și cele
cheltuitoare de energie fizică. Un adagiu
modern spune „să te odihnești de o muncă
prin altă muncă”. Aici recunoscându-se,
indirect, că și contemplația este o muncă. În
dihotomia evidentă a muncii, cu aceste laturi,
spunem noi complementare, creștinii
Apusului… protestând, chiar vărsând sânge
şi aprinzând ruguri prin piețele evului mediu
s-au separat în ceea ce înseamnă…
începutul. „La început a fost cuvântul” versus „la început a fost fapta” ca şi când fapta,
în sine , nu ar fi un cuvânt care exprimă
lucrarea transformatoare. Nediferențiate
cele două munci, aflate într-o unitate horală
(spuneam mai sus complementare!), credem
că în istorie ar fi evitat râurile de sânge.
Paradoxul românesc al acestei dileme este
faptul că în ziua de odihnă, adică duminica,
ori în alte zile de sărbătoare, preluând ritualul duminical, se încingea jocul… Evident,
o imensă cheltuire de energie. De ziua
soarelui, o horă solară ieșea din statismul
leneș, contemplativ și își rostogolea toate
intențiile sociale, ca o veritabilă anticipare a
ceea ce va urma. Efortul colectiv imens,
regenerator al energiilor psihice și resetarea
fizică pentru eforturile unui șir de zile
dedicat
traiului
comun,
confirmă
complementarul
muncilor și zilelor.
(Frumoasă asocierea acestora, la anticul grec
Hesiod!).

Ziua Duminicii, zi de odihnă, instituită
prin sec al IV-lea de împăratul Constantin și
marcată cu roșu prin calendarele creştine, ca
şi sabatul la evrei sunt impuse de vrerea
oamenilor (credincioși, liber cugetători, toți
respectând calendare, cutume, legi ale lor, ori
primite prin revelațiile recunoscute!), care au
impus juridic rânduiala muncii şi „odihnei”.
Aici, în acest cuvânt, pentru cei ce contemplă
și în cursul celorlalte zile, adică pentru cei ce
păzesc legile, ori le fac, pentru cei ce
proiectează, pentru cei ce redefinesc, înnoind
logosul, înaintea facerii unui nou lucru,
norma sabatului –amendată de Iisus Hristoseste un obstacol inacceptabil.
Duminica, devenită… icoană, zi de
închinare, aducere aminte este o calendă
instituită cu funcție socială, formativă, multă
vreme în binomul regnum-sacerdotiu impusă
coercitiv, a intrat în conștiința colectivă, în
ritmicitatea vieții, zi a unui repaus
recuperator a procesului trăirii. Duminica, zi
a soarelui, deci a lui Dumnezeu („ca…
Soare al dreptății”, într-un cunoscut tropar al
nașterii Mântuitorului!) este zi a ordonării
„drumului pe… cale”, adică a privirii în față,
că pentru acest lucru se țin predicile prin
bisericile creștine. Este „zi a vieții” în hora
cea mare a comunități, în inelul stadioanelor,
în Eclesia cu altarele în care muncesc, în
plină duminică, sacerdoții, să ne pună în
evidență tocmai prezența la/întru taină a
celui ce personifică, multiplu: adevărul,
viața și calea.
Ar mai fi de arătat aici raportul dintre
modelul contemplației lui Dumnezeu și al
nostru, al oamenilor. Pare, de asemenea, un
lucru imposibil. Cum să pui în balanță absolutul cu relativul? Finitul cu fără sfârșitul?
Intenția cu principiul? Pe Cel care prin
definiție știe, are putere și voință nelimitate
de nimeni, cu noi, cei ce avem dorințe,
nevoințe și puteri limitate? Dar lucrurile
sunt… implicite, nu în opoziție și ideea
punerii în balanță ar părea chiar o… trântă cu
Dumnezeu (amintind de Iacov, când a fost
numit Israel!), pe care orice smerenie și
ascultare a poruncii respectului pentru
părinți o exclude. Noi, fiind creația lui
Dumnezeu, suntem apriori voință, știință și
potențialitate. Suntem chiar validați de

Dragoste de Râmnic
Dealuri, grădini şi ape
Munţi cu fruntea în soare,
Metropolă-ntre toate,
Râmnic ne eşti sărbătoare!
Izvor de credinţă şi slovă
Altar cu vestale şi sfinţi:
Ardeal, Muntenie, Moldovă
Lăsate moşii de părinţi.

Magheru, cu mândri-i olteni
Patriei noastre pururi oşteni.
În sfânta-ne ţară şi-n Vâlcea
Tu Râmnic, cazanie-ai fost
Păstor al crezului rost
Din vremea străbunului Mircea

La Râmnicu Vâlcea acasă
Râureni, Ostroveni şi Troianu
Petrişor, Inăteşti şi Goranu
Fie-ne viaţa frumoasă!
*
La Râmnic în Vâlcea, tezaur
Inima româneşte vibrează
În oameni, în cartea de aur
În piatră, în oastea vitează.
Zăvoiul cu imnul, Terasa
Castanii, şi Oltu -s de strajă
Bătrâne biserici, Capela aleasa
Altar de onor şi paradă.
În dulcea Oltenie ,Vâlcea
Râmnicule, mândru ne eşti
Oraşul iubirii domneşti
La Oltul Bătrânului Mircea
*
Frumoşi, azi şi ieri, râmnicenii
Tiografi iscusiţi, gravori, grămătici
Calinic, Ivireanul, Rudenii
Anton Pann şi …casa-i de-aici.
Chesarie, Filaret, Râmniceanu
Barbu Ştirbei, Socoteanu

Râmnic
Pe calea Oltului, pe cale,
Venind cu Traian, la vale
Înspre Râureni şi Sâmnic
Mândru ne apari tu Râmnic
Oltul limpezit, noian
Olteni mândri la Troian
Anton Pann, imnul temei
În Zăvoiul lui… Ştirbei
Hulubii de pe Terasă
Capela, să ştim… de-acasă
Flacără, nestinsă-n dar,
Maica, pază-ne-n altar.
Sfinţi: Calinic, Ivireanul
Chesarie şi Socoteanul
Strajă-ţi fac, te ocrotesc
Mândrule oraş domnesc
Mircea, Mircea voievod
Ţi-a pus numele-n izvod
Pentru glia românească
Din Vâlcea-ne oltenească

Râmnicule, te iubesc!
Oltenie
Ţară-n ţară
Vâlcea-ne
Vioară
Râmnicul
Imnicul
Sălaşul
Mândru-i
Oraşul
Îl povestesc
Îl doinesc
Glasul domnesc
Viersul popesc
Slova din carte
Ajunsă departe
Sarea-n bucate
Apele toate
De sănătate
Munţii cărunţii
De deasupra
frunţii
Dealurile-n salbe
Malurile dalbe

Cerurile-nalte
N-lacuri adunate
Turlele zidite
Rugilor boltite
Inimi cu clocote
Dangăt de
clopote
Oamenii
Copiii
Fiii
Râmnicenii
Oltenii
Din milenii
Te iubesc
Oraş al lor
Al tuturor
Râmnic
Imnic
Strămoşesc
Pururea domnesc

Azi să se ştie
De chimie
Energie
Despre grâne
Urme de turme
Staţiuni
Minuni
De cultură
Şi artă
De viaţă
Şi soartă
De eroii
Noii
Să ne mândrim
Cu Oltchim
Şi toţi anonimii
Românimii
Între care
Cu onoare
Orice vâlcean
Este oştean.

poeme Mihai Sporiş

NOTĂ: Întreaga responsabilitate a conţinutului articolelor revine autorilor.
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contemplația lui, din acea duminică de
pomină, paradoxală duminică istorică, din
netimpul în care eram fără de păcat. De
atunci au trecut nenumărate dumineci, câte
oglindiri a putut prilejui soarele… Se va fi
întâmplat la un moment dat, să fim lăsați
liberi în șuvoiul timpului curgător, să ne
purtăm de grijă, de capul nostru, pe spesele
muncii noastre. Liberi, liberi, dar ceea ce
fusese făcut și recepționat cu certificat de
calitate… ieșea încet din garanție, cu toate
regulile și canoanele stabilite din moralele
promulgate, unele considerate chiar revelate
de cel ce ne-a făcut dintru început. O dată cu
… timpul, raportarea capătă sens, cel puțin
ca abatere de la drum, de la cele stabilite.
Copacul, omul-pomul, își va înmulțit
frunzele și va fi devenit pădure. Normele
s-au diversificat unele fiind chiar în contrasens cu poruncile din illo tempore.
Fiecare om, om liber, va fi simțit nevoia să
mai adauge câte ceva, valoare adăugată în
creația lumii, ca rod al unei vieți (scutită, în
mod fericit, de plictisul nemuririi!) împlinite
și dăruită cu un scop („creșteți și vă
înmulțiți”!). Continuitatea curgerii o vor dao urmele, mărci ale trecerii și răboj pentru
istoria ca o lecție ce trebuie cunoscută.
Acestor urme le poartă de grijă omul,
asumându-și libertatea . Acest fapt îl
contemplă omul în duminica lui de așezare
în soarele luminător, sporindu-și vederea.
Atenția se manifestă permanent în tot șirul
de zile cu soroace și permanente concluzii ,
să nu ne abatem de la calea cea bună, chiar
dacă, în pădure fiind, unică și personală.
Comparația acum devine posibilă. Fiind
după chipul și asemănarea Tatălui putem
cerceta – mereu în funcție de cât am învățat
şi am înțeles, adică de limpezirea puterii
văzătoare – în fiecare duminică simbolică,
cât îi semănăm și mai ales dacă este
mulțumit de noi pe cale. Oglindirea, în starea
noastră de bine, și a celor din frunzișul
copacului nostru personal, este răspunsul
celui ce este cu noi, în noi, evident. Tatăl din
noi înșine, discret, ori manifest, prin
solicitarea noastră permanentă, se vădește
prin lucrurile noastre, constatate frumoase,
în ziua hărăzită contemplației: duminica.
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