Povestea Vorbii 21
Revistă de cultură
ISSN 2285 – 6919
ISSN-L 2285 – 6919

Asociaţia oamenilor de ştiinţă şi artă

Anul II(XXI), Serie nouă, nr. 2(51) - iunie 2013

Publicaţie trimestrială a Asociaţiei ECOSTAR 21

CONSTANTIN LUCACI 90!
Petre CICHIRDAN

C

onstantin Lucaci (n. 1923, Bocşa Română, Caraş
Severin) este, după Brâncuşi, unul dintre cei mai
importanţi sculptori contemporani (Giulio Carlo Argan - 1983),
activând, încă! în atelierul său din Bucureşti, strada Pangrati-33.
Din celebra pleiadă de artişti plastici români ai secolului XX, majoritatea, lucrând în atelierele moderne-special construite de puterea instalată în ţara noastră după 1944: Ion Jalea, Constantin
Irimescu, Oscar Han, Alexandru Ciucurencu, Ion Vlasiu, Vasile
Celmare, Viorel Mărgineanu, George Apostu, Constantin Lucaci
este singurul în viaţă care mai ţine sus fanionul marilor maeştri
care au fixat-consolidat România între cele mai avizate-cultural
ţări din Europa şi nu numai, privind artele plastice, arta
contemporană... Aici, în Pangrati 33, au prins contur real unele
dintre lucrările monumentale care au uimit lumea întreagă: „Dialogul undelor”, lucrare din inox modelat care tronează din 1971,
în faţa Televiziunii Române şi care ani de-a rândul a constituit şi
sigla acestei instituţii şi impozant grup architectonic; „Fântâna
cinetică” de la Constanţa-unul dintre cele mai importante monumente cinetice-inox şi apă-şi muzică-din lume, 1972; urmată de
o serie de monumente la fel-fântâni cinetice-diferite ca alură-dar
din inox aflat în mişcare-în oraşele: Brăila, Turnu Severin, Reşiţa,
Alba Iulia... precum şi lucrările de atelier, în inox modelat-şlefuit,
care ornează din 2009 Galeriile (două) „Lucaci” din Sanctuarul
San Francesco di Paola, Calabria, Italia; „Soarele cinetic”, inoxvarianta ornării Teatrului Naţional-1970, şi varianta sticlă de
Murano (1977) pentru Galeria „Fucina degli Angeli”-Veneţia
(alături de opere semnate de Mark Tobey, Pablo Picasso, Max
Ernst şi Marc Chagall)... Să nu uităm, că, tot aici, în Pangrati 33,
s-au născut şi operele în granit! ale maestrului Constantin Lucaci,
din tinereţe: „Cap de copil”, “Constantin Brâncuşi”, „Ştefan cel
Mare”, „Bust de oţelar” (între 1955 şi 1965).
Astăzi, parcul din faţa Televiziunii Române este plin de lucrări
de atelier (atât de generoase cu spaţiul şi lumina) din oţel inoxidabil, semnate de C. Lucaci, care prin acest gen de tehnologie a
devinit părintele unui gen (stil) cu totul absolut nou în plastica
mondială, însemnând crearea-modelarea de volume, din tablă de
oţel inoxidabil, prin: tăiere, lovitură de ciocan, sudare, polisare şi
şlefuire...
După 1993, Universitatea de Artă şi Design din Cluj Napoca
îi încredinţează lui Constantin Lucaci, Catedra de Sculptură, asigurându-şi astfel o celebritate, unică! ...fiind singurul Institut superior de Artă care l-a avut pe Lucaci profesor de sculptură!... În
1984, Constantin Lucaci devine laureat al Premiului Herder.
La 5 Iunie 2012 a fost inaugurat Muzeul „Constantin Lucaci"
din oraşul Bocşa, localitatea natală a maestrului. Muzeul expune
un număr de 17 sculpturi din oţel inoxidabil donate oraşului
Bocşa.

CINETISMUL
SCULPTORULUI
LUCACI
Prozaic pare, dar esenţial pentru tematica de faţă - Ştiinţa şi
Arta - să descriem tehnologia sumară a unei lucrări de sculptură,
aparţinând maestrului din Pangrati (o vom face aproape cibernetic): schiţa lucrării – desenul la scară naturală – armătura
metalică – modelajul în ipsos – ridicare tipare din carton – tăierea
tablelor din inox după tipare – modelarea tablelor prin bătaie de
ciocan – îmbinarea lor prin sudare – polisarea sudurilor – şlefuirea
cu seu de ovină, în atâtea treceri, până se obţine strălucirea luminii
de dimineaţă.
Obligatoriu, lucrarea are un soclu tot, aşa de elaboart, şlefuit,
executat din granit. Lucrările lui C. Lucaci par turnate în oţel, su-

Constantin Lucaci, 1977

puse fiind mai apoi unui proces de nichelare...dar, nu este aşa. Ele
sunt volume închise din tablă de oţel inoxidabil (material adus de obicei din Suedia), supuse mai apoi unui proces de şlefuire,
care, credem, în anii 70, reprezinta un secret de fabricaţie (sau
chiar un act inovator).
De ce „Cinetismul sculptorului Lucaci”? ...deoarece o parte
(cele mai multe) dintre lucrările artistului, nouă contemporan,
reclamă gândirea la modul absolut, ţintind înspre filosofia
mişcării.
În atelier, Lucaci lucra cu ochelari, avea şubler, riglă de calcul,
planşetă de desen tehnic, dar şi în vibraţia unor consonanţe precum muzica lui Stravinski, Stockhausen sau Penderecki, sau
forme speciale de poezie (Nichita Stănescu).
Formele din oţel inoxidabil provin-au sorginte dintr-o grafie
executată pe brânci, pe hârtii întinse pe duşumea, pe care elmaestrul, cu mişcări largi, definea curbele sculpturilor, adevărate
vântoase siderale, le desena la o scară a mărimilor naturale
(târându-se pe enormele hârtii). Cu sculele descrise ceva mai sus
îşi construia mecanismele care puneau în mişcare formele
spaţiale.
Cum definim, în general, cinetismul? Practic, el este de trei
feluri: static, mişcare creată, şi potenţial. Exemple de cinetism
static: „Laocoon şi fiii”, în antichitate; „Pieta Rondaninni”-de
Michelangelo, în Renaştere; „ Sărutul” lui Rodin, ceva mai
aproape de noi. Cinetismul, mişcare creată, înseamnă o sculptură
care se mişcă cu ajutorul unui mecanism (vezi fântânile cinetice
construite de Lucaci), ...în timp ce, cinetismul potenţial ar
însemna o lucrare precum „Prometeu” sau „Sărutul” de
Constantin Brâncuşi, sferele în general, sculpturi care inspiră
posibila mişcare; forţa ascunsă.
Forma lucrărilor lui Lucaci sunt de tipul cinetismului static,
iar pe parcurs, după caz, la comandă electrica, ele, intrând în categoria celor cu mişcare creată (cazul celebrelor fântâni). În
lucrări precum „Icar” sau „Fulgerul” (Săgeata) din oţel în cădere
(noi i-am zis „Pasărea de Foc”, după lucrarea omonimă a lui
Stravinski) putem vorbi de cinetismul potenţial.
Se poate concepe arta modernă fără solide cunoştinţe de inginerie? Iată că unul dintre interlocutorii noştrii, studentul de la
Facultatea de Artă din Cluj (la vernisajul nostru din 2002-de la
Muzeul Naţional de Artă, din Cluj) avea dreptate când se plângea,
că, nu are o pregătire în concordanţă cu timpul său.
Primitivismul tehnicilor de lucru, în secolul XXI, este antiproductiv, are alură boemică, el, negăsindu-şi locul decât în filosofia
lucrării, în spirirul de frondă, atunci, când acestea sunt căutate.
Altfel, vai de cei care-l practică. Care îl epigonizează...
Fântânile cinetice ale sculptorului Lucaci sunt unice la nivel
mondial, deoarece ele pun în mişcare forme pline-în volum, dar
şi mişcare sugestivă (prin însaşi formele lor); forma creată de
sculptor se conjugă cu forma creată de apa în presiune, cu muzica
imprimată pe bandă în sugestivitatea formelor şi mişcării. Apa,
sub presiunea injecţiei antigravitaţionale, completează forma spre
înălţimi şi în variaţii nebăntuite.
Am avut fericirea să particip la execuţia machetei Fântânii Cinetice de la Constanţa, creată integral de Constantin Lucaci, şi
care poate fi considerată o bijuterie în domeniu, o capodoperă...
De dimensiuni 1,5 x 1,5 m la bazinul din granit al machetei, ea a
funcţionat, la demonstraţie (1971), cu vin, invitaţii, sorbind cu
plăcere licoarea iubirii (de viaţă) şi, cu ochii, forma estetică.
Uzinele navale din Constanţa au construit gigantica explozie
de apă şi oţel inoxidabil. Dar, fără Lucaci această lucrare ar fi fost
un eşec industrial; marele sculptor a dat soluţia agrenajului în 90
de grade la axul din centrul fântânii; altfel, la presiunea uriaşă a
apei, acest agrenaj ar fi fost aruncat în aer.
Constantin Lucaci a obţinut maximul ce se putea obţine de la
artă; a recunoscut-o întreaga lume. El este un fenomen şi acesta
trebuie studiat în şcolile de specialitate (P. C., 2003, Info Puls).
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ajur, cu flori poleite, iar sus, pe fiecare din două ale ei canaturi, e
câte un medalion oval, cu o figură colorată, înfăţişând Buna
Vestire. Sub aceste chipuri e săpată inscripţia slavonă: „Uşa
aceasta s-a făcut de ieromonahu! Vasile, în zilele lui Io Matei
Basarab voievod, la anul 7162”. Ea prevesteşte o primă treaptă a
sculpturii în lemn a secolului al XVII-lea. Ridicată de la Mănăstirea Bistriţa în luna iulie 1910, de Spiru Haret şi Petre
(sec. al XV-lea); Şcoala zugravului Dobromir (sec. al XVI-lea); Gârboviceanu, uşa a fost dusă la Muzeul Casei Bisericii din
Şcoala brâncovenească, Şcoala lui Ioan Zugravul (sec. al XVIII- Bucureşti, de unde i s-a pierdut urma.
Printre alte obiecte sculptate în lemn, existente la Bistriţa,
lea) şi Şcoala monahului Partenie (sec. al XIX-lea).
menţionăm
Uşile brâncoveneşti de la vechea biserică; donate de
Mănăstirile acordau o importanţă majoră şi sculpturii. Arta de
Constantin
Brâncoveanu, în anul 1688, au dimensiunile de
a reda plastic figuri, imagini, idei sau sentimente, sculptura a fost
1,95/1,24
cm,
fiind executate de meşterul Basili Iarock Shigir,
practicată în toate mănăstirile şi schiturile; monahii ornamentau
potrivit
autografului
în limba latină. O inscripţie în limba slavonă,
obiecte cultice, ca tâmple, iconostase, cruci, potire, clopote şi
săpată
în
partea
inferioară
a celor două canaturi, menţionează că:
rame de icoane, cărora le imprimau cele mai variate forme artis„S-au
făcut
aceste
uşi
de
Constantin Brâncoveanu vel logofăt,
tice, folosind materiale diferite, ca lemnul, piatra, marmora, mefiind
egumen
Paisie
arhimandrit
în anul 7196, luna iulie, zile 12”.
talul, osul şi altele.
După
demolarea
vechilor
construcţii,
uşile au fost înstrăinate; caOperele sculptate, deşi puţine la număr, păstrate la Mănăstirea
natul
din
stânga
a
fost
dus
la
Mănăstirea
Arnota, adaptat prin tăBistriţa, atestă totuşi că aici a funcţionat, împreună cu celelalte
iere
la
spaţiul
uşii
de
la
intrarea
în
biserică
şi montat acolo, iar
renumite şcoli, şi o Şcoală de sculptură, din care s-au conservat
cel
din
dreapta,
la
biserica
Schitului
Peri
din
satul Bistriţa.
câteva piese, atât în lemn cât şi în piatră.
De asemenea, în
De-a lungul secolelor, cea
secolul
al XIX-lea se
mai largă răspândire a cunoscut Petre Cichirdan şi Felix Sima, împreună cu Veniamin Micle
afla
la
Mănăstirea
sculptura în lemn. Uşor de preBistriţa
o
Tâmplă de
lucrat, lemnul are totodată exlemn,
a
cărei
provecelente
însuşiri
plastice,
nienţă
nu
i
se
cupermiţând multiple modelări arnoaşte.
Cert
este
că,
la
tistice, practicate atât în arta
19
martie
1858,
locuicultică, cât şi în cea populară.
torii satului Băbeni
Din nefericire, materialul fiind
solicită egumenului
uşor perisabil n-a rezistat totIeronim „o tâmplă de
deauna intemperiilor, motiv
biserică ce se află în
pentru care nu s-au conservat
păstrare la sfânta
multe exemplare vechi. Totuşi,
Mănăstire Bistriţa”.
Mănăstirea Bistriţa se impune şi
În zona Mănăstirii
în acest domeniu cu o serie de
Bistriţa,
s-a practicat
piese, cele mai vechi datând din
şi
sculptura
în piatră,
secolul al XVII-lea.
reprezentând
mai ales
Una dintre remarcabilele lucrucii
monumentale,
majoritatea
executate
din
porunca
şi
cheltucrări de sculptură, păstrată în tezaurul cultic al Mănăstirii Bistriţa,
iala
egumenilor;
au
existat
şi
pietre
funerare
şi
pisanii,
dintre
care
este Tâmpla bisericii Bolniţei, realizată în anul 1634 de egumeunele
se
păstrează,
iar
altele
au
dispărut.
Dintre
ele,
se
mai
păsnului bistriţean Vasile ieromonahul. Recunoscut ca strălucit reprezentant al acestei şcoli, el a condus destinele Mănăstirii trează următoarele:
Piatra tombală a lui Pârvu II. Singura piatră tombală păstrată
aproximativ trei decenii (1629–1658), deci şi Şcoala, bucurândula
Bistriţa
este cea a marelui ban Pârvu II Craiovescu, din 1529;
se de paşnica domnie şi ocrotire a voievodului Matei Basarab
fără
ornamente,
având numai scrisul în relief, ea se păstrează în(1632–1654). Născut la Râmnicu Vâlcea, într-o familie de trancastrată
în
zidul
din gangul de sub actuala clopotniţă. Dacă ea a
silvăneni, stabilită în localitate, apare prima dată la 15 iunie 1629
fost
lucrată
la
Bistriţa,
înseamnă că aici a funcţionat, la începutul
ca egumen al Mănăstirii. Personalitate cu remarcabile calităţi gossecolului
al
XVI-lea,
o
şcoală de sculptură în piatră, fapt adeverit
podăreşti şi administrative, egumenul Vasile ridică prestigiul ecoşi
de
alte
piese,
dispărute,
cum a fost Piatra de mormânt din anul
nomic al sfântului locaş prin apărarea privilegiilor şi a
1520
a
marelui
ban
Barbu
Craiovescu,
devenit Pahomie monahul,
proprietăţilor primite de la ctitori şi binefăcători, unele cotropite
şi
Piatra
de
mormânt
a
voievodului
Moise
Vodă, din 1530.
între timp de anumiţi boieri. În acest sens, are procese chiar în
Pisania
brâncovenească,
ce
datează
din
anul 1683, fiind sculfaţa voievodului, cum a fost cel din 17 octombrie 1645, cu vel
ptată
cu
minunate
litere
chirilice
în
relief,
iar
în partea de jos are
clucerul Preda Brâncoveanu – nepot de vară al lui Matei Vodă –
câteva
motive
decorative.
Se
păstrează
în
acelaşi
loc, din gangul
care acaparase vadurile de la vama Potelul.
clopotniţei,
deasupra
pietrei
tombale
a
banului
Pârvu.
Calităţile organizatorice ale egumenului Vasile ieromonahul
Crucea arhimandritului Antonie, ridicată în anul 1756, întru
erau completate cu cele artistice, fiind un iscusit sculptor în lemn,
cinstea
Sfântului Ierarh Nicolae, de fostul egumen bistriţean
cum denota Tâmpla menţionată. Operă de mare valoare artistică,
Antonie
arhimandritul. Crucea este o lucrare monumentală, ludin nefericire nu s-a păstrat întreagă. În ansamblul ei, un loc
crată
artistic,
având inscripţie şi pomelnic. Ea a fost fixată la locul
aparte ocupă uşile împărăteşti; terminate sus în acoladă, sunt îmnumit
„Crucea
de piatră” sau „Crucea de Sudos” şi transportată
părţite în două câmpuri; cel de sus ocupă o treime, având în centru
ulterior
în
cimitirul
comunei Costeşti, unde se păstrează şi astăzi.
scena Bunei Vestiri, redată în două iconiţe: una cu Sfânta Fecioara
Textul
relatează
că:
„Această cruce a fost ridicată de arhimandriMaria, alta cu Sfântul Arhanghel Gavriil; ele sunt înconjurate pe
tul
Antonie
proegumenul
Bistriţei în vremea bine-credinciosului
trei laturi cu bogate crenguţe şi flori stilizate. În
voievod
Io
Costantin
Nicolae,
anul 7265”.
câmpul cel mare rămas liber, se află câte o formă
Crucea
egumenului
Ştefan.
Ridicată într-o vie a Mănăstirii,
ovoidală pe fiecare canat, iar deasupra lor, scoase în
în
anul
1781,
de
egumenul
Ştefan
arhimandritul, este o cruce de
relief puternic, două rozete suprapuse formând o
proporţii
impunătoare
cu
dimensiunile
de 235/72 cm; ea are urcruce compusă din patru petale stilizate. De o parte
mătoarea
inscripţie:
„În
numele
Tatălui
şi al Fiului şi al Sf(â)ntuşi de alta, precum şi sus şi jos, sunt alte flori. Dinspre
lui
D(u)h,
amin.
Ridicatu-s-a
această
cinstită şi (de) viaţă
vârful florilor laterale, de lângă două mici stele sufăcătoare
c(r)uce
de
robul
lui
D(u)mnezeu
Ştefan arhimandritul,
prapuse, pleacă în afară împletindu-se tulpinile unor
egumenul
Bistriţei,
întru
cinstea
şi
lauda
Sf(i)ntei Adormiri a
flori care, după ce străbat decoraţiunea centrală, se
Preasf(i)ntei
de
Dumnezeu
Năs(că)toare
şi
pururea Fecioarei
îndreaptă una în sus, iar alta în jos, terminându-se
Maria
şi
a
Sf(â)ntului
Grigorie
Decapolitul,
ca
să fie veşnică pocu o rozetă mai mică; acolo se întâlnesc cu un crin
menire
Sf(i)nţie(i)
Sale
ş(i)
a
tot
neamul
Sf(i)nţie(i)
Sale, în zilele
crescut din bogatele ornamente ale părţii inferioare.
prealuminatului
d(o)mn
Io
Alexandru
Ipsila(n)t
vodă
şi în vremea
Deasupra uşilor împărăteşti şi diaconeşti, un chenar
păstoriei
Preasf(in)ţit(ului)
mitropolit
al
U(n)grovlahie(i)
Chiri(u)
cu ornamente florale se termină în acoladă; urmează
chir
(Grigorie),
fi(i)nd
arhiereu
scaunului
Râmnicului
al doilea rând de flori stilizate în frumoase rozete şi
frunze ca de lujer sub partea de jos a icoanelor praz- Preasf(i)nţ(itu)l pări(n)tele chir Filaret. Şi s-a ridi(ca)t această
nicare. Chenarul de sus este bogat umplut cu flori, cruce în via Mănăstirei Bistriţei, la luna lu(i) mai şi leat 1781”.
Crucea de la Stog, iniţial a fost amplasată pe vârful Stog, de
şi din loc în loc, grupuri de câte două animale ţin
unde
– potrivit relatărilor localnicilor din Bistriţa – a fost adusă
toartele unui coş cu flori. Deasupra tâmplei, crucea,
şi
aşezată
în faţa bisericii Mănăstirii Bistriţa, unde se păstrează şi
având de o parte şi de alta cele două icoane, se spriastăzi.
jină pe gura deschisă a unor animale sculptate.
Puţine la număr, dar diversificate ca profil, aceste piese
Altă operă a aceluiaşi egumen sculptor, Vasile
sculpturale
demonstrează că la Mănăstirea Bistriţa a funcţionat
ieromonahul, este Uşa bisericii Bolniţei, realizată în
timp
de
mai
multe secole o renumită Şcoală de sculptură, atât
anul 1654. Alexandru Odobescu o descrie astfel:
în
lemn
cât
şi
în piatră.
„Uşa bisericii e de însemnat, fiind de lemn săpată

ŞCOALA DE SCULPTURĂ DIN
MĂNĂSTIREA BISTRIŢA
Arhim. Veniamin MICLE

M

arii organizatori ai
monahismului, optând pentru mănăstiri cu viaţă
de obşte, au aşezat la temelia
acestor instituţii bisericeşti
principiul rugăciunii şi al muncii. Alături de pravila în comun
sau particulară, precum şi a
muncii manuale sau rucodelia
necesară câştigării întreţinerii,
Rânduielile monahale prevăd şi
alte preocupări zilnice pentru
călugări; între ele, se înscriu
traducerea şi redactarea cărţilor
cultice, religioase şi de cultură
generală, precum şi caligrafia, miniatura, pictura şi sculptura.
Acest gen de activitate s-a desfăşurat de-a lungul secolelor în chilii sau în spaţii anume amenajate: scriptorii, biblioteci şi ateliere.
Tinerii deprindeau cultura şi arta de la cei mai în vârstă, iar când
numărul ucenicilor creştea, grupul primea numele de şcoală.
Pe teritoriile româneşti, întâlnim şcoli mănăstireşti destul de
vechi. Prima, atestată documentar, este cea de la Mănăstirea
Cenad-Arad, din secolul al XI-lea, continuată de altele în secolele
următoare; în jurul anului 1400 apar şcoli de grămătici, cu rol
educativ şi social-cultural, asemănătoare celor de „grammatici”
sau „ars notaria” din Franţa, Ţările de Jos, Ţările germanice şi
Ungaria.
Mănăstirea Bistriţa, ca toate celelalte din zona creştinismului,
a promovat asemenea şcoli pentru călugări. Creaţiile lor culturale
şi artistice mărturisesc până astăzi despre profunzimea trăirii şi
gândirii lor, precum şi despre hărnicia şi devotamentul cu care sau consacrat slujirii lui Dumnezeu şi răspândirea spiritualităţii ortodoxe şi româneşti în viaţa poporului nostru.
Pentru promovarea culturii, în această Mănăstire au funcţionat
o serie de şcoli, specifice epocilor respective. Astfel, spre sfârşitul
secolului al XV-lea întâlnim Şcoala de cultură slavonă; în secolul
al XVI-lea apare Şcoala slavo-română, iar în secolul al XVIIIlea, triumfând definitiv limba română, se înfiinţează Şcoala
românească.
Mănăstirea Bistriţa a promovat şi arta caligrafiei şi a miniaturisticii necesară copierii şi împodobirii artistice a manuscriselor.
Astfel, la începutul secolului al XVI-lea, funcţiona renumita
Şcoală de caligrafi şi miniaturişti, de unde au rezultat cele mai
frumoase scrieri din Oltenia, cum sunt: „Tetraevanghelul postelnicului Marcea” şi „Evangheliarul egumenului Misail”. Şcoala
şi-a continuat activitatea până la mijlocul secolului al XIX-lea.
Printre îndeletnicirile artistice ale monahilor, se ştie că pictura
ocupă un loc preferat; realizată cu penelul, dar şi cu sufletul, este
o preocupare pe cât de artistică pe atât de cultică. Executată pe
lemn sau pânză, pe zidurile monumentale sau modeste ale bisericilor, ea a fost practicată de-a lungul secolelor, îmbogăţind patrimoniul naţional cu opere nemuritoare ca simţire artistică şi
realizare estetică. La Bistriţa, Şcoala de pictură a fost ilustrată de
mai multe curente, fiind grupate în: Şcoala anonimă de pictură

Tablou votiv din Bolniţa
bistriţeană
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udeţul Prahova, atestat documentar în anul 1482, este fascinant prin frumuseţea locurilor sale,
prin oamenii săi, prin istoria sa.
Peisajele sale montane au atras atenţia
domnitorului Carol, viitorul rege al
României, determinându-l să aleagă
Sinaia pentru stabilirea reşedinţei sale
de vară. Una din localităţile acestui
judeţ, în aparenţă neînsemnată, este şi
orăşelul Vălenii de Munte, situat pe
valea râului Teleajen, care avea să-şi
identifice existenţa cu cea a unui geniu
ştiinţific şi cultural, născut pe plaiurile
Bucovinei, la Botoşani. Nostalgia
locurilor natale, precum şi dorinţa de
a scăpa de zgomotul capitalei, l-au determinat pe marele istoric de
renume mondial, Nicolae Iorga, să caute o zonă de refugiu creator,
în care să desfăşoare o activitate cultural-patriotică în sferele măreţe
ale gândirii şi faptelor sale. Impactul său cu această localitate avea
să se producă în anul 1907, cu ocazia unei vizite făcute cumnatului
său, Ştefan Bogdan, unde avea să descopere „un patriarhalism
desăvârşit, o pace, o bună înţelegere românească şi o armonie
întârziată”, după cum el însuşi mărturisea în autobiografia sa „Orizonturile mele. O viaţă de om aşa cum a fost”.
Aşa se face că viaţa lui Nicolae Iorga va fi legată de Vălenii de
Munte începând cu anul 1908 şi până la sfârşitul său tragic din
noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1940, când a fost ucis în mod bestial de legionari la Strejnic, lângă Ploieşti. Un „Noiembrie însângerat”, aşa cum spunea scriitorul Haralamb Zincă, în care
raţiunea a cedat barbariei, între victimele masacrate de legionari în
acea zi fatidică numărându-se şi savantul Nicolae Iorga. Numele său
va rămâne însă neşters din istoria mondială şi din conştiinţa tuturor
românilor adevăraţi, dar mai cu seamă din inima şi din memoria
vălenarilor, care au devenit şi au rămas nemuritori împreună cu profesorul Iorga, despre care au rămas să vorbească, peste timp,
Aşezămintele sale din Văleni.
Între aceste aşezăminte culturale de la Văleni, se numără şi casa
în care a locuit Nicolae Iorga, care a fost „un tărâm de zămislire, de
mari opere şi acţiuni îndrăzneţe, loc de aleasă primire pentru multe
şi mari personalităţi din ţară şi din afară”, după cum spunea un pasionat cercetător ploieştean, şi care, la un sfert de veac de la moartea
sa, în 1965, a devenit Muzeul memorial „Nicolae Iorga”. Pentru aşi face datoria de conştiinţă faţă de cel care a scris 1250 de volume
într-o singură viaţă, acest muzeu din Vălenii de Munte a organizat,
începând cu data de 5-7 iunie 2006, când se împlineau 135 de ani
de la naşterea profesorului Nicolae Iorga, Sesiunea Naţională de
Comunicări ştiinţifice „Rolul muzeelor memoriale în muzeografia
românească”, ajunsă anul acesta la ediţia a VIII-a. De ce la această
dată? Pentru că, aşa cum arată actul de naştere, la 5 iunie 1871 a
venit pe lume copilul „Nicu N. Iorga, de sex masculin, de religie
ortodoxă... la orele 12 din noapte, în casa părintească în oraşul
Botoşani, din strada Copoului”. Iată, aşadar, că adevăratul nume al
savantului a fost Nicu, motiv pentru care el, neacceptând acest
nume, a semnat totdeauna N. Iorga.
Lucrările actualei ediţii a Simpozionului, care a reunit istorici,
muzeografi, profesori, preoţi din toată ţara, s-au desfăşurat în
clădirea care găzduieşte la ora actuală Muzeul de artă religioasă
„Nicolae Iorga”, înfiinţat în anul 1999, clădire în care, la 19 august
1922, Iorga înfiinţa şcoala de Misionare Morale şi Naţionale
„Regina Maria”. Această şcoală, ridicată cu sprijinul material al
românilor din SUA şi al Băncii locale „Almăşeanu”, avea drept scop
crearea unor „misionare” culturale şi morale în mediul rural, de care
satele noastre aveau stringentă nevoie. Cursantele erau tinere
învăţătoare, alese dintre cele mai bune, din toate regiunile ţării
(românce, săsoaice şi unguroaice) şi veneau aici spre a fi educate
timp de un an în spirit pedagogic nou, ştiinţific şi mai ales patriotic.
Se dorea ca şcoala să iasă în afara şcolii, femeia să-şi capete
adevărata menire în societate, să-şi câştige un orizont în domeniul
cultural şi o direcţie sănătoasă în viaţă.
Ca o continuare a tradiţiei, astăzi, această clădire adăposteşte o
expoziţie de artă religioasă, ea cuprinzând exponate de o valoare
deosebită: icoane pe lemn din secolele XVIII-XIX, o icoană pe
pânză adusă de la Ierusalim, sfeşnice de argint şi alamă, cruci din
lemn şi metal, diferite veşminte preoţeşti, potire din argint aurit,
carte veche bisericească, scoarţe de lână, candele. În această
atmosferă de sfinţenie, gazdele au rostit un cuvânt de bun venit
oaspeţilor, din partea Muzeului memorial „Nicolae Iorga” (Claudia
Giannotti şi Daniela Moraru), a Muzeului Judeţean de Istorie şi
Arheologie Prahova şi a Consiliului Local Vălenii de Munte. În continuare, prof. univ. dr. Constantin Găucan, preşedintele Clubului Istoricilor din Prahova, care a crescut în umbra lui Nicolae Iorga la
Văleni, a evocat o mulţime de amintiri legate de familia savantului

şi a prezentat istoricul bisericii Sf. Nicolae-Tabaci, o biserică monument istoric ridicată de breasla tăbăcarilor veniţi din Ardeal. Un
alt mare istoric al Prahovei, prof. univ. dr. Petre Ţurlea, care a fost
custode la Muzeul „Nicolae Iorga” din Văleni şi şi-a dedicat viaţa
studiului istoriei şi al vieţii lui Iorga, a făcut o retrospectivă istorică
cu o sută de ani în urmă, vorbind despre al doilea război balcanic
(1913), temă despre Institutul de Cercetări Istorice Sud-Est
Europene, înfiinţat de Iorga tot în 1913.
Prelegerile participanţilor, susţinute pe parcursul a două zile, au
constituit adevărate lecţii de istorie şi patriotism, abordând
personalităţi şi momente ale istoriei nationale, fiecare cu amănunte
întemeiate pe documente, din diversele zone ale ţării. S-a scos în
evidenţă nevoia valorizării la cote cât mai înalte a patrimoniului nostru cultural-naţional, prin care ne afirmăm identitatea şi vechimea
noastră pe aceste meleaguri, şi care ne ajută să luptăm împotriva
globalizării. „Indiferent de ce ne aduc alţii, noi vom rezista tot prin
ceea ce avem noi specific”, după cum spunea şi N. Iorga. De asemenea, s-a propus ca pe viitor să fie o mai strânsă legătură între muzee,
biblioteci şi scoli, prin organizarea de expoziţii itinerante, pentru ca
elevii să cunoască istoria ţării, după îndemnul lui N. Iorga: „Orice
epocă de cultură ce se încheie lasă în floarea uscată seminţele vremii
nouă; nu le risipiţi!”
Urmând recomandările profesorului Iorga, care menţiona în
Statutul Şcolii de Misionare Morale şi Naţionale „Regina Maria”
una dintre intenţiile sale: „Cunoaşterea Ţării prin excursii, care să
înveţe pe eleve a-şi da seama de frumuseţile naturii româneşti şi de
valoarea monumentelor istorice”, organizatorii simpozionului au
oferit participanţilor ocazia unei excursii documentare pe Valea
Teleajenului, pe drumul plin de istorie care face legătura cu Ardealul
şi care trece prin Săcele spre Braşov. Am vizitat Mănăstirea Suzana,
care datează din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, fiind
întemeiată de o ardeleancă din Săcele, judeţul Braşov, pe nume
Stanca Arsicu. Aceasta provenea dintr-o familie înstărită de mocani;
la vremea cuvenită se căsătoreşte, dar rămâne văduvă în foarte scurt
timp. Într-o zi, Stanca Arsicu împreună cu servitoarele şi cu cărăuşii
ce o însoţeau, după ce au trecut munţii prin pasul Bratocea, lăsând
în urmă muntele Ciucaş şi Cheia Munţilor şi îndreptându-se spre
Vălenii de Munte, din pronia divină nimeresc într-o poiană deosebit
de frumoasă şi luminoasă din mijlocul codrului. Aceasta se numea
Poiana Cornul Caprii, unde la 1740 exista un schit cu o bisericuţă
construită din bârne de lemn.
Schitul Cornul Caprii, care fusese metoc al Mănăstirii Sinaia, a
durat aproape o sută de ani, fiind distrus de către turci. După distrugerea schitului, Mănăstirea Sinaia nu l-a mai putut reconstrui,
rămânând astfel ruină. Stanca Arsicu poposeşte astfel pe această vale
în poiana schitului unde, conform tradiţiei, „are o vedenie
dumnezeiască, descoperă o
lumină cerească şi o mireasmă
plăcută îmbălsămează aerul cu
un miros neasemănat de frumos”. Pe drumul de întoarcere
se opreşte la Mănăstirea Sinaia,
unde destăinuie totul Părintelui
Stareţ Nifon Ieromonahul
(1737-1773), de la care află că
„acolo fusese o mănăstire de
călugăriţe care au trăit în acel
loc în pustnicie”, dar că
„mănăstirea s-a dărâmat, iar
călugărițele, unele au fost alungate iar altele chiar omorâte de
armatele unor hoarde barbare
care au intrat în ţară pe acel
drum, pentru a prăda şi a robi
poporul român”.
Stanca Arsicu, aflând această emoţionantă istorie a acestui loc,
se călugăreşte la Mănăstirea Sinaia, unde primeşte numele de
Suzana. Apoi, ea îşi vinde toate casele şi proprietăţile de la Săcele,
îşi ia cu sine averea şi, împreună cu alte doritoare de viaţă monahală,
începe reconstruirea schitului, care va deveni Mănăstirea Suzana,
după numele fondatoarei sale.
Lăsând în urmă această oază de linişte şi de spiritualitate
românească, am poposit în staţiunea climaterică Cheia, care aparţine
de comuna Măneciu, judeţul Prahova, fiind situată la o altitudine de
860-900 m, în mica depresiune cu acelaşi nume de la poalele
munților Ciucaş, într-un minunat cadru natural, la confluenţa Teleajenului cu pârâul Tâmpa. Aflându-se aproape de pasul Bratocea,
unde era frontiera ce separa odinioară Valahia de Transilvania, în
această localitate veneau adesea cei prigoniţi în Imperiul AustroUngar. Între aceştia, s-a aflat şi un grup de ciobani tot din Săcele,
judeţul Braşov, ei ridicând pe la 1770 o bisericuţă din lemn la Cheia.
Aceasta a fost distrusă la 1777 în timpul războiului ruso-turc, fără a
se mai păstra nimic din ea. În 1790 a fost ridicată o altă biserică de
lemn, cu mult mai mare, dar şi aceasta a fost mistuită de flăcări, în
1832, de la o lumânare uitată aprinsă. Dar, când Dumnezeu închide
o uşă, deschide o fereastră. În 1835, doi fraţi de sânge, Damaschin

şi Justin Bârsan, din Poiana Sibiului, vor ridica actuala biserică,
închinată Sfintei Treimi. Aceştia au fost ciobani şi, dintr-o chemare
lăuntrică de a-şi dărui viaţa lui Dumnezeu, şi-au vândut turmele şi
averile şi în patru ani au construit biserica, aceasta fiind sfinţită la
20 iulie 1839 de Episcopul Chesarie al Buzăului. Donaţia episcopului avea să fie aici catapeteasma bisericii, executată în Austria şi
suflată în aur, ea fiind pictată de pictorul Gheorghe Tattarescu (18201894).
Istoricul fascinant al acestui momunent istoricşi de artă a fost
prezentat de părintele Porfirie, ghidul mănăstirii, care ne-a spus că
Damaschin a fost şi primul stareţ al acestui sfânt lăcaş. Cei doi ctitori, fraţii de sânge Damaschin şi Justin, au fost îngropaţi în biserică,
în dreapta şi în stânga sfântului altar, dar nu se ştie exact unde sunt
mormintele lor. Am găsit aici o linişte desăvârşită, locuri şi oameni
primitori, care ne-au oferit o pace sufletească şi o dorinţă de a
rămâne pentru totdeauna acolo, unde parcă timpul s-a oprit în loc,
departe de lumea dezlănţuită aflată dincolo de zidurile mănăstirii.
Aşa se explică faptul că localitatea Cheia a atras pe unul dintre
cei mai mari oameni de ştiinţă ai ţării noastre, din păcate prea puţin
cunoscut în mediile largi ale societăţii. Este vorba de Francisc Iosif
Rainer, ctitorul instituţionalizării antropologiei în România, care a
fost profesor, medic, antropolog, fondatorul Institutului de
Antropologie Bucureşti si membru de onoare al Academiei Române.
Fiind de origine austriacă, el s-a născut la 28 decembrie 1876 la Rohozna, Republica Moldova şi a decedat la 5 august 1944 la
Bucureşti. A fost un cercetător asiduu al organismului uman şi al
fiinţei umane în toate manifestările şi contextele ei (biologic, social,
economic, cultural, etnic). Rezultatele cercetărilor sale, bazate pe
studierea a peste 6000 de cranii umane, sunt şi astăzi folosite în
criminalistică, pentru a stabili tipurile de oameni după caracteristicile acestor cranii. A fost profesorul lui George Emil Palade, savant,
medic şi biolog, singurul român laureat al Premiului Nobel pentru
medicină (1974). În casa în care a locuit şi a cercetat el, la Cheia, se
află Muzeul de Antropologie „Francisc Rainer”, unic în ţară, unde
vizitatorii pot intra în comuniune cu preocupările şi cu gândurile lui,
acestea din urmă devenind adevărate aforisme sau cugetări
filosofice, izvorâte dintr-o laborioasă muncă de cercetare. Dintre ele,
mi-au reţinut atenţia câteva. „Ştiu că sunt lucruri care nu se iartă.
Sunt legături rupte care nu se mai înnoadă, ori tocmai dacă se
înnoadă, rămân noduri”. „Cel mai mare bun în viaţă sunt limpezimea
şi seninătatea sufletească cu care trăim fiecare clipă”. „Gândul care
mă stăpâneşte: să nu pier, când voi pieri, ca un nevrednic, adică în
starea tuturor nevrednicilor”. „Ceea ce alţii numesc decepţie, la mine
se cheamă eroare calcul, adică apreciere greşită datorită unor
cunoştinţe insuficiente, observaţie inexactă sau ambele”.
Din nefericire, cel care dorise ca rezultatele cercetărilor lui să
fie folosite în societate pentru a se lua măsuri de prevenire a unor
boli, Francisc Rainer, pleacă din această lume răpus de tuberculoză,
în timp ce căuta să descifreze cauzele acestei boli.
Tot la Cheia am vizitat muzeul „Flori de mină”, înfiinţat în anul
2002 în acest colţ de rai de la poalele Vârfului Zăganu (1883 m). El
adăposteşte peste 300 de exponate,
de o mare varietate a formelor şi cu
o cromatică splendidă, având diverse denumiri: cuarţ, calcit,
stibină, pirită, baritină, stibină,
agat, fiecare cristal cu le-genda lui.
Ele s-au format în urma unui seism
puternic care a avut loc cu peste 12
milioane de ani în urmă, lava
vulcanică pătrunzând in cavităţi şi
luând diferite forme, care mai de
care interesante şi mai atrăgătoare.
Piesele expuse provin din minele
Maramureşului (Baia Mare) şi constituie un punct de atracţie mai ales
pentru cei preocupaţi de cristaloterapie, adică de vindecarea unor boli
fizice şi psihice cu ajutorul acestor
flori de mină sau cristale care emit
anumite energii.
Acestea sunt doar o mică parte din frumuseţile şi din punctele
de atracţie ale judeţului Prahova. Nu este de mirare faptul că oameni
de seamă ai României s-au născut pe aceste meleaguri binecuvântate
de Dumnezeu ori s-au stabilit aci, atraşi de o forţă tainică şi
irezistibilă, favorabilă activităţii creatoare, precum N. Iorga. De
apreciat faptul că locurile, care au rămas aceleaşi, sunt puse în valoare de oameni minunaţi care slujesc actul cultural, care prin munca
lor, de cele mai multe ori neremunerată la justa ei valoare, fac acest
lucru din pasiune, pun suflet în ceea ce fac, pentru că aşa le dictează
conştiinţa, bunul simţ şi dreapta judecată. Acesta este secretul
asigurării perenităţii faptelor noastre şi al nemuririi spiritului în
starea de fericire, şi anume intrarea în comuniune cu marii înaintaşi,
fiind şi noi astre mai mici pe lângă câte un luceafăr, pentru a reflecta
la rândul nostru lumină celor de lângă noi. Procedând astfel, vom
împlini şi cuvântul Mântuitorului, care este Lumina lumii: „Încă
puţină vreme Lumina este cu voi. Umblaţi cât aveţi Lumină, ca să
nu vă prindă întunericul. Căci cel ce umblă în întuneric nu ştie unde
merge. Cât aveţi Lumina, credeţi în Lumină, ca să fiți fii ai Luminii”
(Ioan XII, 35-36).
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TANIA NICOLESCU: „PAGINI ARSE”
Simion-Petre CICKIRDAN

D

in start, trebuie să-i mulţumim Taniei Nicolescu pentru cartea pe care a scris-o şi ne-a
trimis-o, nu de multă vreme, de
acolo de la Tulcea - unde activează
şi scrie domnia sa, şi, care, intitulată
fiind: „Pagini arse” a apărut la Editura „Ex Ponto” în 2013 sub îngrijirea lui Ovidiu Dunăreanu...
Tulcea, un oraş care are multedestule legături cu Vâlcea noastră;
acolo trăieşte şi crează Angela Tomazelli; şi-a desfăşurat activitatea - de început - şi plină de succes pictorul Tudor Popescu; şi, da, surpiză plăcută, Teodor Coman Primsecretarul nostru de partid al anilor 80 - a fost pe acelaşi post,
înainte, la Tulcea! Am ieşit puţin din natura cărţii Taniei Nicolescu, pentru că, iată, Tulcea, nu numai că are ceva legături cu
Râmnicul Vâlcea, dar, aşa cum la noi Capela şi Oltul se identifică
cu oraşul, tot aşa, şi la Tulcea, Dunărea măreaţă se identifică cu
acest oraş, dar şi cu frumoasa ei deltă! şi, politicile locale, care
ne-au permis să avem, în comun, cetăţeni de mare valoare...
Cărţile Taniei Nicolescu, prin publicaţiile noastre, culturale,
lunare şi trimestiale: „Cultura vâlceană” şi „Povestea vorbii 21”
au fost prezentate cititorilor din din cele două municipii, dar, şi
prin reflexie, pasionaţilor de literatură din capitală...acestea-cărţile, bucurându-se de o bună primire...
Noi am apreciat şi naraţiunea, şi tarea poetică a Taniei
Nicolescu, cartea de faţă, consacrând-o în domeniul prozei.
Autoarea are un simţ al răspunderii şi un spirit de observaţie,
ambii, vigilenţi-uneori de duritate maximă-asupra redării realităţii, cum rar am întâlnit, şi o prezintă - datorită înclinaţiei pe care
o are (în particular) pentru naraţiune şi (în general) pentru psihologie - în termenii pe care toată lumea nu poate decât să-i aprecieze!...Felicitări, Tania, pentru povestirile scrise, din partea
noastră, care am avut plăcerea să citim această carte, şi care, aici,
la Râmnicu Vâlcea, am fost mai mulţi!...aprecierea fiind unanimă!
Intrând mai profund în atmosfera cărţii, nu o să ne spunem
toate ideile-gândurile-pe care ni le-a trezit lectura, dar, ca să fim
mai convingători în argumentaţia la aprecierile pe care deja leam făcut, o să amintim câteva... Iată, spre exemplu, în „Ceaşca
de ceai”, o povestire în care autoarea surprinde extraordinar
această realitate a omului-femeii-aflat în braţele ucigătoare ale
bolii de cancer (un răspuns necruţător la actuala criză din sănătate-lipsa medicamentelor pentru ameliorarea acestei boli) aflat
în faza de implacabil-fără leac; ...bolnav care părăseşte treptat
viaţa, dând senzaţia că nu este invers, boala, consumându-l treptat; ...şi, care, în cazul femeii, se simte până şi în mâncarea gătită
(fără dragoste-energie dăruită!). O reflecţie, care ne impune o
alta-ca o supra înţelegere a contextului: dragostea (ca acţiune)
pentru tată, spre maturitate, întăreşte mai mult individul, decât
dragostea pentru mamă...şi ele, dragostele, nu sunt niciodată împreună; ...aceasta din urmă se manifestă până la douăzeci de ani,
iar prima (pentru tată), după această vârstă.

În cartea Taniei Nicolescu femeia joacă un rol (este subiect)
decisiv; aproape, bărbatul fiind complet neglijat; el preocupă mai
puţin autoarea, despre care mai spunem - poate exagerat, că nu
se fereşte în etalarea experienţelor şi sentimentelor proprii... Da,
acesta-i sensul literaturii de astăzi: text scurt şi cuprinzător; productiv!...şi, neapărat cu trimitere la experienţă: „Şi mai aflase de
la reputata specialistă în medicină alternativă, nu numai că focul,
căldura, reprezintă energia masculină iar recele, energia feminină,
dar şi că, atunci când găteşti, infuenţezi energetic şi că este mai
bine să nu fii bolnav sau trist atunci când o faci, pentru că această
energie se va transmite celorlalţi”(pag 6, aliniatul 2 ). Sau, tipic
pentru caz: „-Mi-e sete-spuse Eliza, cuprinsă de o ciudată oboseală. Mai este ceai? - Nu, nici n-am făcut, răspunse mama. Uite,
am suc de portocale, nu vrei? - Ei, suc de portocale! Parcă nu şti
mamă, că doar chimicale sunt în el. De ce bei aşa ceva?...Acum
când eşti bolnavă, exact asta îţi lipsea” (pag 6, aliniatul 5).
Viaţa, pentru o femeie, constituie de cele mai multe ori o reală
şi neexprimată greutate; plăcerea inexplicabilă a femeii pentru ea
şi opusul ei există, putem spune, în prezenţa unor cumplite greutăţi pe care doar fiinţa fecundă a ei ştie să le ascundă....de multe
ori, fiind la un pas de moarte! ...şi acest lucru, incredibil, aproape
la fiecare pas!!...dacă ne gândim numai la avorturile de care are
parte o femeie, în viaţă, şi afirmaţia noastră este pe deplin justificată. În „Pagini arse”, eroina ajunsă la o
vârstă respectabilă, după mai multe încercări de acest fel, are un vis... „Şi pe când
oboseala o făcea să recadă din nou în somn,
simţise ceva neobişnuit şi apoi chiar văzuse-cu ochii minţii-cum în jurul capului
său se roteau şase, sau poate şapte scame
de lumină aurie (...) apoi, tot aşa cum apăruseră, au dispărut. Se trezise şi ea, încercând să-şi explice ciudatul vis. Nu reuşise.
După un timp, povestindu-i unei persoane
apropiate visul, aceasta îi spusese: Cred că
erau copiii pe care nu i-ai mai avut. Sufletele lor, ştii, nu mor niciodată...”
Surprinzătoare fiecare povestire, atât de
reală şi moralizatoare; fiecare se autoremarcă prin una două fraze care devin definitorii-scene reprezentative de viaţă...Iată,
în „Filmul nopţii încă nesfârşite” tânăra din
provincia X, de la mare, merge la
Bucureşti pentru concursul de admitere în
facultate şi are banii de înscriere într-un
plic alb, care îi este furat în Gara de Nord...
Fata se luptă cu hoţul, banii ajung la şeful
bandei-veritabilă Bulibaşă, şi fata obţine jumătate înapoi; ambiţioasă, şi ţinând la banii
ei-economisiţi un an întreg, merge şi la Poliţie, dar, degeaba!...O
poveste admirabilă, tonică, deşi soarta omului mic, trăind în obscuritate, cetăţean normal, se află în bătaia vântului-adică este
nimic-altceva ar fi fost dacă fata era fiică de parlamentar, sau nevastă sau orice altceva care să intereseze pe poliţai, să ajungă şi
el la, să zicem, Antena 3! sau la Realitatea!... Dar, important este

Recitind Casa Umbrelor
Vasile CÎRSTEA

E

ste cel mai bun roman al marelui scriitor englez, Charles
Dickens. O incontestabilă capodoperă, nu numai a literaturii engleze, dar, totodată şi a celei universale. Am putea spune
,cu deplină îndreptăţire , că romanul Casa Umbrelor este unul de
compoziţie, în care Dickens se arată a fi nu numai un excelent
narator, dar şi un admirabil portretist.
Romanul conţine numeroase personaje , bine conturate şi bine
individualizate, fiecare având rolul său perfect determinat în
economia generală a acestuia.
Casa Umbrelor este o virulentă satiră la adresa supremei
instituţii juridice engleze, din timpul lui Dickens, şi anume, Înalta
Curte de Justiţie de la Lincoln’s Inn şi a funcţionarilor acesteia.
Astfel, tema centrală a romanului o constituie Procesul
Jarndyce, despre care autorul afirmă că durează de mai multe
generaţii şi, în pofida acestui lucru, nu se întrevede niciun semn
că el s-ar apropia de sfârşit. Nepăsarea şi incompetenţa crasă a
înalţilor funcţionari ai Curţii, în frunte cu Lordul Preşedinte,
reprezintă cauza principală a nesoluţionării acestui proces , care
durează de atâta timp.
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De asemenea, umorul fin şi subtil, precum şi ironia discretă
de care autorul face uz cu deosebită măiestrie îi servesc la ridiculizarea unor defecte de caracter, proprii unor oameni cu mai
multă sau mai puţină influenţă în grupul social din care fac parte
.
În acest sens putem cita, de pildă, pe librarul Snagsby, care,
aproape la fiecare afirmaţie pe care o face, repetă, stereotipic, expresia : ca să nu mai punem prea mult punctul pe i ... De asemenea, tot legat de el , în roman ni se spune că este secondat
îndeaproape de nevestica lui , din al cărei cuvânt nu pare să iasă.
Sau din altă perspectivă, şi anume, a stereotipiei de gesturi,
John Jarndyce, titularul faimosului proces, un adevărat gentilom,
de altfel, cu idei şi sentimente nobile, atunci când nu se simte în
apele lui îşi freacă părul cu mâna şi afirmă că iarăşi bate vântul
dinspre răsărit.
Or, mergând pe acelaşi fir, Sir Leicester Dedlock, Baronetul
– vorba inspectorului de poliţie Bucket - , este un tip rece şi distant, prizonier ireductibil al rigidelor şi pretenţioaselor lui maniere
aristocratice. Sau, de asemenea, domnul Smallweed, un bătrân
ale cărui picioare sunt paralitice, fiind purtat pe braţe de ceilalţi,
spre a se deplasa de la un loc la altul, când este prezentat de către

că fata luptă şi îşi recâştigă jumătate de bani...decât nimic?...şi
furată în plină stradă! măcar s-a răcorit puţin trecând şi pe la Poliţie... Morala sau câştigul cititorului este, însă, acele două trei
fraze care pun pecete pe filozofia acestui sistem mediocru-nenorocit întronat la români! „...nimic nu i se mai părea îngrozitor pe
lumea asta şi nimic altceva nu o mai putea face să tresară, în afară
de cuvintele taxe şi impozite (cuvinte de groază pentru oricine încerca să fie liber-să creeze ceva-să trăiască corect în noua libertate, în sfera producţiei şi a muncii la vedere-n.n) pe care noul
stat, adică ei, proaspeţii procopsiţi ai zilelor, le impuneau proştilor
care munceau (admirabil, iată câteva propoziţii cât o enciclopedie, despre dezvoltarea noastră economică - naţională! n.n). Că
doar zicala bătrânească era că tot în boul care trage, să dai. Sau,
mai adăuga ea, dacă ar fi să exprim altfel situaţia, o să spun că
din vremuri străvechi, la daci, fiii cei mai buni au fost întotdeauna
jertfiţi lui Zamolxe, pentru ca...ceilalţi, să poată trăi în voie” (pag
17, aliniatul 1). Şi iată şi un alt citat de la pagina 18, alin 2, care
defineşte relaţia dintre cetăţean şi stat: „Numai că atunci când
ajunsese cu ambele picioare pe prima treaptă a troleului, simţise
ceva. Nu ar fi putut să descrie senzaţia, dar privise instictiv spre
geantă şi constatase (...) siderată că plicul alb-biet sol al păcii între
omul de rând şi ...stat-nu mai era în interior.”
O să încheiem scurta noastră prezentare a cărţii recent apărută sub semnătura Taniei Nicolescu,
nu înainte de a spune câteva cuvinte
despre povestirea „Antreprenorul” o
savuroasă schiţă literară, care iese din
contextul cărţii, acţiunea, petrecânduse, iată-în afara spaţiului feminist-întro facultate de astăzi, normal,
particulară, de comunicare sau marketing şi, care, descrie o lecţie în care se
analizează-dezbate noţiunea de Antreprenor...O lecţie după care, despre
această noţiune, nu se va şti nimic;
mai rău, neclară, rămânând însăşi noţiunea de Afacere... Domină în acest
text comicul de limbaj şi situaţie, comică fiind întreaga realitate legată de
învăţământul nostru superior, cel instalat în patrie după 1990, şi care a
măturat o sută de ani de tradiţie a învăţământului superior românesc-unul
de cea mai înaltă calitate până în
1980!...Sigur, înainte de final, trebuie
să ne punem şi pe noi în evidenţă, în
povestirea „Zgomotul” Tania Nicolescu, descriind cu multă abilitatepoate puţin prea subiectiv- întrunirea
de la Biblioteca Judeţeană din Tulcea, de Ziua Mondială a Cărţii-2012, unde noi, împreună cu domnia sa - în principal, ne-am
prezentat ultimile creaţii literare...Dar despre acest subiect am
vorbit-punctul nostru de vedere-în Cultura vâlceană aferentă anului şi lunii în care a avut loc evenimentul, când, şi unde, am publicat această povestire...

Lecturi suplimentare
domnul Bucket domnului Jarndyce, cel dintâi îi spune celui de
pe urmă : Procentul şi dobânda e ocupaţia lui, adică e ceea ce se
numeşte cămătar. ( volumul 2 , pag.476 ). Desigur, asociind trista
lui situaţie cu reprobabila sa preocupare, nu poţi să eviţi un irepresibil sentiment de repulsie.
Se poate spune că romanul Casa Umbrelor se desfăşoară pe
două planuri, şi anume, pe de o parte se derulează naraţiunea
obiectivă a scriitorului, iar pe de altă parte, cea subiectivă a
Estherei Summerson, unul dintre personajele principale ale cărţii.
Naraţiunea se încheagă într-un fel de alternantă istorisire, între
cei doi povestitori, dar acţiunea, în ansamblu, rămâne mereu
coerentă şi unitară.
Este un stil de lucru inedit de care autorul se serveşte cu o
neîntrecută măiestrie. Cu acest strălucit roman Dickens atinge,
fără doar şi poate, maturitatea sa artistică. Citind romanul, ai impresia că scriitorul recreează lumea socială în care a trăit şi, dacă
durata vieţii i-ar fi permis, ar fi putut duce acest fabulos proces
pe foarte lungi perioade de timp.
Fără îndoială, Dickens este un adevărat geniu, arta sa narativă
fiind una singulară, plină de un farmec nesfârşit şi de o inefabilă

(continuare în pag.6)
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SVETLANA LUPU: „METAFORA IUBIRII”
Virgil Şerbu CISTEIANU

P

rin structurã mentalã şi
proces de elaborare a expresiei, cântăreţului genuin şi poetului de imaginaţie predominant
emotivă, Svetlana Lupu şi-a organizat îndelung o complexã şi
amănunţitã cosmologie, care a alcătuit substratul întregii sale
opere. Scrisul său este expresia
vastei viziuni asupra universului,
de la a cărui perspectvă a înţeles
să cuprindă întregul vieţii, rostind
acest întreg în toată plenitudinea sa interioară de nostalgia înjghebată încă de timpuriu, dar dată la iveală la maturitate pe
vremea când se afla „rob al munci” în patria lui Dostoievski,
Tolstoi, Gogol şi Esenin, apărând în faţa cititorilor săi ca o
poetă maturizată, pasionată de formele, simetriile şi sensurile
adânci ale poeziei clasice, pe care o cuprinde cu un echilibru
al expresiei, lăsând să apară adesea exaltarea şi tonul inspirat,
dar şi ( e drept, fără o abordare largă şi bine face) formele poeziei moderne.
Fără îndoială aderenţa poeziei sale la coordonatele cosmologice sunt eflorescenţe supreme ale viziunii originare. Elementele viziunii apar ca o expresie a unei formule mentale de
riguroasă elaborare cu adiacenţă la marea poezie feminină românească susţinută de Elena Farago, Magda
Isanos, Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu,
Galina Furdui, Leonida Lari ori Steliana Grama
etc.
În poemele sale, Svetlana Lupu cântă fiinţa
omului în accente de o cutremurătoare frumuseţe, privind omul şi viaţa lui ca un sunet în
marea muzică a universului, provocându-i vibraţia concordantã a tuturor armonicelor sale.
Aş spune că aştri sunt solicitaţi de poezia ei, să
devină muzicanţii acestui univers poetic. Şi destinul, în poezia Svetlanei Lupu are o funcţie cosmică. Sunt un cântec zbuciumat/ între sol şi lună
plină,/ cu destin de vis curmat/ o captivă fără
vină?(Cine sunt? p.15)
În altă poezie: O fugă-n ieri e jocul nostru
de vocale/ un zbor nocturn legaţi cu sforile de
zmeu,/ în miez de toamnă-ploaie caldă cu petale,/ spre tine-punte din culori de curcubeu
(Culorile curcubeului, p. 27) Poeta crede şi prin
credinţă speră. În poezia Svetlanei Lupu, speranţa este legată
de o doleanţă încă nerealizată şi este aţintită spre viitor. Aşteptarea, anticiparea pot fi observate în poeziile ei.
În altă poemă îşi creeazã destinul în ziua a şaptea, fiindcă
deunăzi s-a fãcut cam strâmt în calendar/ nu mai încap duminicile/ şi am creat destin duminical/ ... se îmbulzesc de-aseară
agitate/ o sâmbătă şi-o vineri după-amiază (Destin, p. 74).
Analizează, în unele poeme locul pe care speranţa o are în
numeroasele sfere ale vieţii afective ale omului şi constată că
uneori destinul e „ucis” şi omul nu va putea ajunge niciodată

la realizarea intenţiilor sale, ca de exemplu în dragoste, în prietenie, etc. Dar, tot ea ne spune că speranţa e întotdeauna necesară omului. Ieri jumătăţi eram dintr-un întreg,/ singurătăţii
azi mai cos o zdreanţă,/ de-amurgul ud cărările îmi leg:/ tu
ai ucis o ultimă speranţă (Speranţe ucise, p. 36).
Lirismul Svetlanei Lupu prin iradiere emotivă, intonează
un imn închinat sferelor, alcătuieşte matricea universală care
conţine, explică teoretic şi călăuzeşte obârşia tuturor poeziilor
sale care sunt opera unui spirit inteligent, care recunoaşte şi
îşi face din ea un templu: De ploaie fug în poezie/ şi cenuşiul
colorez/ în purpuriu, albastru, verde:/ şi-mi este dor, aştept,
visez...(Refugiu în poezie, p. 19). Iată cum dorul o aduce în
poezie pentru că dorul rotunjeşte poeziile sale cu stropii de
rouă puri ai dimineţilor trăite printre străini şi îi dă lumina luminilor prin care să vadă: C-aşa-i Moldova mea la mineacasă:/ cu demnitate fără buzunar,/ cu verb cam scund, la
portu-i nefaloasă,/ de dor purtată ca poet hoinar (Dor de ţară,
p. 25). E vorba de acea provincie a Moldovei numită Basrabia
care peste două secole a rămas sub jugul ţarismului rusesc,
apoi al bolşevismului, şi comunismului sovietic.
Ca şi la Steliana Grama, o altă mare poetă basarabeană, cu
care are similitudini doar atunci când vorbeşte de dragostea
de ţară şi de iubire, la Svetlana Lupu găsim sentimente nobile
faţă de patria mamă, comună tuturor românilor-România-pe
care o cântã prin cuvinte de celebrare. Atunci când dorul este
arzător, pentru a-1 astâmpăra; mai lasă: ... din treburi şi-unpic
certată/ de toamna, ca întruna repezită/ precum că a rămas
nemăturată,/ cu vrafuri de rugină împânzită,/ şi peste Prut am

alergat flămândă.../ Nu, nu de pâine, e şi-aici gustoasă,/ ci de
dulceaţa din silaba blândă-/ de-acolo, unde limba-i mai acasă
(În ospeţie, p. 24).
Svetlana ştie că dorul intră în categoriile existenţei noastre; dorul înseamnă tinereţe, vigoare, nelinişte, visare. Dorul
ne pune mereu în aşteptarea unui început. Dorul cum spune
Lucian Blaga uneori ne „despoaie primăvara trupului, fruntea
şi nopţile.”
Alimentată forţat, ca şi ceilaţi locuitori ai Basarabiei dintr-o limbă străină impusã de ocupant, are grijă să nu uite
limba noastrã strămoşeascã.
Dacă marele poet
Grigorie Vieru, ne spune
că: În aceeaşi Limbă/
Toată lumea plânge/ În
aceeaşi limbă/ Râde un
pământ. Iar alt mare poet
basarabean,
Nicolae
Dabija, lasă copiilor drept
testament: [...] Această
limbă far’ de moarte/ şi,
plină de dumnezeire,/
Să-i duci lumina mai departe.
Svetlana Lupu ne spune
Cărţi prezentate la Cenaclul „Gând Românesc”, Alba Iulia 2013

că un rug aprins o mână peste Prut fiindcă ... ştie ea, cum e
când ţi-e furată/ comoara care-ţi e cea mai aleasă,/ ar înţelege: în zădar mă ceartă,/ căci nu un moft, un rug aprins mă
mână,/ un dor ce peste Prut din nou m-aşteaptă/ să vin la
limba mea cea mai română (În ospeţie p. 24).
Înţelegerea sa elastică, prin absorbirea fluviului de idei nesfârşite ale lumii au fecundat împlinirea unor simþuri pure izvorâte treptat din primordialul inform: iubirea, iubind
principiul doricului.
Puţinii exegeţi pe care Svetlana Lupu i-a avut pânã acum,
au încercat să explice cititorilor săi, că poezia ei este una de
dragoste în exclusivitate. Iubirea nu trebuie înţeleasă într-un
singur sens. Ea are mai multe valenţe. Iubirea nu poate fi o
poruncă. Singurul lucru care se poate obţine cu ajutorul poruncii este hotărârea conştientă de a iubi.
Cu toată puterea pe care îl are acest sentiment, experienţa
vieţii ne arată cum lumea nu poate fi schimbatã numai prin
propovăduirea iubirii generale. Eroul lui Sartre din piesa de
teatru „Diavolul şi Bunul Dumnezeu” (J-P Sartre, Teatru p.
317) înţelege iubirea pe baza propriei experienţe. „Amdorit o
iubire curatã. Ce prostie! A iubii, înseamnă că împreună cu
alţii să urăşti un duşman comun... Am dorit binele... Ce prostie! Acum pe pământ Binele şi Răul sunt de nedespărţit! Trebuie să accepţi să fi rău pentru a deveni bun.”
Valoarea morală a sentimentului de iubire este, prin urmare, o mărime variabilă în poezia de iubire, de dragoste, este
într-o permanentă căutare. Nu se mărgineşte la înfăţişări şi declaraţii. Năzuieşte către esenţe, către puterile primordiale
care explică întâmplările.
Tensiunea înaltă a eneregiei creatoare explică cititorului setea de alsolut a poetei, vigoarea convingerilor sale şi
fermitatea cu care le susţine şi le apără.
Are aşadar convingerile ferme, cultivă tonul hotărât
apodictic: Iubite, ne-am atins de veşnicie/ singurătăţile
din suflet îmblânzind,/ dulci amintiri remediu să ne fie/
când viscolul tristeţilor ne prind (Fantastica minune, p.
23).
Poeta trăieşte şi se regăseşte în tonurile calde ale poeziei lui Ion Minulescu, Vasile Voiculescu, Esenin sau
Steliana Grama, dar când scrie despre dragostea de patrie,
ne aduce aminte de George Coşbuc, Octavian Goga ori
Aron Cotruţ.
Iată o strofă dintr-o poezie care ne aduce aminte de Romanţa celei care minte a lui Ion Minulescu: M-am descântat de dorul pentru tine,/ fum de tămâie-npat am aşternut/
amurgul de-amintiri să nu suspine,/ să nu tresară-n vis cu
fulgi cernut (Descântecul dezlegat, p. 30).
În femeia iubită, ca şi în propria individualitate, poeta
descoperã magia simplităţii, mereu amintind de zilele de început. Femeia în ipostaza de iubită, încarnează, aşadar, ceva
din energia şi vitalitatea Genezei, energie care i se revelează
în primul rând prin sentimentul iubirii. Iubirea apare în acest
caz ca moment al unui fel de iluminare lăuntrică. Ca şi la
Blaga, poeta Svetlana Lupu a aprins focurile iubirii pe bolţile
poeziei sale. Erosul apare ca atenuare sau anulare a principiului alterităţii, constituind puntea de legătură cu realitatea originară a universului: fumegă asemeni unor fumuri de jertfã.
Feminismul este ridicat la rang de divinitate, apărând ca
fiind una din cele mai mari taine ale existanţei, dragostea fiind
ruptă din rândul celor sacre. Altfel spus, eul realizeazã relaţia
sa de identificare cu celălalt în măsura în care ambele entităţi
se descoperă ca participante, printr-o substanţă comună la spaţiul Genezei.
Poemele erotice ale Svetlanei Lupu sunt create în climate
de incandescenţă, când lava care se revărsa, putea fi îndiriguită, fără a-şi pierde dogoarea.
Cele trei cicluri din acest volum: Metamorfoza iubirii,
Verdele din noi şi Muguri captivi dau unitate ideii poetice
elaborată de Svetlana Lupu şi prin aceasta constatăm
valoarea ei, indubitabilă.
Suntem convinşi că averm în faţa noastrã un astru strălucitor în poezia basarabeană în special şi în cea româneascã, în
general.
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INCURSIUNI LA PONTUL EUXIN
P

ontul Euxin (Marea Neagră) a
constituit dintotdeauna un teritoriu plin de farmec şi mister.
Pozitionarea geografică l-a aşezat în
mijlocul unor evenimente politice, sociale şi economice deosebit de importante, care au marcat în decursul
timpului formarea identităţii noastre,
fără a-i afecta însă esenţa: un strop din
strălucirea greacă – se ştie aceştia
doreau mult culturalizarea poporului,
un strop din veselia slavă, un strop din tăria spiritului turcesc şi
un strop din profunda înţelepciune românească.
O marama unică pe cerul balcanic, în care fiecare din aceste
elemente sunt individualizat brodate, însă înmănunchiate inseparabil ca frumuseţe.
Primii care s-au stabilit aici au fost tracii, întemeind aşezarea
cunoscută sub numele de Acervatis sau Cerbatis.
Pe locul fostelor aşezări trace, grecii vor construi cetăţi care
aveau să rămână în istorie sub numele de Callatis, Histria, Tomis,
aşezăminte faimoase pentru prosperitatea lor materială şi
spirituală, dar şi pentru cărturarii pe care i-a adăpostit între
zidurile lor.
Oraşele-colonii greceşti din vechime au fost state independente atît economic, cît şi politic.
Coloniile aveau organele lor de conducere proprii, magistraturi aparte, legi, băteau monedă şi duceau o politică internă şi
externă independentă.
Grecii colonişti făceau comerţ cu triburile locale de la care
procurau cereale, sclavi, peşte sărat etc., apoi la rîndul lor reexportau aceste mărfuri în metropolele de origine.
Relaţiile aveau un caracter paşnic, fapt ce le-a permis grecilor
să se întărească în noile teritorii.
Importurile în regiunea Mării Negre erau axate, în general, pe
uleiul de măsline, vin şi alte produse, fapt confirmat prin
descoperirile unei cantităţi importante de ceramică (amfore de
Rhodos, Chios, Thasos).
De la indigeni cele mai întrebate produse erau mierea, ceara
(folosită mai ales pentru sigilii), inul şi pînza de in, peştele sărat
şi materialul lemnos.
De-a lungul timpului economia oraşelor s-a întărit, un rol important revenind meşteşugăritului, agriculturii, si negoţului.
În sec V î.Chr. mai ales IV î.Chr. dezvoltarea oraşelor de pe
litoralul Nord-Vestic al Mării Negre fapt confirmat şi de aderarea
în anii 30 ai secV î.Chr. a unor oraşe din Nord-Vestul Mării Negre
la escadrila ateniana în frunte cu strategul acesteia Pericle.
Scopul principal al expediţiei fiind asigurarea Atenei cu pîine.
Tot în această perioadă se întăresc relaţiile comerciale cu centrele din Asia Mică, insulele cicladice şi oraşele din sudul
Pontului.
Aceasta este de fapt etapa de apogeu al dezvoltării economice:
agricultura, meşteşugurile, comerţul şi cultura în deosebi arta şi
arhitectura.
Însă spre sfîrşitul perioadei respective se vor observa primele
semne ale crizei social-economice, fapt care va produce importante schimbări şi în viaţa politică, a provocat şi accelerat ex-

(urmare din pag.4)

Recitind...

savoare. Referitor la deosebita lui calitate de portretist, el
conturează cu uşurinţă, dar şi cu o desăvârşită măiestrie, caractere
originale şi complexe, pline de vivacitate şi dinamică energie. În
acest sens, am putea să o cităm pe Esther Summerson sau pe inspectorul Bucket, personaje bine individualizate şi cu un rol epic
şi funcţional major în sinuoasa tramă a acţiunii.
Aşadar, Dickens este nu numai un excelent portretist, ci, în
acelaşi timp, şi un fin şi subtil umorist, un savuros descriptivist
şi un strălucit ironist. Însă, atunci când vorbeşte despre personaje
din lumea celor umili şi săraci, în tonul său se resimte, în mod
pregnant, un puternic sentiment de compasiune şi simpatie. Sunt
destul de numeroase pasajele în care Dickens descrie, pe larg,
viaţa plină de mizerie a celor defavorizaţi de soartă, uneori lăsând
impresia că are un adevărat cult pentru asemenea triste secvenţe
sociale.
Acest lucru poate fi pus pe seama faptului că, în copilărie,
Dickens s-a confruntat şi el cu numeroase lipsuri şi sărăcie,
cunoscând, ca urmare, din interior, soarta grea a celor săraci. Despre Dickens s-a spus că este un romantic, ceea ce este adevărat,
dar, totdată, el este şi un indiscutabil scriitor realist, între un stil
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pansiunea romană. .
Din sec.III î.Chr. se începe presiunea asupra oraşelor-colonii
de pe litoralul pontic şi din partea triburilor locale barbare, tot
mai des au loc ciocniri militare cu sciţii, triburi care doreau să-şi
subordoneze aceste oraşe.
Pentru a face faţă agresiunii crescînde din partea Romei
cetăţile pontului Euxin au încheiat alianţă cu regele Mytridathes
al VI-lea Eupatorul.
Perioada războiului lui Mytridathes a generat schimbări profunde în istoria dezvoltării majorităţii oraşelor Nord-Vest
Pontice, care vor începe treptat să decadă şi să piardă
independenţa politică

Cetatea Tomis
(Constanţa de astăzi)

Cetatea Histria
Aşezarea s-a ridicat în urma cu peste doua mii şase sute de
ani pe malul lacului Sinoe, în partea nordică a actualei peninsule
Istria. Descoperirea arheologică a început în 1914 sub conducerea
savantului român Vasile Parvan, şi a continuat fără alte întreruperi, decât ale celor doua războaie mondiale, pâna în zilele noastre.
Datorită eforturilor lui V. Pârvan între 1914-1916 si 19211926 cercetarea Histriei a însemnat dezvelirea în întregime a
zidului mare al cetăţii, precum şi a unui mare numar de edificii
publice şi private, majoritatea din sec. IV-VII după Christos:
cartierul din vestul cetăţii, edificiul comercial, piaţa cu portic, termele, precum şi numeroase inscripţii ce ofereau o imagine
sugestivă a dezvoltării cetăţii.

Cetatea Callatis
(Mangalia de astazi)
Inteimeiată la sfârşitul secolului IV î.e.n., de către locuitorii
Heracleei Pontice, localizată pe malul asiatic al Mării Negre,
cetatea a fost botezată în amintirea pârâului Cales, care scălda
pământurile metropolei Heracleea.
Previziunea unui oracol a fost cea care s-a aflat la baza construirii Callatisului, cetate care avea să devină într-un timp scurt,
una dintre cele mai puternice din zona, dar în acelaşi timp, şi una
dintre cele mai bogate. O situaţie atat de înfloritoare nu avea cum
să nu atragă invidia vecinilor. De-a lungul istoriei sale, cetatea a
fost pusă de nenumarate ori în faţa unor asedii puternice.
Orasul si-a revenit la scurt timp, păstrându-se înca o vreme în
fruntea cetăţilor aflate pe malul Pontului Euxin.
Perioada romană care a urmat a adus şi mai multă prosperitate
oraşului, ocupând acum poziţia secundă, imediat după Tomis. Sub
domnia împaraţilor Diocletian (284-305 d.Hr.), Constantin cel
Mare (306-337 d.Hr.), apoi sub Anastasius (491-518 d.Hr.) şi
Iustinian (527-565 d.Hr.), cetatea infloreşte.
Sunt construite noi edificii, este creat primul episcopat şi se
reiau schimburile comerciale.
Cele două cetăţi au profitat din plin de pe urma condiţiilor
comerciale prielnice create de Imperiul Roman.

şi celălalt, în arta sa narativă, înfiripându-se un soi de leală şi
coerentă compatibilitate, neimpietând astfel cu nimic unitatea
artistică a operei. Şi aceasta, pentru că oricât de realistă ar fi viaţa,
ea are, totuşi, uneori, şi momente de irepresibil romantism, lucru
pe care scriitorul, desigur, l-a observat şi pe care l-a valorificat
cât se poate de bine, în excepţionalele lui opere.
John Jarndyce, împreună cu verii săi Richard Carstone şi Ada
Clare – toţi părtaşi în faimosul proces Jarndyce - , ca şi Esther
Summerson au o vizibilă alură romantică, trăsăturile lor morale
fiind uşor idealizate. Chiar şi Sir Leicester Dedlock, de asemenea,
alături de - Doamna Noastră- Lady Dedlock, vanitoase identităţi
aristocratice, au şi ei un remarcabil aer romantic.
În schimb, personajele care reprezintă straturile de jos ale
societăţii sunt de un realism întunecat şi dureros, pentru că în faţa
unor realităţi atât de hidoase şi de crude culorile romantice ale
fanteziei pălesc, devenind, ineluctabil, reci şi cenuşii.
Dickens a ştiut să redea cu desăvârşită măiestrie, în strălucitul
său roman, toate meandrele acestei ciudate lumi, din care a făcut
şi el parte, bucurându-se sau suferind cu ea şi împărtăşind – chiar
fără să vrea – bunele şi relele din tumultul şi zbuciumul ei.
Romanul, dincolo de o capodoperă beletristică, poate fi şi un
preţios document despre o lume verosimilă, care s-a perindat în
istorie, lasând drept semn propria sa emblemă.

A fost intemeiată cu peste 2500 de ani în urma de navigatorii
şi negustorii greci veniţi din orasul Milet (Asia Mica), atraşi de
adăpostul oferit de golful şi peninsula formate pe ţărmul Marii
Negre, precum şi de schimbul foarte bun de produse făcut cu
căpeteniile populaţiei locale, geţii. Perioada de mare înflorire a
Tomisului se situează pe la mijlocul secolului I e.n., când, o dată
cu instaurarea stăpânirii romane asupra tinutului dintre Istros
(Dunare) şi Pontul Euxin (Marea Neagra), devenit provincie
romană, cetatea ajunge la rangul de capitală.
În acest timp au fost înălţate temple şi edificii măreţe, pieţe
publice şi terme (bai), ateliere de prelucrat marmura, s-au construit străzi şi cartiere noi. Dar înfloritoarea cetate este pustiită de
avari în anul 601.
Câteva veacuri mai tarziu, pe ruinele Tomisului se înfiripă o
mica aşezare de pescari, din care, treptat, în secolele următoare,
s-a dezvoltat Constanţa. Rămăsiţele vechii civilizaţii se întalnesc
în oraşul de azi la tot pasul.
Mai pot fi văzute în Constanţa de azi resturile zidului roman
care închidea la nord - vest cetatea Tomisului şi ruinele porţilor
de vest şi nord, prin care se făcea ieşirea din cetate. Edificiul
roman cu mozaic, cel mai preţios complex arhitectural descoperit,
datează din secolele III-IV. Pardoseala acestui edificiu cu ziduri
groase şi înalte este formată din bucăţele colorate de mozaic, desenele reprezentând figuri geometrice şi florale. Prin concepţia
artistică şi dimensiunile sale, mozaicul de la Constanţa se numără
printre primele de acest fel din lume. Se pare că edificiul, având
la nivelul mijlociu şi subsol magazii pentru mărfuri şi o piaţetă,
servea negoţului, fiind în acelaşi timp loc de desfacere a
mărfurilor şi de depozitare a lor.
Alte numeroase vestigii ale cetăţii Tomis se găsesc în muzeul
oraşului, printre ele figurând piese deosebite, precum statuia de
marmură a zeiţei Fortuna, protectoarea cetăţii Tomis, împreună
cu Pontos, zeul Marii Negre, statuia, tot de marmură, a şarpelui
Glycon (o divinitate asiatică) etc.
La Cetatea Tomis şi-a petrecut ultimii ani ai vieţii marele poet
latin Ovidiu, ce a consemnat în operele sale ("Tristele" şi
"Ponticele") preţioase informaţii despre viaţa şi obiceiurile geţilor
băştinaşi.

Pick lock (Şperaclu)

Caricatură de Cornel Chiorean
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NELU BARBU: „RESPIRAŢIA LOGOSULUI”
UN INCITANT VOLUM DE EPIGRAME

„E

pigramma” denumea la vechii greci
şi romani inscripţiile şi
dedicaţiile de pe pietrele funerare, soclul statuilor şi ale monumentelor - prin conţinut,
apropiate de epitaf.
Termenul a ajuns să desemneze o creaţie lirică de mare
concizie, cu conţinut comic şi
satiric, ironizând diverse manii,
apucături, vicii umane. În folclorul nostru, strigăturile se
apropie de epigramă, la fel şi
inscripţiile de la Săpânţa.
Primii creatori ai acestei „epigramma” au fost Simonides din
Keos la greci (sec.VI î.Hr.) şi Martial la romani (sec. I d.Hr.), ultimul conferindu-i independenţă şi ţinută formală de catren.
În epoca modernă epigrama îşi consolidează poziţia de specie
a liricii, în patru versuri, care încondeiază trăsături negative ale
fiinţei umane în general, încheindu-se printr-o poantă-surpriză
ce-i asigură graţia şi succesul.
Creatori de epigrame au devenit poeţi de mare valoare: Ronsard, Racine, Boilleau, Voltaire, Lessing, Goethe, Puşkin; la noi
- Anton Pann, Iacob Negruzzi, I. L. Caragiale, George
Topârceanu, Ciuciunat Pavelescu, Păstorel Teodoreanu etc.
Epigrama pune în evidenţă observaţia, puterea de selecţie, implicarea în reabilităţile vieţii şi mai ales, talentul poetic de a
cuprinde în patru versuri o expresie plină de farmec a umorului,
sarcasmului, indignării, conform expresiei: „Castigat ridendo
mores” (Râzând îndreptăm moravurile), sau cum a spus Edmond
Ronsard: „C’est la nuit qu’il est beau de croire á la lumière”
(Noaptea e frumos să crezi în lumină).
În oraşul nostru s-a cristalizat în anii din urmă un puternic
grup de epigramişti, remarcaţi la diferite concursuri locale sau
naţionale, printre ei numărându-se, în ultimul timp, şi Nelu Barbu.
Scriitor deja a afirmat, remarcabil dramaturg, dar şi animator al
fenomenului literar din Băbeni şi Rm. Vâlcea, Nelu Barbu s-a
impus de la început cu piesa de teatru „Alifantul” (Ed. Conphys,
Rm. Vâlcea, 2010), căreia i-au urmat poemele dramatice
„Jurământul” şi „Sânzienele”, opere unde se împleteşte lumea
copilăriei, a şcolarilor cu imagini din viaţa ungurenilor băbenari,
veniţi din Mărginimea Sibiului, loc de baştină de care n-au uitat
niciodată. Personajele acestor scrieri se confundă cu cele din viaţa
reală, păstrându-şi până şi numele adevărate.
După ce a format tineri, prin munca de o viaţă la catedră, ca
dascăl, pare a nu se îndepărta nici la sfârşitul carierei de universul
atât de cunoscut al şcolii şi realităţilor satului, căutând să pătrundă
misterul unei existenţe ce tinde spre universalitate.

Brâncuşi, granit,1955-1965, Album
LUCACI, 1977, Ed Meridiane

Neîndepărtându-se de viziunea poematică cu care ne-a
obişnuit în volumele amintite, Nelu Barbu ne dezvăluie acum o
nouă latură a creatorului, aflată în stare latentă sau prezentă discret până la această dată în scrisul anterior, cea a umoristului
spumos, urcând viguros spre ironie şi sarcasm, în recenta carte
de epigrame „Respiraţia logosului” - (Ed. Cenaclul de la Păltiniş,
Sibiu, 2013).
În această carte, epigramele reuşesc adesea să transforme particularul în general, lucidul evoluând spre sarcasm şi tragic, ca o
oglindă umoristică şi satirică a societăţii noastre de azi, autorul
transformându-se într-un arbitru al adevărului, prin săgeţi trimise
la „Ţintă”, într-o lume în care viciile par a ne domina şi dezechilibra existenţa firească.
Cele 305 catrene, cât cuprinde volumul se prezintă fără o
încercare de grupare tematică. Ar fi fost şi foarte greu - este vorba
de o mare diversitate de teme şi motive ce declanşează tonul
glumeţ ori satiric, lectura curgând ondulatoriu de la o temă la alta,
de la o atitudine la alta. Titlurile epigramelor conţin chiar ele tenta
critică a fiecărui catren, iar notaţia de „amicală” a multora este
plină de capcane. Încărcătura sentimentală trece de la zâmbetul
înţelegător ca o bătaie pe umăr, la ridiculizarea mascată de un fals
elogiu, apoi la ironie şi indignare. Multe epigrame pornesc de la
realităţi apropiate - cele din viaţa oierilor din
Băbeni, tragedia oltchimiştilor, sau realităţi din
Vâlcea de azi. Iată epigramele în care autorul
priveşte cu sarcasm o „cauză” aproape pierdută
în cazul Oltchimului, fiind solidar cu
„perdanţii”: „Privatizare de succes” şi
„Lăudărosul”. O cităm pe prima: „Va cădea
iarăşi Guvernul?!/ Cauza - Oltchim?!/ Vine
Orient-Expresul?!/ -Muică, aferim!”
Epigramiştii vâlceni, în concurs, se amuză
între ei: „Vă-nţepaţi, făr’ să vă doară,/ între voi,
că, public, lipsă,/ Anton Pann ar plânge iară,/
că la Râmnic e ...eclipsă!”
Epigrame, catalogate „amicale”, adresate
clogilor de breaslă, sunt de multe ori acide:
„Unui confrate”: „Că-i anost, doar el o
ştie-n/ părţile esenţiale,/ dar când scrie epigrame,/ calcă-n străchini şi-n ţucale”.
Sau unui amic talentat!! „Că talentul nu-ţi
încape/ în conştiinţa lumii vie,/ vinovată e, desigur,/ prea îngustă pălărie”.
În lumea politicului, Nelu Barbu se plimbă
cu „reflectorul” criticii, scoţând la iveală: vechi politicieni
convertiţi la prezent, lichelismul şi traseismul politic, parlamentari ajunşi prin promisiuni populiste, beneficiari de foloase prin
încălcarea legilor etc. Toate acestea produc ironia, sarcasmul, uneori dorinţa de răzbunare, pentru că: „Ţi-am pus palma sub picioare/ Şi în slăvite te-am ridicat;/ Ajungând însă pe soclu,/ N-ai

Oţelar, granit,1955-1965, Album LUCACI,
1977, Ed Meridiane

Emil DIACONESCU

mai coborât în sat”...
Şi atunci: „Cum nu vii tu, Ţepeş Doamne,/ Ajutat de George
Stanca,/ Să duci politicienii/ la Şcoala-Bălăceanca?!”
Erotismul clandestin e o temă prezentă în multe epigrame,
fetele noastre prestând interesat la Istambul, pe Sena ori Tamisa...
Apar nume generice: Maricica, Laura, Roxana, Anuţa, Ana, Anca,
Măriuca, Marina, pentru că „Adevărul era...nud!”: „Ţi-ai luat
maşină, casă/ Şi, de-ovreme, urci, tot urci!/ N-am ştiut că ai fost
însă/ în pelerinaj, la turci!...”
Nu scapă niciun viciu neluat în seamă: alcoolismul, trândăvia,
strângătorul de „diplome” fără merite, beizadeaua, snobul bogat,
falsul revoluţionar, lăudărosul la T.V., pupincuristul...şirul este
greu de cuprins pe de-a-ntregul...
O temă sensibilă este şi relaţia noastră cu U.E., epigramistul
încondeind acea condiţie de „rudă săracă”: „Barosso şi Vivianne/
Sunt în U.E. cei mai buni!/ Şi ne-au dat şi avioane,/ iar noi le-am
cules căpşuni!...
Nelu Barbu pune în prim-plan şi condiţia autorului de carte
fără posibilităţi reale de tipărire, aflat la bunăvoinţa eventualilor
sponsori şi produce un adevărat umor negru:
„Unui sponsor care te amână”: „Nu-ţi dau azi, dar vino
mâine;/ Te sponsorizez şi eu,/ Dar mai sigur e la anul!/ Roagă-te
la Dumnezeu!...”
Şi: „De-atâta aşteptare,/ Să-mi
apară-o nouă carte,/ L-am rugat peacel editor/ Să mi-o scoată...după
moarte!!...”
Cele mai reuşite epigrame sunt
cele în care predomină umorul, autoironia şi ironia fină şi beneficiază
de o poantă ce dă o întorsătură
neaşteptată finalului în condiţiile unei
structuri bine închegate. Altfel, în alte
condiţii, epigrama ce trece în satiră
are nevoie de argumente poetice întro compoziţie mai amplă. Nelu Barbu
are calităţile ce-i conferă un atuu în
perfecţionarea artei epigramistice.
Multe catrene curg melodic, surprind
prin întorsătura finală, poanta devenind o expresie metaforică, adesea
simbolică. Pe parcursul lecturii volumului „Respiraţia logosului”, am observat fineţea expresiei caustice, deşi
nu ocoleşte limbajul frust, expresia grobiană uneori. Sensibilitatea, degajată de fiecare vers, atenuează ironia, sarcasmul şi acest
fapt dă farmec cuvântului prin implicare directă. Autorul o spune
în final: „Când umoristul grăieşte,/ Cuvântul întinereşte”...
Sub pana scriitorului Nelu Barbu, cuvântul se simte întinerit
şi conferă originalitate demersului poetic.

Cap de copil, granit,1955-1965, Album
LUCACI, 1977, Ed Meridiane
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care au inventat meseria de artist (post boema sec XX) au scăpat
din mână tocmai obiectul muncii înzestrat cu har artistic, pe care
unii precum Lucaci, Schoffer, Calder, Fuller şi ca ei atât de mulţi
alţii, capabili de modernitate, au ştiut să îl redea creaţiei, atât de
mult râvnitului potenţial artistic… (Cultura valceană, 2009)

NICHITA STĂNESCU ŞI
CONSTANTIN LUCACI

Două fire de iarbă, inox, 1968

...Un alt aspect al contactului şi dragostei lui Nichita Stănescu
faţă de fabulosul manufacturier (să nu-l uităm pe Arghezi cu
„Mâna lui”) este întâlnirea sa, cu sculptorul Constantin Lucaci,
în 1971, întâlnire la care am participat şi noi, în atelierul acestuia
din Pangrati. Constantin Lucaci, ca şi Nichita Stănescu, afirmaţi
internaţional, oameni, aparţinând profund naţiei lor, este artistul
plastic la care nouăzeci la sută din volumul muncii înseamnă act tehnologic industrial, şi zece procente-act artistic pur;
dar, ce act artistic, căci în final, ca rezultat, sculptura sa este inimitabilă şi pare a
fi un miracol. Artă sută la sută; statistic
vorbind; ...căci, altfel, Lucaci este artist şi
când sudează sau polisează tabla
inoxidabilă...
Cu ocazia zilei Sfinţilor Constantin şi
Elena, din 1971: Constantin Chiriţă,
Romul Munteanu, Romulus Balaban,
împreună cu o mică armată de epigoni ai
poetului au venit la onomastica sculptorului, aducându-l şi pe Nichita. Acesta era
înalt, gras, aproape urât, obosit, aşezânduse pe o bancă în atelier. Lucaci se
emoţionase, căci, citise poezie la viaţa lui.
Toţi aşteptau ca poetul să deschidă gura,
să spună ceva. Erau prezente şi două
femei suple, firave, foarte frumoase, şi,
amândouă, îmbrăcate în alb. Una se
numea „studena”-în anul şase (sic!), şi era
venită cu Romul Munteanu, şi cealaltă,
soţia lui Romulus Balaban, prezentatoare
la televiziune. Poetul privea dus, cu ochii
pe una dintre ele-pe studentă, dar şi pe o
sculptură construită în oţel inoxidabil şi
lustruit cu seu de berbec; ...şi care i-a inspirat gândirea vorbită: „Iată două fire de
iarbă!” (femeile, sau sculptura formată
din cele două elemente, reprezentând o
înlănţuire, un joc de unde!). A exprimat
multă ştiinţă şi trăire artistică, poetul,
făcând această comparaţie; ...aşa cum,
neştiinţă numim noi lipsa lui de îndemn
la dans (pe lângă, că era un tip greoi avea
şi o geantă mare, din piele maro, pe care
o ţinea tot timpul pe genunchi - probabil
plină cu formule poetice, ştiinţifice); în
replică, femeia pe care o tot privea insistent, dansând cu ucenicul nevrăjitor al lui
Lucaci (unicul ucenic în viaţa marelui
sculptor), în acelaşi timp băiat de atelier
şi ...protocol. „Iată de ce iubesc eu acest
tânăr... fiindcă încă mai miroase a lapte de
capră”, a fost a doua rostire a poetului
urmărit de epigoni cu carnete de notiţe în
mână. Cuvintele lui Nichita Stănescu
referitoare la comparaţia dintre firele de
iarbă şi lucrarea lui Lucaci au rămas în
memoria şi obiectul de activitate al sculptorului (gravând imediat cu polidiscul
această sintagmă pe o tablă de inox), dar
şi în memoria celor prezenţi, toţi, constatând că ştiinţa poetului
depăşea realitatea materială a lucrurilor contrare: oţelul şi iarba
(P.C., „NICHITA STĂNESCU-Ştiinţa şi Arta”, Info Puls-2003)

ARTĂ ŞI TEHNOLOGIE
...Toate acestea se petrec într-un timp în care tehnologia este
extrem de darnică…Dacă arta, în cele mai multe cazuri, nu
apelează la tehnologie, invers, trebuie să recunoaştem, tehnologia
se umple de artă (designul, aeronautica, industria auto…). Cei
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APRECIERI
“Sculptând lumina
Este tulburator când vezi pentru prima dată sculpturile în oţel
inoxidabil (crom, nichel, molibden ) ale lui Constantin Lucaci. O
lumină metalică, metafizică, lunară, care-ţi goleşte spiritul,
punând în mişcare imaginarul. Lumina din zori, curată,
vibrantă, abia născută, asemenea celei ce trebuie să se fi ivit,
într-o sublimă extensie în indefinibil, la originile cosmosului.
Un cosmos în dilatare, fără frontiere, plutind în tenebre, lipsit
de viaţă şi de rimul pulsant care marchează timpul şi
organizează spaţiul.
Lumina este prima operă de creaţie pe care a cunoscut-o
universul. Scripturile povestesc că Dumnezeu „a despărţit lumina de întuneric”. A creat lumina, făcând ca întunericul să
capete formă, culoare şi mişcare.
Informul şi-a început, astfel, uimitoarea istorie a formelor
infinite, a căror creaţie continuă. Culorile, izvorâte din mirajul
luminii, au pornit să se multiplice în vibraţii fără de limite.
Mişcarea, precum apele vălurite ale mării, a îndrumat Geneza
infinitului, necuprinsă de gândul sau de cuvântul omului. Viaţa
a izbucnit şi s-a descoperit inotând liberă în apa luminoasă. Lumina a început să sculpteze istoria.
Sculptura lui Lucaci s-a născut, încă de la început, dintr-o
viziune luminoasă, din călătoria interioară a luminii. O lumină
care i-a arătat Maestrului valoarea ritmului şi a muzicicalităţii
compoziţiei clasice, crescând într-o şlefuire figurativă, sculptată
doar de lumină. Lumina care creează forma, dinamizează
spaţiul, însufleţeşte emoţia, sugerează şi trimite spre infinit. Înfinitul vieţii ce nu îngăduie creaţiei odihnă.”
(Monseniorul Pietro Amato, „Sculptând lumina, Constantin
Lucaci, Ateliere de artişti din Bucureşti”, p. 77, Editura
Noimediaprint)
...
“E o sculptură ce cuprinde înţelesurile marilor spaţii stelare,
ale mişcării astrelor, ale imenselor nebuloase din care se
încheagă formele. Aşa cum muzica sferelor se poate imagina
ca principiu irdonator al mişcării în nesfârşita întindere a
cerurilor, construcţia armonică a sculpturilor sale întemeiază
un sistem de raporturi între forma vizuală şi cea sonoră. O
muzică încă neauzită se ascunde în volumele acestea ce
dezvoltă largi curbe, ritmuri de mare coerenţă, care izbucnesc,
neaşteptate, în florescenţe strălucitoare sau săgetează,
cutezătoare spaţiul.”
(Despre arta lui Constantin Lucaci, Dan Grigorescu, p.163,
text reprodus în albumul Constantin Lucaci, autor Sergio
Segato, Editura Monitorului Oficial, 2001)

SCULPTURA
SECOLULUI XX,
DOMINATĂ DE
ROMÂNI!
(Selecţiuni din articolul cu acelaşi nume apărut în 2003-Info
Puls şi semnat de Petre Cichirdan)
Cu patru ani înainte ca Brâncuşi să părăsească această lume,
Constantin Lucaci primea
Medalia Muncii (1953)
pentru sculptură, într-o
Românie aflată în plin
proletcultism. Poate tocmai datorită acestui tip de
cultură, semantic vorbind,
sculptorul Lucaci şi-a
însuşit forţa morală,
abnegaţia pentru munca
titanică, pentru materia
„imposibil” de cioplit,
granitul, material din care
îi va construi un bust lui
Brâncuşi, vrând să-şi
demonstreze lui şi altora
că puterea creaţiei nu ţine
cont de duritatea materi-

alului. Atunci, de atunci poate, el, sculptorul-mare sculptor în devenire, s-a gândit la un nou material. Unii oameni cu har, din
media europeană, să-l numim astfel pe Giorgio Segato, autorul
unui excelent eseu despre sculpturile maestrului din Pangrati, pe
care le definea ca fiind „sculture come metafore di Luce e di Energia”, numeşte acest nou material „lumină şi energie”. Nu ştiu
dacă distinsul estet italian s-a gândit că lumina este într-adevăr
materie formată din particule pline de energie, dar, sigur, oţelul
inoxidabil oferit oglindirii printr-un gri nedefinit în dicţionarele
de culoare, oţel modelat de Lucaci, şlefuit de el, pare că nu mai
are greutate şi că este însăşi lumina şi energiea (prin alura de sugerare a mişcării). Energie, şi prin formula cinetismului potenţial
inclus în formă. Îmi spunea maestrul... „Tehnica, atunci când este
folosită în artă, trebuie să fie atât de perfectă, încât în final ea să
nu se vadă...”. Este multă gândire şi simţire artistică în acest
adevăr. Este de fapt adevărul viitorului despre o lume care ecologic începe să refuze tehnologia, dar în goana după bunăstare,
mai apelează încă la ea.
Giulio Carlo Argan îl prezintă Europei, în 1983, pe Lucaci la
televiziunea italiană, ocazie cu care remarcă locul pe care îl ocupă
sculptorul român în Europa milenară... „Unul dintre cei mai mari
sculptori europeni, continuator pe de o parte, într-o manieră absolut autonomă şi originală, al lui Constantin Brâncuşi, părintele
sculpturii contemporane...”.
Lucaci a împlinit 80 de ani. A închis secolul XX. Este demnul
urmaş al părintelui sculpturii secolului XX, produce altceva decât
„cinetica fitomorfică a lui Calder”, este altceva decât „cinetica
mecanică al ansamblurilor în construcţii întâmplătoare, lucide,
ale lui Tinguely”, altceva decât „formele mişcate de ape ale lui
Niki de Saint Phalle”. Când spunem „altceva”, spunem că Lucaci
lucrează în forma expresivă a mişcării, a potenţialului ei, păstrând
sculptura în forma ancestrală, formă unitară, volum, spaţialitate,
armonie, în plus simte structura care mimează macrocosmosul
şi sfidează biologicul. Putem concluziona, ţinând cont de cele
spuse mai sus, că doi români au dominat sculptura secolului XX.
(...)
Lucaci este de o vitalitate incredibilă, cu mult peste ceea ce
ar trebui să însemne vârsta. Îmi vorbeşte despre lucrările sale
monumentale aflate în derulare, eu îl ascult cu ochii aţintiţi pe
lucrările de atelier aflate în lucru.
Am privilegiul unei conversaţii scurte, pe care maestrul a
îmbogăţit-o, dăruindu-mi spre ascultare cvartetul „Alban Berg”
interpretând Marea Fugă a lui Beethoven... Apoi mi-l propune
pe Pierre Fournier, la violoncel, cu pian, într-o sonată de
Beethoven...
În afară de muzică şi arta lui, nu vorbeşte nimic altceva. Ne
regăsim mereu în muzică... Vorbim despre Iancu Dumitrescu, despre Ana Maria Avram (evident, prieteni muzicieni), despre
formaţia Hyperion.
Vorbim despre muzica psaltică, vorbim de dodecafonism, vorbim şi despre provocarea acusmatică... Lucaci este extrem de vioi,
o inteligenţă vie. Nu poate fi contrazis, are părerile lui,
cenzurează totul după ştiinţa proprie, după dimensiunea sa... Nu
reacţionează la cuvintele bani şi avere, vile personale... „Sunt prea
legat de acest atelier ca să mai pot gândi şi vrea, şi altceva...”. Da,
îmi amintesc, şi acum treizeci de ani, când îmi spunea: „Nu pot
să-mi complic existenţa cu nimic altceva, doar cu arta asta pe care
am ales-o şi sunt responsabil de ea...”.

CONSTANTIN LUCACI,
PRIMUL SCULPTOR
ROMÂN CU MUZEU
ÎN ITALIA!
(Fragmente din articolul cu acelaşi nume aparut în 2008 în

Atelierul C Lucaci din Pangrati
33, 2007
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cotidianul Info Puls)
exterioară.
(...)
Lucaci vibrează, lucrând:
modelează, deformează, sudează,
polisează, lustruieşte, crează
forme noi pe care mai toţi cei cu
spirit de observaţie artistic dezvoltat le asociază, prin similitudine sugestivă, unor mişcări
galactice; le alătură universului
(Interviu cu sculptorul Constantin LUCACI realpoetic cu limbaj unic, artistic.
izat
de Adalbert GYURIS)
Am vorbit despre perioada
(...) Am copilărit pe aceeaşi stradă cu sculptorul
anilor ’70, despre critica şi arta de Studiu portret,
Constantin
Lucaci maestrul necontestat al sculpturii în
ipsos, 1955
atunci, despre confraţii săi
oţel
inoxidabil,
ba chiar pe aceeaşi parte a străzii la o
dispăruţi, despre întâlnirile cu
distanţă
de
300
metri
şi de 30 ...ani.
celebri scriitori (prietenii dumS-a
bucurat
enorm
când am vorbit despre Bocşa,
nealui) prezenţi în atelier cu ocazia
domnia
sa
locuieşte
în
Bucureşti. Oraşul nostru este
sărbătoririi zilei numelui – Ziua Sfinţilor Constantin şi Elena, deaproape
de
Reşiţa,
capitala
judeţului
Caraş-Severin, în aval pe
spre muzica lui Iancu Dumitrescu şi a Anei Maria Avram, anul
râul
Bârzava,
acolo
unde
dealurile
cedeaza
locul câmpiilor.
trecut, în mai multe concerte, prezenţi pe scena Festivalului
Am
aflat
lucruri
interesante
de
la
un
artist
care şi-a dedicat în„SIBERFEST 2007” din Sibiul capitală culturală europeană.
treaga
viaţă
artei
şi
mă
bucur
că
prin
revista
,,Dorul”
pot să transAm regăsit omul, acelaşi, pe care îl ştiam încă din 1970,
mit
discuţia
avută
iubitorilor
de
artă
şi
frumos.
sudând tiparul modelat din tabla de inox, lustruind în tehnica sa
*
unică, desenând alte şi alte viziuni - proiecte (!). Dar până când?
Adalbert
GYURIS:
Cine
v-a făcut să alegeţi sculptura ?
“Până o să vrea stăpânul universului, stăpânul lui Wagner, al lui
Mozart şi a lui Brucner, şi câţi or mai fi...” - îmi răspunde
Constantin LUCACI: - Dumnezeu. Am copilărit la Bocşa,
maestrul.
am avut la un moment dat
Am revăzut sculpturile sale din curtea
a o mare revelaţie când
Televiziunii Publice... Sunt aici multe lucrări Constantin Lucaci,
tata a adus nişte brânză
de însemnată forţă artistică, exemplu de or2009
învelită cu reprodu-ceri
namentare şi recreare a spaţiului
după Michelangelo, când
înconjurător-spiritual-ecologic;lucrări
eu aveam 5-6 ani. Atunci
menite a aduce oamenilor aminte că arta
s-a produs probabil minsculpturală trebuie să rămână alături de arta
unea… Când am văzut
arhitecturii şi, că, împreună, are datoria a-i
acele reprodu-ceri am
învăţa pe oameni cum să iubească Natura!
avut o stare interesantă,
...natura omului faber.
greu de descris, când
(...)
Cineva mi-a zis ceva.
Am discutat, iarăşi, despre muzica maCred că fiecare dintre noi
rilor germani, observând, că Lucaci
ne
naştem
cu
ceva
dumnezeiesc.
…Talentul
vine din naştere şi ni
rămăsese cu o aceeaşi cultură muzicală, neclintită, una care îi
se
dă
o
vocaţie,
pro-babil
din
conjunctura
zodiei,
de la părinţi sau
răspundea precum un ecou la ceea ce desena pe hârtie şi avea să
chiar
de
mai
departe...
se întâmple între scânteile cumplite rezultate în impactul dintre
A. G. - L-aţi cunoscut pe Tiberiu Bottlik, de ce credeţi că
discurile abrazive şi oţel...Ştiam, demult, că sculptorul Lucaci nu
artişti
ca el nu sunt cunoscuţi aşa cum ar trebui ?
ascultă muzică pentru ca să creeze, ci pentru a-şi regăsi identitatea
C.
L. - Pe la 14 ani ciopleam şi făceam în diferite materiale
în muzică.
figuri
şi
tot în aceea perioada am fost la un pietrar din Vasiova
(...)
care
făcea
lucrări funerare pentru cimitirele catolice şi ortodoxe,
Dar vestea care mi-a dat-o şi care, am observat, l-a emoţionat
făcea
îngeri
şi oameni. L-am rugat pe acest om, Romsauer, să
mult a fost că statul italian, prin Santuario di San Francesco di
mă
înveţe
să
cioplesc în piatră. Mi-a dat să fac un cap de bărbat.
Paola, o construcţie modernă, un sanctuar pe malul Mării TireMi-a
explicat
unele lucruri, apoi cum să ţin ciocanul şi dalta.
niene închinat Sfântului Francesco din Paola, i-a înfiinţat o galerie
M-am
apucat
de
treabă
şi se pare că a ieşit ca a maistrului sau
permanentă de sculptură, un muzeu - Constantin Lucaci. Acesta
poate
chiar
mai
bine.
Atunci
a venit Bottlik, ei doi colaborau,
cuprinde două săli mari cu lucrări (douăzeci) semnate de maestrul
amândoi
trăiau
din
urma
lucrărilor
făcute pentru cimitire, a văzut
român. Lucrări a căror strălucire întrece sclipirea apelor mării
lucrarea
mea
şi
a
întrebat
cine
a
executat,
se deosebea de stilul ce
care spală zidurile sanctuarului...
era
în
atelierul
lui
Romsauer.
Peste
câteva
zile m-am dus la
La vernisajul din 14 aprilie 2007, când Constantin Lucaci
Bottlik.
Acest
om
avea
o
cultură
extraordinară,
era de origine
a tăiat panglica inaugurală de la acest muzeu, a fost prezentat şi
baron.
A
învăţat
la
Budapesta,
Viena,
München
şi
Paris.
El nu este
Catalogul închinat lucrărilor maestrului român, întocmit de unul
atât
de
cunoscut
pentru
că
n-a
ieşit
din
tiparele
normale.
Mulţi
dintre cei mai cunoscuţi critici de artă, Pietro Amato!
nici
nu
ştiu
să
iasă,
încearcă,
însă
greşesc.
În
perioada
aceea,
arta
(...)
în
general
şi
sculptura
în
special
se
făcea
la
modul
cel
mai
serios.
Trebuie să mai amintesc că “Soarele lui Lucaci” a fost proiectat şi executat în variantă cinetică, în 1971, când, în subsolul Trebuie să perfecţionezi ce au făcut înaintaşii şi să te întreci pe
Comitetului Central al PCR, s-a organizat cea mai mare şi tine mereu ; din păcate el n-a fost în stare de aşa ceva. Pentru
complexă expoziţie de pictură monumentală, poate din lume, ce mine, însă, Tiberiu Bottlik a fost de un mare folos pentru că mia cuprins zeci de machete cu Teatrul Naţional din Bucureşti la o a transmis cultura franceză, boema aceea de mare valoare şi m-a
scară care depăşea trei înălţimi de om (m-am urcat cu maestrul, făcut să înţeleg că pentru a ajunge bun, trebuie să munceşti tare
cu ajutorul unei scări, pe acoperişul machetei, unde trebuia să mult. Am visat să merg la Paris şi să studiez acolo. Lucram la
instalăm „Soarele” pe frontispiciul teatrului - considerat o uzină, unde am învăţat gravura, lăcătuşerie, sudura şi strungărie.
nereuşită arhitectonică). Soarele a fost montat pe macheta pictată Mi-am spus că mă duc la Paris unde voi învăţa sculptura, şi voi
de Sabin Bălaşa!...dacă mai există, această machetă (pictură şi trăi din cele învăţate de mine, în uzina de la Bocşa ; … ştiam că
sculptură) poate fi considerată o capodoperă a genului-decoraţia din artă nu se poate trăi aşa de bine. Au trecut chiar ani, şi el tot

„ARTA ADEVĂRATĂ
NU VA MURI
NICIODATĂ!”

Câţi am rămas- suntem acas'...
Doar macul şi-a pierdut din glas...

îmi amâna plecarea la...Bucureşti. Am renunţat la ajutorul său şi
am aşteptat terminarea războiului, ca să iau totul de unul singur.
Într-o zi când nu mă mai aşteptam la nimic a venit la noi acasă şi
mi-a spus că a vorbit cu cineva din conducerea uzinei, că voi
primi o bursă şi voi putea merge să studiez la Bucureşti. Mi-a
spus că în tot acest timp m-a urmărit şi că n-a vrut să mă sacrifice,
însă când şi-a dat seama că viaţa mea e sculptura s-a hotărât să
mă ajute. Arta cere sacrificii şi eu pot să spun acum după atâţia
ani că aşa este, însă nu-mi pare rău.
A. G. - Prin ce se deosebeşte un artist profesionist de un amator ?
C. L. - Sunt artişti amatori care mor amatori, nu ajung
niciodată să facă artă adevărată, însă mai toţi profesioniştii au fost
amatori. Nu poţi să înveţi o şcoală superioară până când nu ai
încercat să faci ceva la nivel de ... amator.
A. G. - A fost lung drumul până la stilul...Lucaci ?
C. L. - A fost foarte lung şi a fost original.Eu am ajuns la o
concepţie personală, la o viziune modernă, trecând prin toate
fazele. Am studiat natura,omul, am făcut portrete, am făcut nuduri
şi am lucrat mult în granit până am ajuns la oţel. Am parcurs toate
etapele artei universale şi aşa am ajuns la viziunea mea. Sunt unii
care vor să facă ceva deosebit, însă ei nu ştiu să facă un portret.
Sunt etape pe care trebuie să le parcurgem, e valabil în orice
domeniu. Mulţi încearcă să-i copieze pe americani, din păcate cu
banii lor promovează de multe ori kitschul. Noi nu trebuie să
ardem etapele ci trebuie să le parcurgem.
A. G. - Este răsplătită munca unui sculpor în România?
C. L. - Munca unui scupltor şi în general munca unui artist
din România nu este răsplătită. În aprilie 2007 mi s-a deschis în
Italia un muzeu personal, patronat de Vatican. Eu nu mă pot compara din punct de vedere material nici cu un fotbalist mediocru
de la o echipă din categoria a doua. Majoritatea artiştilor se
descurcă greu, fiind profesori de desen şi din când în când reuşesc
să-şi vândă o lucrare.
A. G. - Prin ce se deosebeşte sau se aseamănă un sculptor de
un pictor ?
C. L. - Prin nimic nu se aseamănă. Pictura se exprima prin
desen, culoare, perspectivă. Sculptura e o sinteză şi se aseamănă
cu muzica, nu este narativă. Sculptorul trebuie într-un volum săşi exprime toată ideea.
A. G. - Cum va evolua arta în general şi sculptura în special
în următorii ani ?
C. L. - Nu cred că va evalua tare mult, vor fi nişte ani supuşi
oamenilor cu mulţi bani, care mulţi dintre ei n-au cultură şi atunci
au preferinţe către ...nimicuri, către o artă care nu e adevărată.
Arta autentică e mai greu de înţeles.
A. G. - Ce transmiteţi celor ce iubesc arta ?
C. L. - Le transmit să aibe încredere, să nu se lase furaţi de
tot felul de apariţii, de impostori. Din păcate nu toată lumea are
acces la artă, dar asta nu dintr-o lipsă de cultură, ci dintr-o lipsă
de sensibilitate. Să fie conştienţi că arta adevărată nu va muri
niciodată!
A. G. - În afară de scupltură ce pasiuni mai aveţi ?
C. L. - În afară de sculptură eu am făcut mai multe fântâni cinetice, moderne. Ultima a fost inaugurată la Alba-Iulia în
prezenţa preşedintelui României, Traian Băsescu. Este o fântână
de mare anvergură. Aceste fântâni reprezintă o artă complexă, în
care se regăseşte muzica, arhitectura, apa şi sculptura bineînţeles.
Criticul italian Alesandro Amoroso mi-a intitulat fântânile ,,Simfoniile lichide ale lui Lucaci”.
A. G. - Maestre Lucaci vă mulţumesc pentru acest interviu şi
că aţi răspuns provocării mele de a ne întoarce în timp şi spaţiu.
Vă doresc sănătate şi încă mulţi ani pentru a face lucrări care să
încânte privirile oamenilor.
Adalbert GYURIS, Germania
(Vâlcea turism, revistă internaţională on line de turism,
cultură, afaceri, diaspora şi ştiri. Revistă română-canadianăamericană, 14 Martie 2010).

DIALOG ÎNTRE POEŢI

Un greier pus-a cobza-n cui...
Să nu mai cânte nimănui...
Prin vişinii crescuţi haihui...
Ne cântă vântul... Alelui...
Peste-o căpiţă din livadă...
Doar Gândul trece, să o vadă...
Şi-un singur mac a mai rămas…
Cu o uimire-a sa în glas…..........

Macul e singur
plin de iubire...
Prin vişin vântul
cântă-n neştire,
iar în căpiţa
înmiresmată
de lângă vişin
e lumea toată...
Cine le vede ?
Doar Felix ştie.
El le preschimbă

în poezie,
pe care,iată,
cu noi o-mparte,
semn că nu-i suntem
aşa departe...
Mulţam, poete !
Bună ţi-e firea.
Te lumineze
veşnic iubirea !

Doru MOŢOC

Felix SIMA
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NOTĂ EDITORIALĂ

UNIVERSUL CULTURAL ŞI SPIRITUAL
AL ANDREEI MAREŞI
Eugen PETRESCU

S

âmbătă, 16 martie 2013, Gorjul
a sărbătorit două mari personalităţi ale culturii româneşti. Astfel, în
această zi, la 56 de ani de la trecerea la
cele veşnice a sculptorului Constantin
Brâncuşi, unul dintre cei mai mari artişti
ai secolului XX, românul care „a relevat
lumii occidentale dimensiunea sacră a
realităţii”, la iniţiativa profesorului Ştefan Stăiculescu, cu sprijinul interpretului de romanţe Gheorghe Cărbunescu şi
a distinşilor brâncuşiologi Ion Mocioi şi Mihai Sporiş, în prezenţa a
numeroşi oameni de cultură din judeţele Gorj, Dolj, Vâlcea etc şi a
prefectului de Gorj – Ion Claudiu Teodorescu, începând cu orele
10:00, la Mănăstirea Polovragi s-a oficiat o slujbă de pomenire a
marelui artist gorjean şi a înaltului ierarh şi scriitor vâlcean, Bartolomeu (Valeriu) Anania, cel care, la 15 martie 1942 a fost hirotonit
ierodiacon, rang monahal în care a slujit o vreme la acest sfânt aşezământ monahal ortodox.
În aceeaşi zi, începând cu orele 15:00, într-o altă formulă de organizare, la Muzeul de Artă din Târgu-Jiu s-au deschis lucrările Simpozionului Naţional „Brâncuşiana”, ediţia a XIII-a, 16-17 martie,
2013, eveniment ce a adunat aici nume sonore de cercetători, brâncuşiologi şi exegeţi ai operei brâncuşiene din ţară şi din afară. Manifestarea a constat în lansări de carte şi albume, expoziţii şi
proiecţie de film.
Între numeroşii participanţi, marea majoritate trecuţi de 45 de
ani, am avut plăcuta surpriză să văd şi câţiva tineri, printre care şi
un grup de elevi de la Colegiul Naţional „Spiru Haret” din TârguJiu cu care am purtat şi o mică discuţie legată de activitatea lor pe
linie culturală. Aşa am cunoscut-o pe protagonista acestui volum,
Alice-Andreea Mareşi, căreia, impresionat de preocupările şcolare
şi extraşcolare, i-am cerut să-mi transmită prin poşta electronică CVul şi creaţiile sale literare şi artistice.
La 5 aprilie 2013 transmiteam la rândul meu, unor prieteni şi colaboratori, prin acelaşi mijloc ultrarapid de comunicare, următorul
mesaj: „Doresc să promovez câţiva tineri talentaţi (scriitori, artişti
plastici etc.) din Oltenia, dar am nevoie de sprijinul d-voastră. Vă
rog să vă spuneţi părerea legat de opera acestei fete”. Era vorba despre opera elevei Alice-Andreea Mareşi.
În aceeaşi zi aveau să vină primele răspunsuri de apreciere, urmate de altele în zilele următoare, gânduri frumoase pe care le fac
cunoscute în cele ce urmează:
Ilie Gorjan (cercetător, publicist, scriitor, membru al Uniunii
Scriitorilor din România), 5 aprilie, Budeşti (Vâlcea): „La capitolul
literatură e un talent autentic ce merită a fi promovat. Pictura ei îmi
place, dar eu fiind un novice, vă sugerez să consultaţi pe dl. Dican
sau alt membru al UAP, filiala Vâlcea”.
Ştefan Stăiculescu (cercetător, publicist), 5 aprilie, Nicolae Bălcescu (Vâlcea): „Altruistule, îţi mulţumesc că ai tras clopoţelul şi
mi-ai trimis şi mie pentru lecturare diversificata operă a elevei Mareşi Alice Andreea, care e şi poetă şi scriitoare şi pictoriţă, gorjeancă
de-a mea şi elevă la cel mai bun liceu din Târgu-Jiu, unde director
este prietenul meu, prof. de istorie Gheorghe Gorun.
Îmi trebuie ceva timp pentru a citi tot ce mi-ai trimis, aşa că dămi un răgaz de câteva zile. Mi-a plăcut nespus de mult poezia Când
iubeşti un diavol”.
Marian Pătraşcu (cercetător, scriitor, publicist), 6 aprilie, Rm.
Vâlcea: „Excepţional!” (cu referire la pictură n.n.).
Simion Petre Cichirdan (artist plastic, scriitor, publicist, editor,
fondator al unor publicaţii cu profil cultural), 7 aprilie, Rm. Vâlcea:
„Este o fată minunată şi în desenul ei recunoaştem mai întâi vitalitatea liniei şi mai apoi a culorii... Reţin şi eu un eseu şi câteva portrete pentru Povestea vorbii 21 sau Cultura vâlceană”.
Mihai Sporiş (cercetător, scriitor, critic literar, publicist), 15 aprilie, Rm. Vâlcea: „Să primim cu încredere şi cu bucurie, pe Andreea
care va ajunge, suntem siguri, la vârsta înţelepţilor, când, dând de
sine în tihna contemplaţilor se va constata şi îndumnezeită şi apoi
totul va curge, în cuvinte puţine, izvor proaspăt, cu taina şi răcoarea
adâncului întreagă şi susurul lor poem va fi, să încânte lumea de dincolo de toate vârstele-valuri”.
Nicolae Moga (cercetător, scriitor, publicist), 20 aprilie, Voineasa (Vâlcea): „Vă trimit câteva gânduri generale despre creaţia literară a tinerei Alice Andreea Mareşi. Aseară am lecturat materialul
trimis. Va avea sigur o traiectorie lungă în câmpul literar. Felicitări
pentru a o găsi şi a o face cunoscută celor interesaţi. Sincer mi-a plăcut proza, poezia şi pictura. Doamne câtă dreptate avea Enescu:

Pagina 10

«Dumnezeu pentru a se face cunoscut îmbracă diferite forme, cuvinte şi culori».
Alice, din ţinutul plin de minuni al Gorjului, este un exemplu. Ţara asta are viitor
în care cred cu tărie.
Acelaşi care vă admiră pentru ceea ce
faceţi în cultură. Pr. Nicolae Moga”.
Constantin Mănescu-Hurezi (cercetător, publicist), 26 aprilie, Horezu (Vâlcea):
„Astfel de adolescenţi, care tind spre propria lor perfecţiune, care nu cunosc semnificaţia cuvântului „imposibil” duc până
la capăt misiunea pe care le-a încredinţato Dumnezeu în această scurtă şi trecătoare
viaţă pământească”.
Petti Velici (artist plastic, membru al
Uniunii Artiştilor Plastici din România),
28 mai, Rm. Vâlcea: „Am în faţă opera
unei tinere pe care nu o cunosc, dar care
îmi lasă o impresie deosebită. …Dacă talentul pe care îl are va beneficia de o şlefuire de specialitate, ea va
deveni un artist valoros”.
Alexandru Popescu-Mihăeşti (preşedintele Forumului Cultural
al Râmnicului), 8 iunie, Rm. Vâlcea: „Adevărul este că în toate generaţiile se formează personalităţi care, prin aspiraţie, hărnicie, competenţă şi creaţie, sunt purtători de progres. În această ultimă
categorie includem, cu aleasă preţuire, pe domnişoara Alice-Andreea
Mareşi, care, înainte de a împlini două decenii de viaţă, oferă semenilor – contemporani, dar şi generaţiilor viitoare valori polivalente
de beletristică, de arte plastice, de comunicare şi de model comportamental de utilizare productivă a timpului liber”.
Ana-Maria Udrescu (Colegiul Energetic, Rm. Vâlcea), 20 iunie,
Rm. Vâlcea: „Scrise cu forţa inocenţei unui suflet hrănit din valorile
autentice ale spiritului românesc, proza şi poezia Andreei Mareşi au
frăgezimea şi parfumul vârstei visării.
Intertextualitatea oferă prozei autoarei acea notă de postmodern
şi o apropie adesea de Tache cel de catifea al lui Ştefan Agopian.
Numele personajelor devin adevărate simboluri pentru trăsătura lor
dominantă. Lucia Nicht din Totul începe cu un titlu neagă propria
suferinţă provocată de moartea mamei, pentru a fi impresionată de
istoria unei tinere lovite de o maladie incurabilă. Finalul textelor
aduce de fiecare dată o frază ce poate uşor deveni aforistică”.
Emil Istocescu (preşedintele Cenaclului literar „Gib. I. Mihăescu”, Drăgăşani), 21 iunie, Drăgăşani (Vâlcea): „Creaţia liricoepică a tinerei Andreea Mareşi, autoare aflată la terminarea anilor
de liceu, este o creaţie abundentă şi diversă, care ne revelă deja un
artist al cuvântului aflat în plină formare şi afirmare”.

Olimpiu Orza (artist plastic), 21 iunie, Drăgăşani
(Vâlcea): „În artă, tânăra începătoare de azi, este stăpâna creaţiei sale pe care o dorim cât mai personală şi
cât mai valoroasă”.
Având girul acestor distinşi oameni de cultură, am
luat decizia promovării tinerei gorjence prin realizarea
unui volum care să cuprindă întreaga sa operă creativă
– literară (proză, eseu, poezie, interviu, memorialistică)
şi artistică (pictură) – o misiune delicată şi de mare responsabilitate pentru un editor, mai ales atunci când
există şi păreri care pun în umbră valoarea creaţiei celui
pe care vrei să-l promovezi.
Copiii au nevoie de modele şi ne iau ca modele, de
aceea rolul nostru este acela de a-i ajuta nu de a le ucide
dorinţa şi speranţa de afirmare. Legat de acest aspect,
Joseph Joubert, un înţelept al vremii, care a trăit între
anii 1754-1824, spunea: „Copiii au mai multă nevoie
de modele decât de critici”, iar colonelul Romică
Moise, un contemporan de-al nostru, redactor-şef al revistei Jandarmeria Română, vine cu o completare
zdrobitoare: „Deci, educatorule (criticule n.n.), are mai multă importanţă cine eşti, decât ce spui”.
Mărturisesc că din întreg programul de pregătire a volumului
pentru tipar, cel mai greu mi-a fost să-i dau titlul. Aveam mai multe
variante: Iubirea de frumos, Iubirea de culoare şi cuvânt, Oglinda
sufletului, În căutarea destinului etc. La rândul său, eseistul şi criticul literar Mihai Sporiş (colaborator la ediţia critică publicată separat, sub titlul Alice-Andreea Mareşi – opera literară şi artistică.
Referinţe şi aprecieri critice), mi-a sugerat următoarele variante:
Oglinda visului, În căutarea realului, Căutări în lumea noastră de
dincolo, Aş vrea să pot, În puterea noastră stau multe, justificând
aceste posibile titluri prin faptul că: „Eseul, provocarea căutării de
sine etc depind foarte mult de autoare care îşi asumă... crezul, afirmaţiile, sentinţele, trăirile etc.” O motivaţie corectă, întemeiată pe
realitatea exprimată atât de creaţia literară cât şi de cea artistică. Am
ales varianta Aş vrea să pot, un titlu care defineşte cel mai bine universul acestei tinere, un adevărat vulcan de trăiri şi dorinţe. Ea încearcă totul, de la creaţia literară şi artistică, şi asumarea unor
responsabilităţi publicistice, editoriale şi administrativ-şcolare, până
la practicarea sportului individual, acesta din urmă doar ca mijloc
de relaxare nu şi de competiţie. Din păcate, din poezia şi pictura
creată, rezultă prea multă dezamăgire, nemulţumiri, revoltă şi suferinţă la vârsta la care trebuie să primeze iubirea, frumosul, plăcutul,
bucuria de a trăi etc. De asemenea, dorinţa teribilă de afirmare o determină pe Andreea să atace viitorul din cât mai multe unghiuri.
Această dorinţă se pare că îi dă o oarecare teamă de nereuşită, de
aceea cred că cel mai potrivit titlu este Aş vrea să pot.

COCOŞUL DE HUREZ - O MANIFESTARE
TRADIŢIONALĂ, CU MULTIPLE
VALENŢE ARTISTICE
Gheorghe PANTELIMON

S

e ştie că ceramica s-a dezvoltat pe teritoriul României din
mileniul 5 î.e.n. Ceramica populară românească continuă
tradiţia dacică: ceramica neagră în Moldova şi estul Transilvaniei,
romană (ceramica roşie), în Oltenia, vestul Munteniei şi Banat,
şi bizantină. Aceasta reprezintă un domeniu valoros al artei populare, fiind caracterizată de forme variate, decoraţie simplă şi
coloritul luminos al smalţului. În România există centre de olari
renumite, printre care menţionăm: Horezu, Oboga, Marginea,
Corund, Curtea de Argeş. Din Judeţul Vâlcea mai sunt cunoscute
Vlădeşti şi Lungeşti. Horezu este un centru etnografic vestit în
Europa. Bazele acestui meşteşug au fost puse de familiile
Vicşoreanu şi Ogrezeanu, care au expus încă din anii 1960, fiind
bine cunoscute pe tot continentul.
Ceramiştii din Horezu au realizat prima expoziţie, în anul
1971 la Călimăneşti, în cadrul Festivalului Interjudeţean „Cântecele Oltului”. În zilele de 2-3 iunie 2013, la Horezu s-a organizat
ediţia a 43-a a Târgului Ceramicii Populare Româneşti, cea mai
mare sărbătoare a ceramiştilor din ţară, la care au participat şi
meşteri în prelucrarea lutului din mai multe state europene printre

care Franţa, Italia, Spania şi Serbia,
acţiunea având caracter internaţional.
Cei prezenţi au vizitat şi admirat cele
peste 120 de modele de standuri şi au
apreciat frumuseţea şi diversitatea exponatelor şi culorilor, adevărate opere
de artă. Manifestarea a continuat cu degustarea produsele tradiţionale de
Horezu, urmată de un spectacol folcloric susţinut de „Rapsodia Vâlceană”
şi de un program de prezentare şi desfacere a obiectelor realizate
cu multă pricepere şi pasiune. Lucrările celor 47 de creatori populari înscrişi în concurs au fost evaluate de juriu, la Casa de
Cultură „Constantin Brâncoveanu”. Apreciem ca o acţiune
inspirată simpozionul cu tema: „Ceramica de Horezu-Patrimoniu
Universal”, care s-a ţinut în sala de conferinţe a Centrului de Informare Turistică, şi a fost urmat de festivitatea de premiere a
concursului de creaţie, la Palatul Domnesc al Mănăstirii Horezu.
Programul bogat al primei zile s-a încheiat la Satul de vacanţă
„Stejarii”, cu o recepţie oferită de Primăria Horezu. Ziua a doua
a fost dedicată prezentării şi desfacerii produselor ceramice şi a
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avut loc un concurs de olărit pentru amatori.
Această sărbătoare tradiţională s-a desfăşurat sub cele mai
bune auspicii. UNESCO a decis, în cadrul celei de a şaptea sesiuni a Comitetului Interguvernamental de Programe a Patrimoniului Cultural Imaterial care s-a ţinut în perioada 7-13 decembrie
2012, la Paris, înscrierea ceramicii româneşti de Horezu în lista
patrimoniului cultural imaterial. Potrivit UNESCO,
confecţionarea ceramicii de Horezu este „un meşteşug tradiţional
unic, practicat atât de bărbaţi cât şi de femei, din partea de nord
a judeţului Vâlcea”. Într-adevăr vasele roşiatice de Horezu care
au ca simbol cocoşul sunt celebre. Îndemânarea şi talentul de a
combina formele şi culorile sunt o adevărată artă şi definesc personalitatea şi unicitatea acestui tip de ceramică. Înscrierea
meşteşugului ceramicii de Horezu în lista reprezentativă a UNESCO are darul să contribuie la cooperarea cu alţi meşteri-olari
din alte zone din ţară şi de peste hotare, la promovarea respectului
pentru diversitate culturală şi creativitate umană, fapt demonstrat
de actuala ediţie a evenimentului.

Constantin Iovan la
Târgul Olarilor din
Horezu

Atfel, Horezu, capitala ceramicii româneşti a devenit şi unul
dintre cele mai importante centre din Europa. Tot pe teritoriul
acestui cochet oraş de sub munte se află Mănăstirea Hurezi, cea
mai de seamă ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu şi
cel mai reprezentativ complex de arhitectură în stil brâncovenesc.
Aşezământul monahal, monument istoric, a fost înscris în anul
1993 în Patrimoniul Cultural Mondial.
Locuitorii din Horezu şi vâlcenii se mândresc cu aceste valori
care îi duc faima pe toate meridianele lumii. Totodată este
lăudabil că administraţia locală, în frunte cu primarul Ilie Fârtat,
se preocupă îndeaproape de dezvoltarea urbei şi pune accent pe
funcţia sa turistică.
Suntem convinşi că în 2014, când se vor împlini 300 de ani
de la martiriul domnitorului Constantin Brâncoveanu, la nivel
naţionl, judeţean, şi la Horezu se vor iniţia manifestări de
anvergură, care să evidenţieze valorile perene ale culturii noastre,
vocaţia creatoare a românilor.

Brin Constantin: De vorbă cu Badea Gheorghe
Daniela Ioana TRIŞCAŞ

L

ucrarea de faţă, elaborată cu multă dăruire, sensibilitate
şi iubire de către omul Constantin Brin, născut în Braşov
(1936), multilateral dezvoltat, chinuit de intemperiile vieţii, vine
ca un răspuns şi un îndemn spre readucerea aminte şi totodată
spre apărarea adevăratelor valori umane, spirituale puse din cele
mai vechi timpuri în slujba adevărului, binelui şi frumosului. De
vorbă cu Badea Gheorghe apare într-un context social tarat, întro societate care are nevoie să i se reamintească ce este omul, cu
tot ce presupune aceasta.
Cartea apare în anul 2012, în Bacău, la editura BABEL, având
o structură echilibrată, încadrată la graniţa dintre stilul beletristic
şi cel ştiinţific. Cele 125 de pagini însumează 21 de eseuri pe teme
variate: patriotismul, prietenia, impactul dezrădăcinării, contrastul
între esenţă şi aparenţă, apartenenţa, lupta continuă pentru
supravieţuire precum şi dragostea pentru natură. Multilateralitatea
temelor abordate, toate având ca punct comun dorinţa de a trezi
conştiinţa individului, duc spre afirmaţia lui Adrian Marino: ,,Eseistul încearcă să ofere o soluţie, nu o impune, nici n-o
dogmatizează. Doar o propune. El ridică o problemă, punânduse pe sine şi pe alţii la încercare. Izbuteşte şi incită adevărul.”
Remarcante sunt sinceritatea izbitoare, simplitatea şi stilul
foarte personal ale autorului. Încă din cuvântul adresat cititorilor,
Constantin Brin pune amprenta veridicităţii operei sale, căci ea
prezintă ,,situaţii, fapte şi personaje absolut reale, preluate din
trăiri nemărginite”. Mai mult de atât, autorul susţine că Badea
Gheorghe este el însuşi. Această sintagmă, Badea Gheorghe, su-

gerând tradiţie, secularitate şi afectivitate,
este metafora revelatorie, cum ar numi-o
Lucian Blaga, a românului de ieri, de azi
şi de mâine. Titlul lucrării este rampa
perfectă de lansare a formei şi conţinutului
acesteia.
Cu alte cuvinte, scriitorul exprimă
plastic, cu un ton mai mult sau mai puţin
colocvial, caracterizat în mare măsură de
oralitatea
stilului,
probleme
ale
conteporaneităţii, precum şi promovarea
valorii şi esenţei, a nevoii de vindecare a
sufletului omenesc. Lucrarea ocupă astfel
un loc important în literatura actuală, nu
atât prin mijloacele artistice folosite, cât
prin mesajul implicit transmis: conectarea
la moralitate şi adevăr. Este o carte
accesibilă, prin formă şi limbaj, atât lectorului competent cât şi celui inocent.
Prin tematica conţinută, prin abordarea eseului ca metodă
literară, prin evidenţierea şi aprofundarea legilor drepte ale spiritului român, prin doza de vizionarism, cartea domnului Constantin Brin poate fi comparată cu Românul planetar-Eseuri
despre viitorul sufletului românesc, a scriitorului contemporan,
Lucian Hetco. Diferenţiate ca mijloace artistice şi limbaj, cele
două lucrări se remarcă prin stilul cu totul original, propunând
ambele, în egală măsură, reconectarea la morală şi adevăr, în

„JURNALUL” LA … RAPORT!
Mihai SPORIŞ

E

xtraordinară operă, lumea pe care
o trăim şi pe care o primenim permanent cu adevărurile ascunse despre ea,
venind după limpeziri, să ne desluşească
rosturi şi fapte puţin cunoscute! Rar ne
cuprindem de adevărul că oamenii de
lângă noi, cândva, undeva vor fi făptuit lucruri deosebite. În aparenta umbrire că toţi
suntem la fel, că eroismul ţine de obişnuit,
iar ridicarea peste comunul împărtăşit cel
mai adesea în spiritul gregar ţine neapărat
de un noroc anume, nu putem vedea
esenţialul. Gloria, recunoaşterea sunt
cuminecate târziu, mai mereu postum. Uneori chiar… vremea ce vine
te obligă la muţenie, sau la adevărul şoaptelor. Dar toate sunt numai
până la o vreme, spune înţeleptul! La un anumit soroc lucrurile se
dau la iveală ca flăcările deasupra comorilor.
Un şir de zile cu dramatismul lor, salvat în însemnările scrise
şi/sau întipărit în memoria conectată la tensiunea ridicată a trăirii
între viaţă si moarte, va fi fost rescris cu înţelepciunea senectuţii,
după ce tânărului ofiţer de rezervă, ajuns în linia întâi a frontului, i
se va fi alăturat profesorul de mai târziu şi conştiinţa descifrată în
dragostea lui de ţară, neam şi de valorile umanităţii, în general. Condeierul înţelege, din spiritul locului, că pentru calitate şi înnobilare
este nevoie de multe decantări şi separări a celor esenţiale de marda,
aşteaptă vremea prielnică şi scrie raportul celor 518 zile în linia întâi
a frontului. Constantin Isărescu, eroul jurnalului, aşteaptă maturitatea
şi posibilitatea noastră de-a-i citi jurnalul, pentru noi, nu pentru sine,
ca să evaluăm cu luciditate istoria noastră recentă, altfel decât puteau
s-o facă manualele scrise şi ele nevoit partizane, într-un anume fel.

La vârsta înţelepciunii, timpul se comprimă iar povestea zilelor
devine o succesiune de scene dramatice, de aici şi sugestia reluării
jurnalului printr-o ecranizare inspirată. Evenimentele redate ca file
cu înţeles într-o carte cuprinzătoare, au în prim plan observatorul,
cronicarul peste care timpul decantării aduce ştiinţa povestitorului ,
dar şi pe cel ce-a descifrat corect cauzalitatea şi efectele acestui
fenomen social complex care este Războiul.
Confesiunile martorilor nemijlociţi la conflagraţia celui de-al
doilea război mondial, în fapt cel mai mare măcel din istoria
umanităţii, s-au înmulţit. A apărut o întreagă literatură de carte-document, scrisă în ultima perioadă. Jurnale de front, povestiri din prizonierat, suferinţa de prin spitale, drame personale şi colective etc.,
îşi aduc prinosul unei cunoaşteri aprofundate asupra ferocităţii acestui balaur, mereu flămând, care este războiul şi pot să fie un apel permanent pentru respectul vieţii, în general. Tragedia războiului spre
Est, cu momentul Cotul Donului; faptul tovărăşiei de arme înspre
Vest, în timp ce lagărele aliatului sovietic erau pline cu românii luaţi
prizonieri ; eticheta de „frate eliberator”, când realitatea ocupaţiei cu
spolierea economică şi îndoctrinarea forţată ne scoteau din ţâţânile
firii noastre româneşti, sunt încă pagini nepredate la şcoala
românească, după mai bine de cincizeci de ani. Statutul de cobeligerant înspre Vest, condiţionat de forma juridică a … armistiţiului
cu sovieticii, ne-a situat cu traume istorice incontestabile în tabăra
învinşilor, dar trâmbiţând victoria şi trimiţând elita ţării, fie la moarte,
fie la convertirea forţată cu spălare de creiere. În imediata vecinătate
a noastră au văzut lumina tiparului, ori şi-au spus povestea trăită, o
mulţime de oameni. George Voica, din Surpatele, Vâlcea va fi adus
cele două cărţi „Prizonierii Infernului”, cu toţi eroii supravieţuitori
(vâlceni cu toţii!) prezenţi la lansare. Vom fi cunoscut grozăviile
Siberiei… fără sfârşit. Constantin Zorlescu, din Lăpuşata ne-a
povestit şi el de Oarba de Mureş, despre Dealul Feleacului şi forţarea
Tisei, unde rănirea gravă îl va ţine prin spitale peste 400 de zile. Ionel

detrimentul relativizării noţiunii de patrie, a declinului spiritual românesc, a lipsei de motivaţie
intrinsecă în raport cu aproapele, cu natura, cu
Dumnezeu și implicit cu omul însuşi.
Cele 21 de eseuri cuprinse în De vorbă cu
Badea Gheorghe, creează impresia de lecţii
oferite cititorului spre a fi însuşite. Astfel, oricât
de disparate ar părea, au ca finalitate negarea şi
respingerea artificialităţii: ,,Nu e destul să
spunem că, asta este situaţia, trebuie luate măsuri
de corectarea mentalităţii, a instruirii, a
cunoaşterii şi a educaţiei la toate nivelurile, de la
vlădică până la opincă.”, precum şi sănătatea
morală a neamului românesc: ,,(…) noi când vom
trece de primul clocot din societatea românească,
astfel încât rădăcina românească să poată rodi din
nou?”. ,,Lecţiile” vin să stabilească ce este bun
şi folositor umanităţii, omului ca individuum şi
omului ca dividuum. Dacă tonul elegiac însoţeşte
titluri precum Patriotismul nu e un păcat, Memoria, Ficţiuni,
Dezinformări şi lovituri sub centură, Ariciul, Clepsidra, tonul
senin îl regăsim în Omagiul omului de rând, Micul prinţ. Ceea
ce sensibilizează este nota optimistă de la sfârşitul fiecărui eseu,
umorul specific românesc, francheţea, organizate într-un sistem
solid, coerent de credinţe, care aşază viaţa la întrepătrunderea materiei cu spiritul.

Grigoriu, ofiţer luat prizonier în Vest, va fi fost surghiunit de patria
sa pe … şantiere de muncă (necalificat!), purtând vina înrudirii cu
Lucreţiu Pătrăşcanu. George Stănescu, Dumitru Nicodim ne vor fi
amintit de închisorile comuniste (vezi Poarta Albă!). Am avut şansa
să îndeplinesc dorinţa unui veteran de război. Să-l duc de pe Valea
Lotrului în Bucovina să mai vadă odată la bătrâneţe locurile unde
tânăr artilerist fiind, văzuse moartea cu ochii. După 50 de ani memoria se arăta atât de exactă ca şi când lucrurile se petrecuseră cu câteva
zile în urmă. Va fi mulţumit la Mănăstirea Arbore lui Dumnezeu şi
îşi va fi pomenit camarazii, pieriţi atunci în focul luptelor în floarea
tinereţii. Lacrimile nestăpânite spuneau acolo, fără cuvinte, durerea
încă nestinsă de vreme. Memoria tuturor supravieţuitorilor unor
scene cu viaţa pusă miză este impregnată, fără putinţa ştergerii. Când
povestea nu mai are cuvinte ne vin în ajutor cele consemnate. Ne-a
căzut în mâini o carte poştală din corespondenţa dintre un părinte şi
feciorul său aflat în prizonierat pe la fraţii eliberatori, sovietici
(1948!) . Pe un petic de carton, atât cât era posibil, tatăl îi scria unui
Constandin, într-o concizie exemplară: „Acasă e bine! A cercat cu
ploaie la timp şi s-au făcut toate, oile sunt la munte, sor-ta s-a măritat,
frai-to al mic e la şcoală, bunică-ta a plecat la domnu, mă-ta îţi
păstrează hainele ca pe ochii din cap şi te aşteptăm să ne vi sănătos”
Textul este trăire pură, însă cartea poştală avea o dată şi destinaţia
lagărului sovietic unde se robea încă, pentru datoriile de război.
Războiul se încheiase prin mai 1945, iar noi ne aflam cu speranţa şi
cu logica în tabăra învingătoare, atestată ca atare de pro-paganda de
serviciu. Iată de ce este nevoie de decantarea continuă să refacem
cronica reală, chiar din frânturile acestea de adevăr trăit şi contrasemnat cu vieţi, vărsări de sânge şi potop de suferinţe. Trebuie să salutăm
cu respect toate contribuţiile aduse pentru această misiune de onoare.
„Jurnalul” lui Constantin Isărescu : „Jurnal de front-518 de zile
şi nopţi în linia întâi”, apărut la Editura Expert, 2013 (ediţia a treia!)
este un raport la centenar, transmis prin curier, în faţa celor adunaţi
chiar în Ziua de Înălţare/ Zi a Eroilor, la Arhiepiscopia Râmnicului.
Un combatant din marele război, ne vorbeşte despre eroism, eroi,
trăirea cu sfințenie în iubirea de neam şi ţară şi mai ales despre lupta
în slujba vieţii: supravieţuirea.
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O face prin intermedierea „raportului-carte”, pentru că la împlinirea veacului pământesc s-a grăbit să fie de-a împreună cu camarazii plecaţi chiar la vremea jurnalului şi cu cei din răstimpul de după.
Raportul l-au citit şi ni l-au desluşit, ca la cazanie, în sala sf. Calinic,
din complexul Arhiepiscopiei Râmnicului, oameni implicaţi într-un
fel în realizarea cărţii şi organizarea evenimentului: gazde, editori,
generali ai Armatei Române, concetăţeni din Drăgăşani, Şirineasa,
colegi ai fiului de la Banca Națională a României. Apoi l-am primit,
spre ostoirea nevoii de amănunt, recenzenţii reuşind să ne pună în
temă cu conţinutul. Momentul, după amiaza zilei de 13 Iunie, 2013,
în sala de lângă mozaicul cu Maica Domnului , ocrotind harta
României tricolore se întregea cu cel de la Biblioteca Judeţeană
„Antim Ivireanul” unde la aceeaşi oră se lansa o carte, cu autor venit
de la Chişinău, despre „Cotul Donului”
Ziua de Inălţare ne va prilejuit cuvântul de
aducere aminte, să ne fie de învăţătură. Duhul
vieţuirii, atunci când şirul zilelor se plineşte şi
se pune punct curgerii întregului jurnal, urcă
în lumea de deasupra a esenţelor şi se întoarce
prin pogorârea limbilor de foc, lumină nouă
de… Rusalii. Am ascultat în acest spirit cuvântul generalului Cornel Codiţă, pe care l-am
întâlnit şi în postfaţă vorbindu-ne ca A. Toffler
despre noua faţă a… războaielor. Domnul
general Nicolae Spiroiu, în spiritul jurnalului,
luând act de rapoartele primelor ediţii, are
şansa unei onorante reparaţii morale, dând un
exemplu de modul cum ar trebui trataţi …
eroii în viaţă. Suntem de acord şi cu extensia
atributului de eroism pentru cei ce îşi pun viaţa
şi altfel în folosul vieţii semenilor. Păcat însă că sunt prin preajma
puterilor ce se ţin cu multe temenele şi farsorii care au dus în derizoriu ridicarea în grad fără merite! Ce paradox! Eroul „Mefisto” îşi
pune viaţa gaj pentru gradul de sergent şi alţii devin colonei, generali,
pentru merite iluzorii… Profesorul emerit, Emil Istocescu, ne-a
făcut dovada, odată în plus, de ce spiritul esenţelor din însoritul
Drăgăşani se revarsă nobil, limpede. Am aflat, fără să apelăm la Dex,
cum ni se mai întâmplă, fără să punem întrebări să ieşim din
ambiguităţi induse, cum de asemenea ni se mai întâmplă, fără să ne
uităm la ceas când cineva vrea să se audă vorbind şi improvizează,
am aflat direct, sistematizat, într-o structură a discursului fără cusur,
ceea ce era de aflat. Mare noroc pentru elevii care l-au avut dascăl.
Editorii Ioan Barbu şi Valeriu Ioan-Franc, vor fi vorbit despre obiectul carte - cel din preajma noastră frumos şi împodobit ca de
sărbătoare!- cel ce poartă spre noi ademenirea să ne atingem de
slovele dăruite cu multă muncă şi dorinţă de-a ne sluji. Nenea Ioan
Barbu ne va fi introdus în taina primei ediţii şi a publicării în Curierul
de Vâlcea, ziarul domniei sale, pregătindu-ne pentru cartea aceasta
frumoasă, iar domnul Valeriu Ioan, care ştie ce înseamnă concertarea
cuvântului cu imaginea şi inculcarea simbolului în mesaj, a promis
că va fi prezent şi la alte rapoarte, peste vreme, ale celui plecat sus,
când se va constata că cele făcute şi-au făcut rostul şi mai este nevoie
de… modele. Un purtător de cuvânt, prin excelenţă, Adrian
Vasilescu, cu arta nuanţelor şi controlul cuvintelor să nu provoace
seisme din senin ne-a atras atenţia asupra unui amănunt, dezvoltând
de acolo concluzia. Cartea aceasta este o scriere densă, care se citeşte
şi reciteşte cu plăcere, iar atunci când chemi şi atenţia în sprijin îţi
poate înmulţii bucuriile. Da! Poate fi scenarizată şi ecranizată. Am
completa noi,că este o investiţie fără risc şi perpetuu aducătoare de

REVISTĂ DE CULTURĂ
profit. Sub cuvântul de ocrotire al IPS Gherasim Cristea, amintinduşi de lansarea de cu zece ani în urmă, de autorul prezent atunci, şi
prin prestaţia moderatorului, consilierul cultural al Eparhiei, pr. Constantin Cârstea evenimentul s-a armonizat cu sărbătoarea Înălţării şi
a Eroilor. Raportul fiind… bine primit, primarul Săraru, al comunei
Şirineasa, ne-a adus vestea că şcoala din localitatea unde se va fi
născut Constantin Isărescu îi va purta numele, apoi Inspectorul Şcolar
General al Judeţului Vâlcea, Remus Grigorescu va fi înmânat, la centenarul naşterii, post-mortem, o diplomă omagială. Apoi, vor fi fost
mulţumirile aduse de Constantin Isărescu, tatăl lui Constantin
Isărescu, nepotul autorului, autorul fiind acolo spirit, în cartea-raport:
Constantin Isărescu. Toate acestea, un înnălţător laudatio pentru
omagierea celui născut cu un veac în urmă, acum înălţat în lumea
informală, una veşnică.
Ridicarea la cer, înseamnă şi
detaşarea autorului de cartea scrisă.
Acesta este şi drumul informaţiei înainte
de-a primi înţelesul hărăzit, cu toată
adâncimea lui. Aşa mă dumiresc acum
de Rusalii, în prima zi când am citit în
tihnă cartea primită de … Înălţare. Judecata noastră, răspunzătoare de înţelesuri
este pogorâre de taine de deasupra de
unde sălăşluiesc drepţii şi sfinţii, pentru
cele morale. Mai credem că drepţii sunt
toţi eroii cauzelor drepte de sub adevărul
omeneşte posibil, cu viaţa pusă chezăşie
pentru îndeplinirea rostului, în rânduiala
celor tocmite demult, iar sfinţenia o
treaptă din cerul foarte înalt rezervată
celor absolute şi imparţiale şi unde ajung oamenii drepţi, fără cusur
în moralitatea lor şi deschişi oamenilor, tuturor oamenilor, fără
particularizări partizane. Mai credem că ideile, expresii ale duhului
viețuirii, nu mor niciodată. Ele rămân deasupra noastră porumbei
albi, ori negrii corbi, multiseculari, pe câmpul de luptă al dialecticii,
să ne amintească la nevoie lucrurile uitate şi să slujească vieţuirea
celor ce încă duc ştafeta pe o cale trasată dinainte. Uneori, dincolo
de memoria colectivă, tezaur de obiceiuri, cutume, tradiţii, legende,
mituri etc., aşezată stabil cu înrădăcinare puternică se mai potrivesc
şi cărţile. Cele izvorâte din faptele de viaţă sunt precum „Proloagele
Sfinţilor”, adevărate epistole cu menirea să actualizeze permanent
buna rânduială şi mai ales să atenţioneze, ca un cocoş alb, zorile,
noutăţile, ineditul, respectând cumpătul lucrurilor.
Evenimentul citirii raportului, celui plecat în lumea informală, în
faţa instanţei prezentului, cu un stat major în personalităţile citate, a
avut un extins caracter public. Pe lângă mulţimea din sală prin mijloacele mediei scrise şi video au fost în conexiune mulţi oameni de
foarte departe. Semnificant omagiu, adus la centenarul autorului
născut în 4 Iunie, 1913, faptul a adunat concentric după natura
forţelor iubirii, întotdeauna centripetă, rudele apropiate, apoi prietenii
apropiaţi din preajma baştinei, apoi, cerc după cerc, dădeau onorul
din lărgimi necuprinse, altele, altele pentru că faptele mari şi
înălţimile cugetului răzbat departe. Nimic nu este întâmplător între
anonimatul (cu nimic mai prejos!) şi notorietatea pe care ţi-o poate
oferi puterea ieşirii din ascundere şi ea sub zodia şansei, dacă
invocăm parabola din scriptură cu scăldătoarea de la Vitezda. Lucrurile se aşează minunat să poată nutri firea cu ceea ce are nevoie.
Ca la o descifrare, vine mai apoi concluzia dată de cel hărăzit, şi
confirmată în autoritatea sa. Fiecare pricepe, din perspectiva

MAI ŞI RÂDEM UNII DE ALŢII
Nicolae-Paul MIHAIL

D

acă şi-a imaginat vreunul dintre noi că Nichi Ursei, onorabilul nostru confrate întru epigramă, se va retrage la
bătrâneţe la Mănăstirea Polovragi să asculte gunguritul Olteţului,
să bată landele şi coclaurile după gărgăriţe şi moş-popi sau să
sperie himenopterele din reveriile lor solitare, ei, bine, dacă a
crezut asta cineva, aflaţi că s-a înşelat! E foarte adevărat că o
lungă perioadă de timp, Nichi a pândit "inhaerent montes"(aşa
cum facem noi toţi traco-dacii când ne aflăm în bătaia săgeţilor),
dar a fost vorba doar de o regrupare tactică pe o bază de plecare
la atac, întrucât astăzi ne-a şi trântit pe masă un incunabul cu titlul
scandalos:"E bine şi aşa rău", conţinând o mulţime de epigrame
şi catrene cât se poate de convenabile. Cred că trebuie să fie vreo
trei sute, dar nu sunt sigur, căci le-am numărat de trei ori, şi de
fiecare dată au ieşit mai multe sau mai puţine. Întreaga producţie
este organizată în zece capitole bine polarizate cu titluri agreabile,
ceea ce ne dovedeşte că autorul este atent la toate detaliile care îi
pot vinde cartea.
Nichi Ursei nu este totuşi un moşneag cu barba-n noduri, aşa
cum sugeram la început. Era doar un mod de a face conversaţie.
Dimpotrivă, el este tânăr şi neliniştit în toată puterea cuvântului,
foarte vigilent, prudent, atent, maniere ireproşabile, e un gentlemen, pantofii bine lustruiţi (cu excepţia celor de culoare albă). în
ambuscadele literare în care intră, o face cu ştaif, atacând întâi
flancurile, după care lansează peste inamic o ploaie de anestezice,
supozitoare şi cataplasme, "carevasăzică fiecare doctorie după
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cum devine". În şarjele sale irefragabile îşi
păstrază mai totdeauna milosârdia de
samaritean milostiv care nu vrea moartea
păcătosului, ba chiar se căieşte că i-a dat la
gioale. Nu trebuie să sărim cu uşurinţă peste
această latură delicată a naturii sale artistice,
drept care vom cita aici una din cele mai subtile catrene din volum.( în celelalte sunt cu
grămada):
"Mă mai bate gând de ducă/ Dar în astă
sfântă ţară/ Stau cum şade-un miez de nucă/
în cămaşa lui amară!" (...)
Într-un capitol îl surprindem pe Nichi că
umblă şi la nişte vin, probabil de Drăgăşani
(nu, de sifon nu e nevoie!). Tematica
feminină este şi ea prezentă în preocupările
autorului, acesta dovedindu-se un bun cunoscător în materie, un
observator vigilent şi comprehensiv, un admirator în fond, dacă
totul îi merge după criteriile sale precise.
Evident, se vor găsi destui confraţi care vor încerca să facă
bancuri pe tema Sanatoriului de psihiatrie la care e angajat confratele Ursei. Poantele sunt însă previzibile şi vom da şi noi aici
un exemplu ca le să se vadă cam la ce nivel au loc şarjele:
"În Sanatoriu sunt şi-acei/ Care se simt ceva mai bine/
Şi-1 dau exemplu pe Ursei/ Că el tocmai de-acolo vine."
Pe de altă parte, oricât de înţelegător şi de amabil ar fi şi au-

circumferinţei ocupate, adevărul său. Poţi surprinde generalitatea
atunci când întregul îţi cade sub priviri şi îi simţi fiinţarea, uneori
dincolo de simţuri, sau un anume detaliu te opreşte din drum. Credem
că generalitatea cărţii este, cum s-a spus de altfel, lupta pentru viaţă,
adică supravieţuirea eroului povestitor (că dacă nu ar fi fost nu avea
cine să ne povestească, apoi dacă nu s-ar fi întâmplat, nu se putea
povesti, coerent, verdic!). Pare un lucru în contrapunct. Viaţa care se
pune la adăpost în ciuda personajului principal, care este Războiul.
Autorul şi cronicar în acelaşi timp, este în slujba acestui stăpân, dar
cu obiectivul său, să-i supravieţuiască celui ce se hrăneşte cu vieţile
din preajmă. Cum se desfăşoară războiul şi cum trece prin zilele de
front Constantin Isărescu este jocul celor două teme într-un balans
continuu. Dubla miză se observă pe parcursul tuturor povestioarelor,
structurate pentru uşurarea accesului la lectură. Miza personală este
una în spiritul legilor firii pe când cea impusă de societatea oamenilor
trebuie asumată în virtutea legilor omeneşti, nu de puţine ori neconsonante şi în vădit conflict. În lucrarea sa „Război şi antirăzboi” cu
subtitlul „supravieţuirea în zorii secolului XXI”, Alvin Toffler invocă
inspirat cugetarea lui Troţki „s-ar putea să nu te intereseze războiul
dar tu îl interesezi pe el!”. Viaţa personală a autorului are extensie
dincolo de zilele jurnalului, ca o morală de basm, pilduitoare. Viaţa
triumfă ororilor războiului, apoi eroul îşi face rostul omenesc, întregindu-şi treimea celor trei Constantini, din inspirata fotografie a
albumului. La intersecţia temelor apar întrebările cu răspunsurile demult cunoscute, răspunsurile parţiale, etichetele. Războiul rămâne
însă, prin prezenţa sa continuă pe scena oamenilor o zeitate. Anticii
îi spuneau în multe feluri Ares, Marte,…… iar lucrului făcut de
aceştia res-bel avea conotaţia lucrului frumos. Cum trăieşte acest zeu
în jurnalul cu zilele lui numărate? Într-un apogeu al ororii, din câte
cunoaştem din istoria scrisă a lumii. Cronicarul are grijă să ne dea
dimensiunea prin cele văzute, prin spaimele personale, ori prin
ilustrările statistice care ne arată apetenţa zeului pentru sângele tânăr
exuberant, clocotind de viaţă. Cumpătul, raţiunea, profesionalizarea,
experienţa, în nesaţul niciodată ostoit al sinistrului personaj, îţi pot
fi armele potrivite în lupta secretă cu acesta. Ele şi nădejdea
permanentă îţi pot fi darurile pentru supravieţuire, cu adevărat scopul
moral, legitimat de porunca a VI-a decalogului. Cât despre
fenomenele obiective, precum crizele, războaiele, să ne amintim că
zeii la un moment al istoriei, au fost arestaţi de Dumnezeul poruncii
iubirii dintre oameni , însă inerţial aceştia îşi mai zvârcolesc agonia,
ori travestiţi în sfinţi mincinoşi răstoarnă polii tuturor dualităţilor,
punând lume în tabere, în competiţia forţelor schimbătoare de sensuri.
Concluzia cărţii, ajunsă la ediţia a treia (cu promisiune angajată
şi pentru alte ediţii, poate chiar ecranizare!) este că supravieţuirea a
fost de mai multe ori dobândită. Spunem acest lucru bizuiţi pe constatarea: nu-i mort de moarte cel ce de pomenire are parte! Autorul
a supravieţuit războiului şi acum prin munca proprie, cartea lăsată,
vine informal de dincolo să fie cu noi, supravieţuind dincoace. Evenimentul, unde s-au pomenit şi eroii anonimi, alături de cei cuprinşi
cu numele lor în carte, va fi avut şi virtutea înălţării pomelnicului, în
slujba eroilor, chiar de ziua lor. Şi ritualul s-a împlinit printr-o
lacrimă de vin prelinsă în sângele viilor mărturisitori acolo, să
adeverească soarele şi lutul Drăgăşanilor, ţarina iubită de dinastia tuturor Constantinilor, fârtaţi cu toţii, în spiritul Isărescului.
Mihai Sporiş – Cercul de la Râmnic : România Grădina Maicii
Domnului

torul, nu poate suporta, ca şi noi dealtminteri, imaginea virtuală
ale unui ales care, zi şi noapte, ocupă principalele locuri la bar
(iar noi ăştia, plebea, să stăm la coadă), în loc ca alesul să lupte
pentru progresul patriei. Îi dăm microfonul să ne
spună Nichi, cu vorbele lui, cum vede el toată
tărăşenia asta: "în cârciumi mari, împărăteşte/ Alesul
animează barul/ La dânsul sticla se goleşte/ La noi
s-a cam umplut paharul."
(Principiul vaselor comunicante)
În ceea ce ne priveşte, noi şi persoanele care ne
însoţesc, l-am admirat întotdeauna pe Nichi Ursei
pentru aerul său dezinvolt şi pentru uşurinţa cu care
nimereşte ţinta. Recentul volum de creaţii satiroumoristice îl obligă să părăsească locul de pe
strapontină şi să se mute cu scriierile sale în benoar,
fiindcă al doilea volum e mai greu decât ei, primul,
şi aşa mai departe...
Dar Nichi e foarte bun în chestii d-astea! Nasc şi
la Râmnicu Vâlcii (şi împrejurimi), oameni şi mai
ales epigramişti de calitatea întâi.

CÂTEVA EPIGRAME DIN VOLUM:
MEDICII PĂRĂSESC ROMÂNIA
E medicina căutată
Şi mii de medici sunt plecaţi,
Că şi străinii, câteodată,
Mai merită sacrificaţi!
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SOARTA VĂDUVULUI

CÂRCOTAŞUL

O noapte nu-1 slăbeşte-o fată
Iar alta limita nu ştie,
C-aşa i-a zis şi-a răposată:
Ce greu vei duce-o-n văduvie!

Euro nu mă tentează,
Integrare n-am în plan,
îmi tot scrie şi semnează,
Un amic. American.

ÎN TRAFICUL RUTIER

VIAŢA, CA UN MARATON

Mai bine cad cu el la pace,
Politicos şi altruist,
Că n-ai de unde şti ce zace,
Sub şapca unui poliţist.

Sunt socotiţi ca rupţi de turmă
Sau lepădaţi de cele sfinte
Şi cei ce tot rămăn în urmă
Şi cei ce-o iau mai înainte...

PROFESIONALISM ŞI
DEONTOLOGIE

LASĂ-MI, TOAMNĂ,
VIA VIE

Doctorul învinge plaga,
Fi'ndcă ştie el ce face
Şi respinge veşnic şpaga...
Dacă nu îl satisface!

Când parfum de razachie
Prind pe dealuri şi scaieţii,
Să laşi toamnă, via vie
Şi te-or proslăvi poeţii...

CĂRAREA VINULUI

RUGĂ
Doamne-aş vrea să-mi laşi, măcar,
Cât e toamnă, vie via
Şi să nu-mi aduci în dar,
Bătrâneţea şi prostia.

Chiar de-i lungă şi bătută,
Eu şi astăzi mai susţin,
Că mai scurtă şi plăcută
E tot calea înspre vin!

BUNĂVOINŢA DEZINFORMĂRII, SAU DESPRE
ARTA DUCERII ÎN DERIZORIU
A

nul trecut, cu ocazia comemorării a 55 de ani de la trecerea la cele veşnice i-am dedicat lui Constantin Brâncuşi, în numele Cercului de la Râmnic: România Grădina Maicii
Domnului, cartea ,,Semne şi sensuri ale sacrului în arta lui Constantin Brâncuşi” editată la Intol Press, Râmnicu Vâlcea, 2012.
Cartea a apărut într-un tiraj de 200 de exemplare, suportabile financiar şi a fost lansată la Târgu Jiu în 1 Iulie 2013 cu ocazia
unui congres internaţional care avea în centrul atenţiei pe Constantin Brâncuşi, apoi lansată la Rm. Vâlcea (febr.2013, ca un
omagiu adus lui Brâncuşi), la Curtea de Argeş (în aprilie, 2013
în cadrul Clubului Iubitorilor de Cultură, ca invitaţi speciali!).
Forumul Cultural al Râmnicului va fi remarcat, la premiile sale
anuale, cartea, acordându-i Premiul Special la…,,Arte Plastice”.
Apariţia lucrării şi gestul în sine s-au bucurat de aprecieri favorabile. Articolul de față este expresia mirării față de recenzia,
nu prea la obiect a unui membru al Forumului care, interpretând
mesajul nostru printr-o evidentă ducere în derizoriu, dezinformând pe cei ce încă nu au citit lucrarea, o face dintr-o rea voinţă,
după părerea noastră, gratuită. Vrem să argumentăm, pornind de
la aciditatea articolului, analizând şi demonstrând, dacă nu reaua
intenţie, după noi evidentă, ci lipsa de argumente a criticului de
ocazie, ba chiar răsturnarea prin răstălmăcire a celor spuse de
noi. Nu suntem reticenţi la nicio critică, ba chiar încurajăm dezbaterea şi feed-back-ul, indiferent de ceea ce se constată, dar să
aibă argumente şi să se pronunţe în cunoştinţă de cauză, adică să
se citească în prealabil cartea, părerea prefaţatorului, să aibă
habar de cele ce s-au invocat din alte lucrări, să poată evalua ce
este preluat, chiar sintetic, şi ce este valoare adăugată. Există obiceiul, iertată-ne fie expresia, dar aici se potriveşte ca o mănuşă,
să te dai Gheorghe Dracu, şi în virtutea acestui fapt tot ceea ce
exprimi, chiar fără temei, să fie considerat tabu. Pentru asta îţi
trebuie nume şi prenume, pe care să ţi le fi făcut demult, direct
şi indirect (indirect ar fi chiar numele care îţi deschide uşile pe
la… universitățile toamnei, pe la câte-o ciosvârtă de buget…
că, de! relaţia se poartă !).
Să vedem ce spune? şi cum spune?, Ioan Razeş în Revista
Forum nr. 1/trim.I 2013, în articolul ,,Spre sensuri ale sacrului
în arta lui Brâncuşi”.
Din introducere domnul Ioan Razeş formulează concluzia pe
care urmează să o demonstreze, frunzărind… temeinic (?!) cartea. E greu să mai scrie cineva ceva nou despre Brâncuşi şi dacă
o face, asta numai dintr-un veleitarism. Apoi urmează o demonstraţie pe puncte, unde arta ducerii în derizoriu intră în scenă. Finalul este cel anunţat în introducere: lipsa citatelor (unii citează
pogoane din, de exemplu, Dan Horia Mazilu şi îi mai şi preiau
concluzia la care a ajuns marele profesor, fără a avea ceva nou
de adăugat!), reductibile doar la Noica, lipsa ideilor originale,
calitatea de transmiţător al ideilor spuse de altcineva înainte, ar
face din autor un plagiator ordinar, care nu a adus nimic nou şi
este deci unul care îşi dă importanţă, adică soiul de veleitar anunţat de mirosul unui nas… rafinat, chiar înainte de cercetarea, pe
care nici n-a făcut-o pe de-a întregul (ultima pagină citată este
49!). Vom arăta acest lucru, demonstrând lipsa capacităţii de analiză, ori poate, mai grav, superficialitatea în slujba unei rele credinţe.
Rostul cărţii, precizat mai sus, drept carte de dar, ca un colac
de pomenire, donată de altfel aproape integral, a fost să scoată
în evidenţă pe îndumnezeitul Brâncuşi, prin cei ce vor fi constatat
această stare de graţie permanentă, uneori foarte voalat din cauza
vremurilor potrivnice, dar mai mult prin noi înşine, că şi noi
avem capacitatea de-a iubi: autor şi colaboratori, nu puţini, pen-

tru reuşita intenţiei. Am făcut omisiunea gravă, de-a nu-l fi amintit pe I. Şt. Lazăr, cu volumul său ,,Măiastra” şi aici nu ne jucăm
cu vorbele. Din paginile noastre… aurii lipsind, Ioan Razeş a
crezut că nu există şi şi-a propus să desfiinţeze… darul nostru,
exorcizându-l chiar de Dumnezeu. Aici începe eroarea! Noi nu
ne-am propus o enciclopedie asupra celor dedicate lui Brâncuşi,
evident o lucrare imposibilă azi, când universal fiind artistul, despre el se scrie mult, în fiecare zi, undeva în lume. Aşa că s-a năpustit asupra conţinutului cărţii, care n-ar aduce nimic nou, ci
doar din spusele altora, o portavoce (evident cu nume şi pronume!), reia ideile şi le retransmite, neavând nimic original. Iubirea mărturisită de cineva, într-un anume context, să nu-şi aibă
unicitatea şi valoarea sa, aici vorbind despre comemorare? Şi
pentru ca ducerea în derizoriu să fie totală se conotează adevăratele pelerinaje la Mănăstirea Polovragi, la Hobița, Târgu Jiu,
la mormântul de la Paris, la Centrul Pompidou, în toate anotimpurile, ca turism cultural. Parastasele invocate, numele participanţilor, animaţi tot de dorinţa de-a-l cinsti pe Brâncuşi să nu-l
fi convins pe un om de bună credinţă, că atunci când te duci pentru oficierea serviciului divin, nu eşti în excursie, ci mergi special pentru acest lucru? Cum să-ţi permiţi ca pe un om, mai puţin
cunoscător într-ale lui Brâncuşi să-l decretezi purtător de cuvânt
unor remarcabili brâncuşiologi, precum: Constantin Zărnescu,
Ion Mocioi, Ştefan Stăiculescu, ori oficialilor gorjeni, care îşi
vor fi lăsat consiliul judeţean, prefectura, primăria şi alte instituţii
să… vină în turism cultural? Să fim serioşi! Aici este un subtil
atac la persoană, aceeaşi, semnalată în … portavoce. Nu credem
că aici este vorba… de orbire, incapacitate de analiză, ci de altceva. Cartea nu a fost citită, ci doar frunzărită, că doar sunt şi…
experţi care ştiu citi printre rânduri şi apoi să o povestească, reluând concluziile muncii altora. Se constată în articolul în discuţie, ceea ce o profesoară adevărată (ca să folosim şi noi
nuanţele ducerii în derizoriu!), Lidia - Viorica Hanaru , din Piatra
Neamţ (pentru ca arbitrul să fie obiectiv!) descifrase, fără ca răzeşul (sic!) să ne spună ca a furat concluzia, privind structura tripartită a cărţii şi multe altele. Apoi începe tocatul mărunt, prin
răstălmăcire, pe punctele indicate. O facem şi noi!
1. Căile iniţiatice sunt transformate în trasee turistice, pelerinii devin turişti de ocazie, nişte gură cască aflaţi în excursii, fără
nicio legătură cu arta, cu locurile sacre invocate. La o citire
atentă, nu pe sărite, s-ar fi observat că la Mănăstirea Polovragi,
un nepot al boierilor Pârăieni, Mihai Pârâianu nu era doar turist,
cum nici Costea Marinoiu, Cichirdan, ca să numim doar feţe cunoscute…răzeşului. Să nu fi observat insistenţa noastră, privind
focalizarea pe cele sacre? Să nu observe cuvântul cheie al întregii
lucrări care este Dumnezeu, apoi imediat, Brâncuşi şi că titlul
este sugestiv? Este mai simplu să nu recunoşti, prin exorcizare,
adevărul şi să-i substitui minciuna. Reflexele vechi, de când cuvântul Dumnezeu, ori aducerea în discuţie a celor sfinte erau interzise au rămas arme exersate şi azi în post, postmodernitatea
de după ateizarea forţată. Pisica va continua să prindă şoarecii
pentru că lucrul acesta l-a învăţat temeinic. Concluzia dorită ar
fi fost că reportajele cărţii, citită prin prefaţă şi pe ici pe acolo,
n-au nimic din sacralitatea invocată.
2. Trăirea este dusă în banal. Aceasta este profanare atunci
când din interiorul unui eveniment, prin metode specifice manipulării şi dezinformării, scoţi în afară ceea ce explicit este interior. Autorul şi colaboratorii săi au mărturisit ceea ce au trăit în
evenimentele invocate, au călcat cu piciorul lor locurile despre

care vorbesc, s-au extaziat în faţa operelor lui Brâncuşi, ori a
celor despre care se face vorbire, au luat chiar atitudine în multe
cazuri. Aluzia cu descoperirea Americii este neavenită. Să-i
amintim că iluştrii noştri oameni de cultură (nici aici nu ne jucăm
cu cuvintele!), care făcuseră şi ei pactul cu … Gheorghe Dracul,
nu-l descoperiră nici ei pe Brâncuşi… şi că, fără preget, cei ce-l
iubesc trebuie să-l scoată permanent din ascundere (sic!) şi dacă
ar vedea mai bine ar înţelege că şi azi nişte păstori servili redescoperă America în fiecare zi. Cum rămâne cu chemarea lui Brâncuşi să-i contemplăm permanent opera? Aici, comentând despre
conotaţia semnelorş şi sensurilor, ne aflăm în faţa unei subtile
acuzaţii de plagiat şi de confiscare a ideilor altcuiva (nu ne spune
din cine şi cu ce anume ne-am împropriat!) Ni se recunoaşte
aici propria călătorie prin natură – un fel de bătut câmpii, nu?!asimilarea onorabilă a unor idei semnificative din universul şi
memoria culturală, dar şi împropierea lor. Aici introduce şopârla,
constatând mai încolo că n-ar fi fost citaţi inspiratorii, martorii
noştri la susţinerea unei demonstraţii, lucru pe care îl vom lămuri
mai jos, acum dovedind, o dată în plus, că măcar din respect pentru darul primit de la noi să-l fi citit şi să-l fi recenzat în cunoştinţă de cauză, nu ca pe o teză a unui şcolar, nefericit de dascălul
său (…!). Mai spune despre ,,rostirea parcă(s.n!) acum prima
dată” şi apoi recapitulând, ,,fragmentar totuşi”, oricum lapidar
şi rupt din context (este abil… Gheorghe!), ca să constate lipsa
de coerenţă şi a induce ideea unui talmeş-balmeş din face-bookul
introdus prin demonstraţia sa. Concluzia nu întârzie: ,,Acesta
pare a fi…” (părerea nu este sentinţă, dar este o găselniţă a manipulării!) modul de expunere. Modul, fiind vorba de … modul
propriu al autorului, care n-are dreptul la … stil?, acesta fiind,
de la La Bruyere încoace apanajul… oamenilor. Oricum se declară explicit că modul constatat este imposibil de rezumat, lucru
care ne spune că nu a studiat prefaţa cărţii, opera unui filolog remarcabil (…!) care este lămurit şi în privinţa stilului şi a conţinutului. Lucru confirmat şi de alţi comentatori prestigioşi (…!),
inclusiv de la Forumul Cultural (folosim şi noi nuanţele!).
Cartea noastră - ca un dar memoriei lui Brâncuşi !- vorbeşte
de Dumnezeu şi de omul său, fiul omului Gorjului, al pământului
românesc: Constantin Brâncuşi. Ea s-a născut dintr-o promisiune
făcută în faţa altarului de la Mănăstirea Polovragi, promisiune
onorată apoi, pentru comemorarea celor 55 de ani de la trecerea
la cele veşnice. Am luat părtaşi la omagiul nostru pe mulţi dintre
românii care i-au dedicat cuvinte frumoase şi pe cei ce ne vor fi
ajutat să-i întregim darul. Remarca lui Razeş privind ocultarea
surselor, reducând aproape totul la Noica, devine o minciună evidentă, necesară concluziei finale. A sărit pagina 36 a cărţii în care
în mod explicit sunt consemnaţi: Aurel Constantin Zorlescu,
Constantin Zărnescu, Horia Muntenuş, Dan Puric, George Radu
Serafim, Ion Ghinoiu, Constantin Noica, Călin Matei, Iuliu Zane.
Apoi nu a observat că titlurile unor eseuri vizează în mod direct
nişte surse: Dante Aligherii, El Greco. Că Mihai Eminescu, Lucian Blaga sunt în mod consistent citaţi şi luaţi martori în multe
demonstraţii. Lui Constantin Zărnescu, folosit ghid pentru aforismele… lui Brâncuşi, i s-a făcut o recenzie, remarcată de prefaţator! Mitologia este prezentă prin legendele ei, de mult în
baza noastră de date, iar eseurile în care invocarea scripturii este
evidentă au scăpat şi ele atenţiei? Preferăm să spunem că nu a
fost citită cartea iar compunerea-articol după ureche, s-a bazat
pe… flerul unuia care a mai scris şi altădată aşa, şi care ştia
apriori ,,analizei” concluzia, de aici argumentele s-au pigulit cu
,,ştiinţă” într-un ,,stil” specific, tuturor… alinierilor.
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Zărnescu (repetăm câteva nume!)
Finalul, evident în nota lui… finis coronat opus!, ne spune:
rostul cărţii de care vorbim – cu idei, în genere spuse de alţii şi
respuse de Mihai Sporişi- este, aşa ni se pare (din nou datul cu
presupusul, ca… sport naţional!) anamneza… asociată cu intenţia de-a reaşeza lucrurile într-un nou proiect de privire…
Halal recomandare a…mice! Un fel de: nu vă pierdeţi timpul
cu lucrurile deja spuse şi reluate incoerent, aşa ca să nu le uitaţi!
Sunt atâtea cărţi bune, rafturi întregi în biblioteci, scrise redundant, care citite calitativ, vă pot scuti de toţi parveniţii veleitari,
bătând câmpii, indiferent de proiectele lor… de vedere.
Articolul forumistului nostru este scris la două… capete. Un

Acum la chindie
Să se ştie, ştie
Veni la altare
cu alte tare
şi ocultare
cutare care
Ară-tare
Tare ară
În critica literară
O face băbeşte
Evident, orbeşte
ia lucrarea
Arătarea
O consultă
O insultă
Di-nainte-i cunoscută

ştie autorul
chiar și viitorul
printre rânduri
vede gânduri
o dă pe interes
pe iner-text

Vreo urmă de Dumnezeu
(atenţie la zeu!
Atenţie la tren
La, la, la-ul cu refren!)
Privim trecutul cu mândrie (?!)
Fir-ar ea de… blasfemie!

obişnuit are concluzii
toate-s prea confuzii
să creeze vagi iluzii
bune numai pentru surzii
ca ultim, la vorbitor
trage clapa tuturor
chiar şi spuza spuselor
e prea somnoros actor
vise taică, somn uşor!
Mesager, cândva cu zel
Nimeni nu cânta ca el
la ordin, după ordin, ţara
Dimineaţa până seara
Jobul, jocul tinereții
Păcat viu al bătrâneţii
Să nu intre-n Ateneu

CÂNTEC PENTRU
NICHITA

ici este un răspuns, cu rimă, la un binevoitor articol,
de contra recomandare, adresat darului nostru pentru Constantin Brâncuşi. Este o atitudine necesară. Ducerea în derizoriu, descalificantă pentru un pretins om de

Năravul din fire
n-are mântuire!
Acum face critică literară despre hulita sacralitate, în care
Dumnezeu, personaj ocultat
cândva, trebuie ţinut tot ascuns,
să nu-i dea prin cap să judece
faptele adversarilor
Într-ale sacrului
Emulul dracului
Chiar în eseu
Fuge de Dumnezeu
Totu-i turism
Ca-n comunism
Fadă cântare

POVESTE CU
ÎNGERI

Făr de altare
Nas făr de miros
Cu ce folos?
Adâncit în oală
Ochi-s orbi afară
Tot fiul omului
Omului-pomului
Se simte… comun
În tatăl străbun
Problema-i smintirea
Rătăcirea
Chiar pizma şi ura
Gloria, nu cultura
Cuminecătura,
Ci păcatul
Spurcatul
minciuna
ranchiuna
Cel mic
Ca un a… mic
Mic la stat
Ca şi la sfat
Mare-n nas

doi îngeri se cercetau
în oglindă

De câte ori mi s-a cerut vreodată,

primul avea oglinda
ca o inimă îndreptată
spre cer

Ca într-un timp şi loc sa fiu prezent
Am spus că n-o să fie cazul, niciodată
Să fiu neparolistul cel absent.

celălalt o purta asemeni
unei mări pe creasta
stâncilor

Şi de va fi ca-n dreptul meu să scrie
Acea penibilă de tot-absenţă,
Să stiţi că viaţa mi-a intrat în vrie
Şi să sunaţi urgent pe la Urgenţă!

în prima oglindă furtuna
venea către amiază
timp în care în cealaltă
se atingeau în pauza
dintre cuvinte norii
în cele două oglinzi
ploua concomitent

Să mă iertaţi că prima oară-n viaţă
La şcoală n-am putut să fiu prezent
M-a mai salvat Iisus de dimineaţă
Şi-aici pe Terra, nu m-a dat absent…
Sunt încă bine chiar sub aparate
Cu Îngerii ce încă mă feresc
În prelungiri prin zile numărate,
Cât voi mai fi, pe Christ să îl slujesc!

Ovidiu Cristian DINICĂ
Paulian BUICESCU

George MĂMULARU
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Fără compas
A rămas
Să vază
De pază
Ca o rază
Să strălucească
Răul lui ceaşcă
Răul din carte
Să-l ducă departe
Să-l afle toți corbii
Văzutu-l-au orbii
Ce-au citit, răsfoind
Pagini, sărind
Plagiind prefaţa
Însușind povaţa
Vânzându-o raţă
Pe faţă
Dându-şi arama
Cuvântul- arma
Venin şi fiere
Poate piere
În dezacord
Atac de cord
Inc-un mod
Prea debil

ÎN PRELUNGIRI PRIN
ZILE NUMĂRATE

Primăvara însorită,
Primăvara înverzită
Ni-l aduce pe Nichita,
Cuvânt care răsărit-a
Să ne-mplinească ursita.
Filă veche de poveste
Iată că Nichita este
Sevă dulce de altoi
Nichita este în noi.
Vânt călduţ de primăvară
Nichita ne împresoară
Cu vorbe şi necuvinte
Cu şoapta tăcerii sfinte.
Frunză verde de albastru,
Nichita, prinţul măiastru,
Murmură în zori de zi
Cântece şi elegii
Şi ca versul să-l îndemne
Presară noduri şi semne
Stăpân peste orizont,
Nichita, îngerul blond,
Răspândeşte într-o doară
Cer senin de primăvară,
Mireasmă de floare rară,
Fir de pulbere stelară
Şi clipite care zboară.

cultură, cu mijloacele unei dedublări subţiri, nu o putem
trece cu vederea. Oferim tot în dar, prea profesorului…
o replică poem-pamflet alcalină să neutralizeze aciditatea
unui vitriol dat spre consum nouă, cu sirop de m…ure.

I do not lie (Eu nu mint)

Criticului
a-micului
i-a fiert oala
în şcoala
în cazarma
cu propaganda
cântare mereu
fără Dumnezeu

M. SPORIŞ

Commemoration Srebrenica

Între a-mic şi A-Mare

A

fel de sonată cu două teme, amestecate ciudat, aproape în dodi,
să creadă fiecare, ca pe la delphica Pithia ce pofteşte. Citit superficial ai senzaţia unei întâmpinări favorabile şi a unei aprecieri
sincere ca o ademenire în infernul poleit cu promisiuni. Dar, observând completa ocultare a scopului cărţii, exorcizarea tocmai
a esenţei din conţinut, îţi dai imediat seama de faţa ascunsă a lui
Mefisto, fie el Gheorghe, fie Razeş, sau cum i se mai spune în
realitatea obişnuită, de care fuge prin dedublare. (Acestei replici,
aproape pamflet, îi adăugăm şi o cronică rimată!)

CARICATURI DE C. CHIOREAN

Avea o ,,bună” părere formată, şi poate nişte poliţe de plătit
de un orgoliu supralicitat.
Memoria noastră, exersată logic (…!), adică nu din lecţii programate de alţii, învăţate pe de rost, la comandă, ne-a permis să
chemăm în ajutor o armată de filozofi, mărturisindu-le ideile
acolo unde avem nevoie de ei: Pitagora, Socrate, Platon , Aristotel, Plotin, Sf Augustin, Blaise Pascal, Thomas Carlyle, Nae
Ionescu, Martin Heidegger, Mircea Eliade, Lucian Blaga, Ernest
Bernea ş.a. Au fost invocaţi şi mulţi oameni pe care Razeş i-a
cunoscut direct şi bănuim că dacă ar fi citit carte i-ar fi remarcat,
cu siguranţă: Dumitru Bălaşa, Ştefan Stăiculescu, Nicolae Ciurea-Genuneni, Romulus Vulcănescu, Ion Ghinoiu, Constantin

Fără stil
Aţi gicit?!
Cel cea-ndrăznit
Ca un parvenit
Să iubească
Să slujească
Să-l vrea acasă
Viu să ne fie
Pe vecie
Acasă, acuși
Domnul Brâncuşi.
Așa vrem să fie
a-mice bă… die
a-mice
ne complice
la iubire
la slăvire!
Ară tare
Nea cutare
Prof-anare
Prin Anale
Cu A… Mare
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ŞTEFAN LUCHIAN
135 de ani de la naşterea sa
Motto: „Noi pictorii privim
cu ochii, dar lucrăm cu sufletul”, Ştefan Luchian.

L

C. Lucaci, Ştefan cel Mare,
granit, 1955-1965

a 1 februarie 2013 s-au împlinit
135 de ani de la naşterea sa.
„Pictorul Ştefan Luchian, ne spune N.
Tonitza, a fost cel mai rafinat colorist
născut de neamul nostru românesc şi
unul dintre cei mai subtili simfonoşti ai
culorii din pleiada marilor colorişti pe care i-a dat Europa în epoca
modernă.”
Ştefan Luchian s-a născut în ziua de 1 februarie 1868 în
târgul Ştefăneştilor, foarte aproape de lunca Prutului şi nu departe
de Botoşani. Părinţii săi veniseră în această localitate în anul
1866. Tatăl său, maiorul Dimitrie Luchian, fusese trecut la comanda unităţii de infanterie care se afla la Ştefăneşti. El era originar din Galaţi şi a fost camarad şi prieten cu Alexandu Ioan
Cuza, a ajuns chiar aghiotantul lui. El era o fire blândă şi demnă,
bunătatea se îmbina cu dârzenia, însuşiri pe care le va moşteni şi
fiul său Ştefan. Mama sa, Elena (născută Chiriacescu) era fiica
unui proprietar din Ialomiţa; era o fiinţă aprigă, impunătoare şi
harnică. Din căsătoria lor a rezultat doi băieţi: Ştefan şi Anibal,
care era cu doi ani mai mic decat fratele său.
În aprilie 1873 familia s-a mutat la Bucureşti în strada Popa
Soare nr.15. În perioada 1875-1879 Ştefan a urmat şcoala primară
din Tabaci. Încă din copilărie el iubea florile. La şcoala primară
doveda înclinaţii către desen. Îl ademenea însă şi muzica.
În ziua de 26 noiembrie 1877 a murit tatăl său; singurul lui
sprijin i-a rămas acum mama. În perioada 1880-1883 Ştefan a
urmat liceul „Sf. Sava” din Bucureşti. La carte nu era sârguincios,
dar la desen nu-l întrecea nimeni. „Făceam desenul la toata clasa
pe 30 de gologani; atât era tariful” spunea Ştefan. Încă din primii
ani de liceu Ştefan înclina spre artă şi dorea s-o studieze. Mama
însă, şi unchii, militari de carieră, au stăruit ca Ştefan să se facă
militar. Dar Ştefan nu vroia să urmeze şcoala militară, el vroia să
devină pictor. Pentru a scăpa de insistenţele mamei şi ale unchilor
s-a prezentat la examenul de admitere, la şcoala militară, dar când
a ajuns în toate comisiile, n-a răspuns la întrebările puse, a tăcut.
N-a urmat şcoala militară. La 1 septembrie 1885 s-a înscris la
Şcoala de Belle Arte, la secţia pictură. Dar lui îi plăcea şi muzica
şi s-a înscris şi la clasa de flaut a Conservatorului. La Şcoala de
Belle Arte i-a avut ca profesori pe Theodor Aman, Gheorghe
Tătărescu, C. I. Stăncescu, profesor de istoria artelor şi estetică,
Karl Starck - de sculptură, dr. Polizu de anatomie etc. La cunoscut
şi pe N. Griorescu faţă de care Ştefan avea o neţărmuită dragoste
şi admiraţie. A absolvit şcoala în anul 1889, obţinând medalia de
bronz.
În toamna anului 1889 a obţinut o bursă de studii la München.
Aici a frecventat atelierul profesorilor Johan Kaspar Heiterich şi
Ludvig Heiterich şi a făcut copii după Rembrand şi, probabil,
după Corregio. Tot la München a studiat Academia de Arte Frumoase, mai mult desenul. În cercurile muzicale a participat la
serate, unde a cântat la flaut. În anul 1890 s-a întors în ţară şi a
expus patru lucrări la prima expoziţie a „Cercului Artistic”. La
începutul anului 1891 pleacă la Paris unde studiază la Academia
Literară „Iulian” aici este atras de muzee şi de viaţa mondenă;
asistă la cursele hipice şi de velocipede. Era o academie literară
unde nu ţi se impunea ca la şcolile oficiale un anumit crez şi o

anumita tehnică. Fire sentimentală, Luchian a întreţinut legături
cu mute femei pe care le-a pictat; unele i-au fost şi iubite de mai
multă sau scurtă durată.
Aici, la Paris, apăruse mişcarea artistică numită „impresionism”, ca reacţie împotriva artei academice. Cea mai importantă
compoziţie din această perioadă a fost „Ultima cursă de toamnă”.
În anul 1892 mama sa se stinge din viaţă, şi atunci, pictorul, îşi
întrerupe studiile la Paris şi revine în ţară. Fraţii Luchian şi-au
împărţit avutul strâns de părinţii lor. Anibal, student, nu se prea
ţine de carte, iubea mai mult petrecerile. În anul 1893, Ştefan şia organizat un atelier pe strada Aristide Briand. În toamna anului
1893 a expus la „Cercul Artiştilor” patru tablouri. Ştefan, iubitor
şi el de viaţă, nu dispreţuia petrecerile şi plăcerile tinereţii. Îi
plăceau cursele la şosea şi se întrecea cu echipajele muscalilor.
În primăvara anului 1894 a prezentat mai multe lucrări la
Expoziţia Artiştilor în viaţă, unele din anii studiilor la Paris, altele
recente. A expus şi „Ultima cursă de toamnă” care a fost distinsă
cu o medalie.
În toamna lui 1894 a concurat pentru o catedră de pictură la
Şcoala de Belle Arte din Iaşi; văzând însă de la început părtinirea
comisiei, s-a retras. În timpul verii 1894 a lucrat în comuna
Poiana Ialomiţei, iar în toamnă a prezentat zece lucrări la „Cercul
Artistic”. În 1895 participă din nou la expoziţie şi este ales
vicepreşedinte al „Cercului Artistic”. Tot în 1895 Luchian a realizat portretul „Safta Florăresa”. Începe să se impună în faţa iubitorilor de artă; începe să vândă tablouri. În
anul 1896 Luchian împreună cu C. Artachino
expun la expoziţia „Independenţilor”. S-a
mutat cu locuinţa la rondul al doilea al
Şoselei Kiseleff. Îi plăceau călăria şi ciclismul. Dar, în anii următori era cuprins de
suferinţe, mai întâi prin lipsuri, apoi prin
boală şi piedici de tot felul. Din ce câştiga ca
pictor nu putea întreţine vila de la Şosea şi
grajdul. Fraţii Ştefan şi Anibal s-au hotorât
să vândă vila. Au vândut-o în pagubă. Ştefan
s-a mutat într-o casă din strada Popa Tatu.
Anibal a devenit funcţionar şi a tocat banii
din moştenire.
Ştefan este nevoit acum să primească
orice fel de muncă. În decurs de 10 zile a pictat nişte panouri pentru salonul unui vapor de
pasageri. A încercat să facă o ezpoziţie la
Ateneu, dar i s-a refuzat sala. De nevoie a deschis o expoziţie, împreună cu pictorul Titus
Alexandrescu; au închiriat amândoi o
prăvălie goală. N-a vândut mare lucru şi ca
să-şi plătească partea datorată pentru chirie a lăsat proprietarului
15 tablouri; datora 1000 de lei. În vara anului 1897 a pictat împreuna cu Artachino catedrala de la Tulcea cu toate ca nu avea
vocaţie pentru pictura bisericească.
A participat la înfiinţarea Societăţii „Ileana”. Expoziţia s-a deschis la sfârşitul lunii februarie 1898 la care a prezentat 21 de
lucrări. În anul 1898, tot împreună cu Artachino, a pictat biserica
din Alexandria. Aici, Luchian a întâlnit-o pe Cecilia, căreia i-a
făcut portretul. Fata s-a îndrăgostit de pictor; acesta a cerut-o în
căsătorie, dar părinţii l-au refuzat. O bucată de vreme şi-a câştigat
pâinea ca muzicant; s-a angajat în orchestra Teatrului Naţional.
Dar după câtva timp, renunţă să mai cânte pentru că şi-a pierdut
flautul. În vara lui 1900 pictează biserica „Sfânta Treime” din
Bucureşti, tot împreună cu Artachino. În pavilionul românesc al
Expoziţiei Universale de la Paris din 1900 a expus 2 pasteluri. Şi
tot în 1900 a început să cânte la flaut în orchestra Teatrului

Soarele cinetic, inox si
sticlă de Murano, 1975

Gheorghe MĂMULARU

Naţional.
La fârşitul anului 1901 s-a îmbolnăvit. A fost internat la Spitalul Pantelimon, unde a fost consultat şi tratat de prof. Gheorghe
Marinescu. Fireşte, nu i s-a comunicat diagnosticul! În primavara
anului 1902 i s-a îngăduit să părăsească spitalul. La început nu
putea să lucreze. În vara anului 1902 reuşeşte sa-şi petreacă
convalescenţa la Băile Govora. O moştenire lăsată de un unchi,
Perieţeanu, o vinde pentru 8000 lei şi îşi ia o locuinţă mai
încăpătoare. Treptat începe să picteze. Uşor restabilit după tratamentul balnear de la Govora, Luchian s-a dus la o rudă a sa în
Ialomiţa, unde a început să picteze. S-a mutat apoi cu locuinţa la
familia Ernest Cocea. Paulina Cocea, coana Paulina cum i se
spunea, îi era vară primară. Soţii Ernest aveau trei copii: LauraLorica, Vintilă şi Vlad. Paulina Cocea l-a îngrijit pe Luchian ca o
adevărată soră. Anii care urmează sunt anii pentru refacere spre
a putea picta. Picioarele nu şi-au recăpătat sprinteneala, dar ochii
şi simţirea mâinilor i-au fost şi mai active şi mai pornite pe lucru.
Profesorul Gheorge Marinescu a rămas surprins vâzând
înzdrăvenirea treptată la câteva luni de la ieşirea din Spital. În
vara anului 1903 pictează la Filipeştii de Pădure din judeţul Prahova, în anul 1904 figurează cu 18 lucrări la expoziţia „Tinerimea
Artistică”. Tot în acest an lucrează la Techirghiol şi în Bărăgan.
În vara anul 1905 la Chiajna, în apropiere de Bucureşti, face o
serie de peisaje: „Sălciile de la Chiajna”. În cursul iernii 19061907 a pictat autoportretul „Un zugrav”.
Răscoala ţărănească din 1907 îi insipă o seri de lucrări între
care: Conac incendiat, Episod de răscoală, etc. Lunile de vară le
petrece, în 1908, la Brebu, iar în 1909 la Moineşti.
Este vizitat de dr. C. Anghelescu care îi cumpără un lot de
tablouri pentru 20.000 lei, o sumă mare pe vremea aceea. În
primăvara lui 1909 prezintă în cadrul „Tinerimii Artistice”
pastelurile Ghereta din Filantropia, Casa lui Moş Gheorghe precum şi Flori. În vara anului 1909 pentru ultima dată Luchian se
va mai putea duce în mijlocul naturii la ţară. Paralizia se întinde
treptat. În asemena clipe a primit, trimis de o femeie care îl
îndrăgea, un buchet de anemone. În mitologia greacă ele sunt simbolul
primăverii şi al tinereţii. Anemona este
legată de mitul lui Adonis. Potrivit
tradiţiei, din fiecare picătură de sânge a
lui Adonis căzută pe pământ ar fi răsărit
o anemonă. Pătruns de aceste simboluri
Luchian a făcut un tablou cu anemone.
În iarna lui 1910 şi-a deschis la
Ateneu o amplă expoziţie personală cu
84 de lucrări.
În toamna anului 1913 îl vizitează
acasă N. Tonitza, care ne spune
următoarele: „...Pentru a picta, Luchian
trebuie să recurgă la ajutorul unui tânăr
nepot, Traian Cornescu, pictor şi el, care
amestecă culorile, îi prepară pânzele şi
cartoanele şi, uneori, după indicaţiile
sale, îi trasează chiar şi conturul.” Şi tot
N. Tonitza descrie felul în care lucrează
Luchian: „I-am legat pensula de
antebraţul mânii drepte căci ... i-a luat vigoarea degetelor şi mâna
lui începe să se zbată nervos şi stângaci pe suprafaţa pânzei şi
faţa lui se crispă ca de durerile unei faceri înfricoşetoare.”
Începând cu 1912 Luchian nu mai pictează decât câteva
portrete şi mai ales flori. În anul 1915 a participat pentru ultima
oară la o expoziţie la Salonul Oficial. A trimis 8 lucrări mai vechi.
Acum i s-a acordat şi medalia I.
Cu puţin timp înainte de sfârşitul vieţii Luchian a fost implicat
într-un proces penal. A fost acuzat că a lăsat să se falsifice
tablourile de către numitul Traian Cornescu, pictor. Tablourile
erau apoi semnate de Ştefan Luchian.
A murit marţi, 28 iunie 1916, la vârsta de 48 de ani. La înmormântarea sa, care a avut loc la Cimitirul Bellu, au participat
o seamă de artişti plastici, scriitori şi ziarişti. A asistat şi I. G.
Duca, ministrul Instrucţiunii Publice. Academia RPR l-a ales
membru post mortem.
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EUGENIA STILEA – O PROFESOARĂ CU VOCAŢIE
Gh PANTELIMON

corespunzătoare, de aparatură modernă pentru
pregătirea sportivilor, la propunerea sa, secţia de
ractic este imposibil să concentrezi în gimnastică s-a transformat în cea de gimnastică
câteva pagini activitatea complexă pe ritmică fete.
care a desfăşurat-o cu pasiune şi devotament disA manifestat o preocupare constantă pentru
tinsa profesoară Eugenia Stilea, care pe 15 iulie prefecţionarea propriei pregătiri metodico2013 împlineşte respectabila vârstă de 80 de ani. ştiinţifice, care a stat la baza unor rezultate caS-a născut în comuna Frânceşti, satul Coşani din litativ superioare. În acest scop a urmat un curs
judeţul Vâlcea. A urmat cursurile primare şi organizat de fostul Minister al Învăţământului şi
liceale la o unitate de învăţământ de prestigiu, Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi
Liceul de Fete, astăzi Colegiul Naţional „Mircea Sport.
cel Bătrân”, Râmnicu Vâlcea. Având reale
La campionatele republicane din anii
înclinaţii spre activitatea sportivă (încă din liceu următori, elevele sale au cucerit 10 medalii de
a obţinut performanţe la nivel republican) a aur, de argint şi de bronz, pe echipe, la indiviîmbrăţişat o carieră didactică în domeniu, ab- dual compus şi pe obiecte. Printre cele care s-au
solvind, în anul 1956 Institutul de Cultură Fizică remarcat pe plan naţional se numără Tatiana
şi Sport din Bucureşti. Ca studentă a intrat în Vochiţu, Tatiania Roman, Nicoleta Miu, Iuliana
componenţa formaţiei de gimnastică sportivă şi Popa şi Cornelia Roman, ultimele două cona făcut parte din prima echipă din România care curând la categoria întâi şi la maestre -senioare,
a participat la concursul de gimnastică ritmică deşi ca vârstă erau junioare. Un talent autentic
modernă.
în sport, Cornelia Roman a fost selecţionată în
Repartizarea sa ca profesor la liceul pe care 1974-1975 în lotul naţional de junioare la
îl absolvise i-a produs o mare bucurie şi o gimnastică ritmică modernă.
puternică emoţie. A devenit colegă de cancelarie
Doamna profesoară a înregistrat rezultate
cu foştii săi dascăli, mari personalităţi ale meritorii şi în cadrul manifestărilor organizate
învăţământului, faţă de care a nutrit întotdeauna sub genericul „Cântarea României” şi al
un profund respect.
competiţiei sportive naţionale „Daciada”. În
Fiind conştientă de faptul că realizările în anul 1977 a cucerit cu echipa de fete cea mai
sport, ca de altfel în orice domeniu, depind de strălucitoare medalie de aur şi alte opt de argint
talentul, de pregătirea şi de dăruirea sportivilor şi de bronz. A pregătit temeinic ansamblurile de
a început o muncă asiduă, riguroasă, de selecţie gimnastică artistică ale Liceului Sportiv şi Şcolii
care a asigurat afirmarea Şcolii Medii „Vasile Gimnaziale nr.2 Râmnicu Vâlcea, care s-au reRoaită” în competiţiile locale şi naţionale. Se marcat prin prezentarea unor reprize reuşite, la
cunoaşte că doamna Stilea a obţinut rezultate de finele anilor şcolari sau cu prilejul unor eveniexcepţie, atât în sportul de masă cât şi în cel de mente istorice. Receptivă la nou, dornică să geperformanţă. Astfel, în perioada 1956-1958, ele- neralizeze experienţa sportivă şi să genereze o
adevărată emulaţie a organizat la
Râmnicu Vâlcea două tabere
sportive de nivel republican şi
primirea lotului naţional de
gimnastică, la care a fost
prezentă steaua gimnasticii mondiale - Nadia Comăneci. A fost
delegat al Federaţiei Române de
Gimnastică la campionatele
mondiale de gimnastică ritmică
din Bulgaria şi Olanda, iar în
2013 a participat la Cupa
Mondială a acestei discipline
sportive îndrăgite, care a avut loc
la Bucureşti.
Pe baza competenţei profesionale a îndeplinit funcţia de director adjunct în cadrul liceului
1977, Aur cu echipa de fete la „Daciada”
şi a fost profesor asociat al
Universităţii
Ecologice
vii pregătiţi de domnia sa au cucerit medalii de Bucureşti, filiala Râmnciu Vâlce, pentru
argint şi de bronz la gimnastică artistică şi gimnastică ritmică modernă fete. A desfăşurat o
atletism.
activitate laborioasă ca diriginte la clasele cu
Începând cu anul şcolar 1958-1959 s-a trans- profil sportiv, majoritatea elevilor urmând curferat la Şcoala Medie nr.3 Râmnicu Vâlcea, nou suri universitare, realizându-se în viaţă. Spre exînfiinţată, cu program de educaţie fizică şi sport, emplu, conform statisticilor, din cei 31 de
numărându-se printre fondatorii unităţii şi ai absolvenţi ai anului IV F ai Liceului „Vasile
secţiei de gimnastică fete. Fiindcă unitatea nu Roaită”, Râmnciu Vâlcea, promoţia 1977, 29 au
dispunea de o bază didactico-materială studii superioare, majoritatea având profesia de

P

Eugenia Stilea,
1960
inginer, urmată de cea de medic şi profesor.
Meritele i-au fost recunoscute; a devenit
antrenor al lotului naţional. Membră în Comitetul Federaţiei Române de Gimnastică şi arbitru
de categoria întâi; absolvind şi cursurile de arbitru internaţional. De asemenea, în perioada

2007, Revedere cu promoţia 1977

1956-1990 a fost preşedintele Comisiei Judeţene
de Gimnastică Vâlcea.
Cunoscându-i bine competenţa profesională
şi activitatea putem afirma cu deplin temei că
doamna profesor Eugenia Stilea, Puşa Stilea
cum îi spun cei apropiaţi, a constituit un exemplu de pasiune şi conştiinţiozitate în practicarea
unei profesii nobile.
Pentru activitatea desfăşurată ca profesor şi
antrenor, pe linie metodico-ştiinţifică şi socială,
pentru rezultatele remarcabile obţinute, de-a lungul unei cariere diactice de succes a primit numeroase distincţii, medalii, diplome şi alte
recompense morale. Din lista bogată vom
menţiona câteva: Diploma „Profesorul secolului
XX”, acordată în anul 2000 de Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Vâlcea; Diploma de Excelenţă
conferită de Agenţia Naţională pentru Sport, în
2006; Diploma de Excelenţă „Gheorghe Lazăr”

1965, defilare stadion 1 Mai,
Tribuna doctorilor

1965, defilare stadion 1 Mai, Tribuna frizerilor
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acordată de Ministerul Educaţiei în 2008 etc.
Dar cea mai de preţ recompensă i-au oferit-o
foştii elevi, tinerii sportivi pe care i-a pregătit
pentru viaţă, părinţii acestora, colegii de cancelarie şi de breaslă, care au înconjurat-o cu stimă
şi respect. Trebuie să spunem că, în obţinerea
acestor rezultate notabile, o contribuţie
importantă a avut şi climatul familial, bazat pe
iubire, pe dorinţa de autodepăşire.
Partenerul său de viaţă, renumitul profesor
Laurenţiu Stilea, antrenor emerit de volei,
cetăţean de onoare al municipiului Râmnicu
Vâlcea, i-a fost mereu alături, în cei peste 50 de
ani de căsnicie. O familie etalon, de dascăli cu
vocaţie care se pot mândri cu tot ce au realizat,
care au transformat sportul în artă. Stimată
doamnă Stilea, acum la ceas aniversar, Asociaţia
Seniorilor vă asigură de toată dragostea,
preţuirea şi vă urează ani mulţi, plini de bucurii,
alături de familie, de copii şi nepoţi, de toţi cei
dragi dumneavoastră!
În context propunem Consiliului Local să-i
acorde distincţia „Râmnicul meu”, pentru
contribuţia valoroasă pe care a avut-o la promovarea şi afirmarea sportului vâlcean şi românesc.
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