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ANSAMBLUL MONUMENTAL BRÂNCUŞIAN
LA 75 DE ANI
Roma, Columna lui Traian,
30m, sec. I dHr

A

nsamblul monumental de la TârguJiu, realizat de Constantin Brâncuşi
pentru a cinsti memoria ostaşilor care şi-au
jertfit viaţa în Marele Război de Întregire, a
fost inaugurat în 1938. Este socotit de sculptorul William Tucker “singura sculptură a
epocii moderne care poate fi asemuită cu
marile monumente ale Egiptului, Greciei şi
Renaşterii”.
Acest ansamblu se întinde pe o distanţă
de 1250 m. Pornind de la râul Jiu, pe malul căruia s-a dat în octombrie 1916 bătălia orăşenilor cu inamicul, de-a lungul unei alei
de parc şi a unei străzi special croite, se ajunge la un dâmb la
răsăritul oraşului. Ansamblul este jalonat de o Masă cu 12 scaune
clepsidrice, de o alee străjuită de alte scaune, de o Poartă, o
Biserică şi o Coloană.
Exegeţii îl consideră cel mai frumos omagiu pentru cei căzuţi
în război în epoca modernă, “cel mai de seamă monument închinat
morţilor din primul război mondial, reunind sculptura, arhitectura
şi urbanismul”.
Petre Pandrea scria că “ Nu există juvete de soi care să nu-şi
facă armata şi să nu participe la război." Conform unei notiţe autobiografice, Constantin Brâncuşi şi-a efectuat serviciul militar în
ţară în 1902-1903.
La 4 august 1914, când Germania a declarat război Franţei,
sculptorul se afla de zece ani la Paris. La 20 august 1914 şi-a
oferit atelierul Crucii Roşii. În 1915 a strâns lână pentru soldaţii
aflaţi pe front. La 28 decembrie 1915 a participat la o expoziţie cu
tombolă, în beneficiul artiştilor polonezi victime ale războiului.
La 14/27 august 1916 România intră în război de partea
Antantei. La 4 octombrie 1916, Brâncuşi îi scrie prietenului Walter
Pach: “Nu voi merge la război căci consiliul de revizie nu m-a găsit
apt, dar sunt foarte mulţumit că ţara mea a intrat [în luptă].” Se
prezintă din nou la comisie la 23 octombrie, 14 şi 18 decembrie
1916, 15 octombrie 1917 şi la 8 noiembrie 1917 primeşte certificatul de scutire definitivă de serviciul militar. La 5 iunie 1918 îi
scrie lui John Quinn, împărtăşindu-i “marea emoţie faţă de marile
evenimente în curs şi admiraţia, alături de eroica Franţă, faţă de
nobila şi viteaza Americă.” În iulie 1918 ajută la amenajarea unei
locuinţe pentru refugiaţii de război, la Chausse (Gard) şi în timpul
lucrului îşi fracturează piciorul. Îi va spune sculptoriţei Miliţei
Petraşcu că a socotit accidentul “un prinos la marea suferinţă
umană a războiului.”
În atelierul din Impasse Ronsin, unde se va muta la 1 ianuarie
1916, şi-a alcătuit un interior românesc, “dac şi pre-dac”, cum îl
va defini Geo Bogza, cu mobilier lucrat doar de mâna lui. În acest
atelier, două înalte Coloane ale Sărutului din ghips vor străjui intrarea, ca într-un templu. Va folosi bârne din case vechi demolate
ca să cioplească Coloane fără sfârşit din lemn, amintind de stâlpii
de pridvor din Gorj sau de stâlpii de mort pentru tinerii nelumiţi.
Va distruge grupul de lucrări masive din ghips alcătuind Trecerea
Mării Roşii şi va folosi materialul ca să facă Mese, rotunde şi netede, utilizate fie ca socluri, fie ca mese de lucru. Scaunele, patul,
le va ciopli în trunchiuri de copaci. Atelierul său îi va aminti de
pădurile de acasă, de atmosfera satului din care plecase .
În Paris a avut ocazia să vadă superbe monumente, arcuri de
triumf, coloane sau poduri impozante, celebrând personalităţi victorioase, succese militare, triumfuri războinice. A realizat şi cum,
în decursul secolelor, istoria îşi pusese amprenta pe oraş. Monumentele Monarhiei fuseseră dărâmate de Revoluţie, puse la loc de
Restauraţie, înlocuite de Imperiu sau de Republică.
Brâncuşi a sosit la Paris la 14 iulie 1904, chiar de ziua naţională
a Franţei. A fost desigur să vadă locul celebrei închisori Bastilia –
ridicată în secolul XVII şi distrusă la 14 iulie 1789. În “Place de la
Bastille”, Napoleon a pus să fie construit un elefant uriaş, macheta
unei viitoare fântâni, care s-a degradat în decursul anilor. În 1840
Louis-Philippe ridicase aici Coloana din iulie, înaltă de 51,5 metri,
amintind de înlăturarea lui Charles X în iulie 1930. Un “Geniu al

libertăţii” aurit se află şi azi în vârful coloanei.
cu dacii… Brâncuşi care-i va
Brâncuşi a fost, se înţelege şi în faimoasa „Place Vendôme”,
mărturisi peste ani lui Octavian
având în centru o Coloană de 44 metri, ridicată în 1810 de
Vuia că nu-i prea simpatiza pe
Napoleon pentru a celebra victoria de la Austerlitz. A aflat probabil
romani, căci ne-ar fi adus nu
că pe vremuri statuia ecvestră a lui Ludovic al XIV-lea se înălţase
“civilizaţia” ci “jandarmeria”, a
în „Place des Conquêtes”, rebotezată „Place Louis le Grand”, dar
privit probabil cu compasiune
a fost distrusă la Revoluţie în 1792. Coloana Vendôme copiază
la imaginile strămoşilor învinşi.
Columna lui Traian şi are de jur împrejur plăci în spirală din
Aspectul de dac, pe care-l va
bronzul a 1200 de tunuri. Statuia împăratului ce se afla deasupra
căpăta tot mai accentuat la
monumentului a fost topită la Restauraţie în 1818 şi înlocuită cu o
bătrâneţe, va fi o modalitate de
floare de crin. Noi statui, reprezentându-l pe Napoleon în uniformă
a-şi afirma identitatea.
şi apoi în togă, au fost plasate succesiv de către Louis Philippe şi
La 27 octombrie 1922,
Napoleon al III-lea. La 8 mai 1871, în timpul Comunei din Paris,
Brâncuşi îi scrie fratelui
la sugestia pictorului Gustave Courbet, coloana a fost
Dumitru că-i va da desluşiri
dezasamblată. Va fi refăcută în 1875, iar Courbet va fi exilat pe
pentru
monumentul
din
viaţă. Prevedea oare Brâncuşi soarta similară a Coloanei sale,
Peştişani. Din păcate proiectul
dezmembrată în 1996 şi refăcută în anul 2000? Destinul urmaşului
nu se va realiza. După cum îi va
lui Courbet nu s-a mai repetat însă…. Se cuvine menţionat că şi relata sculptorul peste ani lui Lucian Boz: “Există două comitete
în vârful Columnei lui Traian, ridicată în anul 113 pentru a celebra care nici până acum n-au căzut de acord.” [“Facla”, 13 octombrie
victoria împăratului roman asupra dacilor, s-au perindat rând pe 1930].
rând statuia acestuia, un vultur şi în sfârşit imaginea Sfântului
Coloana cu 3 module, din lemn de stejar,
Petru.
cioplită înainte de 1918, va fi achiziţionată
Brâncuşi a locuit o vreme în „Place Dauphine” (creată de
de John Quinn şi va părăsi atelierul la
Henric al IV-lea pentru fiul său, Delfinul Franţei). Statuia din
sfârşitul anului 1922. În imagini ale atelierubronz a marelui rege, aflată pe „Pont Neuf”, care fusese topită
lui vor apărea după 1925 coloane înalte, cu
pentru tunuri în timpul Revoluţiei, a fost refăcută în 1818,
6 şi 9 module. În atelierul din Impasse
folosindu-se bronzul altor monumente…
Ronsin numărul 11, în care sculptorul se va
Arcul de triumf “de l’Étoile”, ridicat de Napoleon în 1806 după
muta în 1927, vor mai apărea până în 1930
modelul arcului de triumf al lui Titus din Roma, îşi înalţă cei 51
încă două coloane din plop şi una din ghips.
metri la începutul faimoasei artere Champs Élysées. Bulevardul
În anul 1928 Brâncuşi este invitat să parduce la „Place de la Concorde”, în centrul căreia străluceşte un
ticipe la un concurs pentru un monument la
frumos obelisc, vechi de 3200 de ani, adus tocmai de la Luxor şi
Sibiu “care să simbolizeze împlinirea idealuaşezat acolo în 1831 de către Louis-Philippe. Din istorie aflăm însă
lui nostru naţional, Unirea tuturor românilor,
– şi Brâncuşi a aflat probabil şi el – că pe locul obeliscului se aflase
şi contribuţia la acest act istoric a marelui
pe vremuri statuia lui Ludovic al XV-lea, iar piaţa îi purta pe
rege Ferdinand I”. Îngrădirile în privinţa
atunci numele, apoi în 1793 piaţa a devenit “A revoluţiei”, monulibertăţii de creaţie precizate în circulară îl
mentul a fost înlocuit cu Statuia Libertăţii şi cu faimoasa ghilotină.
fac să renunţe la participare.
Palatul Tuileries – al Ţiglăriei – care închidea perspectiva –
Gândul de a ridica un monument în ţară
fusese ars şi demolat de Comună. Grădinile Tuileries conduc la
nu-l va părăsi însă. În 1930 va discuta la
Arcul de triumf “Du Carrousel”, monument napoleonian copiat
Bucureşti cu primarul Dem. Dobrescu ridiîn 1808 după Arcul lui Septimiu Sever. Deasupra acestui frumos
carea în capitală a unei coloane fără sfârşit.
monument, Napoleon instalase cei patru cai din bronz aurit luaţi
Schimbarea primarului va duce la anularea
de la San Marco – care la rândul lor fuseseră aduşi pe vremuri de
proiectului.
cruciaţi de la Constantinopol. Returnaţi Veneţiei în 1815 în timpul
La 5 ianuarie 1934 îşi începe activitatea
Restauraţiei, caii au fost înlocuiţi cu o cvadrigă cu statui aurite cabinetul condus de Gheorghe Tătărescu. În cursul aceluiaşi an,
reprezentând Pacea şi Victorii.
sfătuită de sculptoriţa Miliţa Petraşcu, Arethia Tătărescu –
Toate aceste monumente, bogat ornamentate, vorbesc de la sine preşedinta Ligii Naţionale a Femeilor din Gorj şi soţie a premierudespre vicisitudinile istoriei.
lui – îl invită pe Brâncuşi să ridice un monument la Târgu-Jiu. La
La 3 iunie 1920, Brâncuşi este solicitat în scris de
început artistul ezită, îngrijorat că se vor
locuitorii comunei natale, Peştişani, să lucreze “Monurepeta neplăcerile de la precedentele proiecte,
mentul eroilor căzuţi în luptele din războiul mondial” din
dar în final acceptă, fiind asigurat că va avea
acea comună. În iunie 1921 trece prin ţară şi vine şi la
deplină libertate de acţiune şi fiind mulţumit
Peştişani. La 20 decembrie 1921 este întrebat în scris de
de soluţia tehnică oferită de tânărul inginer
ce cantitate de piatră este nevoie pentru acel “sfânt istoric
Georgescu-Gorjan, fiul unui bun prieten din
al satului”, care urma a fi amplasat “peste apa Bistriţa
tinereţe. La 11 februarie 1935 Brâncuşi îi scrie
adică peste podul de lemn”. Din arhive nu reiese însă ce
Miliţei că acceptă comanda, întrucât “toate lureprezenta acel “monoment”.
crurile începute de atâta vreme sunt spre
Între 11 septembrie şi 7 octombrie 1922, Brâncuşi
sfârşit” şi se simte “ca un ucenic în ajunul de a
vizitează România împreună cu frumoasa irlandeză Eileen
deveni calfă”. Precizează: “Nu vă pot spune
Lane. La întoarcere se opreşte la Roma, după cum reiese
cât de fericit aş fi să pot face ceva la noi în
Miliţa Petraşcu
dintr-o ilustrată cu imaginea Colosseumului, trimisă la 16
ţară.”
octombrie împreună cu Eileen surorilor Codreanu. Este
Dacă la început se gândea doar la o
de presupus că a vizitat atunci Columna lui Traian din For, Coloană, pe parcurs include în proiect şi un Portal, care trebuia
Columna lui Marc Aureliu din Piaţa Colonna, precum şi Arcurile “pus la o mică distanţă în interiorul grădinei (publice)”, “ca să
de Triumf ridicate pentru Titus, Septimiu Sever sau Constantin.
poată fi văzut ca obiect în sine”, “cu un târcol proporţionat împreCel mai bine păstrat, Arcul de Triumf al lui Constantin – ridicat jur şi cu o bancă de piatră la dreapta şi la stânga” (corespondenţă
în anul 315 pentru a celebra victoria repurtată în 312 asupra lui din septembrie 1937, Brâncuşi inedit, 2004, p. 413-414). Masa este
Maxentius – este decorat cu elemente luate din monumente mai inclusă ultima.
vechi din Forul lui Traian. Cele opt coloane ale construcţiei au în
(continuare în pag.4)
vârf opt frumoase statui reprezentând figuri impresionante de nobili daci, iar panourile decorative reprezintă scene din războaiele

Paris, Colonne Vendôme,
44m, sec.XIX

Sorana-Constantza GEORGESCU-GORJAN
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REVISTĂ DE CULTURĂ

URMUZ ŞI POST-MODERNITATEA LITERATURII
Constantin ZĂRNESCU

L

iteratura română modernă are la
bază în afirmarea ei pe plan european (şi) un legendar sacrificiu uman
şi artistic: viaţa şi opera lui Dem Demetrescu (Ionescu) Buzău, cunoscut în
epocă sub pseudonimul Urmuz. El a
fost, în egală măsură, om de drept, scriitor şi personaj. Împotriva acelor spirite
care nu cred în evidenţa importanţei
scrierilor urmuziene, trebuie să amintim
că Dem Demetrescu-Urmuz rămâne părintele Avangardei românofranceze, de la Bucureşti, Zürich şi Paris (1916-1917), şi că după
1974-1979, poate fi întâlnit prin subsolu1 unor producţii literare
numeroase, aparţinând noilor generaţii ale poeziei şi prozei contemporane, care au înţeles că aceeaşi Avangardă s-a fixat într-o
puternică tradiţie culturală, până astăzi, demnă de a fi continuată
şi urmată, atâta doar că marile nume dintre războaie nu sunt
pomenite, adeseori, cu atât mai puţin Urmuz însuşi. Astfel, cei care
studiază literatura comparată, în Europa veacului XX este imposibil
să nu constate, ca un şoc, ideea aportului revoluţionar şi hotărâtor,
într-un recunoscut curent internaţional al literaturii: Absurdul,
aparţinând reprezentanţilor unor ţări mici şi mijlocii, cu o istorie
veche, grea şi contorsionată, petrecută în preajmă unor Imperii;
anume: aportul românilor Caragiale – Urmuz – Ionesco, al cehilor
Kafka, Hašek, Čapek; şi al irlandezilor James Joyce sau Samuel
Beckett.
Aceste notaţii ne-au fost prilejuite de lecturi din autorii mai sus
menţionaţi, dar mai ales de volumul, minunat „obiect picto-poetic“,
al lui Urmuz, Pagini bizare, în sase limbi străine: franceză (trad.
Eugéne Ionesco şi Ilarie Voronca); germană (berlinezul Leopold
Kosh, încă din 1934); engleză (Andrei Bantaş); italiană (Marco
Cugno şi Marin Mincu); rusă (L. Dolgoşeva, Xenia Dumitru şi
Nataşa Nicolau); spaniolă (Susana Vasquez Alvear şi Victor
Ivanovici), volum publicat şi îngrijit de criticul Constantin Crişan,
la editura Minerva (în anul centenarului părintelui Avangardei,
1983), critic care a semnat şi o extraordinară prefaţă, pătrunzând şi
mai adânc într-un univers „misterios“ şi „absurd“: Urmuz. Palingenezia literaturii. „Adevăratul protagonist al literaturii urmuziene,
susţine Constantin Crişan, este chiar limbajul, avansând mai apoi
ideea că Dem. Demetrescu Urmuz a tins în restrânsa, dar importanta
sa operă spre omniliteratură, adică spre o literatură „făcută de toţi
pentru toţi“, având la bază forţa teribilă a şotiei ilicite, a zicerilor

populare şi a paradoxurilor, a căror putere de circulaţie depăşeşte
de multe ori universul tiparului, trecând spre oralitatea vie, fără de
sfârşit, a unei naţiuni (fiecare individ memorând, adăugând,
şlefuind, stilizând, prin viu grai, ceva, în actul literar à la Urmuz,
pe care-l receptează şi-l re-transmite. „Ni s-a întâmplat azi ceva fantastic, extraordinar, ceva ca de roman. Dar ce spun?! Mai degrabă
ceva urmuzian. „Made in Urmuzland“, spune Constantin Crişan.
A afirma, însă, că Urmuz, Kafka, Joyce, Ionesco, Becket au ca
temă permanentă a creaţiei lor limbajul este un adevăr care a ajuns
deja un bun cultural câştigat, pentru esteticieni şi istorici, o cucerire;
şi sunt în discuţie, neîndoios, puţine ţări din lume în care limba a
ajuns substanţă şi subiect pentru ea însăşi, graţie destinului istoric
şi geografic al unor indivizi, dar şi capacităţii ei de adaptare şi receptare, în faţa timpurilor. „Gândind profund cu propria-ţi minte,
ajungi să găseşti, precum în proverbe, multă înţelepciune înscrisă
în limbă“ spunea filosoful Christian Lichtemberg. Aşadar, trebuie
să reţinem că numai ceea ce este înscris, sedimentat în limbă, din
vechime şi până astăzi, devine subiect al limbii şi al limbajului; şi
este uluitor cum Urmuz, Harms şi Kafka s-au „jucat cu focul“
înlăuntrul limbajului, luându-şi asupra lor o responsabilitate unică,
transformându-se în nişte antene ale viitoarelor cataclisme europene cu cinsprezece ani, spre o pildă, înainte de a-şi ieşi din ţâţâni
spiritul şi limba germană şi de a se aprinde focurile lagărelor de
concentrare şi ale holocaustului nazist. Faptele, întâmplările sunt
într-atât de năvalnice, halucinante, fantastice (secolul însuşi este vijelios), încât, nota în Jurnal Kafka, „toate lucrurile se apără împotriva transcrierii“, împotriva literaturizării, aşa cum era
literaturizarea gândită la nivelul clasic... Iar a-ţi impune ca temă
limbajul, în artă, nu este un joc, ci este un risc; el devine gândire
ridicată la pătrat, devine sens, şi deschidere dublă, infinită, şi, se va
vedea mai târziu, prevestitoare de tragic. Iar aşa cum Brâncuşi s-a
folosit de civilizaţia veche sud-est europeană a lemnului şi de reflexivitatea şi aforistica orală, Picasso de arta spaniolă, maură,
africană, Kafka şi Urmuz au utilizat elemente, sensuri şi simboluri
din lumea „antică“ a Dreptului, a tradiţiilor culturale şi a legilor şi
credinţelor nescrise. Personajele „călătoresc“ prin „subpământe“
ciudate, sunt oameni anonimi şi marginali ai unor suburbii anonime
şi marginale, se lovesc de ziduri înalte şi scări nesfârşite în cariera
lor socială, hălăduiesc prin nopţi fără capăt, sau se lovesc de precepte obscure, care le frâng calea, cărarea, drumul: destinul.
Iar aşa cum nu se trece dincolo de o idee de altfel importantă,
precum aceea limbă-limbaj, nu se trece niciodată, în cazul acestor
creatori, în interpretările critice, dincolo de adjectivul „labirintic“.
Spunem: „acest univers ne lasă senzaţia că ar fi labirintic“, aşa cum
am spune: „această clădire ni se pare a fi stranie, deşi e însorită...“

(Platon, folosind cuvântul „labirintic“ în Dialogurile sale, afirma
despre acest adjectiv că este o metaforă culturală, provenită din legendele cretane şi că desemnează o „complicaţie a fenomenelor“.
Şi astfel, filosoful Platon încă spunea mai mult decât spunem noi
astăzi, printr-un adjectiv căzut la îndemâna oricui în banalitate şi
platitudine).
Nicolae Manolescu susţinea într-un remarcabil eseu din Steaua
(1984), despre Urmuz şi Kafka, ideea unei necesităţi imediate,
stringente, în interpretarea şi asimilarea enigmaticei opere a acestor
doi creatori: „Există întâmplări şi întâmplări, afirmă Manolescu.
Hazardul din viaţă nu numai că nu se poate explica, dar nici nu trebuie totdeauna explicat. În artă, însă, hazardul este de obicei
amăgitor: probabil că el nu e decât urma mai vie sau mai palidă a
unei necesităţi care ne scapă...“. Iar eseistul Marin Mincu, în prefaţa
la Avangarda românească: „Urmuz rămâne (prin viaţa şi opera sa),
unul din dosarele misterioase ale literaturii...“ Credinţa noastră este
că, în cazul unor asemenea artişti ai cuvântului, nu vom putea
pătrunde niciodată în profunzime fără să ţinem cont de două concepte ale spiritului modern: subconştientul personal şi cel colectiv,
aşa cum apar ele la un contemporan cu aceşti scriitori, precum Jung,
sau de credinţele şi ideile orale ale unor popoare, aşa cum apar ele
disecate şi elucidate, astăzi, în opera lui, Mircea Eliade. Limbajul
acestor autori moderni, „jucându-se cu focul“, nu a inventat bomba
atomică, dar e ca şi când (ei)ar fi prevestit-o şi proorocit-o prin acest
limbaj. Am putea încheia acest eseu printr-un paradox: aceşti oameni moderni au preluat de la Nietzsche dictonul tragic: Dumnezeu
a murit, însă au adăugat şi au construit în continuare, aşa cum se
adaugă şi se construieşte, în continuitate istorică, din epocă în epocă
şi din individ în individ: Dumnezeu a murit/ Însă animalul mitologic
din Creta nu este, încă, mort!... Şi iată, astfel, cum omul modern a
uitat echilibrul clasic dintre cei doi poli mitici şi se simte iremediabil atras înspre Celălalt, în adâncuri!...
Simplitatea rămâne, însă, în artă o „complexitate rezolvată“,
spunea Constantin Brâncuşi. Şi, aşa cum nu există adevăr absolut,
nu există nici mistere definitive. Iar opera lui Urmuz poate că va fi
într-o zi decodificată-descifrată, spre a se putea merge mai departe
cu o conştiinţă purificată, spre Cunoaştere. În orice caz, această
„complexitate“ a ideilor, care ne conduce spre un mare şi esenţial
mit al Civilizaţiei europene, legat de legendara Cretă şi de
arhetipurile ei supravieţuind până astăzi, în operele unor mari scriitori, a fost gândită, structurată şi fixată (şi), în limba română a acestui veac, limbă cu o capacitate asociativă şi plastică recunoscută,
printre alte limbi în context european – al înnoirilor, modernităţii
şi postmodenităţii.

O LUME DE MIŞCĂTOARE SUFLETE MOARTE
Constantin COROIU

N

u o dată, mai ales în campaniile electorale – şi, slava Domnului, de astea, aproape numai de astea, avem parte de vreo
23 de ani încoace – i-am auzit pe câte un politician sfertodoct sau
pe câte un parvenit cu „buletin de Bucureşti“ (binecunoscuta
formulă de dinainte de 1990) perorând despre nivelul de educaţie
al populaţiei din capitala patriei, unul desigur, în perceptia lor, înalt
în comparaţie cu cel din alte oraşe şi zone ale unei ţări „eminamente
agrare“, ca să citez dintr-un poem antologic, ce a devenit între timp
eminamente şi neagrară, şi neindustrială. Vezi Doamne, Bucureştiul
ar fi punctul cel mai de sus al educaţiei în România!!! În treacat fie
spus, nu se face elementara distincţie între educaţie şi instrucţie,
dar aceasta e o altă problemă. Ca unul care cunosc destul de bine
atmosfera cosmică, morală, culturală a „micului Paris“, un clişeu
penibil, şi mentalitatea bucureşteanului, mai vechi sau mai recent,
m-am întrebat adeseori: de unde această trufie la nişte (mai mult
sau mai puţin) români – iar ca europeni, oricum rău plasaţi, destui
dintre ei şi riguros agramaţi (cu memorabila expresie a ardeleanului
Emil Hurezeanu), dacă ar fi să amintesc fie şi numai clasicul,
neclintitul dezacord între subiect şi predicat, practicat cu nonşalanţă
chiar si de unii cu o licenţa sau mai multe ori cu unul sau mai multe
doctorate?! Nu credeam însă că Bucureştiul, ca peisaj uman în
primul rând, arată aşa cum ni se dezvăluie în cartea poetului şi
prozatorului Ion Lazu „Odiseea plăcilor memoriale“. Am citit-o la
recomandarea expresă a colegei şi prietenei mele, Magda Ursache
– dânsa mi-a şi împrumutat-o –, dar incitat şi de un pios editorial al
lui Nicolae Manolescu. Ţinând un jurnal, unul de campanie ori, mai
bine zis, un jurnal de bord, dacă intrăm, şi trebuie să intrăm, în logica aventurii autorului, ca şi în cea a titlului cărţii, Ion Lazu a scris,
în fond, un roman de început de veac XXI în Bucureşti, de fapt,
date fiind mobilul şi scopul „odiseei“ lui, un roman sui generis al
Bucureştiului de ieri şi de azi, dar şi al istoriei şi vieţii literare de
ieri şi de azi. Citindu-l am obosit şi eu, darmite cel ce a trăit o
asemenea „odisee“ trup şi suflet. La sfârşitul lecturii, am avut sentimentul că străbătusem un imens cimitir, însă
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nu un cimitir obişnuit, cu morminte şi nelipsitele însemne funerare,
ci unul aproape indefinibil, în care tocmai se amplasează plăci
memoriale şi unde viaţa şi moartea îşi fac şicane, se sabotează reciproc; o lume de mişcatoare suflete moarte sau aflate doar în agonie.
Cu mulţi ani în urmă, îl întrebam pe un reputat matematician,
căruia îi luam un interviu, dacă el şi confraţii săi din diferite
domenii ştinţifice nu se simt frustraţi că au o popularitate puţin spus
discretă, că sunt adică nişte necunoscuţi, în timp ce scriitorii sunt
atât de „văzuţi“, ascultaţi, iar unii chiar mitizaţi încă din timpul
vieţii. Distinsul meu interlocutor, intelectual cu remarcabile lecturi
literare, mi-a răspuns că e nu numai explicabil, dar şi normal să fie
astfel, de vreme ce scriitorii, meşteri ai cuvântului, au o influenţă
directă, modelatoare asupra conştiinţei oamenilor, a conştiinţei nationale, cărora, de altfel, le şi dă expresie în prezentul imediat şi la
scara istoriei. Era prin anii ’80. Sigur, de atunci lucrurile s-au schimbat. Scriitorii, literatura nu mai reprezintă ceea ce reprezentau acum
câteva decenii. Totuşi, să locuieşti în acelaşi imobil şi uneori la
aceeaşi scară de bloc cu un scriitor, cu un artist, şi să nu ştii măcar
că este colocatarul tău, să te împotriveşti punerii unei placi memoriale care să marcheze şi să informeze că acolo a trăit cutare romancier, poet sau dramaturg, unii „de manual“, cum zice Ion Lazu,
fapt ce ar trebui, dimpotrivă, să te onoreze şi să te facă să te simţi
om, este cât se poate de dezolant. Cât priveşte insolenţa de a-l
judeca în postumitate, tu, ca simplu cetăţean, pe un creator pentru
că ar fi fost afemeiat, beţiv, rău platnic etc., şi că de aceea n-ar
merita nici măcar o biata placă memorială, e de-a dreptul
intolerabilă. Până şi Stalin l-a trimis la plimbare pe un ditamai secretar al PCUS, când acesta i-a raportat că scriitorii sunt beţivi, curvari, nesupuşi partidului, replicându-i: eu alţi scriitori nu am! Prin
cartea lui Ion Lazu se perindă o întreagă lume de intelectuali şi
pseudointelectuali blazaţi, de ţaţe de mahala care stau totuşi în zone
centrale ale capitalei, de resentimentari intratabili, de ignoranţi –
pentru o profesoară de română, un anume scriitor nici n-a existat,
întrucât nu este în „Istoria“ lui Călinescu, numai că scriitorul respectiv nici nu se născuse când apărea monumentala operă -, de fi-

guri care de care mai stranii ce se ascund sau vorbesc, atunci când
catadicsesc să vorbească, cu un Ulise, născut în Basarabia plină de
grâne, de vii şi de dor şi pornit pe mijloacele de transport în comun,
prin arşita, frig şi ploaie, pentru a-i „nemuri“ pe slujitorii cuvântului
românesc, din spatele uşilor închise sau cel mult întredeschise. Dacă
acceptă cât de cât să comunice încep să facă rechizitorii, adesea
total neîntemeiate sau bazate pe bârfa şi zvonuri. Să nu rămâi fascinat că într-o lume ca aceasta mai apare, ca o rasplată, câte „o cadră
de femeie“, câte o soţie devotată ce se bucură şi nu ştie cum să
mulţumească pentru că, dupa atâtea zeci de ani de la moartea
bărbatului vieţii ei, care a făcut ceva pentru cultura şi literatura acestei ţări, el nu a fost uitat şi, iată, cineva s-a gândit să pună o placă
în memoria sa! Şi să te mai miri de calitatea primarilor aleşi de
educaţii bucureşteni! Unul dintre ei a sărit în sus, la propriu, într-o
emisiune de televiziune când cineva i-a spus, cu un aer protector,
să nu se mai „autoflageleze“. În căpsorul său, aşezat asimetric pe
un trunchi mătăhălos şi onctuos, vocabula a bubuit ca o gravă
insultă.
Scriu despre „Odiseea plăcilor memoriale“, apărută la Editura
Biblioteca Bucureştilor – o editură din păcate absentă din vitrinele
librăriilor! – având proaspete în minte cele văzute într-o recentă
călătorie în Spania. La Madrid, am trecut de câteva ori pe o stradă
veche, pietruită – Calle de las Huertas, pe româneste: Strada
Grădinilor – ce coboară dintr-o importanta piaţă (Sfânta Ana) în
bulevardul pe care este situat muzeul Prado. O stradă ce evocă
veacuri de istorie şi cultură, într-o zonă numită Barrio de las Letras
(Cartierul Literaturii) de care se leagă biografia şi opera unor mari
scriitori din Secolul de Aur spaniol, ca şi din cel romantic. Un
cartier unde se află şi impozanta Casa-muzeu Lope de Vega. În
dreptul fiecărei case, vizitatorii ce străbat pietonala cale pot citi, încrustat în caldarâm cu caractere vizibile, aurite, un text reprezentativ, memorabil din opera scriitorului care a locuit cândva acolo: un
poem, un fragment de proză, o reflecţie etc. Madrilenii, turiştii
spanioli sau cei veniţi de pe alte meridiane se opresc şi iau
cunoştinţă ori îşi rememorează, de pildă, versuri de Quevedo,
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LANSAREA CĂRŢII PROFESORULUI
NICOLAE DANEŞ - UN EVENIMENT REMARCABIL
Gheorghe PANTELIMON

P

e 5 decembrie 2013, în ajunul
sărbătorii Sfântul Ierarh Nicolae,
profesorul de geografie şi cercetătorul
Nicolae Daneş ne-a oferit un cadou valoros - cartea sa „Judeţul Vâlcea împărţirile
administrativ teritoriale,
aşezările şi populaţia”. Istoric, evoluţie,
atestări documentare, tipărită la Editura
Conphys din Râmnicu Vâlcea cu sprijinul
financiar generos al distinsului om de
afaceri Constantin Boromiz. Nu este lucrarea sa de debut, autorul având o experienţâ bogată în ale scrisului. Momentul lansării volumului este unul semnificativ. În aprilie
2014 se împlinesc 150 de ani de la apariţia primelor legi cu caracter administrativ din Principatele Române - Legile lui Cuza,
care au marcat începutul unităţilor administrativ teritoriale
judeţene şi locale instituţionalizate din România.
Evenimentul ştiinţific şi editorial desfăşurat la Biblioteca
Judeţeană a reunit oameni de cultură, membri ai Forumului
Cultural al Râmnicului şi ai Asociaţiei Seniorilor, profesori de istorie şi geografie, elevi de la Colegiul Naţional „Alexandru
Lahovari” etc. Manifestarea moderată cu dezinvoltură, într-un stil
elevat ce-i este caracteristic, de ing. dr. Mihai Sporiş a dobândit
valenţele unei sărbători autentice.
Nicolae Daneş s-a născut în luna făurarilor a anului 1947 în
comuna Câineni, din Loviştea, situată pe un traseu istoric important între Transilvania şi Ţara Românească şi este cunoscut pentru

vocaţia sa de dascăl, cu iubire de istorie şi
geografie, de cercetător pasionat. A
funcţionat la Şcoala din Racoviţa, ca director şi profesor de geografie, la Şcoala
Gimnazială „I. Gh. Duca” şi la Colegiul
Naţional „Alexandru Lahovari” Râmnicu
Vâlcea, cariera sa didactică, închieiată de
curând, fiind una de succes.
Toţi vorbitorii: Mihai Sporiş, Alexandru
Popescu Mihaeşti, preşedintele Forumului
Cultural al Râmnicului, Elisabeta Niţu,
Gheorghe Pantelimon, vicepreşedinte al
Asociaţiei Seniorilor, Procopie Ghiţă, fost
inspector şcolar de geografie au apreciat
calităţile autorului, un profesor complet,
care a îmbinat armonios studiul, activitatea
teoretică, cu cercetarea, cu aplicaţia
practică pe teren cât şi importanţa deosebită a problematicii pe
care a abordat-o, pentru viaţa economică şi socială.
Cartea - unicat în literatura geografică este un studiu complex,
o lucrare ştiinţifică interdisciplinară, de referinţă, rodul unei
investigaţii laborioase care s-a întins pe aproape 10 ani. Ea
conţine o bogăţie de date statistice preţioase, sintetizate şi ordonate cronologic, cu profesionalism şi are valoare documentară şi
uitilitate publică. Este o lucrare de anvergură care cuprinde
aproape 400 de pagini, în care sunt analizate în profunzime, într-o strânsă interdependenţă, istoricul şi evoluţia împărţirilor administrativ-teritoariale, evoluţia aşezărilor umane şi a populaţiei
acestora şi atestările documentare ale localităţilor din judeţul

Vâlcea, parţial a celor din judeţele Argeş şi
Olt, până în 1950. Au fost apreciate unanim
munca titanică a autorului, capacitatea de
sinteză, de esenţializare a informaţiei. Se poate
spune că este o carte de familie, uşor de accesat, care tratează probleme importante care au
frământat poporul român, de care este preocupat şi în prezent.
În cadrul dezbaterilor s-a discutat şi despre
regionalizarea României, o problema controversată în ultimul timp, care trebuie gândită
temeinic, din toate punctele de vedere, încât
proiectul să nu afecteze caracterul unitar al
statului naţional şi să nu accentueze centralizarea, distanţarea structurilor administrative de cetăţean. În cuvântul său, autorul a
precizat că acest studiu monografic a apărut ca
o necesitate din dorinţa de a oferi celor care lucrează la monografiile localităţilor, date utile. Totodata s-a referit la „istoria”
apariţiei lucrării şi a prezentat aspecte reprezentative pentru
judeţul Vâlcea, din puct de vedere al împărţirii administrativ teritoriale. Este interesant că Vâlcea este singurul judeţ din Oltenia
care s-a menţinut peste timp, până astăzi. Pornind de la valoarea
şi utilitatea cărţii s-a propus să fie prezentă profesorilor de geografie în cadrul cercurilor pedagogice, primarilor şi consilierilor
judeţeni, iar aspecte referitoare la regionalizare să fie inaintate
factorilor de decizie politică.
Felicitări autorului pentru această realizare de excepţie şi cât
mai multe apariţii editoriale!

Deşertul naţional

ION MICUŢ

UMOR POLITIC(OS)

Candidatul la preşedinţie
La parlament, prea des nu vine,
Că doarme-acasă mult şi bine,
Îi place-n somn să se alinte,
Că doar în vis e preşedinte.

Iată că la noi în sat,
Nimeni n-a mai candidat,
Furtul nu mai corespunde
Ca n-ai ce … şi nici de unde!

Solidaritate

Mintea de pe urmă

Axa Cotroceni - Victoria

Nu ne pasă dacă trece,
De la un partid la altul;
Din moment ce deputatul,
Ne dă mici şi bere rece.

Candidaţii paralei,
Pentru încă patru ani,
Dau conserve de doi lei,
Unor oameni de doi bani.

Au spus că vor coabita,
Să nu mai fie carnaval
Şi sigur îl vor evita,
La împărţiri de caşcaval.

Şutul avansării

Guvernul ateist

Unor primari

Pendulul

La guvern

Primaru-nostru-a candidat,
Dorind să-ajungă în Senat;
Aşa că votul i l-am dat,
Să plece de la noi, din sat.

Doamne, tu ne dai căldura,
De la soare fără plată,
Dar guvernul i-a măsura,
Să ne-o dea, şi accizată.

Zăpada asta-i o minune,
Mascând gunoiul pe ogor,
Dar nu acoperă prea bine,
Gunoiul de pe faţa lor.

A fost, că legea nu e dură,
La trei partide deputatul;
Cum trece una pe centură,
De la un tir turcesc, la altul.

În toamna asta protestară,
Mii de grevişti bătuţi de ploi...
Şi au primit stând în noroi,
Doar o viroză pulmonară.

Vameşii au salvat bugetul

Mită europenizată

Sărac dar cinstit

Cotroceneanu

Circul naţional

Guvernul a scăpat de teamă,
Plătind toţi banii la salarii,
Că doar, a confiscat dolarii,
Ce-au fost daţi mită, la o vamă.

Mulţi demnitari refuză mita,
Când le oferi bani româneşti...
Mai sigur îi ademeneşti,
Doar când le pui în plic, valuta.

A venit la primărie,
În iţari şi pălărie;
Iar din zece licitaţii,
Au bani ... două generaţii.

A promis solemn şi demn
Mii de suliţe în piaţă
Şi apoi ne-a spus în faţă
Că nu are-atâta lemn.

Vorbesc mai mulţi bucureşteni,
Ca şi la circ, se trage aţa,
Când la guvern găseşti paiaţa
Şi un sforar la Cotroceni.

ION I. PĂRĂIANU
CÂNDVA
Câtă mândrie pe tine
Când în juru-ţi bărbaţii roiesc
Şi, pe rând, câte unul vine
Şi-ţi jură sintagma:
“Cât de mult te iubesc !”
Eşti tânără, eşti frumoasă…
Lucrurile merg de la sine.
Laşi totul; pleci de acasă.
N-ai timp s-alegi răul de bine.
Faci furori oriunde te găseşti;
Te privesc toţi ca pe un acrobat
Şi ochii mereu ţi-i roteşti;
Poate-ţi mai cade-n plasă… un
bărbat.

Ce fericire poate fi
În materia cenuşie
Şi-n camerele inimii
Când lumea toată te ştie !
Te afli în pelerinaj de multe luni
Cu orice nene din margine de
drum
Şi pe-aia mică ai uitat s-o suni…
E prea cuminte; că nu face…
“fum”.
Cândva, când timpul va îmbătrâni,
Ai să aştepţi în multe staţii
Autobuzele ce trec în şir,
Ţinând umbrela pe basma,
Fără să fii văzută,
Când te agăţi de scara unui tir.

Te aud din
troacă
dintr-un scutec,
cum lângă oala
de pe vatră
strângi jarul
îngângurind
un cântec.

TE AUD

Chiorean, Poluarea dă culoare vieţii

dintr-un ghem de lână albă,
croşetezi un mic flanel.
Te aud vorbind cu fina,
peste gard, lângă pătul,
cum că te-ar durea ceva,
dar nu ieşi să plângi în drum.

Te-aud spărgând
cu securea lemne,
dimineaţa bătând sapa;
tata fiind plecat la lucru
şi de multe ori ai spaimă,
iar când seara aduci apa
vezi în ea atâtea semne…

Te aud în cimitir
cum te jeleşti la mormânt
şi în lacrimi povesteşti,
cum noi trei, care-am rămas:
“Suntem bine !” lui tăticu, sub adânc.

Te aud păşind uşor…
uşa o desfaci la fel.
Lângă soba încălzită
cu cârligele în mână,
pentru că nu şti de somn,

Te aud, după un timp,
de lângă el, de acolo,
cum, că nu ai ştiut clipa,
când ne-ai spus la toţi:
“Adio !”
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Coloana monumentală din fontă şi oţel încheie şirul coloanelor
de lemn, începute încă din 1917. Poarta reprezintă apogeul temei
“Sărutului”, apărută încă din 1907, sub forma unor sculpturi,
continuată prin Coloane ale Sărutului de maximă stilizare sau prin
hieroglife-semnături. Structura Porţii este prefigurată în căminul
din calcar ridicat în 1932. Masa este monumentalizarea mesei de
ghips din atelier sau a soclurilor rotunde aflate acolo.
Catalogul expoziţiei “Brâncuşi” de la Galeria Brummer din
New York din 1933-34 menţionează printre exponate trei Coloane
fără sfârşit din lemn şi o Coloană a Sărutului. Sculptorul a cerut să
se adauge în dreptul numelor acestor lucrări explicaţii suplimentare
– “Proiect de coloane care, mărite, vor susţine bolta cerească” şi,
respectiv, “Parte a proiectului pentru Templul Iubirii”. Fotografia
Machetei Porţii, realizată în perioada 1935-37, va apărea în 1939
în volumul Sculpture Inside and Out al Malvinei Hoffman sub denumirea de “Templul Sărutului”. Denumirea de “Poarta Sărutului”
apare consemnată pentru prima dată la 27 octombrie 1938, într-un
interviu acordat lui Emil Riegler-Dinu în “Seara”, ilustrat tot cu
fotografia machetei. Aceeaşi imagine va fi folosită şi în frumosul
articol al Claudiei Milian “Sinteză şi spirit românesc” din “Gorjanul” din 8 noiembrie 1937, când poarta propriu-zisă nu era încă
decorată. Scriitoarea o vede ca pe “o poartă de piatră, mişcătoare
şi simplă, ca o pagină de cronică românească”.
În actele oficiale de la Târgu-Jiu din 1937-38, “Poarta” va fi
numită “Portal de piatră”, “Portalul-monument”, “Portal monumental” “Portalul Păcii”. În corespondenţa cu doamna Tătărescu,
Brâncuşi vorbeşte doar despre “Poartă”. Într-o telegramă a comanditarei se cer dimensiunile pietrelor “du portique”. Inginerul
Gorjan se referă la “poarta de piatră în care veţi sculpta coloana
sărutului”.
Interlocutorii lui Brâncuşi din acei ani menţionează şi numele
de “Poarta Eroilor” (Cioplitorul Ion Alexandrescu, V.G. Paleolog)
sau “Poarta Dragostei” (V.G. Paleolog). Petre Pandrea vede în ea
“Poarta sărutului fertil” şi refuză s-o considere o “Poartă a victoriei”.
Peste ani vor apărea aşa-zişi deţinători ai confesiunilor sculptorului care le-ar fi mărturisit, chipurile, cum că Poarta era “Poarta
înfrăţirii eroilor” (Dan Smântânescu) sau, şi mai interesant : “arată
ca o poartă dar nici pe departe nu este poartă. Nu se numeşte
“Poarta sărutului” căci nu are legătură cu memoria eroilor ci monumentul “Întregirii neamului”, deoarece fiecare stâlp este alcătuit
din 4 stâlpi uniţi sus cu o grindă (…) 8 regiuni care trebuiau să se
alipească patriei-mame România.” (Dr Traian Stoicoiu, comunicare Liviu Popp).
În privinţa Coloanei, în toate notele scrise chiar de mâna artistului nu găsim decât formularea “Colonne” sau “Colonne sans
fin”. Cataloagele Brummer în care au fost menţionate coloanele
de lemn consemnează termenul “Column without end”, sau
“Endless Column”.
Documentele oficiale de la Târgu-Jiu vorbesc de “o coloană”,
“coloana recunoştinţei fără de sfârşit”, “monumentul
recunoştinţei”, “monumentul păcii”, “coloana în amintirea Eroilor
morţi în război”, “monumentul eroilor”.
Colaboratorul lui Brâncuşi în problemele tehnice ale realizării
monumentului, inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan, s-a referit în
corespondenţa cu artistul doar la “Coloană”. Îşi amintea că, în
conversaţiile de lucru, Brâncuşi folosea doar termenul “Coloana”
sau “Coloana infinită” (Colonne infinie). Din păcate, notele
stenografiate de inginer în perioada colaborării cu sculptorul au
dispărut în timpul detenţiei sale la Canal, aşa că ulterior s-a putut
bizui doar pe memorie.
La 17 mai 1938, fina lui Brâncuşi, Alice Poiană, îi scrie naşului
său că a văzut la Târgu-Jiu “Coloana Infinitului” şi “Poarta
triumfală”. La 12 august 1938 Miliţa Petraşcu îi comunică maestrului admiraţia faţă de monumentele contemplate – Coloana şi Portalul.
La 27 octombrie 1938 în “Seara” se vorbeşte de apropiata inaugurare a “Stâlpului nesfârşit”.
Peste ani, Ion Alexandrescu va vorbi despre “Coloana Infinitului” sau “A Gloriei fără sfârşit”, Petre Pandrea despre “Columna
pomenirii fără de sfârşit”, V.G. Paleolog despre “Stâlpul fără de
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Góngora, Bécquer ori José Zorrilla, acesta cu un fragment din celebra variantă romantică a mitului lui Don Juan. La Alcalá de
Henares, muzeul memorial din Casa Cervantes unde, între altele,
sunt păstrate şi expuse toate ediţiile operei cervantine, apărute
de-a lungul a peste patru secole, repovesteşte tulburator viaţa şi
faptele creatorului lui Don Quijote şi al lui Sancho Panza. Din
bronzul ansamblului sculptural amplasat la intrare, cei doi eroi
reprezentativi pentru întreaga umanitate te întâmpină pentru a te
pregăti parcă de contactul cu universul celui care a scris cea mai
tristă carte din lume. O carte pe care – ne
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de pământ şi semnala perfecta asemănare dintre modulii din fontă
ai monumentului şi mărgelele de aur preistorice descoperite la
Hinova.
sfârşit” sau “Columna Infinitului”. Este de menţionat că încă din
În rotundul mesei s-a intuit influenţa Sarmizegetuzei Regia, cu
1926, în “New York World”, Flora Merril scria despre “Infinite discul solar de andezit şi cu sanctuarele sale circulare, calendare
Column” sau “Column of Infinity”, iar în 1924, în revista “L’In- ancestrale ce marcau timpul.
transigeant”, sub o imagine a lui Brâncuşi la lucru, se vorbea deDomnul Silviu Dragomir a studiat asemănarea dintre unii
spre “une colonne infinie”. Într-o încercare de autobiografie megaliţi din Carpaţi şi elementele ansamblului, relevând strania
brâncuşiană, dictată lui Marcel Mihalovici, se cuvine remarcată similitudine dintre unele simulacre şi Poarta, Coloana sau Masa.
definiţia pentru “La Colonne sans fin” – “expression de la beauté
Ansamblul este şi o materializare superbă a ancestralei tradiţii
éternelle exempte de tout faux lyrisme” – dar şi faptul că adjectivul româneşti legată de cultul morţilor, sublimând mai toate obiceiurile
“infinie” a fost barat şi înlocuit cu “sans fin”. Opţiunea sculptoru- legate de Marea Trecere.
lui s-a oprit deci asupra sintagmei “la colonne sans fin”. Spre
Ansamblul începe pe malul Jiului – apă curgătoare, simbol al
sfârşitul vieţii i-a mărturisit lui P.G.Adrian (“Goya”, ian. 1957) călătoriei fără întoarcere. Apa nu curge niciodată spre izvoare, fiind
că socotea că a atins un caracter de perfecţiune definitiv în “La “înainte mergătoare/ şi-napoi neîntorcătoare”, ca Apa Sîmbetei sau
Columna sin fin”, dăruită patriei sale.
Apa Duminicii. Masa rotundă din piatră ridicată pe mal aminteşte
Este greu de acceptat afirmaţia lui Dan Smântânescu care de mesele destinate morţilor neplecaţi sau celor veniţi “la zile
pretindea că Brâncuşi i-ar fi mărturisit în 1937 că numele real ar fi mari”. Scaunele aşezate la mare distanţă sunt parcă făcute pentru
“Columna nemuririi”, ca şi informaţia transmisă domnului Liviu umbrele tăcute ale celor ce nu mai sunt.
Popp de către răposatul doctor Traian Stoicoiu, care ştia “perfect”,
Aleea care porneşte de aici este mărginită de o parte şi de alta
chiar de la sculptor, că adevăratul nume ar fi “Coloana sacrificiului de scaune grupate câte trei, amintind de “hodinile” de pe ultimul
infinit”, întrucât cele 14 elemente şi jumătate ale
drum sau de întâlnirile cu cei cărora li se dă
monumentului (care sunt de fapt 15 şi două semi- Sculptură de William
“vamă” – “trei unchieşi”, “trei nevestele”,
elemente) ar semnifica începutul războiului la
“trei fete mari”, “trei feciori de crai” –
Tucker (n.1935)
jumătatea anului 1914!
pomenite în Cântecele Zorilor din Gorj.
Imaginaţia cercetătorilor s-a dezlănţuit în spePoarta, aflată înainte de intrarea în Parc,
cial în privinţa altui element al ansamblului – Masa.
a descris-o Brâncuşi însuşi Malvinei
Actul de donaţie n-o menţionează, iar la inaugurare
Hoffman ca “o poartă către lumea de dinau fost sfinţite doar Poarta şi Coloana. Într-un act al
colo”. Are lintoul în forma “tronului” – casa
Primăriei din 9 iulie 1938 se pomeneşte despre o
de veci a sufletelor care merg spre “dealul
“masă rotundă din piatră” şi “scaune-taburele”.
cu jocul”. Siluetele cuplurilor cioplite pe linFotografia dăruită de Brâncuşi Malvinei
tou par a forma un astfel de “joc”, “horă” a
Hoffman şi reprodusă în cartea acesteia din 1939
celor duşi de pe lume.
are în prim plan, conform textului legendei: “Round
Calea trece pe la Biserică, popas obligastone table and seats”. Imaginile publicate de David
toriu în drum spre nemurire. Continuă apoi
Lewis în 1957 şi de Carola Giedion-Welcker în
până la colina pe care se înalţă Coloana.
1958 menţionează doar “Table, seats, benches”, sau
În iulie 1937, Brâncuşi a marcat locul
“Table de pierre et sièges”.
Coloanei cu un ţăruş, aşa cum se face pentru
În 1947, V. G. Paleolog menţionează pentru prima oară cuvân- morminte. A gândit înălţimea unui modul ca pe cea a unui stat de
tul “ansamblu” şi pomeneşte de o masă rotundă.
om – 1,80 m. Succesiunea modulelor aminteşte de romburile cioPeste ani, inginerul Gorjan îşi aminteşte că artistul l-a poftit să plite pe nuieluşele de alun, puse pe morminte pentru a ajuta suse aşeze la “Masa flămânzilor”, iar Ion Alexandrescu că i-a vorbit fletele să revină “la zile mari”. Coloana duce cu gândul şi la stâlpii,
despre “Masa familiei”. Ion Jianu crede că a notat pe fişele lui în suliţele sau brazii care se pun la căpătâiul celor plecaţi.
1938 după o convorbire cu Brâncuşi numele de “Masa Tăcerii”,
Genialitatea sculptorului a permis fiecăruia să găsească
pe care-l va publica în 1963. În 1957 Miliţa Petraşcu menţionează interpretări proprii.
numele de “Masa Tăcerii” într-un articol cu amintiri despre
Brâncuşi. În 1965 Petre Pandrea susţine că numele corect ar fi
Pentru Ionel Jianu, “Întreg ansamblul este conceput ca o
“Masa cinei de nuntă a ţăranilor” şi îi identifică chiar pe cei 12 invizibilă procesiune a sufletelor eroilor, cu trei popasuri în drum
nuntaşi.
către înălţarea la cer.” Masa, Poarta şi Coloana sunt solid implanDan Smântânescu vorbeşte de “Masa de sfat a 12 căpitani de tate în pământ, crescând parcă din glia ţării. Întreg oraşul şi biserica
haiduci”, iar Traian Stoicoiu de “Masa Apostolilor Neamului”.
sunt atrase pe parcursul procesiunii. Tot Ionel Jianu arată că ansamÎntr-un ghid din 1978 se vorbeşte de “Poarta eroilor”, de “Masa blul exprimă sentimentul cosmic al lui Brâncuşi, manifestat prin
dacică” şi de “Coloana recunoştinţei infinite”. O masă alcătuită din reunirea celor patru elemente fundamentale ale lumii: apa – râul
tăblii rebut este intitulată “Masa festivă” şi inclusă în ansamblu.
Jiu – ; pământul – aleea din grădină, Masa şi Calea Eroilor; focul
Unii exegeţi au inclus în ansamblu Aleea Scaunelor şi Calea – flacăra iubirii care asigură triumful vieţii asupra morţii, exprimat
Eroilor, pe care familia Paleolog o numeşte Calea Sufletelor prin Poartă; aerul – avântul Coloanei care escaladează văzduhul.
Eroilor.
Petru Comarnescu a relevat legăturile între stilizarea existentă
Brâncuşi nu a dat explicaţii despre ansamblul de la Târgu-Jiu. încă din neolitic, stilizarea ţărănească şi cea brâncuşiană, precizând
A fotografiat şi filmat Coloana din nenumărate unghiuri, a păstrat că mesele rotunde de la ţară îşi aveau prototipul în statueta de lut
pe peretele atelierului până la moarte fotografia machetei Porţii, a ars de la Căscioarele – cultura Gumelniţa – şi apogeul în tamburii
dăruit imagini ale parcului, cu Poartă, Masă şi scaune.
de piatră suprapuşi ai Mesei Tăcerii. În Coloană, vedea un imens
Simbolismul ansamblului a fost relevat însă de cercetători în stâlp al morţilor, o scară la ceruri, o prefigurare a zborului internenumărate feluri.
planetar, un simbol al infinitului vieţii în infinitul cosmosului.
Regretata arhitectă Silvia Păun intuia aici o concepţie
Mircea Eliade a identificat în Coloana brâncuşiană motivul folancestrală, îndreptată spre matricele primordiale ale arhitecturii. cloric românesc al “Coloanei cerului”, temă mitologică atestată
Ea releva pe axul compoziţional Vest-Est patru tipuri de monu- încă din preistorie ca axis mundi, mijloc de comunicare cu cerul.
mente de arhitectură patrimonială de concepţie primordială pre- Formele romboidale repetate la infinit duc cu gândul la un arbore
cum: Cromlechul (templul circular de la Stonehenge sau celest, evidenţiind simbolica ascensiunii.
Sarmizegetusa, reprezentat aici de cele 12 scaune de piatră din
Ansamblul brâncuşian cinsteşte moartea eroică dar în acelaşi
jurul Mesei tăcerii); Aliniamentul de menhire (templul linear de la timp aduce un elogiu vieţii nepieritoare. Artistul însuşi a scris:
Carnac sau Sarmizegetusa, reprezentat aici de Aleea celor 30 de “Brad la nuntă/ Brad la moarte/ Toate-s una/ Una-s toate”.
scaune clepsidrice); Dolmenul (poarta de la Carnac, Mycene sau
Şi ce definiţie mai frumoasă pentru Coloană decât cea dată
Stonehenge, reprezentată aici de Poarta sărutului) şi Menhirul chiar de Brâncuşi:
(stâlp sau coloană, reprezentat aici de Coloana fără sfârşit). În
“Coloana fără sfârşit este un cântec etern care ne duce cu sine
legătură cu Coloana, arhitecta evoca “osia lumii” care leagă cerul în infinit, dincolo de orice tristeţe sau bucurie factice.”

ANSAMBLUL MONUMENTAL...

avertizează Dostoievski – fiecare ar trebui s-o aiba asupra sa la
Judecata de Apoi. În fine, un proiect cultural de anvergură se constituie într-un adevărat exemplu de cum trebuie întreţinut în contemporaneitate spiritul catalizator al unui creator de geniu şi mitul
său fecund. Pe faţadele şi la balcoanele clădirilor din Alcala de
Henares sunt expuse panouri cu fragmente din toate discursurile
laureaţilor Premiului Cervantes, rostite în cadrul ceremoniilor de
decernare desfăşurate în aula bătrânei Universităţi de aici.
La Bucureşti, un intelectual, scriitor el însuşi, a trebuit să lupte
singur, timp de trei ani, cu birocraţia, cu spiritul gregar, dar mai ales

cu ignoranţa, cu dezinteresul vinovat, inclusiv al unora pe care fişa
postului îi obliga să-l susţină şi să-i preţuiasca efortul şi gândul întemeietor, pentru a amplasa, a reamplasa, a inscripţiona şi a reface
sute de plăci memoriale în locurile unde au trăit, au scris, au murit
scriitori români. Confesiunea lui Ion Lazu de pe coperta a patra a
cărtii pare să mai aline cumva, dar foarte puţin, tristeţea ce te-a
cuprins la lectura acesteia: „Aş putea pretinde că fixarea plăcilor
nu a constituit decât un motiv la îndemână care să-mi dea ocazia
de a mă livra coalei de scris, cu toate trăirile, gândurile, înflăcărările
factice şi neliniştele de durată, cu teama insidioasă de golul care se
cască în urma celor plecaţi“.
(Articol aparut pe http: ilazu.blogspot.com şi preluat de Felix
Sima)
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REVISTĂ DE CULTURĂ

„CALEA EROILOR” LA 75 DE ANI
SALONUL DE TOAMNĂ AL
ARTIŞTILOR GORJENI

Î

n perioada 25-27 octombrie, la Târgu Jiu s-a desfăşurat
manifestarea naţională „Calea eroilor la 75 de ani”, probabil
cel mai important eveniment cultural, naţional, internaţional,
desfăşurat anul acesta în ţara noastră, vizând opera monumentală
a lui Constantin Brâncuşi, eveniment în care s-a semnat şi protocolul de înscriere la UNESCO a complexului statuar-monumental
„Calea eroilor” format din „Masa Tăcerii”, „Poarta Sărutului” şi
„Coloana infinită”... În cadrul manifestărilor, pe 26 octombrie a
avut loc deschiderea oficială, semnarea protocolului, în prezenţa
Primului Ministru al României, Victor Ponta şi a Ambasadorului
Franţei la Bucureşti, Philippe Gustin...

V. Crăciun, Gh Grigurcu, I.
Mocioi, Florea Firan
Manifestările au început în 27 octombrie cu deplasarea
participanţilor la Hobiţa, Peştişani. Apoi, la Galeriile Municipale
de Artă (unde am expus şi noi, în 2003, sculptură - pictură pe
sticlă, „Carmina Burana”) s-a vernisat Salonul de Toamnă, UAPGorj; au expus: Armand Landh, Aurelia Suta, Constantin
Dobriţescu, Dan Cîrjoi, Florin Hutium, Gabriel Constantinescu,
Georgiana Brandt, Gh Plaveţi, Ileana Gheorghiu, Paul Popescu,
Valer Neag, Vasile Fuiorea, Mihai Ţopescu, Marius Turcitu...Am
participat cu interes la avest vernisaj, fiindcă pe câţiva din cei
expuşi mai sus îi cunoşteam din expoziţiile lor la Râmnicu Vâlcea
sau din vizitele noastre la Tg Jiu. Am avut ocazia reântâlnirii,
una extrem de plăcută cu sculptura executată în tehnica mixtăsticlă lemn-a lui Valer Neag, „Sperietoarea”, o lucrare cu alură
brâncuşiană; la fel cu sculptura extrem de sensibilă şi măiastră
(extraordinară tehnică de prelucrare a marmurei-aproape
imposibilă, dar, care, iată, există!...a lui Paul Popescu: Aripă-VelăZbor...nu conteză, dar o lucrare foarte frumoasă. Am reântâlnit o
lucrare a unui pictor modern, care ne-a impresionat mai ales la
Râmnicu Vâlcea, în 2008, prin mesajul material şi direct al
tehnicii sale pe care noi îl încadrăm în cel mai sugestiv nou gen
de ecoartă, Marius Turcitu... Şi iată-l pe Mihai Ţopescu cu sculptura sa ovoidă, cromată-un fel de nou Prometeu-ou brâncuşianalături de un alt moment de început-pictura „Cruce de hotar”. Am
cunoscut-o acum pe Georgiana Brandt cu această lucrare căreia
noi îi spunem Natură şi coroziune şi care ne sugestionează impactul dintre lumină şi întuneric pe care noi îl fixăm înaintea Cuvântului care ar fi fost la începutul lumii şi nu Linia, iată! ...Gh
Plaveţi, artist gorjan despre care ştim şi am văzut atât de multe
lucrări în colecţia prietenei noastre, scriitor, Adina
Dumitrescu...un peisaj plin de „carbon” din Valea Jiului.Vasile
Fuiorea, un tablou în ulei, clar şi onctuos-tablou cu flori, dominat
de roşu şi verde... Lumea zoomorfă a picturii Aureliei Suta şi ea
încadrată într-o iconografie eco; la fel şi Ileana Gheorghiu, cu
acest tablou al micuţilor Adam şi Eva într-un paradis al atâtor
pomi şi fructe! Mai departe, iată un aforism şi perlă brâncuşiană,
intitulat Manifest-„semnat” de C. Brâncuşi, figurat în literă şi culoare de Armand Landh. Am remarcat schematismul lui Florin
Hutium în tabloul său dominat de roşu şi galben, o pictură
desprinsă parcă dintr-un cod al imaginii, sacre! Da, foarte frumos
peisajul rural al lui Constantin Dobriţescu, precum şi cel desprins
dintr-o lume a interiorizării sofistice al lui Gabriel
Constantinescu. Dan Cârjoi, pentru noi, absolut întâmplător,
închide galeria acestor talentaţi şi sinceri maeştri ai imaginii, gorjeni, adepţi ai spiritului eco, cu un tablou desprins din lumea oniricului, realizat într-o tehnică aproape cubistă, vrând parcă să-l
parafrazeze pe Picasso, cel din 1907!...Atunci, marele pictor al
secolului XX-după ce şi-a făcut dovada marelui talent, rafaelic,
a zis, prin dreapta tabloului “Domnişoarele de la Avignon”, că
pictura a murit! Artiştii gorjeni nu spun în cor acest lucru, din
contră, adugă esenţiale argumente că linia, desenul, a fost înaintea
cuvântului, la începutul lumii!

BUSTUL ARETHIEI
TĂTĂRESCU ÎN PARCUL
MUZEULUI JUDEŢEAN
În parcul Muzeului Judeţean a
avut loc în după amiaza zilei de 17 octombrie 2013 o manifestare cu totul
specială-emoţionantă, dezvelirea bustului Arethiei Tătărescu amplasat
lângă bustul soţului, Gh Tătărăscu,
prim ministru în anii 1934-1937 şi
1939-1940...Ambele lucrări au fost
realizate de Paul Popescu. Întreaga
masă de participanţi la vernisajul Salonului de Toamnă al artiştilor gorjeni
s-a deplasat la acest eveniment, la
care au fost de faţă majoritatea
invitaţilor la sărbătoarea „Calea
Eroilor, la 75 de ani”.

EXPOZIŢIE DE
SCULPTURĂ A
ARTIŞTILOR DOLJENI:
DAN NICA, EMILIAN
POPESCU, DAN
PURCĂREA, MARCEL
VOINEA
În prima zi a sărbătoririi a 75 de ani de la inaugurarea „Căii
eroilor” pe care se află tripticul brâncuşian, de la Tg Jiu, după
dezvelirea bustului Arethiei Tătărăscu, la Muzeul Judeţean a avut
loc vernisajul expoziţiei de sculptură a artiştilor doljeni. În
Cultura vâlceană peoctombrie 2013 aminteam de această
expoziţie şi promiteam că vom face mai pe larg referiri în ziarul
„Povestea vorbii 21”
pe trim. IV. Din start
trebuie să spunem că
în urma materialului
foto pe care l-am
strâns, fotografii realizate cu aparartul
colegului nostru M.
Sporiş, nu am putut
depista lucrările de
sculptură ale lui
Emilian Popescu, fapt pentru care ne cerem scuze domniei
sale....Cu ceilalţi trei artişti doljeni suntem familiarizaţi datorită
expunerii lor la Râmnicu Vâlcea, şi pe care i-am îndrăgit, imediat,
încă de atunci: Dan Nica, Dan Purcărea şi Marcel Voinea. Dar, să
ne refrim pe rând la cei trei în
baza colecţiei expusă la „Calea
Eroilor”, 75 de ani, 2013!
De la început, trebuie să
recunoaştem că artiştii plastici
din Gorj şi Craiova domină întreaga Oltenie, şi, de ce nu, au un
cuvânt major de spus pentru
întrg teritoriul României, respectând astfel memoria celor mai de
seamă artişti olteni în frunte cu
marele Brâncuşi!
Cu genul de sculptură a lui
Marcel Voinea, reliefuri pictate,
înrămate şi atârnate pe simeze,
suntem obişnuiţi de la Grand Hotel „Sofianu”, de la Râmnicu Vâlcea, unde cunoscutul artist expune permanent o bogată
colecţie...Imaginile, desprinse parcă dintr-o grafică ambutisată,
conţin elemente eclectic adunate-amestecate, dar pe un nucleucoloană zoomorf desfăşurat la o scară a simbolurilor care de
multe ori ne trimit într-un cadru suprarealist...Omul priveşte
această însumare-desfăşurare de hiper imagini, hiperbolism striat-

franjurat, plăsmuiri în vietăţi care se încleştează într-o luptă
crâncenă...reduse apocalipse! Te întrebi de ce eşti atras în aceste
încroşetăride patrupede şi târâtoare, şi bipede, de ce te simţi bine
în aceste angoase imagistice! imagini onirice, sigur şi variante ale
unei lumi de basm!...Pentru că arta, când are mesaj, atunci, abia
atunci ea este folositoare omului...şi atrage integral şi sublim individul-mai ales solitar, în mrejele sale...
Mamă, mamă ce expoziţie au tras aceşti artişti doljeni în iulie
2008 la Râmnicu Vâlcea, pictori şi sculptori, relevându-ne un
potenţial serios al capitalei Olteniei, Craiova! Atunci ziarul nostru
Cultura vâlceană a pulicat un articol-recenzie, pe măsură, despre
artiştii doljeni...Printre ei se afla şi Dan Purcărea, şi atunci, dar
mai puţin ca acum, cu o serie de lucrări care au atras atenţia iubitorilor de artă... La Muzeul judeţean Gorj, la această expoziţie
a sculptorilor craioveni, Dan Purcărea, ca şi ceilalţi doi se
desfăşoară într-un recital de imagine tridimensională, am spune
vibrândă, cu multă viaţă în ea şi cu multă filosofie! Aşa şi trebuia
făcută o expoziţie în oraşul lui Brâncuşi, în oraşul a optei minuni
a lumii-sculptura filosofică aliniată pe axa Est-Vest! Privindu-i
pe ei, ca pe nişte zmei în actul creativ artistic, ne-am
întrebat!...cum au putut să admită în faţa Colegiului Carol,
într-un sens giratoriu strâmt, o statuie quijotească atribuită lui
Carol I, şezând, şi pe un soclu faianţat cu aracet... Dar să
ne-ntoarcem la tinerii sculptori expozanţi la „Calea Eroilor, 75 de
ani” din oraşul lui Brâncuşi! Dan Purcărea expune sculptură
imaginând o lume zoomorfă şi una a fiinţei bipede desfăşurată,
de această dată şi eclectic şi sintetic. Artistul combină materialele,
cu mult curaj, le îmbină atât ca materii prime, cât şi ca produse
finite (vezi acest zoomorf arhaic cu ceas, care, precum căţelul
pământului, îmbătrânit, urlă anunţând sfârşitul lumii...). Vedem
la Purcărea şi Oul tăiat-piatră-cuprinzând-strivind-înghiţind
esenţa lumii-viaţa! În faţa altor desfăşurări de asemenea
combinaţii, privitorul adastă imediat în faţa unei noi lucrări-femeia în toate felurile-lemn şlefuit, dat cu baiţ şi lăcuit...o formă
care variază din orice unghi ai privi!
Într-o sală întreagă tronează lucrările lui Dan Nica, ca nişte
bijuterii, codificate mesaje, formule, materiale compuse, dar,
dominând acest material atât de plastic care este alama sub formă
de tablă, dar şi bronzul şlefuit...Toate lucrările ne-au plăcut în
această sală, gândire unitară, în faţa fiecăreia am murmurat, am
silabisit, am parcurs parcă o lume începând de la Adam şi Eva
ambutisată în material plastic şi până la formidabilele compoziţii
din metal şi sticlă...De la Adam şi Eva şi până la aceste chei ale
vieţii pe care le ştim, şi le vedem, dar pe care nu putem niciodată
utiliza, căci ele sunt înodate-îngheţate în sticlă!...

DESCHIDEREA OFICIALĂ
ŞI SESIUNEA DE
COMUNICĂRI
(A DOUA ZI)
Adina Andriţoiu: ...Din acest punct de
vedere anul 2013 este un an în care ...sunt
chemaţi să vorbească cei implicaţi...Alături
de Primăria Tg Jiu, care face atâtea lucruri
remarcabile pentru generaţiile viitoare, sunt
autorităţile centrale, Guvernul României, primul ministru Victor
Ponta, Ministerul Culturii, Autoritatea naţională din Tg Jiu, celelalte instituţi care au o implicare în procesul de conservare şi
punere în valoare a monumentului de la Tg Jiu, ...salutăm
prezenţa excelenţei sale Philippe Gustin, ambasadorul Franţei la
Bucureşti, a celorlalţi oaspeţi din ţară, oameni care vor să
construiască împreună cu noi!...În continuare îl invit la microfon
pe domnul dr ing. Florin Cârciumaru, primar al municipiului Tg
Jiu care va rosti în calitatea sa de gazdă cuvântul de bun venit...
Florin Cârciumaru: ...înainte de orice ne
cerem scuze pentru întârziere, ...vedem în ce
condiţii am întârziat, dar vă asigur că domnul
prim ministru va fi astăzi, cu noi... Domnule
ministru, domnule ambasador, domnule subprefect, domnule vicepreşedinte, stimaţi
invitaţi: Bine aţi venit la Tg Jiu, bine aţi venit
în oraşul lui Brâncuşi!...
Sorana-Constantza Georgescu-Gorjan (pe departe, vedeta întregii manifestări n.n): ...Nu vă pot spune decât ceea ce ştiu de la
tata, din ce am citit, ce am aflat; pe panourile care ne înconjoară
se vede felul în care s-a ridicat Coloana! De-
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spre coloană vă pot vorbi, fiindcă Coloana este iubirea mea
specială...Ce vă pot spune...Acest monument s-a ridicat de către
lucrătorii de la Petroşani, cu oameni din toate etniile...În această
operă şi-au dat mâna şi au creat un simbolism aparte, unguri,
români, cehi, ita-lieni, polonezi, într-o perfectă armonie, o armonie despre care Brâncuşi spunea că este ceea ce îşi doreşte!
...lucru care din păcate, astăzi, vedem că nu prea mai există!
Sperăm să reapară această armonie!...Această frumoasă legătură
de suflet între cei care au lucrat, muncitorii care au lucrat...Să nu
uităm că dacă Miliţa Pătraşcu, Arethia Tătărăscu au partea lor de
merit, să nu uită, părţile de metal, de bronz, de oţel au fost realizate de nişte muncitori, de un inginer de origine gorjană!...Inginerul care a avut soluţia Coloanei a condus echipa şi a fost
aproape de Brâncuşi întrucât tatăl său era prieten cu Brâncuşi!...
Victor Ponta: Toţi cei care sunt
prezenţi astăzi ştiu că nu este prima
dată şi nici ultima dată...vreu să vă
mulţumesc pentru invitaţie şi indiferent
cât de aglomerat îmi este programul
ţimneam să fiu astăzi aici!...în plus am
venit să văd poarta...auzind că e o mare
problemă cu Poarta...Să vedem ce s-a
întâmplast şi ce se întâmplă...Sigur,
când apare o veste proastă, aceasta se
vede peste tot în ţară, ..eu vreau doar să
vă spun că anul trecut, la solicitarea oamenilor din ţară, a oamenilor de aici, am înţeles să punem bani la
buget pentru refacerea unei părţi a complexului, a întregului
ansamblu pentru ca să fie într-o stare cât mai bună; că alături de
Ministerul Culturii vom face tot ce este posibil ca să asigurăm
fonduri pentru aceste lucrări, să vă anunţ că prin efortul întregului
stat român dosarul cu înscrierea la UNESCO să fie un dosar de
succes; din păcate în ţară nu mai sunt alte repere Brâncuşi sau tot
ce exista s-a retrocedat şi a plecat în exterior...Şi nu ştiu dacă
judecătorii care au retrocedat aceste opere s-au gândit la răul pe
care îl fac României!...Tg Jiu şi dumneavoastră, noi toţi, aveţi o
şansă extraordinară că aceste lucrări nu au putut să fie retrocedate
şi ele să rămână aici!...Deci avem obligaţia să le păstrăm cât mai
bine. Eu, în ce mă priveşte, o să încerc ca oricine om de mare valoare, cum a fost anul trecut preşedintele parlamentului european,
care ne vizitează să-l aduc la Tg Jiu, să îi vorbesc de Brâncuşi, să
le spun că, în ce priveşte, opera lui Brtâncuşi, Tg Jiul, este pe
primul loc...Mi-am permis, la Iaşi, unde am fost zilele trecute o
mică aroganţă oltenească că Iaşul are orice îşi poate dori un oraş,
dar, pe Brâncuşi nu-l are!...Multe alte comori nu prea mai avem
în România, de aceea eu vă rog să păstraţi şi să îngrijiţi această
comoară, pe care iată, unii încearcă să o ponegrească, să ne
ponegrească! O să vedem, cu specialiştii, ce este adevărat şi ce
este fals în această ştire care întunecă imaginea Porţii Sărutului!
Încă odată vă mulţumesc pentru invitaţie!
Philippe Gustin: Domnule Prim
Ministru, domnule primar, stimaţi
invitaţi...Ne aflăm aici cu ocazia
aniversării a 75 de ani de la ridicarea
Monumentului Calea Eroilor în memoria eroilor căzuţi cu ocazia Primului
Război Mondial...Aceasta este opera nemuritoare a sculptorului C Brâncuşi...
Acesta marchează o evoluţie a artei
monumentale, şi, de asemenea, a sculpturii abstracte...utilizarea unui limbaj minimal, vocabularul materialelormai degrabă decât vocabularul formelor...Noul curent
iniţiat de Brâncuşi este o revoluţie în lumea sculpturii, o revoluţia
a ruperii vechilor concepţii, dar şi de deschidere a noilor concepte
de universalitate ...Brâncuşi şi opera sa sunt o moştenire pentru
uma-nitate, o moştenire comună şi universală...El a onorat prin
realitzările sale atât Franţa cât şi România...De
aceea România şi Franţa susţin includerea
ansambului de la Tg Jiu în patrimoniul mondial
UNESCO...
Lilian Zamfiroiu: Excelenţa dumneavoastră,
domnule ambasador, domnule secretar de stat,
distinse personalităţi centrale şi locale, doamnelor şi domnilor; mai întâi aş vrea să
mulţumesc oficialităţilor pentru amabila
invitaţie pe care mi-au făcut-o, mi-au adresato, am dat curs cu bucurie, deşi a trebuit să fac
fel de fel de artificii ca să reuşesc să ajung astăzi
aici; am dat curs acestei invitaţii cel puţin din
două motive: în primul rând pentru că numele
lui Brâncuşi este cheia prin care se deschid porţi
importante pentru toate genurile de artă şi nu
numai pentru sculptură...şi, în al doilea rând, am
dat curs acestei invitaţii căci până să-mi încep
mandatul de preşedinte al
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Zamfiroiu

ICR, am lucrat vreme de şapte ani ca adjunct al ambasadorului
României pentru UNESCO la Paris. Cunoscând aşadar în
amănunt toată istoria acestei Căi a Eroilor, a lui Brâncuşi, pentru
că nu Brâncuşi va intra în patrimoniul mondial, ci ansamblul Căii
Eroilor de la Tg Jiu!...aşadar, cum spuneam, am venit în faţa
dumneavoastră cu multă emoţie. Spunea domnul primar că s-au
întâlnit, peste ani, doi prim miniştrii, ca să poată să-l pună pe
Brâncuşi acolo unde îi esrte locul...Pot să vă confirm domnule
primar că dacă domnul prim ministru Victor Ponta nu ar fi insistat, foarte mult, probabil că nici astăzi dosarul nu ar fi fost pregătit
pentru a fi depus la UNESCO...Vreau să vă spun că dosarul
Brâncuşi se află pe lista UNESCO încă din 1993!...Aşadar de
acum 20 de ani aşteaptă acest dosar să fie depus!...În calitatea pe
care o am actual şi pe care am avut-o îi mulţumesc pentru
insistenţele sale şi nu în ultimul rând le mulţumesc şi colegilor
de la Ministerul Culturii, şi de la Institutul Naţional al Patrimoniului care s-au autodepăşit prin a face acest dosar într-un timp
foarte scurt...şi vă şi spun de ce a fost făcut într-un timp atât de
scurt...România candidează în această toamnă, peste o lună de
zile, la Adunarea Generală a Statelor Membre la Convenţia Patrimoniului Mondial, pentru un loc în comitet!...Există o cutumă
la Unesco că în perioada mandatului nu poţi să depui noi
dosare...deci dacă acest dosar nu ar fi fost gata, acum, nu ar mai
fi fost oportun să-l depunem...Iată de ce miza era atât de
importantă... Faptul că ni se alătură şi Franţa, şi îi mulţumim domnului ambasador, aici prezent, pentru susţinerea acestui dosar, mă
face să cred că nu va avea probleme, mai ales cum m-a asigurat
şi domnul Nistor, aici prezent, că dosarul este bine făcut şi are
toate şansele să fie adoptat de Adunarea Generală...Nu vreau să
vă reţin mai mult, vreau să mă reântorc asupra unui pasaj, aici,
pe care doamna Andriţoiu l-a expus deja, că au fost multe probleme şi atunci când s-a amplasat acest ansamblu monumental,
la Tg Jiu...Multe probleme au fost şi în 1889 , la Paris, când s-a
terminat Expoziţia Mondială, atunci când oficialităţile Parisului
doreau să dărâme Turnul Eiffel, iar constructorii s-au baricadat
la etajul I pentru ca autoruităţile să nu dărâme Turnul Eiffel...Salvarea, venind de la noua Societate de Radio care a cerut să se instaleze antena pe acest turn...Turnul Eiffel era numit atunci
monstruozitate metalică...La fel cum şi ansambul monumental de
aici, Calea Eroilor, nu numai că a devenit un simbol al oraşului,
a devenit un simbol al României...Vă mulţumesc încă o dată şi
vă felicit pentru această organizare, sunt convins că într-un an şi
jumătate, cam atât durează aprobarea unui dosar, ne vom întâlni
iarăşi la Tg Jiu pentrui a consfinţi acest succes...

A TREIA ZI
Sorana Georgescu Gorjan: Am ales calea imaginii, filmul pe
care îl vedeţi se bazează pe fotografii făcute chiar de
Brâncuşi!...Aceste imagini ilustrează încă
din 1907 cum a evoluat gândirea lui
Brâncuşi! înspre acest ansamblu al Căii
Eroilor! Ideea fiind exprimată de el în
scrisoarea foarte importantă pe care
Brâncuşi o scrie în limba română şi i-o
trimite Miliţei, redau textual: „Din momentul de faţă, toate lucrurile începute, de atâta
vreme, sunt spre sfârşit...şi mă simt ca un
ucenic în ajunul de a fi calfă..”.Iată câtă
modestie...
C. Zărnescu: Suntem acum în realizare, cu maestrul Florea
Firan, la ediţia a VII-a, tot mai completată şi tot mai adăugită, a
aforismelor;... am tradus din limba franceză textele pe care
doamna Doina Negri le-a lăsat aşa...am făcut tot posibilul ca să
fie citite ca literatură, găsind trei poeme dadaiste, chiar dacă sunt
ironic - numite dadaiste, şi am constatat că avem un Brâncuşi creator de poezie, de fabule!... naraţiunea pe
care i-am dat-o domnului Firan, „Arborele
retezat din rădăcină” este un exemplu de
restaurare filologică a unui text! L-am tradus
odată pentru totdeauna...pentru că el este
citat puţin, fragmentar, din cauză că la sfârşit
Brâncuşi sparge aluna unei fete cu braţul său
pe copacul tăiat din rădăcină, şi fetele râd de
el!...el pleacă, ele pleacă, ...şi, la sfârşit, el
se gândeşte repede! ...cum de nu le-am dat
portocala cu care am venit de la Paris? Portocala şi aluna sunt simboluri avangardiste,
Constantin
dadaiste dacă vreţi...Sunt uluitoare, şi greu
Zărnescu
de interpretat, pentru un mare artist care a
rămas nelumit! V-am dat un exemplu de
inedit! Nu le citesc pe acestea...Vreau să
închei, că în 2014, că aşa văd eu la români,
festivităţile, voi da ediţia completă!...Nu ştiu
s-o denumesc definitivă sau completă, dar,
nu mai sunt în viaţă mulţi care să

mărturisească...Doamna Negruponte a încetat din viaţă, suntem
deci la final! M-am gândit şi eu, că ar fi nereal să-l cităm pe
Pandrea!...cu aforismele orale. Când am văzut că Sidney Geist îl
preţuieşte pe Pandrea, eu am rămas de partea lui. Iuliu Zane era
sfătuit să nu numească proverbe dubioase, proverbele care veneau
din turcă sau albaneză, ci să le numească nesigure, dar să le
lase...Este uluitor!...Brâncuşi nu a creat numai poezia pietrei, ci
a trăit înăuntrul civilizaţiei franceze a cuvântului scris şi tipărit...
Acest cuvânt este astăzi într-o extraordinară criză, eu nu ştiu cum
este criza cuvântului cu care începe biblia, dar ştiu că Brâncuşi
este un părinte al civilizaţiei imaginii!... O să mai spun o singură
propoziţie: multă lume spune că noi trăim acuma sub galaxia
Marconi...Cuvântul auzit şi imaginea văzută, care bate cuvântul...
Ei bine, vreau să vă spun că Brâncuşi când debita pe de rost „că
polisajul perfect este numai pentru materialele şi subiectele relativ
absolute”, îl ştia pe de rost, pentru că am găsit şapte variante
scrise...Unde l-avem noi pe Brâncuşi oral, unde l-avem scris!
...Scriitura a apărut după încetarea din viaţă a doamnei Natalia
Dumitrescu, deci după 47 de ani de la moartea artistului...În perioada respectivă, dacă citiţi revista Scrisul Românesc, vedeţi ce
ne spune doamna Monica Spiridon sau alţi teoreticieni: se forja
conceptul de istorie orală, teatrul oral, tot ce ţine de oralitatea vie,
vorbirea, nu numai civilizaţia imaginii ci şi vorbirea...Istoria
orală şi teatrul audiovizual...Iată că atunci, când Brâncuşi îşi
spunea aforismele, nu le gândea pe loc - am găsit manuscrise
semnate de el - şi aforisme spuse pe de rost...Când preia Pandrea,
preia un gând scris mai demult...
Mihai Sporiş: ...Acea zonă de sacralitate care merge de la est
către vest din care în mod osmotic, cum s-a amintit aici, marile
spirite s-au nutrit...Aş aminti doar de
Hobiţa, de Tismana, de Polovragi, de
Hurez, Bistriţa, de Govora, aş trece la
Cozia, la Argeş şi tot aşa către Sinaia
trecând prin Târgovişte...Aş vorbi şi de
oamenii care au fost făcuţi sfinţi şi sunt
sfinţi păzind aceste trecători. Ieri s-a vorbit în special de axa nord-sud...s-a vorbit
de Petroşani...e bine că se vorbeşte de
verbul a face ... „a făcut”!... s-a vorbit de
Tg Jiu, de Hobiţa, de Craiova în drum spre Bucureşti, locuri unde
ideea a prins contur, şi s-a luminat, departe, în oroşul luminilor...
Ieri s-a vorbit în special despre latura emblemei! cum să contăm
în lumea mare, cum să trăim în această universalitate; azi s-a
încercat recuperarea trăirii în intensitate; în recuperarea
rădăcinilor. În ceea ce priveşte semnificaţiile, sensurile, suntem
într-o zi a contemplaţiei şi constatăm că suntem în faţa inepuizabilului...Este frumos, un izvor proaspăt care generează noi idei,
care îmbogăţeşte chiar imaginaţia cu noi ipoteze...Venim şi
salutăm dinspre Râmnicul voievodal al lui Mircea, cetatea Tg Jiu
devenită citadelă cu un turn de apărare în plus, privind dania
făcută de Constantin Brâncuşi - ajutat de multele femei amazoane
ale acestor locuri - şi încercăm o perspectivă istorică...Calea
eroilor, în viziune românească, vorbeşte despre acel erou care
şi-a dat viaţa, s-a sacrificat! Iar în viziunea artistului-avem şi noi
publicată viziunea noastră, o s-o vedeţi şi pe internet-regăseşte în
viziunea lui Rene Guenon, pomenit aici, că semnificaţia monumentului este de a face parte dintr-un ritual! Şi acele trei elemente
importante ale ansamblului, eu le-am spus într-un eseu-sper să se
publice pentru ziua de astăzi, întreita faţă a minunii, cele trei motive vorbesc despre acest ritual al eroului după ce a fost sacrificat;
ce face societatea, ce face oraşul, să-l aşeze în nemurire...aş aduce
propriul exemplu al oraşului din care provin...pentru că drumul
victoriei, calea eroilor, este un subiect comun; există foarte multe
oraşe care-şi respectă, de multe ori, eroii în...viaţă! Trec pe sub
arcul de triumf cei care au dobândit victoria! La Tg Jiu lucrurile
stau altfel...Trec pe sub Arcul de Triumf cei care şi-au dat viaţa...şi
astfel ei au intrat nu numai într-o pomenire curentă, dar şi într-o
datorie a cetăţii! să fie pomeniţi perpetuu...Ei bine, acum o sută
de ani, în Râmnicu Vâlcea, un primar de atunci, în acest moment
trebuie să salutăm şi eforturile celor care administrează acum
oraşul, celor care l-au administrat pentru faţa frumoasă a lucrurilor, primarul de atunci, doctorul Sabin, va fi hotărât să apară
şi în Râmnic un monument ridicat eroilor unui război, eroilor din
războiul de independenţă 1877-1878; monumentul lui Ioan
Iordănescu se plantează în oraş pe o stradă într-o zi simbolică, nu
ştiu dacă cineva a potrivit lucrurile, dar ele se armonizează! ...într-un 17 mai 1915! exact la 520 de ani de la măreaţa bătălie de la
Rovine a lui Mircea cel Bătrân, undeva, pe Jiu! În faţa acestui
monmument, după 1989, arde permanent o candelă, la poalele
Dealului Capela, de la care pleacă perpendicular pe cursul Oltului
bulevardul Tudor Vladimirescu... Aici, am consacrat un loc unde
la zilele semnificative, dedicate de data aceasta eroilor (astăzi,
eroii sunt cei care participă la defilare pentru că de cele mai multe
ori se uită semnificantul), mulţimea se adună, altă mulţime
defilează, pentru cinstirea numelor inscripţionate pe monumentul
despre care am vorbit, iar calea umată este de la Arhiepicopia
Râmnicului, trece pe lângă Colegiul Mircea cel Bătrân, pe strada
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Zenovie Cârlugea: (foarte pe scurt-informativ despre ereori în albumul lui B.
Brezianu -n.n)...Brâncuşologul de mare
autoritate Barbu Brezianu menţine participarea lui C. Brâncuşi la inaugurarea din
1938, confundând anul târnosirii bisericii,
1937, cu anul inaugurării ansamblului,
1938. La pagina 47 i se întocmeşte lui
Brâncuşi următorul calendar: în 7 noiem-

brie 1937 Brâncuşi ia parte la inaugurarea portalului de piatrăPoarta Sărutului şi târnosoirea
bisericii, aşa, în albumul lui
Barbu Brezianu, întâlnim la pag
49: 1938...iunie Tg Jiu, Brâncuşi
revine la Tg. Jiu pentru a finisa
linţolul şi stâlpii de la Poarta
Sărutului! August 20, lucrări de
alămire...octombrie 1938, ceremonia inaugurării - 22 de ani de
la luptele din 1916 de pe
Jiu...Asta este!... la pag 48 este o
fotografie trucată, cât şi o
legendă falsă la pag. 162, unde
se află o poză trucată prin computer, introducând o siluetă, de la
spate, a lui Brâncuşi...Am consultat colecţia locală, „Gorjanul”,
Vlad Ciobanu

Carol, cel legat strict de victoria de la 1877...iată că istoria îşi
marchează puntele de hotar, le însemnează cumva şi prin ritual!...este foarte important ritualul, rămâne în trăire, după părerea
noastră o formă durabilă de a-ţi duce mai departe
tradiţionalul...Mă întorc la cel la care care s-a făcut referinţă,
Rene Guenon, ca între est şi vest să existe o punte...ei bine această
punte a încercat să fie la vremea lui, Constanin Brâncuşi!

Florea Firan o am aici-intervine un
anunţ-da o să scurtez,
Brâncuşi a plecat în
septembrie de aici
văzând că lucrările se
amână,
de
la
Bucureşti, a plecat bolnav şi cu o toxiinfecţie; ... aflăm din
scrisoarea Silviei Popa
adresată scul-ptorului aflat în Bucureşti în ziua de 14 octombrie
- nu este octombrie, este septembrie -din aceasta reiese că
domnişoara Silvia i-a adus medicamente pentru urticaria ce o
avea....
Cuvântul lui Petre Cichirdan a fost publicat în
Culturavâlceană pe luna octombrie 2013...

MARIA CRIŞAN GAGHEL – BUCURIA DE A DĂRUI
Zenovia ZAMFIR

D

upă vernisajul expoziţiei de artă plastică „Maria
Crişan-Gaghel -70” desfăşurat la finele lunii septembrie
, 2013 , la Muzeul de Artă “Casa Simian”, cuvintele de apreciere
au fost multe, frumoase, reale. Un eveniment de suflet, un moment emoţionant dedicat unui om special în arealul picturii
vâlcene şi nu numai. În prezenţa unei asistenţe numeroase, artistul plastic Maria Crişan-Gaghel a fost sărbătorită de lumea
artistică vâlceană, de iubitorii de artă şi de
comunitatea locală în nota pe care şi-a
dorit-o: cu eleganţă şi sobrietate. Dumnezeu a înzestrat persoana umană cu
multe însuşiri, printre care: spiritualitate
(gândire sau raţiune), libertate, talent,
modestie. Aceste calităţi o definesc pe
Maria Gaghel Crişan. Originară din Lupeni, absolventă a Liceului de Artă şi a Institutului de Arte Plastice din Cluj şi,
ulterior, a Facultăţii de Muzeologie a Institutului de Arte Plastice „N. Grigorescu”
din Bucureşti, Maria Crişan a fost
repartizată la o şcoală din Drăgăşani după
absolvirea studiilor. La scurt timp avea să fie cooptată în "Echipa
de Aur " a Casei Creaţiei Populare Vâlcea.
Domnul Gheorghe Deaconu , în cotidianul “Curierul de
Râmnic”, prin anul 2009, în articolul Maria Gaghel Crişan –
“Pedagogia frumosului” spunea…"Anii dăruiţi Casei Creaţiei
Populare (1972-1974) au însemnat un vizibil câştig profesional,
o experienţă benefică pentru devenirea ei: deschiderea orizontului cultural, confruntarea cu problematica realităţii culturale
şi, mai ales, dialogul cu artiştii plastici şi meşterii populari –
toate acestea au avut asupra Mariei Crişan un impact exploziv,

alimentând un travaliu temeinic şi tenace. În anturajul
ambiţioasei şi dinamicei echipe a Casei Creaţiei Populare, tânăra
ardeleancă din Valea Jiului, care-şi petrecuse vacanţele la bunicii
din Apuseni, aducea o zestre consistentă şi elevată: pe de o parte,
un fond de puritate şi bună cuviinţă, acumulat în contactul cu
oamenii locului, purtători de gând înţelept, bun simţ şi respect
pentru om; pe de altă parte, o anume severitate, disciplină şi
intransigenţă în conduita personală, dar şi în convieţuirea
socială" .

“Modestia este fundaţia solidă a tuturor virtuţilor” –
Conficius. Omul Maria Crişan impresionează prin modestie, seriozitate, sinceritate. În casa frumos amenajată , un adevărat
muzeu , continuă să creeze, munca fiind un important remediu
pentru perioada destul de “ zbuciumată “ pe care o traversăm.
Este un bun povestitor, un îndrumător remarcabil pentru iubitorii
de artă. Şi-a iubit profesia de dascăl, pedagog , şcoala fiind pentru domnia sa o a doua familie. Măiestria pedagogică a
dascălului de frumos s-a materializat printr-un învăţământ indi-

POPAS DUHOVNICESC LA SIBIU
Constantin MĂNESCU

Î

ntr-o lume aproape secularizată, într-o
societate românească în care asistăm la
un program bine elaborat de cei care doresc
îndepărtarea noastră de Dumnezeu şi de valorile creştine şi în care oamenii sunt
manipulaţi, în baza unei libertăţi de exprimare, este foarte greu ca omul să trăiască fără
să se complacă în nesfârşitele ispite care se
prăvălesc pe drumul vieţii lui prin intermediul
presei, al televiziunii şi al altor mijloace de
acest fel.
O chemare specială în această mare învolburată, agitată de vifor
şi de furtuni, oare creştinul, care, deşi trăieşte în secolul XXI, trebuie
să ia atitudine împotriva acestor pericole, prin mărturia vieţii lui,
pentru că Mântuitorul Hristos ne spune în predica de pe munte: „Aşa
să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele
voastre şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16).
Aflându-ne în Postul Naşterii Domnului, o perioadă specială de
pregătire spirituală şi trupească pentru primirea Pruncului Iisus din
Betleem în casele şi inimile noastre am avut bucuria de a participa
la o seară ziditoare de suflet, oferită de pr. prof. dr. Dorin Oancea,
profesor de istorie a Filosofiei Religiilor de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu. Întâlnirea părintelui profesor
cu studenţi, docoranzi şi cadre didactice ale Facultăţii de Teologie,
precum şi ale altor facultăţi din Sibiu, a fost organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Laurenţiu Streza, mitropolitul Ardealului, de către Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, Filiala

Sibiu şi a avut loc în ziua de joi, 12 decembrie 2013, ora 18.00, în
Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie „Andrei
Şaguna”, având ca temă: „Mărturia creştină în societatea comunistă
şi cea post-comunistă din România”.
Pr. prof. dr. Dorin Oancea a făcut o incursiune în istoria
creştinismului, arătând că mărturia creştină a fost o expresie a
convingerilor puternice ale creştinilor, manifestate în viaţa de zi cu
zi, atât în secolele trecute cât şi astăzi, nu într-o zonă ferită de vitregii, ci dimpotrivă, în mijlocul comunităţii, dincolo de diferitele
ei structuri, dincolo de orice regim de guvernare. Adevăraţii creştini
şi-au găsit forţa de a supravieţui şi de a înfrunta orice greutăţi în
viaţa lor în Hristos, trăită în Biserică, în viaţa lor liturgică, în care
se întâlnesc în dialog cu Hristos şi unul şi celălalt. Trăind astfel,
creştinul autentic va rămâne totdeauna acelaşi, în cele patru timpuri
complet diferite ale istoriei noastre, şi anume: perioada antebelică,
interbelică, comunistă şi post-comunistă, creştinii şi-au dus aceeaşi
viaţă a lor, marcată uneori de o efervescenţă spirituală care le-a adus
bucurii, dar şi suferinţe. Această efervescenţă deosebită a fost
cunoscută, mai ales în rândul tinerilor, când se promovau valorile
spirituale ale poporului român şi când a activat mişcarea spirituală
„Oastea Domnului”. Părintele profesor îşi aminteşte cu nostalgie de
această perioadă, de legătura sufletească şi de comuniunea care exista între preoţi, mai ales în Ardeal, care se întâlneau cu familiile
lor, se consultau unii cu alţii, de bucuria pe care o aveau preoţii când
se întâlneau la diferite slujbe în sobor, având sentimentul că nimeni
nu-i putea opri în elanul lor de slujire.
Doar pe acest fundal se pot înţelege evenimentele întâmplate ulterior, aduse de comunismul românesc, o formulă dictatorială care
va fi pornit cu elanuri onorabile, dar care a sfârşit tragic. Regimul

vidualizat, în funcţie de potenţialul fiecărui elev (talent artistic,
bagaj intelectual, profil psihic) şi oferit cu generozitate, fără
discriminări între cei care aspirau la consacrarea profesională şi
cei care „învăţau” cu bucuria amatorului de artă. A condus
şcoala Populară de Artă în primii ani ai tranziţiei.
Despre expoziţia prezentată la Muzeul de Artă, doamna
Luiza Barcan, critic de artă, spune: “… regăsesc în Maria
Crişan-Gaghel un artist profund religios, atât prin seria de icoane
foarte frumoase pe care le prezintă întro selecţie, dar şi prin anumite lucrări de
pictură care sunt lucrări cu subiect religios şi unde, de asemenea, explorează
câteva zone ale simbolisticii sacre şi o
face cu multă dăruire şi cu multă
credinţă. Se vede acest lucru şi cred că,
punând cap la cap toate aceste elemente,
putem să spunem că avem de-a face cu
un artist complex, în deplină maturitate,
care şi-a ales căile, şi-a găsit drumul “.
Pictarea unei icoane este la îndemâna tuturor, dar nu oricine poate stăpâni şi
măiestria de a le zugrăvi în concordanţă
cu erminia Bisericii şi cu frica lui Dumnezeu. Deşi poate părea
că pictorul de icoană ortodoxă are nevoie de multă îndemânare
şi pregătire în artă, totuşi, paradoxal, lucrul esenţial care se cere
este curăţirea sufletului pentru a vedea, mai înainte, chipul lui
Dumnezeu şi al Sfinţilor. „Arta – este un mod de a respira. Nu
trece o zi fără să lucrez. Nu fac aceste lucrări ca să câştig, ci
mi-e drag să le fac şi mă bucur că le pot dărui. Căci esenţa vieţii
noastre este frumosul” – mărturiseşte Maria Crişan Gaghel.

comunist din România şi-a propus din start să înlăture religia din
viaţa poporului, socotind-o o falsă reflectare a realităţii. Patriarhul
Bisericii noastre, Nicodim, era informat de conflictul dintre regimul
comunist al lui Lenin şi Biserica Ortodoxă Rusă. Poporul nu uită de
cele întâmplate la vremea respectivă în ţara vecină. Din 95.000 de
lăcaşuri de cult care existau în 1917, în anii ’70 mai erau doar 1700
de biserici şi două şcoli de teologie. Preoţii erau recrutaţi dintre
tractorişti şi şoferi. Toate bunurile Bisericii fuseseră naţionalizate,
inclusiv obiectele necesare săvârşirii cultului. Orice cruce de pe
sfânta masă şi orice obiect dintr-o biserică în care se mai făcea slujbă
era închiriat de preot. În 1921 au murit 11.000 de preoţi într-o
singură eparhie din Rusia.
La noi, situaţia a fost puţin diferită. Patriarhul Nicodim a
creionat o relaţie dintre Biserică şi stat pentru a o salva. La noi s-a
putut să se boteze, să se cunune, să se înmormânteze, pentru că
înaintaşii noştri au făcut acea mărturisire a creştinismului prin viaţa
lor. Preoţii au reuşit, la vremea respectivă, în anii ’50, să găsească
modalităţi de slujire, să fie aproape de popor, încât catedrala din
Sibiu era mereu arhiplină, pentru că oamenii ştiau că primesc ce le
trebuia, adică hrană spirituală. Ei nu aveau voie să solicite un serviciu religios, pentru că erau membrii partidului comunist. Dintre ei,
însă, unii se botezau sau se cununau în ascuns, noaptea, pentru a
nu-şi pierde serviciul sau funcţia, apelând la o soluţie de compromis,
alţii, aceia care erau credincioşi unor principii la care nu au renunţat
niciodată, au fost închişi şi au făcut ani grei de puşcărie. Un preot
din Ardeal a făcut 14 ani de închisoare pentru a strâns bani de la
credincioşi şi i-a trimis în Moldova, când a fost seceta din ’47.
La creştinii care nu au abandonat anumite principii de viaţă, care
i-au călăuzit în perioada interbelică, se poate vorbi despre o
rezistenţă fizică în perioada comunistă, dar mai ales de o rezistenţă

(continuare în pag.12)
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SUB ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI
Felix SIMA

N

icăieri în lume, nu e mai frumos ca locul în care te-ai
născut. Acolo, deschizând ochii, ai văzut pentru prima
oară în viaţa ta o floare, un deal, drumul prăfuit pe care ai făcut
primii paşi, pereţii casei părinteşti, ferestrele prin care descifrai
tainele nopţii, tulburătoarea apă din fântâna în care îţi puteai
oglindi chipul înrourat de tinereţe...
De aceea, o înţeleg pe Oniţa Honţoş care, prin anii '60 şi-a
părăsit Vaideenii şi s-a măritat la Măgura-Mihăeşti, în cuvintele
cântecului său străbătând dorul de sat şi de părinţi: ,,Foaie verde
Acoperământul M D sau
de dudău, / Când eram în satul meu / Urcam muntele mereu / Dar
M D cu Aripi
de când m-am depărtat / Şi muntele l-am uitat. /Peste dealuri şi
poieni / Am ajuns la Măgureni. / Mai întoarce, Doamne, odată / primăvară, tăind miei, alegând berbecii din turmă, plecând cu
Să mai fiu cum eram fată, / Să mă duc iară în sat / Printre codri şi turma la iernat prin luncile Dunării, prin porumbiştile
Bărăganului, cu fluierul la brâu întodeauna, doinind,
poieni, / Pe la stâni de Vaideeni. /De când
horind şi străbătând poteci sub ploi, sub viscol. La fel
vremea a trecut / Şi eu am îmbătrânit, /
au făcut toţi ungurenii satului Măgura, plecând apoi
Muntele l-am părăsit. / În lume când n-oi
unul după altul sub cruci, chemaţi de clopotul cel
mai fi, / Fericită voi muri / Că am cântat
mare, de moarte, al bisericii, sub Acoperământul
la lumea toată / pe munte - când eram
Maicii Domnului -icoană rară pictată în zid, în
fată./"
pronaos, cădelniţând tămâie preotul Petre Petroşanu,
Oniţa s-a măritat cu Moise, flăcău
cel care i-a botezat, şi preotul Grigore Ciucă purtânvesel şi destoinic, cioban şi fiu de cioban;
du-i pe ultimul drum.
vara plecau la munte, lăsându-i acasă pe
În anii '95, când s-a stins din viaţă Moise Honţoş,
cei bătâni, cu găinile şi gâştele în bătătură,
era
în primăvară. Înfloriseră numai bujorii,
să treiere grâul la batoză, la arie, în
i-am
dus o floare de bujor, i-am aşezat-o pe
Dumbravă, ei întorcându-se cu oile după
piept,
pe haina de dimie neagră, lângă pălăria
Sfânta Marie, să le dea la păscut prin
ciobănească,
bujor roşu peste haina neagră,
mirişti, unde era iarba grasă şi maldăre de
contrast
puternic
ortodox sub lumânările
buruian. Moise s-a angajat, apoi, la oile Costume din
arzând.
Fata
lor
Gina
şi nepoatele Liliana şi
CAP-lui, tunzându-le cu foarfeca în Mihăeşti. În dreapta mama poetului

SAT AL MEU…
- Sat al meu, ce te mai
doare?
Care pom şi care floare?...
Ţi-au secat multe izvoare…
Dar ai ochii de cicoare…
-Sus la munte, în poeni,
Se-ntâlneau cu măgureni
Băbenarii cei vrânceni
La o stână,-n buruieni…
Şi toţi oamenii mă dor…
Când bate vântu-n mohor
Peste grâu, peste porumb,
Peste om, să-l facă strâmb…
Acum… vântul e pustiu,
Bate mort peste cel viu…
Numai toaca se aude…
Ziduri surde…frunze ude…
Toţi berbecii cu mioare
Mi s-au dus pe vânt, la vale,
Drept în stânele din Oale…
Şi n-au mai venit pe cale
La Sfânta Măria Mare…
Coborau din Vioreanul
Cu desăgile, pe calul
Murg la păr şi înşeuat…
Nici murgul n-a mai
plecat…
Să te duci cu oi, cu vită,
Sus, la Apa Cumpenită,
Cu copiii în desagi…

Ochi de mură…
ochii dragi…
Vârful Suru stă să cadă
Sub vâltoarea de zăpadă...
Şi de-aici, prin Şteregoiu,
Drept la muntele Negoiu,
Sub Piciorul Boului
Cu laptele cucului,
Şi flinta haiducului…
Pe la Olt, pe la saivane,
Locurile sunt tot goale,
Putrezit-au, fără milă,
‘coperişuri de şindrilă…
Pirostria-i ruginită
Şi soba e fără plită,
Fără lemne, fără sită...
Şi podeaua burduşită...
Vai de casa părăsită...
Nici talanga nu se-aude…
Frunze ude-n paie ude…
Mi i-a luat, cu dor de ducă,
Petroşan şi popa Ciucă…
Petroşanu i-a-nsurat,,
Popa Ciucă i-a-ngropat…
A rămas icoana lor
Într-o lacrimă-n pridvor…
Domnu-a dat şi …
Domnu-a luat…
În veci binecuvântat…

Mihaela erau acolo şi priveau în disperare, în resemnare.
Oniţa Honţoş aşteaptă singură pe prispa casei, soarele răsare,
soarele apune, trece zi, trece noapte, apropie-te moarte... fântâna
largă fiind săpată şi zidită în dreptul grădinii lor, adăpându-se caii
şi vacile de acolo, de cincizeci de ani ştiind şi eu fântâna aceea
cu apă bogată/ cum n-a mai fost altă... Fântâna de la Bobolea a
secat, au mai rămas cumpăna şi jgheabul, fântâna de la Păvăluş a
secat, i-au crăpat ghizdurile, au mai rămas crucile, troiţa de izvor,
însă fântâna lui Honţoş scoate apă ca întodeauna cu găleata legată
de zalele lanţului. Oniţa Honţoşica stă pe prispă şi îşi aduce aminte cuvinte din alt veac: Frunză verde, flori mărunte, / De-aş trăi
cu bradu-n munte / N-aş avea supărări multe, / Dar trăiesc ca
plopu-n vale, / Tot cu dor şi supărare, / Singură în casa noastră, /
Tot cu ochii pe fereastră, / Mă gândesc că moartea vine, / Nici nu
mă-ntreabă pe mine, / Că viaţa e trecătoare / ca şi roua de pe
floare./ De pe lume când moi duce,/ Pe mine nimeni n-o plânge.../
Să scriu pe porţi de-amintire/ Dumnezeu să aibă ştire...
Dumnezeu să aibă ştire de noi toţi, de cei pomeniţi şi
nepomeniţi aici, de cei cu lumânare şi fără lumânare, de cei cu
apă şi fără de apă, de cei cu cântec şi de cei fără de cântec, fiindcă
mare este Acoperământul Maicii Domnului în Biserica de la
Măgura, sub aripile sale ocrotindu-i şi pe cei bogaţi dar şi pe cei
săraci, cu toţii odihnitori în Domnul, căci numele se va pomeni/
de cel care va citi.
La'' Piciorul boului'' Fraţii Sima, Felix şi Ion
în spate Vârful Negoiu

100 de versuri în stil popular dedicate
satului natal Măgura - Mihăeşti

Sat venit şi… sat plecat…
În veci binecuvântat…
Cum veneau, cu ciurdele,
Toate paparudele
Să aducă ploile,
Să crească bucatele...
Căluşarii trăgeau roată
Cu opincile pe vatră…
Azi, nici moara Roibului
Din marginea satului
Nu mai dă, vere, din coate,
Nici din valţurile toate…
Şi războiul de ţesut
L-a mâncat carii de mult…
Duceam cergile la râu
Şi plecam cu furca-n brâu
Să mai văd o mamă –mare
În grădină, pe răzoare,
Să mai văd vreun tată –
mare
Cu vreo furcă de-a-n
spinare…
Clădea clăile de fân
Şi credea că e stăpân
Şi muncea la un
Domn Bun…
Şi-odihnea pe prispă,
-n soare…
Îl călca ursul pe şale,

Iar lua furca la spinare
Şi credeai că e un sfânt
Pe un petic de pământ…
Brăcinarul şi cojocul
Putrezit-au, le-a ars focul…
Şi-au rămas din ei, din noi,
Monumentul de Eroi…
Îi citim şi îi cinstim…
Şi ca ei … nu mai găsim…
Şi ca ei … vrednici să fim…
A rămas icoana lor
Într-o lacrimă-n pridvor…
Popa Ciucă i-a-nsurat,
Popa Sandu i-a-ngropat
La biserica din sat…

Cântec despre Stalin
Frunză verde de pelin,
Vine veste din Kremlin
Că Stalin cel mult iubit
Pe 5 martie-a murit.
Tristul megafon, afară,
Vesteşte cu voce rară
Că inima ne-nfricată
A-ncetat ca să mai bată...

Bunule Stalin, Tătucă,
Tu, iubit conducător,
Ai plecat din rândul nostru
Dar întregul meu popor
Făureşte noua viaţă
Precum tu ne-ai învăţat
Şi pe calea ta măreaţă
Creşte rod îmbelşugat...

Tată-al oamenilor muncii,
Cel pe care-l ştiu şi pruncii,
A-ncetat pentru vecie,
Pentru scumpa omenire...

( Auzită de la Ion Matei, 76 ani,
fost perceptor la Mihaesti, raionul Băbeni.)

D’aolică, măre, und’
ne duci de-acum…
Tot pe dealuri sterpe, în
cenuşă,-n fum…

(31 iulie 2011)
I. Bădiţescu, C. Mateescu, C.
Zărnescu, M. Ivănescu, 1978.

Domnu-a dat şi
Domnu-a luat,
Sat venit şi… sat plecat…
În veci binecuvântat…

PRIN LUMEA VĂZUTELOR ŞI A NEVĂZUTELOR. CU ILIE PURCARU

L

-am cunoscut pe Ilie Purcaru în vara anului 1976, când a
stat la Ocnele Mari câteva zile pentru băi de apă sărată,
într-o căsuţă de la intrarea în ştrand. Acolo, tatăl meu era şeful
serviciului de cazare în staţiune – şi mi-a dat telefon la Râmnic
să vin urgent la Ocne, deoarece se află acolo Ilie Purcaru, mare
ziarist şi scriitor- cunoscut de toată lumea, de altfel- pe care l-a
condus acolo redactorul cultural al ziarului judeţean Orizont, Ioan
Barbu, care tocmai îmi publicase un grupaj de versuri, iar Ilie ce
să facă în timpul liber? El vroia să cunoască oameni, să cunoască
locuri…acesta era specificul muncii lui…specificul sufletului
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său…
Întâlnirea s-a petrecut, desigur, în preajma unor coniace, fripturi şi vinuri şi beri, oferite de şeful staţiunii, fiindcă nici un om
sănătos la cap nu refuză aşa ceva, până târziu, în noaptea caldă,
sub dealurile înconjurătoare, timp în care i-am citit şi 50 de poezii
– despre care a hotărât să le trimit urgent la Bucureşti, în plic închis, secret, cu moto, deoarece se încheia, pe toamnă, concursul
pentru debut în volum la Editura Albatros. În juriu erau scriitorii:
Mircea Sântimbreanu, directorul editurii, Gabriela Negreanu,
redactorul secţiei de poezie, Ioanichie Olteanu şi Cornel Regman,

monştri sacri din şcoala de la Sibiu, şi Laurenţiu Ulici, criticul
dedicat autorilor tineri. Într-adevăr, în primăvara anului următor,
s-au anunţat cei trei câştigători ai concursului – în revista
Luceafărul – doi poeţi, printre care şi eu, şi un prozator. Însă anul
acela a fost anul cutremurului devastator – 1977 – şi, datorită
pierderilor economice pe care le-a suferit ţara, planurile editoriale
au fost bulversate, s-au redus, s-au amânat, iar eu credeam că nici
nu îmi va mai apărea cartea, însă Cineva mai tânăr a apărut,
totuşi, în 1978. Deci, cartea fusese trimisă la concurs, spre jurizare, în 1976, a căştigat concursul în 1977 şi a fost publicată în
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anul 1978…trei ani de vacarm sufletesc, trei ani de bulversări interioare…timp în care Dumnezeu, totuşi, mi-a dictat şi alte versuri, fiindcă Dumnezeu este cel care ne scrie versurile, cu mâna
noastră tremurândă… M-am întîlnit, apoi, din an în an cu Ilie
Purcaru, întâlniri de mare seriozitate şi de plăcute jubilaţii, în care
ne mărturiseam stăruinţele, putinţele şi neputinţele… tributul pe
care îl plătim cu toţii vieţii, tribut pe care îl plătim cărţilor care
sunt, după spusele unui critic literar, copiii tăcerii şi ai
singurătăţii.
P.S. Am scris acest text cu convingerea că Ilie Purcaru mi-l
citeşte, de peste umăr… De aceea nu am exagerat nimic, nu am
minimalizat nimic… nu este o ficţiune…este o descriere
realistă…

... ŞI CU IOAN ST. LAZĂR

N

e aflam, în anul 1969, în aceeaşi Cumpănă, următorii autori (trebuie să-i enumăr, din prietenie, solidaritate,
corectitudine, pe toţi, în ordinea apariţiei în carte): Dumitru

ARINA
(Fragment)
Tania NICOLESCU

A

fară, primăvara izbucnise
sălbatic, înverzind şi înflorind
cu o iuţeală pe care altădată nu şi-ar fi
putut-o imagina, orice petec de
pământ, sub soarele care devenea din
zi în zi, tot mai dogorâtor. Ca în
fiecare dimineaţă, Arinei îi păru că
noaptea se spărgea pe neaşteptate în
mii de cioburi care străbăteau apoi cu
viteză fereastra deschisă, continuând
să-i vibreze prelung în urechi, ca vuietul unui val uriaş, până când fiece ton devenea distinct, transformându-se într-un ciripit ce se multiplică aproape instantaneu,
devenind un adevărat vacarm de ciripeli, pe zeci de tonuri.
Şi în ochii pe care tocmai îi deschidea, impresia că însăşi acea
lumină aurie invada cu atâta zgomot odaia, scotocind fiecare
colţişor şi alungându-i tihna somnului, părea atât de reală, încât
se ridică din pat cu o vagă urmă de îngrijorare, ca şi cum ar fi
putut fi singura fiinţă din lume ce uitase de sine rămânând întrun vinovat repaos şi din acest motiv, urma să întârzie negreşit...
undeva. Însă cu toată graba plină de vinovăţie a mişcării, se surprinsese simţind cum într-un colţ al sufletului, tresărea urma unei
speranţe.
N-ar fi putut să spună ce anume spera, însă nu se grăbea să se
dumirească, aşteptând ca tihna care urma ritualului dimineţii –
cafeaua – să îi aducă o clarificare. Şi în timp ce închidea buşonul
aragazului, mai aruncă încă o privire pe geam, uimindu-se ca în
copilărie, de incredibila limpezime a luminii. Dispăruseră în neant
toate acele frunze pălite, pe care le simţea de o vreme aproape în
permanenţă plutindu-i prin faţa ochilor, sau parcă foşnindu-i pe
sub picioare, la fiece schimbare a intensităţii luminii, la fiecare
umbră. Pentru moment - dar era conştientă că nu pentru multă
vreme - ele lipseau. Iar reapariţia acestora, era la fel de
imprevizibilă şi capricioasă ca meandrele unui pârâiaş. Înţelegea;
acea senzaţie ciudată, nu însemna nimic altceva decât că era
prinsă în vortexul toamnei. Doar că era o altfel de toamnă. Cu
frunze ce păstrau mirosul clipelor, orelor, sau anilor, ce se
aşternuseră în praful unui timp, deja demult trecut în veşnicie.
Fără grabă, îşi turnă cafeaua în ceaşcă, îi adaugă un vârf de
linguriţă de cardamon, apoi cu ceaşca în mână se îndreptă spre
dormitor, ocolind cu grijă sticlele, pungile, cutiile, pantofii şi cine
mai ştia ce alte lucruri, înşirate şi apoi uitate de-a lungul pereţilor
holului, în ideea de-a putea fi găsite cu uşurinţă atunci când –
ipotetic - ar fi putut avea nevoie de ele. Păşea cu grijă prin penumbra ce se înstăpânise pe holul cu pereţii nevăruiţi de ani de zile,

UDRESCU, I.I. ALEXANDRESCU, Traian LUNGU, Mihai
GAIŢĂ, Ecaterina ŞTEFLEA, Gheorghe BOBEI, Nicolae
MIRON, Doru MOŢOC, Al. Florin ŢENE, Dora
CĂRBUNESCU, Maria ENACHE, Dumitru CONSTANTIN,
Felix SIMA, Mircea TUDOSE, Dumitru VELEA, Emil BANŢĂ,
Stela ILIUŢĂ, Ion STÎLPNIC, Barbu NICULESCU, Leliana
CELIC, Nicolae COCHINESCU, Mircea T. CRIŞAN, Natalia
DOBRINESCU,Constantin NICULA, Doina PÎŞCOVEANU.
Cumpăna a fost tipărită prin străduinţele „Casei Judeţene a
Creaţiei Populare” Vâlcea care, în pagina de început,
consemnează: „Închinăm prima antologie literară vâlceană celei
de a 25-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist.”
(Aşa era obligată o instituţie, să dedice unui eveniment lucrarea,
se ştie). Ilustraţia copertei: Ion NEDELCU (grafician la Muzeul
Judeţean Vâlcea). Fiecare autor, pre limba lui, şi-a adus acolo
producţiile, în versuri sau proză, care au fost împărţite în cadrul
câtorva capitole: „O, Românie”, ”Ochii”, „Inerţie”, „Timpul fără
întoarcere”. Redactor responsabil: Ioan St. Lazăr.
Îmi amintesc momentul când domnul profesor Lazăr a venit
la mine acasă şi mi-a aşezat pe masă 5 exemplare din cartea
aceasta, eu semnându-i de primire, pe un borderou, exemplare

cuvenite autorului. L-am rugat, apoi, să îmi semneze şi d-lui pe
un exemplar, rugăminte căreia i-a dat curs în felul următor: „Poetului Felix Sima, care a-nceput să se înconjure de ouăle păsării
cu aripi universale întrezărite într-o viziune de tinereţe (sau de
geneză). I. Lazăr”. Frumoasă dedicaţie. Spontană. Gândită.
Măgulitoare. Este prima însemnare scrisă despre mine, despre
versurile mele. O păstrez cu mare plăcere. A sosit momentul să o
„divulg”, ceea ce am şi făcut în momentele de faţă. Şi astăzi ne
aflăm, cei câţiva de pe atunci, plus alţii de pe acum, ştiuţi sau
neştiuţi, într-o aceeaşi CUMPĂNĂ de timp sideral, de spaţiu
himeric, fiecare avînd în dreptul pieptului scutul său, emblema
sa . . .
. . . Şi, fiindcă Domnia Sa a rămas în continuare un Cărturar,
pentru tot binele pe care mi l-a făcut, în timp, şi pentru tot binele
pe care ni l-a făcut, tuturor, când a putut, mă întorc la o poezie
din 1994 pe care i-o dedic abia astăzi, dar… niciodată (ne)fiind
prea tîrziu, rămânem cu parfumul timpului, al Omului care
persistă…

CĂRTURARI
Domnului Ioan St. LAZĂR
să ai puterea omenească
să te retragi uşor din nor
dintr-o livadă părintească
spre fructul tău interior

să creşti albine-n cuib de rouă
şi-n cuib de vulturi să te sui –
să-aduci statui din flori de tei
pe la răspântii să le pui…

unde se poate coace-n gură
o floare albă de salcâm
şi totul e în legătură…
cu zmeii celuilalt tărâm…

apoi, târziu, când vine seara,
pe-un cal de somn, netropăind,
să te împarţi în patru zări –
silabe vechi – silabisind,

Felix SIMA

ATELIER LITERAR
care de când îi scăzuse vederea, o făcea să se mai împiedice
câteodată printre acele lucruri. Oricui altcuiva, ele i-ar fi dat impresia de a fi fost aruncate de-a valma, ca după un taifun, umplând
până la sufocare nu doar spaţiul acela îngust, ci întregul apartament. Însă Arinei - atunci când se mai întâmpla să le arunce în
treacăt câte o privire, mai ales acelei grămezi uriaşe de cutii cu
cărţi, din spatele uşii de la intrarea în hol, de care nimeni nu mai
avea nevoie – îi dădeau fără să-şi dea seama de ce, sentimentul
de a fi un călător în aşteptarea trenului, ocrotindu-şi cu privirea
grămada de bagaje îngrămădite pe peron. Şi privindu-le, simţea
o ciudată stare de siguranţă şi de bine; era ca şi cum simpla lor
prezenţă, ar fi putut-o asigura într-un mod inexplicabil, că
existenţa nu îi este încă periclitată.
Ajunsă în dormitor, se aşeză cu grijă pe pat, atentă să nu-şi
verse pe cearceaf cafeaua şi sprijinindu-şi mai bine o pernă la
spate, deschise cartea de terapii alternative, la pagina rămasă
îndoită din seara precedentă.
Degeaba; nu reuşea să se concentreze la ceea ce încerca să
citească. Încă mai persista acea stare de panică în care se trezise,
după ce reuşise să se smulgă din coşmar, ca din apele unui fluviu
întunecat şi învolburat. Reuşise să se trezească, dar încă mai avea
impresia că zace epuizată şi prăbuşită pe plaja albei dimineţi.
Visase... ce visase oare... da, rătăcea printr-un desiş întunecat,
încercând să-şi găsească drumul spre un luminiş tihnit, singurul
loc în care urma să se simtă fericită şi care în vis, dispăruse în
umbra unor copaci uriaşi, ale căror coroane acoperiseră cerul. Pe
sub rădăcinile lor ce se iveau din pământ, ondulându-se ca braţele
unei caracatiţe, cărarea pe care până atunci călcase, dispăruse cu
totul.
Dispăruseră şi acele semne de pe copaci, care până atunci
marcau direcţia de mers, ajutând-o să nu se rătăcească. Şi dintro dată, pradă a fricii ce o încolţise, ea se simţise o prizonieră, aşa
cum rămăsese pierdută printre acele trunchiuri masive, întunecate, ce se ridicau ca un zid în faţa ei, unul la fel cu altul,
barându-i calea cu ramurile lor întinse. Ce bine că se trezise la
timp - se bucură în sinea sa. Totuşi un gând nu-i dădea pace; oare
ce semnificaţie ar fi putut să-i găsească visului?... Ce însemnau
oare copacii?... copacii însemnaţi... Umbră unei tristeţi
nelămurite, i se aşteruse pe faţă.
Cu toate că sonorul televizorului - pe care din obişnuinţă îl
deschidea încă de când se trezea - pentru a scăpa de senzaţia de
robinson eşuat pe o insulă pustie – era dat la minim, vocea
triumfătoarea a unui tânăr, se auzi clar, făcând-o să ridice ochii şi
să privească ecranul. „Asta-i pohta ce-am pohtit!” – răcnea acesta
surescitat, ridicând mâinile în sus ca şi cum s-ar fi predat şi
totodată bâţindu-se viguros într-o suită de mişcări, ce ar fi trebuit
probabil să sugereze privitorului, că reuşise să-l apuce pe Dumnezeu de picior. Şi peste el, de undeva de sus, se rostogoleau sute,
mii, de baloane de săpun. Arinei îi păru că privirile i se încleiaseră

de ecranul televizorului ca picioruşele unei muşte pe o hârtie
adezivă, în timp ce gândurile, precum un stol de păsări speriate
de o împuşcătură neaşteptată, bătând haotic din aripi, se risipeau
cu viteză în direcţii necunoscute.
Lumea aceasta... prinse ea frântura unui gând. Închise ochii
ca şi cum ar fi durut-o ceva şi sorbi din ceaşca de cafea fierbinte,
pe care o ţinea între palme de parcă ar fi vrut să se încălzească.
Poate că altădată ar fi râs, dar acum, simţea o covârşitoare
senzaţie de greaţă. Închise televizorul şi rămase dusă pe gânduri.
Încă nu se hotărâse ce să facă. Şi oricum nu avea chef de nimic.
Ar fi putut să iasă pe stradă şi să meargă... să meargă pur şi simplu. Însă cu siguranţă s-ar fi putut întâlni cu cineva cunoscut şi
nu-şi dorea deloc să exerseze iarăşi acel râs convenţional cu care
se obişnuise să-şi mascheze stările în care îşi simţea sufletul imponderabil, nelegat de nimic din jurul său, de nimic din acea realitate pe care o simţea înţepătoare, ca un scaiete. Pentru că
atunci, ştia, până şi cea mai slabă adiere de vânt, ar fi putut să o
smulgă şi să o arunce în necunoscut. Ori ea se temea – deşi n-ar
fi recunoscut în ruptul capului - de tot ce însemna neprevăzutul
şi necunoscutul.
Şi totuşi... nu era bine să rămână pasivă, pradă unui sentiment
de neputinţă. Nu. Se hotărî să meargă să vadă ce mai este pe la
casa părintească, unde de o bună bucată de vreme, nu mai locuia
nimeni. Ştia că dacă nu şi-ar mai fi făcut deloc apariţia pe acolo,
ar fi existat riscul ca locuinţa să fie mai des vizitată de hoţi. Şi
aşa, îi mai fusese spartă de două ori uşa. Chiar dacă nici atunci
hoţii nu avuseseră mare lucru de furat, era ştiut că sunt
perseverenţi; dacă ar fi observat că proprietara lipseşte pentru o
perioadă mai lungă de acolo, n-ar fi fost de mirare ca într-o zi, să
nu mai găsească nici măcar, piatră pe piatră.
Nimic nu este imposibil – îşi spuse ea în gând, lăsând ceaşca
în chiuvetă – doar pe aceste meleaguri, muriseră demult toţi
urmaşii lui Ţepeş, dacă nu chiar şi poveştile despre el. Şi cum un
altul încă nu se născuse... Oftă şi începu să se îmbrace în grabă,
ca şi cum s-ar fi temut să nu se răzgândească. După ce încuie cu
grijă uşa apartamentului vopsită într-un verde murdar, ce începuse
demult să se scorojească, începu să coboare scările, atentă la felul
în care pune piciorul pe fiecare treaptă, pentru a nu stârni din nou
fiara adormită - durerea de genunchi - ce abia atât aştepta.
(...)
Casa bătrânească, de parcă nici nu îndrăznea să se arate,
aproape că nu se mai zărea de după gardul de scândură putredă,
cenuşie. Reparaţiile succesive ale străzii, făcuseră că straturile de
asfalt turnate, să înalţe nivelul străzii cu mult peste cel iniţial, astfel că la fiecare ploaie torenţială, devenea necesară punerea în
funcţie a pompei de scos apa, fără de care ar fi existat riscul de
inundare a curţii.
(...)
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MAESTRULUI PETRE PETRIA IN MEMORIAM
GÂNDURI DE DESPĂRŢIRE

Constantin GEANTĂ
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Sala de Conferinţe a Bibliotecii ,,Antim Ivireanul”. Atunci m- Această carte intitulată ,,Istorie şi credinţă pe plaiuri vâlcene”, a
naţionale.
L-am cunoscut în 2004 la o lansare de carte a domnului am simţit onorat şi emoţionat când eu, un necunoscut, am avut apărut la Editura Conphys, 2013. Socotesc această carte
Onescu la Sălătrucel. Peste ani ne-am întâlnit la lansarea mea de onoarea să spun câteva cuvinte despre cartea domnului Petre excepţională, ,,cântecul de lebădă” al maestrului Petre Petria .
A fost un om deosebit şi un mare scriitor. Astăzi când numai
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ÎN HAINE …
(Imnul Brezoiului)
Puiu RĂDUCANU
Munţii se-mbracă-n straie de vedre,
Nori zdrenţuiţi atârnă sub lună,
Brezoiul în haine de sărbătoare,
Se primeşte-n băi de furtună.
Refren: Timpul nechează, zâmbeşte Brezoiul
Soarele urcă pe Ţurţudan,

Cerul revarsă
petale de rouă,
Luna se miră
de după maidan.
Se-aşează gândul pe colţul de stâncă,
Şi vede-n urmă bătrânul Brezoi,
Domnul stropeşte oraşul cu mir,

Lotrul se-mbracă cu hainele noi.

Cerul revarsă petale de rouă,
Luna se miră de după maidan.

Refren: Timpul nechează, zâmbeşte Brezoiul
Soarele urcă pe Ţurţudan,
Cerul revarsă petale de rouă,
Luna se miră de după maidan.
Se-apleacă iar dimineaţa-n Brezoi
Îşi pune coatele pe larga fereastră,
Ţurţudanul numără, numără anii,
Şi-şi piaptănă troienele-n creastă.
Refren: Timpul nechează, zâmbeşte Brezoiul
Soarele urcă pe Ţurţudan,

Vânt despletit se scaldă în ploaie,
Şi-n bolta Brezoiului stele sărută,
Clopotul loveşte-n dungă de timp,
Domnul priveşte, se miră, şi-ascultă.

Refren: Timpul nechează, zâmbeşte Brezoiul
Soarele urcă pe Ţurţudan,
Cerul revarsă petale de rouă,
Luna se miră de după maidan

55 DE ANI DE LA SFINŢIREA BISERICII
,,HORIA’’ DIN OLĂNEŞTI - VĂLCEA
Mihai POPA

P

entru izvoarele sale de apă minerală, pentru poziţia pitorească dar şi
pentru clima de munte, staţiunea climaterică Băile-Olăneşti este binecunoscută în
ţară şi peste hotare. Faima acestor izvoare
şi efectul lor curativ adună vara şi iarna nenumăraţi oameni bolnavi veniţi la tratament
dar şi mulţi sezonieri. Olăneştii constituie
un dar al naturii, un dar binecuvăntat de
Dumnezeu. Frumuseţea locurilor completează credinţa locuitorilor acestor locuri.
În anul 1954, Prea Fericitul Patriarh Justinian, împreună cu
Prea Sfinţitul Episcop Iosif al Rămnicului şi Argeşului, au hotărît
de comun acord, să aducă aici o bisericuţă din lemn –monument
istoric- din satul Ştefăneşti, de lăngă Piteşti, veche de peste două
sute de ani, simbolul luptei ardelenilor ortodocşi împotriva dezbinării religioase şi semn al bucuriei frăţeşti de întregire. Aceasta a
fost construită la izvoarele Arieşului din munţii Abrud, de către
meşterii ţărani din satul Albac, comuna Rîul –Mare în anul 1746.
Într-o călătorie în Apuseni, ministrul de interne din Guvernul Dimitrie A.Sturza, Ion I.C.Brătianu a văzut biserica şi în anul 1907 a
cumpărat-o pentru a o aşeza pe moşia strămoşilor săi aflată la
Florica în judeţul Argeş. Transilvania era separată de regat, or, pentru a transporta peste ,,graniţă’’ o biserică de lemn, fie ea şi demontată, aveai nevoie de justificare în faţa autorităţilor austro-ungare.
În documentele de însoţire a convoiului deplasat din Albac cu săniile iarna pănă la gara din Turda, era scris că transportul reprezintă
,,lemne de foc’’. ,,Lemnele de foc’’ au fost însă asamblate în primăvara lui 1908 de Nicolae din Sohodol, acelaşi meşter dulgher
care împreună cu însoţitorii săi le desfăcuseră în Albac. Terenul în
suprafaţă de 600 mp pe care urma să fie amplasată biserica în
Olăneşti a fost donat de Gheorghe Baicu din Pietriş ( la 3 km. de
Olăneşti). Prin grija celor doi înalţi ierarhi ai bisericii, biserica a
fost înzestrată cu odoare sfinte şi pictată de Dimitriu Nicolaide şi
Ortansia Masichievici. Pe latura de apus a naosului bisericii se află
zugrăvite portretele lui Horia şi cuviosului
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Sofronie de la Cioara, cel care i-a chemat pe romănii ortodocşi în
anii 1744-1761, la libertate religioasă.
Pisania din interiorul bisericii poartă peste veacuri mesajul
acestei hotărări istorice în următoarea inscripţie:,,Această sfîntă biserică cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului’’ şi ,,Sfîntul Pantelimon, a fost clădită din evlavia şi cu obolul credincioşilor ţărani
romîni, în satul Albac din munţii Apuseni în anul de la Hristos1746.
În această biserică a ascultat Horia cuvîntările călugărului revoluţionar Sofronie de la Cioara şi a luat parte cu toţi cei din Albac,
Abrud, Zarand, Cîmpeni, Zlatna, Roşia, Bobîlna, etc., în revoluţia
consusă de Sofronie în anii 1744-1761 pentru libertatea religioasă
a romînilor ortodocşi din Transilvania. Lupta a continuat-o Horia,
conducătorul revoluţiei din octombrie 1784.
,,În curgerea anilor înmulţindu-se norodul, s-a zidit din piatră
o altă biserică în Albac, iar aceasta a fost mutată în satul Florica
de lîngă oraşul Piteşti, în anul 1907.Drept credincioşii din împrejurimi au denumit-o ,, biserica lui Horia’’, pentrucă în ea s-a rugat
Horia pentru libertatea norodului ardelean.
,,În anul 1954 a fost cercetată de Prea Fericitul Patriarh Justinian şi Prea Sfinţitul Episcop Iosif al Rîmnicului şi Argeşului şi
găsind-o fără întrebuinţare şi spre ruinare au hotărît mutarea ei aici
în Băile Olăneşti, unde a fost reclădită din temelie, împodobită cu
pictură nouă şi înzestrată cu sfinte odoare, cu cheltuiala Sfintei Patriarhii- sfinţindu-se în anul 1958, luna octombrie, cînd s-au împlinit zece ani de la reîntregirea Bisericii Ortodoxe Romîne din
Transilvania lui Horea, prin revenirea clerului şi credincioşilor
greco-catolici în sînul Bisericii Mame, sub păstorirea Prea
Fericitului Patriarh Justinian. Amin!’’.
Sfinţirea şi redeschiderea acestei sfinte biserici s-a făcut în ziua
de duminică 12 octombrie 1958- cu participarea Prea Fericitului
Patriarh Justinian, însoţit de P.S.Episcop Iosif, P.S. Episcop
Teoctist, vicar patriarhal, înconjuraţi de ;P.C.Arhim. Ghermano
Dineaţă, vicarul Sfintei Episcopii a Rămnicului şi Argeşului. După
actul tîrnosirii, afară, în faţa credincioşilor, preotul paroh al parohiei Olăneşti, Pr.Nicolae Radovici a rostit cuvănt de mulţumire din
partea credincioşilor şi parohiei Olăneşti. ,,Ţinem, însă-eu şi enoriaşii mei-să Vă asigurăm că suntem adînc recunoscători şi mulţămitori pentru darul sfînt pe care ni-l faceţi şi pe care îl vom păstra

BISERICA DE LEMN ,,HORIA’’
BĂILE OLĂNEŞTI-VĂLCEA

ca pe cea mai sfăntă comoară, care va perpetua peste veacuri memoria lui Horia, luptătorul neînfricat pentru dreptate şi libertate..’’.
Răspunzînd Prea Fericitul Patriarh Justinian a spus printre altele: ,,Văzînd Noi această lipsă, precum şi strădaniile puse de credincioşii localnici pentru ridicarea unui asemenea locaş, am căutat
să împlinim cît se poate mai bine această lipsă.Biserica pe care o
aveţi în faţă, este o biserică veche. Părintele a spus că este făcută
din bîrne de lemn, dar are un trecut de aur. Unul din Părinţii noştri
bisericeşti, Sf.Ioan Gură de Aur, spunea într-o predică a sa: a fost
o vreme cînd în biserici, din sărăcie, potirele erau de lemn , dar sufletele credincioşilor-în vremea aceea-erau de aur. La Olăneşti vine
lume de prin oraşe mici şi mari, cu biserici şi catedrale măreţe, înalte, încăpătoare. Aici găsim doar o bisricuţă modestă, cu pereţi
de lemn, acoperită cu şindrilă, o bisericuţă simplă, dar care are un
trecut istoric bogat şi strălucitor-de aur. Ea nu este numai un simplu
locaş de rugăciune pentru credincioşi, ci constitue o carte deschisă
asupra trecutului poporului nostru’’.
Astăzi Biserica lui Horia din Olăneşti-Vălcea,poate fi admirată
şi preţuită de toţi credincioşii ce trec prin staţiunea Băile Olăneşti
,precum şi de cunoscătorii operelor de artă , ce văd în acest monument istoric grija , iniţiativa, indrumarea şi ajutorul material al
Prea Fericitului Patriarh Justinian.
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BALZAC - PARADIGMĂ ABSOLUTĂ A MARELUI ROMAN
Vasile CÎRSTEA

B

alzac,în romanele sale pariziene, dovedeşte o cunoaştere în
detaliu a oraşului lumină, făcând, deseori, amănunţite descrieri de străzi, pieţe, clădiri şi unghere dosnice, incluzând şi date
privind istoricul acestora, mergând, uneori, în trecut, până spre Evul
Mediu, demonstrând, astfel, o adevărată erudiţie în acest sens.
Suprastructura romanelor sale, ale căror acţiuni se desfăşoară
între limitele Parisului, au drept fundament real infrastructura marelui oraş, pentru care, credem, că Balzac a nutrit o infinită simpatie.
Descrierile balzaciene ale locurilor şi împrejurărilor unde acţionează
eroii romanelor sale sunt făcute, de cele mai multe ori, cu lux de amănunte, stârnind admiraţie şi chiar uimire.
De altfel, această metodă a sa este extrapolată, cu egal succes, şi
în cazul descrierii interioarelor domestice sau a celor destinate unor
interese publice, precum şi vestimentaţiei eroilor săi. Această bogăţie
de date şi elemente dovedeşte, fără îndoială, că marele romancier
avea o puternică şi productivă imaginaţie, o inepuizabilă reverie asupra lucrurilor şi fenomenelor înfăţişate, cărora le împrumută lumina
farmecului nesfârşit al întinsei lui fantezii.
Geniul lui Balzac este, în mod prevalent, unul apollinic şi solar,
deşi nu lipsesc, din scrierile lui, şi vii accente dionisiace şi romantice.Totuşi, romanele lui rămân, în principal, sub semnul zodiacului
clasic, caracterizat prin forţe şi dimensiuni estetice pline de culoare
şi lumină. De asemenea, el se socoteşte a fi un mare pictor de moravuri, ceea ce, în cea mai mare măsură, este adevărat. Este un fin observator al vieţii şi intereselor umane, pe care le redă cu multă
pricepere şi măiestrie, în numeroasele lui romane.
În 1840 denumeşte ansamblul său romanesc La Comedie humaine, titulatură inspirată şi semnificativă, pentru întreaga sa creaţie,
pe care va continua s-o îmbogăţească până la sfârşitul zilelor. Încordarea şi efortul, aproape supraomenesc, pe care le-a depus în scrierea
întinsei sale opere - uneori îşi amaneta la câte un editor crearea unui
roman despre care nu avea, încă, nicio idee clară - au dus la prematurul său sfârşit, la numai cincizecişiunu de ani.
Se socotea un adevărat preot slujind la altarul nemuritor al Artei,
ceea ce era,indubitabil, un fapt real. Balzac poate fi considerat şi un
antropolog şi un sociolog, făcând, în romanele sale, ample şi extinse
disecţii atât în corpus – ul uman cât şi în cel social, studiindu-le, cu
atenţie, structura şi fiziologia şi căutând şi redând tot ceea ce este
mai elocvent şi mai grăitor în acestea.Este un veritabil competitor al
societăţii civile , pe care o radiografiază cu o remarcabilă iscusinţă
şi pasiune , dând naştere, în propria sa operă , unui reflex sui generis
al acesteia. Se ia la întrecere cu aceasta, şi mai că, în unele detalii, o

ajunge din urmă, dorindu-şi, probabil, chiar
Dar aceste mici neajunsuri sunt cu totul neînsems-o depăşească, dacă acest lucru ar fi fost cu
nate în raport cu uriaşa putere de creaţie a acestui
putinţă.
titan al literaturii,care,fără îndoială,este cel mai mare
Uriaşa beltristică a lui Balzac are o speromancier pe care Franţa l-a dat şi care, în acelaşi
cială estetică proprie, marcată de subsecvente
timp, poate fi alăturat, fără nicio ezitare, celor mai
lumini şi umbre , de vii şi încântătoare culori
valoroşi scriitori ai omenirii. Aşa cum s-a întâmplat
, care, uneori se estompează până către disşi cu alţi mari creatori ai spiritului, Balzac a fost
tincte nuanţe cenuşii, fără să impieteze, însă,
puţin apreciat de către contemporanii lui, dovadă că
ansamblului general al frumosului, ci, dimponu a fost primit în Institutul Franţei, iar la moarte i
trivă conferindu-i farmecul liber şi descătuşat
s-a refuzat locul în Pantheon. Acesta este, însă,desal diversităţii. Nu este vorba, nici pe departe,
tinul ingrat al unor oameni de acest fel.Oricum, opera
de vreun oţios estetism,având în vedere faptul
lui va străbate veacurile, dăinuind cât va dura omecă acţiunea romanelor sale se situează
nirea, reprezentând, pe lângă o valoroasă creaţie beaproape de realismul şi contradicţiile comletristică, şi un preţios document privind societatea
plexe ale societăţii civile, pe care nu le cofranceză a timpului său.
piază, nicidecum, ci, numai, le sugerează, în
Ca o particularitate, care nu poate fi trecută cu
mod verosimil, cursul lor sinuos şi implacavederea, se observă în romanele lui Balzac o vie şi
bil.
nedisimulată deferenţă a acestuia faţă de purtătorii
titlurilor nobiliare, pe care îi descrie păstrând un ton
De foarte multe ori auri sacra fames configurează,etic şi estetic,profilul personajelor
de prudenţă şi respect, evitând cu grijă orice cuvânt
sale,aratându-ne,în mod redundant,chiar, că
care ar putea să aducă v reo atingere rangului şi
banul face jocurile esenţiale în societate, preonoarei lor. În acest context, Balzac se arată a fi, din
cum şi în familie, el fiind pivotul fundamental
păcate, un pic cam snob. Dar ce Goethe nu era la fel?
în jurul căruia se-nvârt,centripetal, toate lu- Rodin, 1939, bronz, Muzeul Rodin Mai mult, chiar. Numai Beethoven, cu nemăsuratul
crurile ,vii şi însufleţite.Un adevăr, incontes- din Paris, turnat la 22 de ani de la său orgoliul de geniu, îi înfrunta cu temeritate pe vatabil, real şi nicidecum închipuit. Goana
nitoşii reprezentanţi ai castei privilegiate.
moartea sculptorului
frenetică după bani face din unele personaje
De asemenea, Balzac se arată a fi, în unele dintre
ale lui Balzac monstruoase fiinţe umane În jurul banului gravitează romanele sale, şi un subtil cunoscător al unor probleme financiare,
intens sentimente, interese, patimi, conflicte, repulsii etc.
din timpul său, făcând referinţe surprinzător de precise, cu privire la
Aceste acute fenomene sufleteşti şi sociale nu aveau cum să cotaţia şi circulaţia banului, de examplu. Era şi normal, desigur, să
scape ochiului scrutător al unui mare romancier ca Balzac. El însuşi aibă numeroase cunoştinţe în acest domeniu, din moment ce tema
a fost stăpânit,într-o anumitaă etapă a vieţii lui, de puternice efuziuni banului a ocupat un loc important în scrierile sale. În altă ordine de
pecuniare, dar, spre marele noroc al literaturii, nu într-atât încât să-l idei, la Balzac descrierile de natură sunt, în general, puţine şi sărace,
abată de la sfânte artă a scrisului, căreia i-a jertfit întreaga viaţă. A am putea spune. Aceasta nu pentru că, el, n-ar fi fost sensibil la fasresimţit, adeseori, destul de serios, lipsa banului damnat, fapt care cinantele frumuseţi ale naturii, dar pasiunea lui cea mai mare a avut
l-a determinat să-şi amaneteze talentul unor venali editori şi proprie- ca obiect cercetarea şi expunerea moravurilor omeneşti, individuale
tari de ziare, obligându-l, astfel, la o muncă mai presus decât puterile şi sociale, scop căruia i-a consacrat cea mai importanta parte a enerobişnuite ale unui om.
giei lui. Amănuntul esnţial şi erudiţia se-ntrepătrund, la Balzac, cu
Acest teribil lucru, l-a împins,cum era şi de aşteptat,ca în unele imaginaţia şi fantezia, dând naştere unui tot beletristic eligibil şi funcdintre romanele sale –din grabă şi lipsă de timp- să facă concesie ţional.
unor supărătoare superficialităţi ,fapt care trebuie să-l fi vexat, foarte
Prin romanele sale,marele prozator francez meditează – s-ar
mult, pe Sainte-Beuve, cel mai autorizat critic literar al secolului no- putea spune – la condiţia umană,în genere,la destinul tumultos şi zbuuăsprezece francez, deoarece nu l-a putut suferi, deloc, pe marele ro- ciumat al omului, la lupta sa, neîncetată, cu o soartă vitregă şi nemimancier.
loasă, de care, uneori, este responsabil, din păcate, şi el însuşi.

OVIDIUS, POETUL IUBIRII
(Partea I-Poetul Romei)
Elena MUŞAT

D

e te afli prin Constanţa pentru cîteva ore
sau dacă în sejurul tău estival ploaia tea alungat de pe plajă, nu te lăsa ademenit de mirajul magazinelor şi îndreaptă-ţi paşii către zona
peninsulară a oraşului, către port, mozaic,
catedrală, moschee, acvariu şi cazinou. Deşi vei
fi întîmpinat de mizerie şi delasare, încearcă drag
călător să privesti acest restrîns areal ca pe o
clepsidră în care se scurge nisipul milenar al
existenţei noastre.
Dar iată că ai şi ajuns in Piaţa Ovidiu. Aici în
faţa frumoasei clădiri interbelice care adaposteste Muzeul de Istorie şi
arheologie, se înalţă statuia poetului Ovidius. A fost realizată în bronz
de către sculptorul italian Ettore Ferrari, in 1887. Ovidius, poetul celor
îndrăgostiţi, este reprezentat pe un soclu de marmură albă ce poartă
dăltuit drept epitaf un fragment din poemul său “Tristia”, în traducerea
lui Theodor Naum: “Sub astă piatră zace Ovidiu cântareţul/ Iubirilor
gingaşe răpus de al său talent./ O, tu ce treci pe aicea şi dacă ai iubit
vreodată/ Te roagă pentru dânsul să-i fie somnul lin. “ Rămii melancolic
privind la bietul poet surghiunit departe de ţara sa însorită, trist şi
deznădăjduit, meditînd la cumplita lui soartă. Dar oare ce s-a întimplat
atunci, ce vină a avut acest mare poet roman, ce greşeală a săvârşit, de
a stîrnit în aşa măsură mînia împăratului?
Născut într-o familie de nobili din Sulmona, la 20 martie în anul 43
î.HR., Ovidius a căpătat o educaţie aleasă precum şi învaţătura necesară
pentru a deveni magistrat. Impreună cu fratele său Lucius, cu un an mai
vârstnic, au fost trimişi la Roma pentru a studia retorica cu oratori celebrei ai vremii.
A frecventat lecţiile de declamaţie ale vestiţilor Aurellius Fuscus şi
M. Porcius Latro. Cu aceştia a exersat compunerea. Studiul în sine s-a
arat de folos, deoarece mai târziu a influenţat opera sa poetica. Deşi
educaţia retorică s-a dovedit temeinică Ovidiu s-a simţit atras de poezie.
Ovidius era un mare amator al artei amorului, la 18 ani era un dandi
care se plimba prin Orient, vizita Sicilia, Athena şi Alexandria, admirând
frumoasele vestale, dar şi femeile de pe stradă.
După ce a călătorit pe Nil şi a rămas uimit de piramidele faraonilor
s-a întors în ţară cu o enormă bogăţie sufletească.
Roma pe timpul lui devenise splendidă, pe Palatin se ridicase

faimoasa domus augusta şi templul de marmură al lui
Apolo, urmat de statuile Danaidelor. Se clădise măreţul
Panteon, termele lui Agrippa, Porticul Octaviei şi frumosul teatru al lui Marcellus.
El frecventa adesea bazinul de apă al luptătorilor,
teatrele, circurile, dar şi localurile de noapte, reuniunile
moderne, citind adesea din poezia lui erotică.
Renunţă la cariera de magistrat care era pe placul
părinţilor şi începe să scrie. În acea perioada citeşte în
public primele sale compuneri poetice. Odele sale dedicate frumuseţii, femeilor şi amorului l-au ridicat cu
repeziciune în graţiile imperiale.
Datorită unor calităţi cultivate prin participarea
debordantă la viaţa mondenă Ovidius a devenit un poet
la modă. Temperamentul său, insa, l-a făcut să devină
extravertit, incapabil să se adapteze conformismului
moral-politic promovat de normele de conduită sociale
ale Împăratului Octavian Augustus.
Genul promovat de poet răspundea pe deplin celor ce căutau
desfătările şi armonia poeziei erotice şi elegiace.
La Roma nu i-a frecventat pe nici pe Vergiliu şi nici pe Horaţiu, dar
a participat la viaţa literară a cercului patronat de Valerius Messalla
Corvinus. A devenit prieten cu Tibul şi Propertiu ducând o viaţă
extravagantă lipsită de griji în mijlocul protipendadei romane. Operele
lui erau pe placul înaltei societăţi şi printre protectori se aflau la acea
vreme însuşi membrii familiei împaratului. După moartea lui Horaţiu (8
î.Hr.), a devenit cel mai cunoscut şi apreciat poet din Roma.
La 50 ani de viaţă, Ovidius se afla pe culmile gloriei şi soarta părea
că-i surâde din plin. Pe plan sentimental îşi găsise împlinirea de când o
cunoscuse pe Fabia, cea de-a treia soţie, care l-a făcut să uite amorurile
frivole prin care trecuse. Alături de Fabia şi de fiica lor Perilla, Ovidius
trăia o viaţă privilegiată în vila sa de lângă Capitoliu. Soţia sa provenea
din anturajul împăratului Octavianus Augustus, astfel ca aceasta conjunctura i-a facilitat poetului contactul cu unii membri ai familiei imperiale. (Ovidiu a socotit la momentul plecării în exil că una din cauzele
relegării sale ar fi putut fi chiar această apropiere.)
Operele lui în care a cântat dragostea, “Ars amatoria” şi “Ars
amandi” sunt un fel de istorie spirituală a dragostei unui păgân care a
văzut în femeie cel mai graţios animal.
În anii 2 şi 1 î.e.n. elaborează primele două cărţi din “Arta iubirii“
(Ars amandi sau Ars amatoria), completată apoi cu cartea a III-a si lu-

creaza la tratatul intitulat Cosmetice (“Medicamina faciei femineae“).
În anul 8 e.n. la vârsta deplinei maturităţi, poetul compune
marea frescă a “Metamorfozelor“, în 15 cărti.
El a dat lecţii contemporanilor cum să aleagă şi să cucerească
o femeie, cum să păstreze iubirea şi cum să se poarte femeia cu
iubitul. A fost un expert al psihologiei feminine, un sexolog şi
un rafinat în estetica corporală şi vestimentară.
Din păcate, Împăratul August, un mare păstrator al vechilor
virtuţi republicane, descoperă tocmai în familia sa, desfrâul la
fiica lui, Iulia. După câteva căsătorii nu tocmai fericite, Iulia,
atrasă de poezia lui Ovidius, dar şi de farmecul lui fizic, a căzut
în braţele acestuia. Fiind prinsă, este exilată într-o localitate
secretă şi pe Ovidiu l-a trimis sub excorta soldaţilor romani,
însoţit de câţiva sclavi, la Pontul Euxin, unde ştirile de cruzime
din partea geţilor înfioraseră pe romani. Este o supoziţie,
deoarece Ovidius nu avea să dezvăluie niciodată motivul exilului
său.
Romanticii spun că iubirea lui faţă de Iulia, fiica împăratului,
i-a atras mânia lui Augustus. Criticii moravurilor de la curtea
imperială sunt de părere că poetul ar fi văzut ceea ce nu trebuia
să vadă – incestul împăratului cu fiica sa.
Ovidiu atribuie dizgraţia imperială invidiei unor intriganţi pentru talentul său şi unei greşeli enigmatice, niciodată enunţate: „Pe mine poezia
m-a osândit de tot,/ Şi un păcat pe care a-l arăta nu pot.” (Ovidiu, Tristia
II, Elegia unică).
Tot ce se ştie este că în anul 8 î.HR, pe când poetul se afla pe insula
Elba, împăratul Octavian Augustus semnează edictul de exilare a lui
Ovidius. Conducătorul se dovedeşte totuşi de două ori generos: o dată
pentru că îi cruţă viaţa şi încă o dată pentru că nu îi confiscă averea.
Deznădăjduit, Ovidius vrea să-şi distrugă opera, dar prietenii şi familia îi salvează manuscrisele. Este îmbarcat pe o corabie şi părăseşte
Roma, plecând spre marginea Imperiului Roman, la Pontul Euxin. Nu
avea să se mai întoarcă niciodată.
Aici răpus de singurătate şi durere , incapabil să se adapteze climei
aspre, scrie imparătului, cu rugămintea să îl mute din Pontul dusmănos
intr-un loc mai omenos “Oriunde-n lumea asta să plec, şi-n alt prăpăd,/
Dar numai locu-acesta în ochi să nu-l mai văd! “ (Ponticele, IV,
Scrisoarea a XIV-a). Cu toate acestea Impăratul s-a dovedit de neclintit
în hotărîrea sa, susţinut de asemeni şi de ultima lui soţie, Livia şi de fiul
ei Tiberiu, căruia i-a revenit tronul. Speranţele revederii Romei s-au
năruit treptat şi poetul, care işi renegase opera uşoară, compusă din cele
cinci părţi cu subiecte erotice: “Amores, Heroides“, “Ars amatoria” şi
“Ars amandi” şi “ Medicamina facili“ şi-a dus cu el în mormant secretul
“ratăcirii“ sale.
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DOUĂ ZILE, CA DOUĂ PIETRE DE HOTAR
Mihai SPORIŞ

Î

n aceste zile : 30 Noiembrie, vorbind
despre credinţă şi ziua zilelor, imediat la 1 Decembrie, ziua marelui plebiscit
din 1918, trebuie să atragem mereu, mereu,
atenţia, pentru că uitarea de sine este un
păcat strigător la cer.
Spiritul european şi vocaţia unităţii neamului nostru, de mult aşezat în jurul valorilor sale, din illo tempore, sunt
constante, imposibil de negat. Suntem trăitori înfrăţiţi cu spaţiul matricial, carpatobalcano-danubiano-pontic, marcat de straturi culturale inconfundabile şi într-o continuitate milenară, neîntrerupt adăugate. Neam păstrat, ab origine, graiul latinei vechi suitoare în indo-europeană.
Solaritatea geto-dacică, rigoarea civilizatoare a Romei imperiale,
creştinarea de la izvorul începutului, evidentă la gurile Dunării şi în
Dobrogea pontică, cât şi de-a lungul malurilor fluviului, ne-au dat
strălucirea ortodoxiei neabătute de la Sfântul Apostol Andrei.
Suntem în spiritul european, definibil prin filosofia greacă, dreptul roman, pragmatismul nordic, cu eresuri, tradiţii şi cutume. Suntem
europeni prin… legea pământului nostru, înfipt în continent şi cu
Dunărea, între Pădurea Neagră şi Marea Neagră, adunându-ne la un
loc apele, munţii (ce pădure de munţi traversează fluviul prin porţile
de fier şi cum mai clocoteşte în … cazane!). Toate trăsăturile noastre
originare ne arată lipiţi de pământ şi nu ne-am dat duşi nici în vremuri
smintite, cu riscul unor nărăviri inevitabile. Suntem în interiorul acestui fel de a exista, punte de legătură a Orientului meditativ, static, cu
Occidentul raţionalist, dinamic, în permanentă criză de… timp.
(poate chiar de… bani!, atunci când materialitatea se cântăreşte în

aur, resurse minerale, şi în puterea unei resurse umane formate, puse
la treabă în folos propriu, cu programe riguroase!) Suntem conexiune
a protocronismului vădit, al tradiţiei româneşti, cu nevoia de rânduire
sincronă, dar într-un firesc defazaj, de… fus orar, mai mereu în întârziere, cu consecinţele materiale cunoscute. Integrarea se face asincron, cu alunecările legiuite ale procesului, părând, în ameţitoarea
schimbare a lumii carteziene, ceva imposibil. Suntem întreirea punctelor de sprijin, pentru putinţa armonizării contrarilor în planul confruntărilor venite peste noi, aici la Dunărea de jos. Am fost aici,
căutând echilibrul, prin jertfa noastră materială, pentru a uni, ceea ce
istoria, de regulă, separă. Suntem la porţile tranzacţionale ale… punctelor cardinale, nu întâmplător de fier!, să construim poduri. Pontus
Euxin, Pons Vetus, Pons Aluti, Podul lui Apolodor, Podul de la Celei
al lui Constantin cel Mare, Podul „Prieteniei”, Podul de la
Cernavodă, Podul de … flori, mai nou cel de peste barajul hidrocentralei comune cu sârbi şi Podul de la Calafat, cu bulgarii. Toate, ca
nişte treceri pe sub arce de triumf romane, cu dacii susţinând bolta
lumii, ca treceri spre vecinii de lângă, ori ca o trecere eroică, unde
oamenii nu mai au limbaj etnic, ci pe acela de dinaintea turnului
Babilonului, pe sub porticul brâncuşian al iubirii, dăruit de românismul, esenţial în universalitate, omenirii vorbitoare a limbii primordiale. Suntem contemplativi, şi mândrii, până la fălnicie, în
contemplaţia noastră îngheţată şi legată mai mult de Dumnezeul nostru de duminică, încercând să ne facem timpul numai sărbătoare.
Lumea care va fi protestat cândva, condamnând indulgenţa - faţă de
nemuncă, lipsa ordinei, lucrul făcut în dorul lelii (tot un fel de lâncezeală, soră… cu lenea!), de mântuială, ori nedus până la capăt - o
lume a faptei, ne priveşte ca ieşiţi din felul ei de-a fi, în care ne-am
vrut să fim, europeni sadea. Integrarea noastră, că despre asta vorbim
azi, ca urgenţă, ar însemna să ne limităm contemplaţia şi să punem
mâna pe lucru. Câte nu sunt de făcut pe lângă casa noastră să semene

cu a vecinilor. Să reconotăm limbajul la poruncile morale! Verbul „a
fura” să nu-l mai confundăm cu „a conduce”! Verbul „a minţii” să
nu-l mai folosim, intoxicând o masă din ce în ce mai credulă şi dezinformată, să dea girul unei simbioze cunoscute lui: „a minţi” cu „a
fura”, făcându-le fraţi de cruce, să se crucească lumea largă de cât
se poate fura într-o… falsă democraţie, coafată demagogic! Verbul
„a judeca” să nu-l mai confundăm cu licitaţia sumelor de şpagă, a
falselor comisioane, ori miza politică pusă în balanţa, nu oarbă, ci cu
ochii, urechile şi toate celelalte organe de simţ, inclusiv cele secrete,
puse să nu rateze potul şi să condamne, cu orice preţ, instantaneu de
s-ar putea, pe cât mai nevinovatul, prima dată. A judeca, să nu se
mai confunde cu… a cumpăra de la tarabă dreptatea, cum şi ştiinţa
se cumpără tot de la tăraba facultăţilor de toamnă, pe bani negrii pentru umilinţa unei nopţi a valorilor înjunghiate de cuţitele lungi şi ascuţite ale prostiei cu diplomă şi ale ignoranţei. Visul să nu ne mai fie
coşmar, viaţa un iad, cu drăcuşorii îmbălsămându-ne statistic, cât de
bine o ducem şi cum o să fie şi mai bine, cu… creşterile negative,
ori cu promisa reciclare a tâlharilor. Dar zilele victoriilor ne atenţionează, canonic, despre capul plecat pe care sabia nu-l taie, în complicitatea instituţională a dumnezeului cel mic, cu tartorul cel mare
al hălcii de la buget, ne mai vorbesc despre răbdare şi viaţa de apoi,
despre înnoirea legiuirii spre actualizarea nelegiuirii, de parcă mai
contează ochelarii de soare la cel orb demult, ori lumânarea, celui
demult în beznă. Oricum să aducem laudă tuturor conducătorilor oraşelor şi satelor în lupta lor neostoită cu cetăţenii şi cu nesimţitele lor
cerinţe pentru un trai decent, când bugetul este sărac şi cinstit, ca şi
acarul din 1989, tot acar şi acum, nedovedit (?!) că ne-a direcţionat
către un iad, demult pregătit. Trăiască toate victoriile neamului ocazionate de zilele lui Decembrie, incluzând aici ziua Apostolui Andrei,
Ziua intrării într-o Uniune, probabil zilele extreme între care mântuirea ne este refuzată!

PE „CALEA EROILOR” ÎNTR-O ZI ÎNSORITĂ
L

a Târgu Jiu a fost construit un ansamblu monumental dedicat
eroilor din primul război mondial. Inspirat de eroismul
luptătorilor români, între care şi cetăţenii oraşului Târgu Jiu şi de
desfăşurarea bătăliei de la podul de fier de peste Jiu, Ansamblul a
devenit o emblemă a oraşului şi un reper mondial pentru arta
modernă. Pare un lucru firesc pentru oamenii care îşi preţuiesc eroii,
aceştia fiindu-le rude de sânge, să recunoască prin târgul de altădată
drumul care făcea legătura de la răsărit la apus, de la cazărmi la locul
de forţare a Jiului, ca un drum, o cale a eroilor. Recunoştinţa
românilor pentru cei căzuţi în primul război, cel al reîntregirii,
umpluse ţara de monumente. Orice localitate mai acătării îşi avea
monumentul cu numele eroilor. Aici la momentele consacrate
pomenirii celor căzuţi la datorie comunitatea vine la zilele consacrate
de un anume calendar, prin oficilalit[tile ei şi depune mărturia
recunoştinţei. O va fi constatat imediat conştiinţa oraşului Târgu Jiu
pe Cătălina, eroina incontestabilă a istoriei românilor: Ecaterina
Teodoroiu şi îi va fi dedicat monumentul cuvenit, apoi ideea întărită
de spiritul femeilor amazoane al Olteniei de sub munte va fi amplificat recunoştinţa într-un Ansamblu. Trebuie remarcate condiţiile
prielnice pentru recuperări… de tot felul. La Mănăstirea Cozia este
reînhumat cu fast, în 1938 - în prezenţa principelui Mihai, viitor rege
al României, a lui Nicolae Iorga cel care ţine acolo un pilduitor discurs - Mircea cel Mare, act reparator după vandalizarea mormântului
voievodal în timpul primului război mondial.
Peste tot în ţara, încă întreagă, se aduceau mulţumiri eroilor. Liga
femeilor gorjene, condusă de Arethia Tătărescu, într-o perioadă
dificilă din punctul de vedere al resurselor financiare ale comunităţii
locale, respirând aerul amazoanelor locului, ia iniţiativa construcţiei
Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” şi îşi asumă sarcina strângerii resurselor, a găsirii constructorului şi a determinării autorităţilor
pentru aprobările necesare. În 1938, după mai multe amânări, în 27
Octombrie se inaugura ansamblul, care va fi fost predat oraşului
Târgu Jiu să-i fie, nu doar pentru utilitatea pomenirii curente, dar mai
ales ca un semn, piatră de hotar, pe planetă, privind capacitatea
omenească de-a transfigura în simbol, în limbajul universal al artei,
o taină românească a legăturii dintre lumi, rezonantă în simţirea de

pretutindeni.
Locul de aşezare la Târgu Jiu este unul hărăzit. Pe aici planeta,
în emisfera sa boreală, îşi trasează nevăzut, dar amprentată în
blândeţea temperată, jumătatea. Paralela de 45 de grade este o
evidenţă. Pare o linie a soarelui, venind dinspre Răsărit să întâmpine,
fără vreo rătăcire, rotaţia pământului dinspre Jiu spre Olt. În fiecare
vreme, ca o şerpuire deasupra şi dedesubtul liniei aceastea de
înjumătăţire, oscilăm între muntele de la nord şi şesul sudic. În
poziţionarea pe meridian aşezarea are şerpuirea concretă a Jiului, dar
şi orânduirea toponimică : dinspre Gorj (Jiul de munte!), spre Dolj
(Jiul de câmpie!). Pare o fixare în concret această încrucişare de …
curgeri, între cer şi pământ. Apoi, prielnic a fost şi omul potrivit,
născut din piatra şi duhul locului şi chemat la soroc: Constantin
Brâncuşi, cel recomandat de Miliţa Petraşcu şi de iubirea sa pentru
pământul matern. Îmbrăţişarea cu iubire a întregului de către geniul
ivit din Hobiţa-Peştişani s-a potrivit fericit prin prietenul, Ion
Georgescu Gorjanu, prin nume un duh al pietrei, înainte mergător fiului Ştefan Georgescu Gorjanu, pentru ca acesta, cu numele primului
martir, să fixeze durabil simbolul nesfârşirii tălmăcit în artă de
Brâncuşi. S-au întâmplat fericit şi elementele ansamblului care, în
sine, pe cont propriu reprezintă ceva anume, cu semnificaţii multiple,
după puterea noastră de descifrare şi mai ales cu posibilitatea de-a
ne conecta la gândul inculcat în operă al artistului, însă, în ansamblu,
ne spun altceva într-o funcţionalitate, organizată să semnifice ceea
ce dorea comunitatea. În 1937, pe … calea eroilor se sfinţeşte Biserica: Sfinţii apostoli „Petru şi Pavel” . Alegerea hramului se conjugă
în mod fericit să semnifice temelia de piatră stabilă, prin Petru,
răspunzător de axisul credinţei creştine şi curgerea oamenilor, a tuturor neamurilor de creştini, prin Pavel. Taina aceasta putea induce
artistului, prezent la Târgu Jiu şi martor la eveniment, ideea metaconsacrării unui spaţiu, aşa cum se orânduiesc elementele în
înlănţuirea lor şi în arhitectura locaşului creştin. Lumea oamenilor,
recunoscându-şi creatorul îşi consacră prin simbol, respectând un ritual (adică modul de-a fi în comuniune cu divinitatea!), locul unei
trăiri publice care excede murii construcţiei, fără a o exclude din
chiar miezul său fiinţial, şi îl plasează chiar în inima oraşului, aceea

cu care ne trăim lumea. Ceea ce se sfinţea, obiect cu obiect şi se lega
prin prima procesiune pe calea eroilor în 1938, trecând prin noaptea
unei jumătăţi de veac de eclipsă atee, s-a regăsit după 75 de ani, într-o zi cu soare. La Târgu Jiu, pe „Calea Eroilor” o nouă procesiune
va consfinţi ieşirea din eclipsă. În 27 Ocombrie, 2013, pe calea
sfinţită de eroismul cel vechi şi de rezistenţa eroică împotriva
profanării, s-au sfinţit din nou : masă, scaune, poartă, coloană, alee
şi ne-am rugat în faţa bisericii apostolilor. Coloana se va fi aprins
lumânare, chiar în miezul zilei, să ne lumineze toate întunecările
adunate în ani de eclipsă.
Credem că la întemeierea unei aşezări construcţia zidurilor are
cu adevărat nevoie de sacrificiul omenesc. Construită cu multă iubire,
punând ceea ce are omul mai de preţ în operă, viaţa proprie, orice
cetate devine citadelă. Oamenii sunt cei care însufleţesc oraşul.
Atunci când vieţile oamenilor sunt darul cel mare, oraşul se
îndatorează întru veşnică pomenire. Aşa am înţeles promisiunea primarului oraşului Târgu Jiu de-a relua procesiunile pe… calea eroilor,
probabil cu ocazia comemorării anuale a eroilor, de Înălţare, când,
coloana fără sfârşit poate adăuga în răbojul ei, de asemenea
nesfârşibil, un nou reper istoric. Fiecare gest, dovadă de iubire,
adaugă puterii de-a fi, un argument în plus. Credem că în „nodul
divin” se adună continuu lucrurile şi El ne ţine adunaţi în mrejele
plasei, din ce în ce mai dese şi Ne dă spiritul şi forţa acestui câmp
care ne cuprinde subtil. Mai ştim că ceea ce este legat se dezleagă cu
ştiinţa Celui ce-a făcut-o, ori a celui trimis să o facă şi L-a iluminat
pentru acest lucru. Privim şi ne minunăm de câte sensuri a putut
cuprinde în înţelesul său Ansamblul „Calea Eroilor” din citadela
Târgu Jiu. Dincolo de cele tăinuite şi lucrătoare în noi diferit, Ansamblul „Calea Eroilor” a fost hărăzit cu o funcţie publică evidentă: cinstirea eroilor, printr-o procesiune, cum s-a făcut la inaugurare,
actualizând sacralitatea şi repotenţând respectul public, într-un
civism exemplar. Rămânem încrezători în angajamentul Primăriei
inspirat de cugetul recuperat al citadelei cu eroi şi oameni frumoşi.

(urmare din pag.7)

riscul de a pierde toate bunurile acestei lumi trecătoare.
Ce se poate spune despre perioada comunistă din România? Este
clar că cele petrecute în regimul trecut i-au afectat pe cei care au
trăit atunci, dar şi pe noi. Mărturia creştină şi-a însuşit din vremea
respectivă ceva care a rămas şi la ora actuală. Acum, preotul nu-l
mai caută pe credincios, ci este căutat de către credincios. Asistenţa
socială a rămas o problemă mai mult în seama statului. Este un lucru
bun că s-au construit biserici noi după Revoluţie, dar în unele cazuri
ele nu mai reprezintă doar jertfelnicia oamenilor care au dat din toată
sărăcia lor pentru ridicarea lăcaşurilor de cult, ci au fost ridicate de
către oameni bogaţi, din alte raţiuni. Vremea cea nouă a adus o
mărturie creştină prin Facultăţile de Teologie nou înfiinţate, dar oare,
n-au fost prea multe?
În perioada de după decembrie 1989, Biserica Ortodoxă Română
a ajuns într-o situaţie inedită. Ea este chemată, prin conducătorii ei
spirituali şi prin slujitorii ei, să vegheze asupra vieţii din punct de

vedere moral, fiind în acelaşi timp solicitată să rămână într-un teritoriu oarecum propriu. În condiţii în care totul pare să iasă de sub
control, nu numai preoţii, dar şi credincioşii sunt chemaţi să ia atitudine de tot ce este în jurul nostru pentru că stă în fiecare dintre noi
puterea de a schimba societatea în care trăim.
Reflecţia de la această întâlnire duhovnicească a avut rolul, pe
care l-a şi atins, de a sensibiliza mai ales tineretul şi de a-l determina
să se angajeze împreună cu conducerea Bisericii, cu preoţii parohi
şi cu oameni mai vârstnici, la rezolvarea problemelor dificile cu care
ne confruntăm. Perioada care a mai rămas până la praznicul Naşterii
Domnului să fie o perioadă de meditaţie la chemările pe care ni le
adresează Mântuitorul când vedem în jurul nostru indiferenţă,
obrăznicie, corupţie, să putem spune că în Hristos am găsit libertatea
toţi. Dumnezeu să ne ajute şi să ne întărească în tot ce facem de
acum înainte.

POPAS...

morală, în virtutea propriilor lor credinţe. Au fost preoţi care
săvârşeau Sfânta Liturghie în închisoare şi transmiteau Sfânta
Împărtăşanie cu un săculeţ care circula pe o sârmă între ferestrele
celulelor. Au fost preoţi care au întâmpinat orice fel de risc pentru a
sluji mai departe, fiind convinşi că Dumnezeu i-a trimis în puşcărie
numai pentru a supravieţui şi a mărturisi despre asta.
În egală măsură, mărturia creştină a aparţinut familiei preotului
din închisorile comuniste: soţiei, părinţilor, copiilor, pentru că u exista să nu fie membru al familiei care să nu sufere pentru capul familiei care era închis. Mărturia creştină din perioada comunistă a avut
o consistenţă suficient de mare, încât oamenii din popor să păstreze
valorile acestui neam aşa cum le primiseră. Ea a făcut ca oamenii
să-L păstreze pe Dumnezeu în sufletul lor, cu
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Adina DUMITRESCU
Motto:
Eu nu ştiu să mor/ nici n-aş putea să
fac asta/ ar fi o sinucidere/ însă/ o să plec
puţin din décor/ sau o să mă ascund niţel/
aşa ca un joc de-a v-aţi ascunselea/ cât să
vă fie dor sau uitare
Tudor-Gheorghe Calotescu „Eu nu ştiu
să mor”

Ziua 1

S

e mai vedeau numai marginile de sus ale parapetului sub
care-mi făcusem culcuşul. Acesta arăta ca o bordură
înălţată, nu mai lată de un metru şi ceva, iar lungimea habitatului
avea puţin peste lungimea trupului meu.
Era ora la care înnebuneau bătrânii. Într-o foială continuă îşi
căutau din ochi pe cei de o seamă cu ei, cărora le povesteau. Trecutul revenea din întrebări şi răspunsuri nesigure, din făloşenii
sau văicăreli continue, se auzeau blesteme aruncate peste capetele
culcate sau aplecate pe picioarele ţinute cruciş. Vorbele ţâşneau
în gheizere mai înalte sau mai joase ca-n simfoniile acvatice, apoi
se adunau formând ghemul ce nu-mi lăsa scena gândirii sau
raţiunii să se desfăşoare normal. N-o defineau întrutotul, recuzita
transformându-se încontinuu ca un efect special vălurit în toate
sensurile, dar din care răzbătea ideea că trăiesc un timp unic ce
nu s-a mai repetat, un timp schimbător care mă-nfricoşa. Faptele
de-acum, de ieri sau cele petrecute odată deveneau prin aducereaminte miracol. Sistemul metric şi cronologic erau denaturate,
vorbele prindeau pentru mine înţelesuri mai largi decât cele permise de obişnuinţă, stridenţele spărgeau timpanele.
Era ora la care înnebuneau tinerii, roşi de cerinţe nesatisfăcute.
Le erau închise cluburile high-life, venele rămâneau nestrăpunse
de acele Nirvanei, eşapamentul motocicletelor n-horse rămânea
astupat de ghemotocul de pânză pus ca un căluş în gură.
Femeia obeză din dreapta mea, o Dorian Grey fără vârstă îşi
făcea întoarcerea pe partea cealaltă lăsându-mă paralizat de
pestilenţe pe care altă dată nu mi le-aş fi imaginat nici măcar ca
pedepse ale camerelor de tortură.
Eram pregătit, dar nu ştiam momentul zvâcnirii. Îmi pipăi în
grabă mijlocul acoperit de ţesătura din in a cămăşii creţe şi cu
poalele largi, simt duritatea lanternei prin pânză, cercul de lămpi
reîncărcabile la soare mi-e bine prins de mijloc, iar ele stau
înşirate ca ardeii bulgăreşti puşi la uscat. Fac prima mişcare şi mă
ridic în şezut, la a doua mi-aplec capul şi mâinile spre vârfurile
picioarelor, îmi smulg sacul în care ţin harta, pastilele de cafea
solubilă şi pachetul cu vitamine&minerale&aminoacizi esenţiali,
la a treia mă fac covrig peste parapet şi încep târârea spre est. Sosise ora. Arunc o privire ca o rugăciune spre cer, apoi una spre
pământ. Nu mă uit înapoi. Nu mi-a observat nimeni dispariţia.
Dacă s-ar fi întâmplat altfel, acum după mine s-ar fi târât şarpele
lung al acelora care nu mai au de ales, care se ţin unii după alţii
fără un scop anume. Privesc înainte şi în ritmul încetinit al târârii
mai ridic umerii. Adulmec şi aleg drumul. Ca un câine. Mă strecor
printre tufele de ştir aspru înflorit, spicele ierburilor îmi taie faţa,
trec cu greu de un morman de gunoaie aruncate de curând. Încă
simt mirosul cojilor de pepene galben fermentat. Obosesc repede,
dar trebuie să ajung într-un loc sigur în care să-mi petrec noaptea.
Ei, da, vine răcoarea, altfel mi-ar fi fost târârea noaptea, dar cum
să trec de sclipirile ochilor Dobermanilor de pe domeniile cetăţii?
N-am cum trece nici prin infraroşu. Ziua măcar ocolesc printre
haturile despărţitoare de proprietăţi. Îmi fac loc printre tufe înalte
de pelin, trag înspre mine câteva din tulpinile argintii făcândumă aproape nevăzut. De departe prind sunetele şoselelor ce
înconjură cetatea ca un foşnet continuu. Cerul se luminează rar
de fascicule întrerupte de întuneric. Caut încet să mă întorc cu
faţa spre locul lăsat în urmă. Reuşesc. O lumină lăptoasă
decolorează orizontul într-o singură culoare, simt că vrea să pună
stăpânire mine iarăşi frica, îmi masez porţiunea de piele dintre
degetul arătător şi cel mare din palma stângă şi treptat îmi revin.
Voi reuşi? Şi dacă dau greş ce-o să se întâmple? Mai rău decât
locul din care-am plecat nu poate fi altul, mai rea decât însingurarea din aglomeraţia trupurilor care trăiesc la întâmplare n-are
cum să fie, mai grea decât aşteptarea de peste doi ani a semnalului
Anei, decât spaima că ne-am pierdut în oceanul de rele, mai rea
decât răcoarea care-mi bântuie şira spinării în sus şi în jos de sute
de ori pe zi, n-are cum să mai fie. Măcar scap! Sau, Doamne ajută,
poate păşesc tocmai eu într-un ţinut calm, curat, fără lanţuri
nevăzute de legi impuse. Indiferent pe ce tărâm.
Cetatea îşi trăieşte noaptea diferit, pe straturi, ştiam, acum
văd. E ca un trunchi de con uriaş, tăiat în cercuri felii. Îmi amintesc cum era acolo, în cercul cel mai înalt, nu uit, cu toate că
am fost pentru puţină vreme. N-am corespuns. Nu ne potriveam.

Ziua 2
Se înroşeşte la răsărit pe linia orizontului, nu mă ridic, mai
stau, măcar să ajungă să-şi strângă câinii. Sunt odihnit, mă
jenează cumva pulpele sau coatele? Nu, sunt antrenat pe loc, la
rogojină, n-am pus la socoteală pantalonii, cu timpul se vor uza
de târât. Ăsta să-mi fie necazul, voi găsi eu o cârpă mai groasă
sau vreo folie de polietilenă ca să mi-o înfăşor pe picioare! La
răsărit, tot spre răsărit până-n canal, de acolo găsesc eu vreo
aducţiune secată sau cu apă puţină, voi lua-o pe ea, la firul apei
sau ierbii. Se arată în zare pilonii spalierelor, bine-ar fi să mă
târăsc pe un singur rând, din cap până-n sfârşit. Şi-aşa nu e timpul
culesului, ciorchinii atârnă ca scuturile. Într-acolo, hai, cătinel
într-acolo!
………… Eram ajuns în stratul de sus. Ce ajuns, mă ţineam
în fugă şi zbor pe stratul de sus. Cunoşti robotul multifuncţional?
Eu eram acela, nimic în dreapta, nimic în stânga, totul era pentru
înainte, adică mă-nţelegi, pentru a ajunge sus şi nu că eram eu un
mare alergător în vânarea unui loc pe podium, dar aşa a fost să
fie! Ai mei erau plecaţi de dimineaţă până seara, îmi făceam de
lucru în faţa televizorului, apoi când au apărut calculatoarele mi
s-au părut cele mai cele, aproape că mă luam la întrecere cu ele
şi la întrebările a-lor mei din ultimii doi ani când se apropiau
zilele mele de naştere, răspundeam invariabil, un calculator! Şin cele din urmă, l-am avut. Minune, dar lipici pe vecie! Am scris,
am desenat, am făcut programe şi-am scos din el tot ce se putea
scoate. Asta mi-a devenit meseria, cu asta am urcat din stratul doi,
care nu era confortabil, dar fiinţam, în stratul unu, adică vârful.
Dacă ştiam, nu mă căţăram! Ce, credeţi că am avut, în bucuria
rezultatului la concurs timp să mă uit pe condiţii, pe oferta de
plată sau pe sancţiuni? Nici vorbă! Bucuria plenară nu se împarte
cu nimeni, nici măcar cu tine şi toate cele ale tale.
- Ai geanta deschisă!
- Care geantă? Deschisă spre ce? Privesc în jur, nimeni, doar
colţul ieşirii din lift, ocupat. După ochi, femeie. Ceaţă cu femeie
şi ochi mari.
- De pe umăr. E gata să-ţi cadă o hârtie împăturită. E a ta, dacă
mă uit bine. N-ai cum să nu ştii.
- Este. Mulţumesc. Mă uit în jos, o văd, e a mea, e aceea,
blestemata, n-ar mai fi! Apăs ariciul şi mă deplasez spre rulantă,
orb de ceaţa din mine şi de cea care-mi vine din faţă.
- Ai nevoie de ajutor? Te văd pierdut. Nu te cunosc, dar
bănuiesc că nu e aerul tău obişnuit.
Mă uit din nou în direcţia vocii. Aceeaşi femeie, aceiaşi ochi.
- Cine are timp pentru altul? O întreb pe fugă, fără să-i aştept
răspunsul.
- Alta. Mi se răspunde tot din fugă.
Era după mine. Se ţinea scai ca o muscă pe care-o tot alungi.
- La întâmplare? Aşa tam-nisam? Mă urmăreşti?
- Acum, da. Cu timpul cum stai?
- Aducându-mi aminte de ce mă anunţă hârtia, stau bine.
Adică am. În rest stau rău, nici n-ai cum să-ţi imaginezi cât de
rău. Mult timp de acum încolo.
- Aducându-mi aminte de ce culoare trebuie să aibă obişnuit
o faţă de om sănătos şi că mai am timp, am să te rog să treci strada
cu mine. Ne aşezăm lângă geam să fim seen, notice, să fim văzuţi
bine, să n-aibă cine ce zice, nimeni nu va avea nicio bănuială.
Nici n-ar avea pentru ce. Pari un om pierdut, rătăcit sau bolnav.
Eu sunt o femeie cu spatele acoperit, descoperit, nu are
importanţă. O femeie şi-atât. Mihai se lasă condus, ştie că după
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răul produs, nimic nu-l mai poate afecta, iar ochii femeii exprimă
ceva ce n-a mai văzut de mult, mai ales în sectorul de sus. Un
fulg alb zboară aşezându-se pe fruntea lui încinsă. E umed fulgul.
Şi răcoros. Nu vrea să vadă mai mult, rămâne pe tărâmul ochilor,
el, un disperat cu fulg umed pe frunte.
- Mă cheamă Ana. Îl ştii pe Baloo, ursul din pădurile acelea,
l-ai văzut cred şi dansând mişcându-şi fundul cel gras ştii…ta ta
taaaa, ta. ta. ta…….ta ta ta ta-a, ta ta ta ta-a
ta ta taaaa…. Ei,
acum urcă-l pe masa la care autorul recită mulţimii „de poţi vorbi
mulţimii fără să minţi şi dacă/ te poţi plimba cu regii făr-a te
îngâmfa/ ” şi fă ursul să danseze pe masă. Îţi taie umorul dansului
macaroana versului sau îi simţi aceeaşi povaţă şi acelaşi tragism,
că omul acela căreia-i închinată poezia, chiar dacă s-ar ţine de
toate sfaturile date şi dacă ar exista, să zicem, ar fi tot cu DACĂ,
ar fi tragic. Spune, care din două, să n-o mai lungim.
- Dar ce-ţi veni cu Baloo tocmai acum?
- Fac animaţia pentru manşeta audio-video a vitrinelor, dintre
toate personajele, acesta e cel mai gustat, mai ales că inside the
store entrance se termină cu ursul în mişcare şi braţe deschise. A,
nu toate, cele pentru copii, dar de regulă nu aleg numai ei, ci şi
părinţii. Marşezi pe Baloo şi poezia filozofică?
- Vorbeşte-mi numai româneşte!
- Să nu-mi spui că nu ştii altceva, că nu te cred. Nu te văd ca
pe cel din afară, ci din acest nivel. Ai tagul pe rever.
- Folosesc doar termenii tehnici, adică, foloseam. La Baloo şi
poezie deja m-am gândit. În amalgam, rămâne deasupra, Baloo.
Versul nu-i ia din umor şi candoare. Dacă le pui în acelaşi timp,
amestecate. Altfel, se schimbă calimera!
- A, bravo, bravo, Cristofor, aici voiam să te aduc. La
supărare, un brânci de Baloo ajută! Vrei să te las acum cu el pânăţi revii şi poţi să fii pe picioarele tale?
- Să nu mă laşi! Mă cheamă Mihai şi azi s-a dărâmat cerul
pentru mine.
- Bănuiam, numai că nu vreau să-mi povesteşti azi. Vom avea
sau nu vom avea timp altă dată pentru povestiri, vom vedea. Lucrul lăsat la voia întâmplării e cel mai sigur. Dacă e să se facă, se
face! Dacă nu, nicio pierdere! Eşti defetist? Nu, nu acum, ci de
fel.
- Nu ştiu cum sunt. Ce propui?
- Să ne aşezăm şi să privim pe geam. În tăcere. Sau dacă mai
ai forţă, să mă priveşti. Din unghiul din care vrei. Sunt destul de
ternă încât să aduc liniştea oricui.
Plouă cu fulgi de peste o oră. Simt aerul răcoros şi umed. O
linişte pune stăpânire pe mine, nu-mi caut viitorul drumului, nu
mă mai îngrijorează nimic. Încerc să-mi răsfrâng interiorul spre
exterior, să prind cât mai multă răcoare şi pe dinăuntru, sunt ca
floarea prea desfăcută a dovleacului, tot mai desfăcută, apoi dintro dată, prinsă la loc prin petale unite. O vrajă se depărtează şi se
apropie. Vrajă în ceaţă de fulgi. Sunt surd şi orb, apă de lac. Nici
măcar foşnet de valuri spre mal. De-afară, un bang sonic dintr-o
trompetă de copil cercetaş ce-şi ocupă locul în maşina
decapotabilă. Privesc spre scaunul din faţă. E gol. Lângă mâna
mea, pe masă, o filă mică de blocnotes… „numai dacă simţi
alinare în a te destăinui tel xxx” …………………
Cum a trecut ziua, nici n-am apucat să mănânc ceva, m-a dus
drumul de spalieri cât a putut, mai sunt doi şi se termină, apoi trebuie să o iau înspre nord. N-am timp să-mi mai găsesc culcuş, iar
mai încolo e riscant să trec. Înnoptez aici şi dimineaţă voi încerca
să-mi găsesc drum pe lângă canal. Simt o uşoară febră musculară
pe pulpe şi marginile abdomenului. Mă întorc pe spate şi închid
ochii, masându-mă. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu… iar la cerşit? Iar! Doamne…….

Chiorean, Romania o insula a belsugului
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Nu eram omul care le trebuia lor. Dar am apucat să văd, mi-am
imaginat restul refăcând clipă de clipă o imagine dintr-un lego cu
piese minuscule. Căderea mi-a fost bruscă, apoi am parcurs cu
încetinitorul celelalte două straturi. Căutam să m-agăţ, imposibil.
Mai jos, tot mai jos până la baza cetăţii. Ultimul, acela din care
tocmai am ieşit – o fi pentru totdeauna, e întunecat. Nicio luminiţă
aprinsă, mare parte a locuitorilor dorm. Unii sunt căzuţi într-un
somn letargic din care se trezesc deseori pe noapte, apoi cad iar
într-o stare asemănătoare hipoxiei. Îi cunosc, i-am văzut. Dar
poate să fie chiar hipoxie, lipsa de oxigenare a creierului nu e
ceva accidental, resturile gunoaielor în descompunere, hoiturile
numai rareori aruncate, poluarea ce vine prin curenţii de aer din
straturile de mai sus, lipsa hranei, înmulţirea fără precedent a bolilor pot provoca intoxicaţii cerebrale de care nu se mai miră nimeni. O mică parte dintre ei stau cu urechile aţintite spre
zgomotele din afară, spre vecini, sau pur şi simplu stau treji, fără
să le vină somn. Insomniile rebele, apoi persistente, sunt semnele
organismelor prin care acestea cer ajutor, simţindu-se în primejdie. Numai că analizatorul central e defect, nu răspunde
avertizărilor interioare. Sunt cum s-ar spune, morţi vii, iar eu am
reuşit să mă ridic dintre ei şi să mă trântesc iar în speranţa
eliberării. Sunt paraliticul ridicat din pat încercând să umble, dar
ce forţă mă-npinge! Sunt alesul! Sau nu? Îndrumă-mă Ană,
cheamă-mă înspre tine, îndrumă-mă Doamne! Na, că mă rog şi
eu pentru ceva, de rugăminţile mele mai e nevoie în corul
cerşetorilor!
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REVISTĂ DE CULTURĂ

MIHAI EMINESCU
STEAUA POLARĂ A LITERATURII ROMÂNE
Stefan I. STĂICULESCU

C

ând istoricul Nicolae Nicolae mia propus ca să scriu un articol despre Mihai Eminescu, cu ocazia
sărbătoririi, în data de 15 ianuarie 2014, a
164 de ani de la naştera Sa, şi rememorând cât am citit şi studiat din opera Sa,
consider că, aflându-mă în faţa unei astfel
de personalităţi, nu mai ştii ce să spui şi
ce să scrii mai întâi. Despre Omul
Eminescu, despre viaţa şi opera Sa s-au
scris până acum multe sute de cărţi şi mii
de studii şi se vor mai scrie tot atâte în viitor. Ca să scrii despre
întreaga sa operă este imposibil într-un articol de revistă, mai ales
că, iată, de abia la 125 de ani de la moartea Sa, datorită acad.
Eugen Simion, cu mare greutate s-a tipărit ce a scris poetul în
scurta Sa viaţă. Să ne reamintim şi să felicităm, că merită, pe
dr.Napoleon Săvescu care în data de 14-16 iunie, anul 2009, când
s-au împlinit 120 de ani de la moartea Poetului, a organizat, la
Bucureşti, al 10-lea congres de Dacologie, dedicat în totalitate
acestei comemorări, congres, unic în lume, la care au participat
peste 400 de auditori şi s-au prezentat 127 de lucrări. Tema congresului, inspirat aleasă, a fost: „În România, totul trebuie dacizat”.
Prin anul 1960, când a fost, cât de cât, reabilitat poetul Tudor
Arghezi şi, profitând de acest desgheţ ideologic, el a avut intuiţia
şi curajul să-i propună lui Gheorghiu-Dej să facă o universitate
şi la Craiova, zicându-i: „...fă, mă Ghiţă, o universitate şi-n
Oltenia mea, că-i văduvită de un astfel de lăcaş de cultură...”. Şi
tot prin acei ani, Tudor Arghezi era mai tot timpul şi în fel de fel
de ocazii şi întâlniri chestionat, iar presa vremii n-a pierdut nici
o ocazie ca să comenteze „...cine-i mai mare ca poet, el sau Mihai
Eminescu?”, poetul le-a răspuns, stingându-le incitantele
întrebări, cu catrenul „Inscripţie pe amfora LUI”:
„Păşiţi încet cu grijă tăcută, feţii mei,/ Să nu-i călcaţi nici
umbra, nici florile de tei,/ Cel mai chemat s-aline, din toţi, şi cel
mai teafăr/ Şi-a înmuiat condeiul de-a dreptul în Luceafăr”.
E bine să ne reamintim şi de iluminările ce au fost între Mihai
Eminescu, în poezia „Epigonii”, strofa a-9-a, şi Vasile Alecsandri
care, spre bătrâneţe deşi se simţea „...un vultur încolţit de lăstuni”,
nu pregetă şi dedică lui Eminescu două strofe încărcate de
nobleţea sufletească a Bardului de la Mirceşti. Dar mai întâi să
redăm strofa a 9-a din pozia Epigonii:
„Ş-acel rege-al poeziei, veşnic tânăr şi ferice,/ Ce din frunze
îţi doineşte, ce cu fluierul îţi zice,/ Ce cu basmul povesteşte
veselul Alecandri,/ Ce-nşirând mărgăritare, pe a stelei blondă

rază,/ Acum secolii străbate, o minune luminoasă,/ Acum râde
printre lacrimi când o cântă pe Dridri”.
Recunoscând glasul mai potrivit al celui ce cu adevărat devenise poetul naţional şi faţă de care înţelege că e bine să manifeste, cu altruism, o recunoaştere, chiar dragoste de frate-poet mai
tânăr, îi dedică lui Eminescu catrenele:
„Poetul care cântă natura-n înflorire,/ Simţirea omenească, a
Patriei mărire,/ Chiar slab să-i fie glasul, e demn de-a fi hulit,/
Când altul vine-n urmă-i cu glas mai nimerit?/
/ E unul care
cântă mai dulce decât mine?/ Cu-atât mai bine ţării şi lui cu-atât
mai bine,/ Apuce înainte s-ajungă cât mai sus,/ La răsăritu-i falnic,
se-nclină-al meu apus”.
Nenumăraţi poeţi i-au dedicat lui Eminescu poezii, unele din
ele apropiindu-se de razele geniului eminescian. Printre poeţii ce
trebuie remarcaţi aş aminti pe Adrian Păunecu care în poezia „Dor
de Eminescu”, ajunsă şi şlagăr, a fost cântată seară de seară cât a
dat spectacole, în toată ţara, Cenaclul Flacăra. Pentru a nu se
pierde din farmecul acestei poezii, am s-o transcriu în totalitate:
„Într-o lume relativă,/Ce-a făcut şi desfăcut,/ Eminescu-i
remuşcarea/ Dorului de absolut.; Dacă unu şi cu unu/ Nu mai vor
să facă doi/Eminescu este chipul/Infinitului din noi.; Fără el oricare lucru/ Şi-ar urma cărarea sa,/ Fără el chiar steaua noastră/
Dintre stele ar cădea.; Pe pământul vechii Dacii,/ Când mai mare,
când mai mic/ Dacă n-ar fi Eminescu/ Viaţa nu ne-ar fi nimic.; El
Moldovei îi e fiul/ Şi Munteniei nepot,/ L-a-nfiat întreg Ardealul,
Eminescu-i peste tot.; Într-o lume relativă/ Mai avem un nume
sfânt, /Eminescu-i România/ Tăinuită în cuvânt.”. Nu trebuie să
uităm nici pe poetul Marin Sorescu, care în poezia „Trebuia să
poarte un nume” îl aşează pe Eminescu în galeria glorioasă a
voievozilor români.
Poetul Nichita Stănescu, fiind un urmaş recunoscut al Poetului
Naţional, vorbind despre destinul culturii române, a scris:” El
(Eminescu)este însuşi destinul limbii române, şi numai un zeu
nebun şi-ar putea imagina că poţi tăia o idee cu un fir de iarbă şi
că poţi alăpta la sânul Căii Lactee o rază”.
Profesoara Mihaela Ion, prahoveancă, a scris carte „Prin anotimuri la mormântul lui Eminescu” şi ne demonstrează că cea
mai mare iubire a lui Eminescu a fost tânăra Casandra Elena.
„Casandra Elena este numele primei şi cele mai mari iubiri a lui
Eminescu. O adolescentă mai mare cu doi-trei ani decât el,
blondă, cu ochi mari albaştri şi cu chip de înger. Cu ea se plimba,
ţinându-se de mână, prin lunci şi prin păduri, ea i-a spus că îl
visează şi l-a comparat cu un Zburător, care o chinuieşte noapte
de noapte. La numai 16 ani, Mihai trăia acea iubire ce avea să
devină traumatizantă, deoarece Casandra Elena moare la scurt
timp...Amintirea Casandrei va fi imortalizată în poeziile: „De ce
să mori tu”; „Frumoasă-i Lida”; „Avem o muză”; „Sara pe deal”;

„Mortua est(întitulată la început Elena”; „O, dulce înger blond”
şi altele.
Şi totuşi, trebuie să recunoaştem că marea iubire, de-o viaţă,
a lui Mihai Eminescu a fost Veronica Micle. Amândoi născuţi în
acelaşi an, 1850, şi morţi tot în acelaşi an, 1889, şi-au jerfit pe altarul iubirii viaţa. Nenumărate poezii deicate Veronicăi, precum
şi corespondenţa dintre ei iluminează acest sentiment, iubirea. Şi
Veronica i-a dedicat poetului multe poezi ce clocotesc de iubire,
iar Veronica Micle a fost prima, zic eu, care a remarcat geniul lui
Mihai Eminescu. Poezia „Lui X”, scrisă în data de 28 august
1885, ne demonstrează aceasta:
„Vârful nalt al piramidei ochiul meu abea-l atinge.../ Lângăacest colos de peatră vezi tu cât de mică sunt,/ Astfel tu-n a cărui
minte universul se răsfrânge,/ Al tău geniu peste veacuri rămâneava pe pământ./ / Şi doreşti a mea iubire...prin iubire pân la tine/
Să ajung şi a mea soartă azi de soarta ta s-o leg,/ Cum să fac când
eu micimea îmi cunosc atât de bine,/ Când măreaţa ta fiinţă poate
nici n-o înţeleg.../ / Geniu tu planează-n lume! Lasă-mă în prada
sorţii/ Şi numai din depărtare, când şi când să te privesc,/ Martoră
măririi tale să fiu până-n pragul morţii/ Şi ca pe-o minune-n taină
să te ador, să te slăvesc”.
Cu ceva ani în urmă, când pe plan naţional, s-a desfăşurat concursul „Cel mai mare român”, fiind implicată şi televiziunea, într-o seară a fost invitat şi actorul Dan Puric ca să ia apărarea lui
Eminescu. Actorul a răspuns: „dar ce a făcut Eminescu ca să fie
apărat? Domnişoară, Eminescu nu poate fi apărat decât într-un
singur fel: citindu-L”.
Scriitorul şi criticul literar George Călinescu, în celebra sa
carte „Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu”, în finalul cărţii a scris:
Ape vor seca în albie şi peste locul îngropării sale va răsări pădure
sau cetate, şi câte o stea va veşteji pe cer în depărtări, până când
acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în ţeava
subţire a altui crin de talia parfumurilor sale.
Raluca şi Gheorghe Eminovici au avut 11 copii, din care 7
băieţi şi 4 fete. Mihai a fost al 7-lea copil, el fiind născut în anul
1850, între Maria care a fost al şaselea copil, năcută în anul 1848,
şi Aglaia născută în anul 1952. Din punct de vedere Genetic
(ramură a biologiei care studiază legile eredităţii organismelor)
şi studiind Geneza (proces de naştere şi de formare a unei fiinţe;
naştere) de formare a familiei poetului, constatăm că, dacă familia
Eminovici s-ar fi oprit să aibă numai şase copii, România n-ar fi
avut un Geniu. Şi ar fi fost o pieredere. Tot aici trebuie să reamintim, deoarece suntem la enumerarea geniilor, că şi Constantin
Brâncuşi a fost al 5-lea din şase copii, ai familiei Brâncuşi.
Steaua Polară a literaturii române, adică Eminescu, nu putea
să poarte alt nume decât Mihai, nume de sfânt, Sfântul Mihail, şi
Eminescu, nume pur românesc.

OBICEIURI ŞI TRADIŢII DE CRĂCIUN
Arhim. Veniamin MICLE

C

răciunul – cum este cunoscut în
popor evenimentul naşterii mai presus de fire, din Fecioara Maria, a lui Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu – pe cât este de
profund în semnificaţia sa teologică, pe atât
de multe obiceiuri şi tradiţii s-au născut în
jurul lui. Creştinii nu a rămas pasivi în faţa
miracolului divin, ci au intervenit cu imaginaţia şi creaţia lor, contribuind cu umanitatea la acţiunea dumnezeiască.
Se ştie că, în primele secole creştine,
Crăciunul se sărbătorea împreună cu Boboteaza, la 6 ianuarie. Abia
din secolul al IV-lea, în Vest, şi din al V-lea, în Est, s-a serbat pe 25
decembrie. Prăznuit iniţial la începutul lunii ianuarie, în perioada
Calendelor lui Januarie, când în toată lumea traco-romană aveau
loc obiceiuri păgâne, alaiuri cu măşti şi spectacole augurale, la care
participa întreg poporul, creştinii au profitat de faptul că populaţia
îşi sărbătorea zeii, stabilind şi ei sărbătoarea Naşterii lui Iisus
Hristos, dar cu specific pur creştin. Practicile creştine nu s-au amestecat niciodată cu sărbătorile păgâne, ci au respectat cu sfinţenie
cântecele şi rugăciunile lor bisericeşti. Odată cu fixarea datei de
Crăciun la 25 decembrie, continuarea propriu-zisă a Calendelor o
găsim în obiceiurile de Anul Nou, în timp ce colindele creştine şiau respectat începutul şi evoluţia lor de-a lungul secolelor şi mileniilor, legate de Naşterea lui Iisus Hristos.
Pe teritoriul ţării noastre, Crăciunul a fost introdus odată cu apa-
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riţia în această zonă a creştinismului, fiind prăznuit cu mare fast,
ca sărbătoare preferată a strămoşilor noştri. Chiar mai mult decât
la alte popoare, obiceiurile şi tradiţiile îmbogăţesc spiritual şi înfrumuseţează această perioadă a anului, Naşterea Domnului fiind
timpul bucuriei, al păcii şi al liniştii sufleteşti.
Imaginaţia populară a personificat Naşterea lui Iisus Hristos,
creând o persoană profana: „Om bătrân”, „un păstor bătrân cu barba
ca omătul”, „un uncheş bătrân cu barba albă”, „vecinul lui Moş
Ajun”, „fratele mai mic al lui Moş Ajun” etc. Crăciunul apare însă
şi ca figură apocrifă: „Mai mare peste ciobanii din staulul unde s-a
născut Hristos”; „născut mai înainte decât toţi oamenii”; „soţul femeii care a moşit pe Maria” etc. Acest fenomen de transfer între
terminologia religioasă şi cea folclorică, a creat pe miticul Moş
Crăciun, care reprezintă personificarea sărbătorii creştine. Deşi
aparţine mitologiei populare, el are caracteristici specifice sacralităţii creştine, aşa cum adeveresc următoarele texte populare: „Sus
în dalbe mănăstiri/ Şede Bunul Dumnezeu./ Lângă Bunul
Dumnezeu/ Şede Maica Precista./ Lângă Maica Precista/ Şede bătrânul Crăciun”, sau: „Bătrânul Crăciun a înţeles că la casa lui s-a
născut Fiul lui Dumnezeu”.
Dintre obiceiurile şi tradiţiile de Crăciun, cele mai semnificative
sunt:
Colindele. Legată de această sărbătoare a bucuriei, românii au
creat o adevărată artă: colindele, care împletesc vechimea folclorului precreştin cu imnografia bisericească, fiind o transpunere în
forma populară cântată a credinţei noastre ortodoxe. Ele sunt inspirate din Sfânta Scriptura şi din Sfânta Tradiţie, din slujbele divine
şi din iconografie, afirmând cu putere duhul creştin şi păstrând ceva

din frăgezimea creştinismului primar. În acest sens, Constantin A.
Ionescu scrie: „Dintre toate genurile de creaţie literară şi muzicală
însă, nici unul nu oferă mai multe posibilităţi de documentare şi cunoaştere profundă a structurii psihice populare ca genul ales, colinda“. În calitate de parte integrantă a folclorului religios, colindele
prezintă o valoare nepreţuită prin originea şi mai ales prin vechimea
lor; ele reprezintă cântecul nostru strămoşesc şi una din cele mai
vechi forme de manifestare a folclorului religios românesc, formându-se odată cu poporul român şi cu răspândirea creştinismului
pe meleagurile noastre. Prezenţa în colindele şi pluguşoarele noastre
a numelui lui „Bădica Traian” ne aminteşte de timpul formării poporului român şi de strămoşii neamului nostru. După opinia unora,
cele mai vechi colinde ar fi acelea care au refrenul „Lerui Doamne”
sau „Alilerui Doamne”, care ar fi forma arhaică a cuvântului bisericesc „Aleluia”. Colindele, „aceste minunate creaţii populare”, sau păstrat din generaţie în generaţie şi au răsunat în fiecare an, fără
întrerupere, în casele creştinilor.
Majoritatea colindelor au în centrul lor persoana lui Iisus Hristos, descriind întruparea şi naşterea Sa cea mai presus de înţelegerea
puterii omeneşti, exprimând în mod simplu, fără speculaţii teologice
subtile, sentimentul trăirii unui mare adevăr de credinţă. Astfel, Fiul
lui Dumnezeu s-a născut: „Din Fecioara Maria/ Din neamul lui
Avraam,/ Din sămânţa lui David,/ Din Duhul Sfânt zămislit”, căci:
„Dumnezeu fiind din fire,/ Ai luat chip de omenire/ Şi te-ai dat spre
răstignire,/ Pentru a noastră mântuire”. Iată cum este redată, de
exemplu, învăţătura despre judecata universală, în următoarea colindă: „Tu, Fiule, nu mai plânge,/ Că eu ţie ţi-oi aduce/ Un scaun
de judecată,/ Ca să judeci lumea toată./ Să dai drepţii la dreptate/
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REVISTĂ DE CULTURĂ
Şi strâmbii la strâmbătate,/ Să iei ceru-n stăpânire,/ Pământul în
moştenire”. Maica Domnului, care ocupă un loc central în evlavia
şi în cultul ortodox, este prezentă, în colindele româneşti, alături de
Fiul său; credincioşii o numesc: „Curata”, „Preanevinovata”,
„Fecioara Maria”, „Lumina preasfântă”, „Precista blagoslovită”,
cântând: „Că astăzi curata,/ Prea nevinovata,/ Fecioara Maria/ Naşte
pe Mesia”. Colindele înfăţişează pe Maica Domnului ca mijlocitoare pentru credincioşi şi rugătoare pentru neamul omenesc în versuri de o rară frumuseţe şi de o putere intuitivă vrednică de admirat.
În creştinism, după modelul umblatului copiilor cu uratul pe la case,
la începutul lui ianuarie, din perioada Calendelor romane, s-a introdus colindatul creştin, iar uratul, cu tot cadrul ceremonial, a
rămas la Anul Nou. Tradiţia spune că cel care va primi colindul va
fi binecuvântat şi va avea mult noroc în anul următor, semn de bunăstare fiind şi dacă prima persoană care le întră în casă de Crăciun
este un bărbat.
Una dintre colinde ne îndeamnă să păstrăm dreapta credinţă şi
să cultivăm dragostea faţă de semenii noştri, din generaţie în generaţie: „Azi cu strămoşii cânt în cor/ Colindul sfânt şi bun,/ Tot moş
era şi-n vremea lor/ Bătrânul Moş Crăciun./ E sărbătoare şi e joc/
În casa ta acum,/ Dar sunt bordeie fără foc/ Şi mâine-i Moş Ajun./
Şi-acum te las, fii sănătos/ Şi vesel de Crăciun,/ Dar nu uita, când
eşti voios,/ Române, să fii bun”.
Pomul sau Bradul de Crăciun. În obiceiurile de Crăciun, un element semnificativ este şi Pomul sau Bradul de Crăciun. Istoria acestui obicei este datată de pe vremea egiptenilor, care îşi decorau casa
cu frunze de palmier; apoi, obiceiul a fost preluat de romani care
îşi împodobeau casa cu crengi de brad. Şi la noi, tradiţia pomului
de Crăciun este veche în mediul popular. Prin Maramureş, s-au păstrat, uitate prin podurile caselor, vechi exemplare de pomi făcuţi
din paie, din fasole, din benzi de hârtie. Mai târziu, s-a adoptat
pomul de brad, după modelul occidental. La început, brazii erau
împodobiţi doar cu fructe şi dulciuri. Pomul astfel împodobit este
un fel de pom al vieţii din Rai. Naşterea Domnului a deschis calea
restaurării omului şi de aici pomul vieţii s-a re-împodobit în Rai.
Martin Luther a folosit pentru prima dată lumânarea pentru împodobirea unui brad. Ulterior, pomul a fost împodobit cu steluţe şi
dulciuri, simbolizând reîncărcarea pomului din Rai, al cărui rod fusese risipit de Adam. La începutul secolului al XVI-lea, în
Germania s-a inventat beteala, apoi a început să se dezvolte o întreagă industrie care se ocupa cu împodobitul bradului, de la instalaţii electrice, până la tot felul de globuri din sticlă sau alte materiale
viu colorate. La noi în ţară, bradul a început să fie împodobit din
secolul al XIX-lea şi continuă până în zilele noastre, fiecare străduindu-se să aibă un brad cât mai mare şi mai frumos ornamentat.
Steaua. Un alt obicei, întâlnit la români, est umblatul cu Steaua,
care se practică de la Crăciun şi până la Bobotează. Obicei vechi,
întâlnit la toate popoarele creştine, aminteşte steaua care a vestit
naşterea lui Iisus şi care i-a călăuzit pe cei trei magi de la Răsărit.
Cântecele despre stea provin din surse diferite: unele sunt luate din
literatura bizantină ortodoxă, altele din literatura latină medievală
a Bisericii apusene, iar câteva din literatura de nuanţă calvină şi,
multe din ele, din tradiţiile locale. Cu Steaua, merg mai ales copii
între 7 şi 14 ani, având o stea mare, din lemn, împodobită cu staniol
şi decorată cu clopoţei şi panglici de hârtie colorată şi crenguţe de
brad, având scene biblice pictate pe ea. Practica umblatului cu

Steaua are caracter profund religios; mediul bisericesc a încurajat
compunerea colindelor cu tematică religioasă, inspirate din teologia
nativităţii. Nu întâmplător cele mai vechi versuri de cântece pentru
stea s-au găsit scrise, în anul 1747, pe un Catavasier, tipărit la
Râmnicu Vâlcea, cu cheltuiala episcopului Clement (1737-1748)
şi cu osteneala preotului Mihai Athanasie Popovici.
Teatrul de mistere. Dacă e să facem o comparaţie, faţă de alte
naţii, avem un repertoriu de obiceiuri mai variat şi care a evoluat
istoric spre forme mai bine realizate. De observat că unele obiceiuri,
deşi comune spaţiului european, au supravieţuit la noi deplin folclorizate, cum este teatrul de mistere care, intrat în mediul popular
românesc, a creat capodopera Irozilor; apoi, obiceiul buhaiului şi
al caprei, în forma românească, alcătuind creaţii ce depăşesc alte
culturi.
Irozii sau Viflaimul. În unele locuri, în noaptea Crăciunului, întâlnim şi cântarea religioasă cunoscută sub numele de Irozii sau
Vicleimul. Această dramă religioasă înfăţişează misterul Naşterii
lui Iisus Hristos, în toate etapele sale. Personajele dramei sunt: Irod,
un ofiţer şi soldaţi îmbrăcaţi în portul ostaşilor romani, cei trei crai
de la Răsărit: Melchior, Baltazar şi Gaşpar, un cioban, un prunc şi,
în unele părţi, o paiaţă. Irozii apar la noi pe la sfârşitul secolului al
XVIII-lea, fiind de origine apuseană şi se leagă de misterul celor
trei magi ai Evului Mediu; introdus de timpuriu în Germania şi
Ungaria, a pătruns la noi prin saşii din Transilvania.
Capra. Începând cu Ignatul şi sfârşind cu zilele Crăciunului,
prin alte părţi din zilele Crăciunului, iar în altele obişnuindu-se
numai în ziua de Sfântul Vasile, există obiceiul ca flăcăii să umble
cu capra, ţurca sau brezaia. Obiceiul de a merge cu capra are legătură cu sporul de animale în turmele păstorilor, fiind un ritual care
aduce roade mai bogate în anul care vine. Acest obicei este un bun
prilej pentru a intra în contact cu covoarele, ştergarele, podoabele
în culori vii din casele gospodarilor şi a aduce urări legate de Anul
Nou. Ca şi la celelalte jocuri cu măşti, practicate în timpul sărbătorilor de iarnă, şi în jocul caprei şi-au făcut loc, pe lângă măştile clasice (capra, ciobanul, ţiganul), măştile de draci şi moşi care, prin
strigăte, chiote, mişcări caraghioase, măresc nota de umor şi veselie.
Jocul „caprei” (uciderea, bocirea, înmormântarea, învierea) a fost
la origine, desigur, un ceremonial grav, un element de cult. În cadrul
sărbătorilor agrare, jocul a devenit un ritual menit să aducă rodnicie
anului care urmează, spor de animale în turmele păstorilor, succesul
recoltelor – invocat şi evocat de boabele care se aruncau de gazdă
peste cortegiul „caprei”. Obiceiul pare că îşi are originea în cele ale
romanilor şi elinilor, fie în jocurile şi cântecele desfăşurate în jurul
altarelor păgâne de preoţii sau cântăreţii travestiţi în dobitoace cu
ocazia sărbătorilor date pentru cinstea zeilor, fie în amintirile vagi
despre dansurile cunoscute la greci sub numele unor păsări răpitoare. Capra joacă după fluier, iar la terminare, unul dintre flăcăi,
apropiindu-se de masa unde sunt membrii familiei, începe să vornicească. Flăcăii joacă pe stăpâna casei, pe fete şi chiar pe servitoare, dacă există în casă, şi apoi pleacă mulţumind.
Pluguşorul. Pluguşorul este un alt obicei de Crăciun străvechi,
în care cete de flăcăi pornesc cu plugul, semnificând un ritm de fertilitate, constând într-o urare care să aducă recolte mai bogate în
anul care vine. Acest obicei aduce veselie şi culoare sărbătorilor de
iarnă, amintindu-ne şi de ocupaţia strămoşilor noştri, care era agricultura.

Buhaiul. Instrument muzical popular românesc, buhaiul este
format dintr-o putinică cu fundul de piele, prin centrul căruia trece
o şuviţă din păr de cal; unul dintre flăcăi ţine buhaiul, iar altul trage
şuviţa de păr, producând un zgomot surd, emiţând sunete asemănătoare cu mugetul taurului. Instrumentul este folosit de colindători,
în ajunul Anului Nou. În Ialomiţa şi în sudul Moldovei este numit
„buga”. Cuvântul buhai a ajuns la noi, probabil, prin intermediul
limbilor slave: bugai (rusă), buhai (poloneză), buga (cehă). Obiectul
menit să imite mugetul taurului, simbol al fertilităţii, a fost cândva
răspândit în întreaga Europă. La unguri se numeşte „burgato”, o denumire onomatopeică; iar la germani, „Rummeltop” sau „Brummtorf”, tot după zgomotul pe care îl face. În Europa apuseană, acest
obicei a dispărut demult, iar acolo unde mai există, şi-a pierdut sensul tradiţional, fiind practicat mai mult ca un joc de copii.
Sorcova. Sorcova este tot un obicei de Crăciun, care are loc de
Anul Nou şi constă dintr-o urare pe care o face un băiat gazdelor
sale, cu ajutorul unei crengi de brad împodobită cu hârtie colorată.
Urările care se fac sunt pentru sănătate, bogăţie şi prosperitate.
Urări de Crăciun. De obicei, la fiecare casă, urarea este aceasta:
„Bună dimineaţa la Moş Ajun!/ Că-i într-un ceas bun!”. În acest
timp, unul din familie iese afară cu o farfurie pe care sunt grăunţe
de grâu, fasole şi porumb, din care colindătorii iau câte puţine,
aruncă prin casă şi urează, zicând: „Grâul atât,/ Spicul atât,/ Pita
cât masa,/ Fuioarele cât răşchitoarele./ Mănuşile cât mătuşele!/ Cei afară, să izvorască,/ Stăpânii să stăpânească/ Sănătoşi”. Prin unele
părţi din Ţara Românească, urarea cântată este următoarea: „Buna
dimineaţa la Moş Ajun,/ Ne daţi, ori nu ne daţi?; sau: „Bună dimineaţa la Moş Crăciun,/ Ne daţi, ne daţi, ori nu ne daţi?/ Ne daţi, ne
daţi, ori nu ne daţi?”, sau: „Bună dimineaţa,/ Daţi-ne colindeaţa!/
Bună dimineaţa la Moş Ajun,/ Daţi-ne un colac bun”. În părţile de
sud ale Olteniei, cererea colindeţelor se face la fereastră şi dacă
gazda primeşte ceata de colindători, aceştia intră în casă şi rostesc:
„Bună dimineaţa la Moş Ajun!/ Boi, vaci,/ Cai, oi şi porci,/ Sănătate,/ Bogătate,/ Că-i mai bună decât toate”; sau o urare mai lungă:
„Bună dimineaţa la Moş Crăciun!/ Ne daţi, ne daţi, ori nu ne daţi!/
Iar acum, boieri bogaţi,/ De la noi acum aflaţi/ Că s-a născut Mântuitor în palatul boilor/ Eroul eroilor/ De maica-sa însoţit/ Iisus Hristos cormancit./ Sculaţi, sculaţi, sculaţi,/ De vă-mbrăcaţi,/ Căci
lumina, iat-o, vine./ Să vă mai cântăm odată/ Pentru ziua luminoasă;/ Ne daţi, ne daţi,/ Ori nu ne daţi!”. Stăpâna casei, punând
colindătorii la rând, le dă la fiecare câte un colindete. Dacă cei din
casă nu răspund, colindătorii adaugă: „Mărăcine la fereastă,/ Inima
să te lovească,/ Cu copii şi cu nevastă”, sau alte cuvinte de ocară.
Prin Banat, feciorii colindători, ajungând înaintea casei, cântă în
cor: „Bună ziua lui ajun,/ Că-i mai bună a lui Crăciun!/ Câţi miei,/
Câţi purcei,/ Fug copiii după ei./ Cârnaţi, Cârnaţi,/ Ieşi, gazdă, de
ne daţi./ Covrig, Covrig,/ Ieşi, gazdă, că ni-i frig!”. După ce primesc
cârnaţi, slănină sau bani, colindătorii mai strigă: „Câtă trestie la
gazdă pră casă, / Atâţia gologani pră masă !”. Şi apoi pleacă mai
departe.
Creaţii anonime, obiceiurile şi tradiţiile de Crăciun nu impietează întru nimic adevărul despre Naşterea Mântuitorului nostru
Iisus Hristos din Fecioara Maria, aşa cum o propovăduieşte Biserica
noastră străbună, ci exprimă pe înţelesul tuturor învăţătura despre
întruparea Domnului.

PATRIARHUL JUSTINIAN MARINA
LUMINA CĂLĂUZITOARE DIN DEALUL SUIEŞTI
Zenovia ZAMFIR

N

ăscut pe meleaguri vâlcene, la
22 februarie 1901, în localitatea
Suieşti, com Stăneşti, primind la botez
numele Ioan, Patriarhul Justinian
Marina a condus destinele Bisericii
Ortodoxe Române în perioada 1948 –
1977 (Revista Renaşterea, iunie 2005).
În ciuda tuturor dificultăţilor, în cei 29
de ani de patriarhat au avut loc o seamă
de evenimente şi schimbări care au ridicat mult prestigiul Ortodoxiei româneşti
în lumea creştină şi l-au făcut o figura reprezentativă a întregii
Ortodoxii. Precum lumina şi căldura soarelui de primăvară fac
să învie natura şi o îmbracă în haină nouă, tot aşa lumina Învierii
încălzeşte sufletul nostru, alungă tristeţea, înviorează puterile,
sfinţeşte bucuriile, răsare şi aduce pace şi bună înţelegere între
oameni luminează şi încălzeşte neîncetat viaţa noastră (op. cit.).
Încerc adesea să mi-l imaginez pe părintele patriarh aşezat la
umbra bisericuţei de lemn din Dealul Suieştilor privind gânditor
frumoasa Vale a Cernei. Ori de câte ori avea ocazia venea singur
la mormântul părinţilor pentru a aprinde o lumânare şi a se reculege în linişte. Locurile natale sunt locuri sfinte pentru fiecare
dintre noi. Chipul blând, privirea ageră şi senină scruta zările,
amintirile prindeau viaţă iar pentru o clipă Întâi Stătătorul
Bisericii Ortodoxe Române era doar fiul plaiurilor suieştene.
Multe din problemele care îl frământau şi-or fi găsit rezolvare în

astfel de momente. A rânduit Bunul Dumnezeu
prin aleşii clerului şi ai poporului ca fiul acestui
sat, acela care şi-a petrecut copilăria cu mulţi dintre voi, timp de douăzeci şi doi de ani, acela care
cu mulţi dintre cei de faţă a păzit oile pe dealurile
din jur, acela care a cosit fânul, a săpat porumbul
şi a secerat grâul cu voi, acela care mai târziu a
fost pregătit de părinţi să devină preot în satul lui,
acela care urmând şirul preoţilor din neamul său,
s-a făcut preot şi a înjghebat o familie în mijlocul
satului în care a crescut să fie chemat a cârmui
astăzi destinele Bisericii Ortodoxe Române. Am
văzut în această chemare şi o cinstire pentru mine,
dar o cinstire şi pentru satul meu (Arhimandrit
Vartolomeu - revista GlasulBisericii, nr.6-7, anul
X, 1951). Frumoase şi alese cuvinte, spuse din tot
sufletul şi cu mari emoţii într-o zi de mare
sărbătoare, cea de-a treia zi a Sfintelor Paşti în
1951, cu ocazia resfinţirii bisericii Cuvioasa Paraschiva. Din
scrierile vremii, din povestirile părinţilor şi ale rudelor am aflat
că Părintele Patriarh şi soborul de Înalţi Ierarhi şi preoţi ce l-au
însoţit au fost aşteptați şi întâmpinaţi de o mare mulţime de oameni îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, vădit emoţionaţi că « unul
de-al lor », ajuns în fruntea Bisericii Ortodoxe Române, nu i-a
uitat, ci dimpotrivă le-a adus în dar o biserică, iar pentru o zi
Centrul Ortodoxiei Româneşti s-a mutat în satul lor. La şaizeci
de ani de la acel eveniment memorabil noi urmaşii, ne-am adunat

la umbra turnului Bisericii Cuvioasa
Paraschiva din localitatea Suieşti pentru a
aduce un pios omagiu « Vrednicului de pomenire Patriarhul Justinian Marina ». Aduceţi-vă
aminte de mai-marii voştri care v-au grăit cuvântul lui Dumnezeu ca privind cu luare aminte
cum şi-au încheiat viaţa să le urmaţi credinţa
(Evrei 13, 2). Urmând îndemnul biblic dar şi
pildele părintelui Cleopa, cel care a fost duhovnicul Patriarhului Justinian Marina, împreună
cu părintele Ion Iliescu şi familia sa, cu binecuvântarea I.P.S. Gherasim – Arhiepiscopul
Râmnicului, Emilian Lovişteanul – Episcop
Vicar, începând cu vara anului 2009 am iniţiat
o serie de simpozioane şi manifestări culturale
dedicate « Apostolului neamului românesc »
cum l-a numit Gheorghe Vasilescu în scrierile
sale. Ne-au fost alături oameni minunaţi, prieteni dragi din ţară şi de peste hotare, Basarabia, Japonia, elevi,
studenţi, personalităţi de seamă ale culturii române, Î.P.S. Calinic,
Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, academician Gheorge
Păun. Părintele Arsenie Papacioc, în toamna anului 2010, la
Techirghiol, îmi spunea: A fost cel mai tânăr, cel mai longeviv,
hărăzit de Dumnezeu să conducă destinele Bisericii Ortodoxe
Române în acele vremuri tulburi.
De la întronizarea ca Patriarh, la 6 iunie 1948, Justinian Marina a dorit să respecte poruncile:
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“Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta,
din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău. Aceasta este cea mai
mare şi cea dintâi poruncă. Iar a doua este asemenea acesteia:
Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două porunci este cuprinsă toată Legea şi Profeţii” (Mt 22,37-40). În timpul arhipastoririi sale, Patriarhul Justinian a gasit solutii tuturor
problemelor Bisericii noastre, care trebuia să-şi împlineasca misiunea sa, în vremuri de cumplita prigoana comunista atee, spunea
Patriarhul Teoctist. „Au trecut 36 de ani de la trecerea la cele veşnice a patriarhului Justinian şi figura lui continuă să rămână în
centrul atenţiei în ceea ce priveşte Biserica Ortodoxă Română.

Fie că este numit patriarhul roşu, acuzat că a aservit Biserica regimului comunist, fie că este considerat patriarhul salvator, elogiat că a apărat Biserica în faţa bolşevismului, Justinian a condus
destinul Ortodoxiei româneşti în cea mai grea perioadă din istoria
ei.
Despre modul în care a făcut acest lucru vor exista discuţii
multă vreme de acum încolo, însă înainte de a-l judeca ar fi bine
să ne întrebăm cât se poate de serios dacă ar fi fost în favoarea
Bisericii şi în spiritul ei să se opună deschis comuniştilor fără
compromisuri şi ce ar fi realizat prin aceasta. Povara sa a fost imensă în acele vremuri tulburi şi Dumnezeu este singurul care-l

PE 10 NOIEMBRIE 2013, LA CIMITIRUL
« SFÂNTUL ION », SCRIITORUL PETRE PETRIA
A FOST DUS PE ULTIMUL DRUM
Acum când DOMNUL o Să-l ierte şi o Să-l odihnească-n Pace!
IISUS A spus ca să nu-L plângem, ci să ne plângem doar pe noi
C-avem o luptă cu păcatul, în greutăţi şi în nevoi...

LUI PETRE PETRIA
Paulian BUICESCU

La vâlcea ne fu Preşedinte, de ligă, dar şi Scriitor
Manierat cu toată lumea şi înţelept şi-ascultător
Pe don Petrică noi îl ştim, de luni de zile suferind
Slăbind mereu văzând cu ochii şi doar trupeşte, el murind...
Ce tristă toamnă-au Scriitorii, ptintre seringi, perfuzii, ace,
S-a stins confratele Petria, ai săi întreabă: când se-ntoarce?
Colegul, soţul dar şi tatăl, fără de el va fi cumplit
Chiar dacă ştim că e la Domnul şi sufletul-i e Mântuit.

poate judeca pentru felul în care a înţeles să menţină Biserica
Ortodoxă Română în mijlocul imperiului roşu” – Adrian Cherha
în articolul „Povara unui Patriarh”.
Mircea Eliade, contemporan cu Patriarhul Justinian Marina,
spunea cã orice operã la care se macinã în timp, doar dupã 30 de
ani se va vedea ce mai rãmâne din ea. Cercetările din ultimii ani,
mărturisirile celor ce l-au cunoscut, bisericile construite în vremea sa, schiturile şi mănăstirile reparate, restaurate sunt dovada
că Justinian Marina a fost un Patriarh trimis de Dumnezeu cum
spunea domnul Dan Ciachir într-un articol.

TELEGRAMĂ
Ştefan DUMITRESCU

A

m fost pur şi simplu şocat,
şi sunt socat şi acum, când
mi-aţi dat de veste că domnul Petria
a murit. Deci în momentul acesta
când eu vă scriu minunatul om Petre
Petria a trecut în împaraţia
Domnului şi doarme întins într-un
sicriu.. Sunt mut, sunt înlemnit.
Doamne, Tată ceresc primeşte la
Tine cu dragoste sufletul celui care
în viata aceasta a foat copilul Tau minunat, Petre Patria, şi
tine-l lângă inima ta toată veşnicia!

2008, Petre Petria cu
Gheorghe Petre-Govora

Să nu-i uităm fiica, fiul, care de tată sunt orfani
Pe doamna ce i-a fost soţie, ce n-or să-l uite peste ani.
Chiar dacă azi eu sunt departe, îl simt cum spune bun rămas
Şi să-l avem în Rugăciune, venind la el la Parastas.
El care-a suferit atâta, ne da o pildă şi când tace

Ministrul Nicolae Buşui (1927-1998)
Gheorghe MĂMULARU

P

rintre prestigioasele
personalităţi
ale
Călimăneştiului din secolul
XX, un loc însemnat îl
ocupă inginerul Nicolae
Buşui, ministrul Energiei
Electrice. S-a născut la
Călimăneşti în ziua de 19
decembrie 1927. Părinţii
săi: tatăl, Alexandru Buşui
(1899-1986) a fost agricultor; a murit la vârsta
de 87 de ani în urma unui accident vascular cerebral. Mama se numea Maria (1905-1977),
casnică. A suferit de fibrilaţie ventriculară şi a
murit la vârsta de 72 de ani. Amândoi părinţii au
fost buni gospodari, oneşti şi de aleasă comportare morală. S-au preocupat să-şi educe copii
în spiritul muncii cinstite. Au avut 8 copii: 5
băieţi şi 3 fete: Alexandru (Săndică) n.1925, profesor; Nicolae (Nae, Năică) n. 1927, inginer,
ministru; David (Vidu) n.1928, tehnician; Maria
(Oara) n. 1933 (mi-a fost colegă de gimnaziu din
1945-1948) învăţătoare; Simion n.1935, tehnician; Iustina n.1937, economistă; Anania
n.1942, inginer; Irina n.1945, economistă.
Nicolae Buşui a avut o viaţă zbuciumată şi
plină de responsabilităţi. În familie i se spunea
Nae sau Năică. A urmat cursurile scolii elementare la Şcoala Veche din Deal - Călimăneşti
cu învăţătorul Nicolae (Nae) Zamfirescu. A fost
un elev inteligent, silitor şi premiant în toate
clasele. După absolvirea şcolii primare a urmat
cursurile unei şcoli profesionale la Reşiţa, fiind
sprijinit de inginerul Gh Diaconescu din
Călimăneşti. A ajuns electrician bobinator la

Uzina din Reşiţa. Paralel a urmat şi Liceul
Teoretic din Reşiţa. Din anul 1949 a început activitatea politică, devenind mebru U.T.C. Şi tot
în anul 1949 a intrat la Facultatea de
Electrotehnică din Timişoara pe care a absolvito în 1954. În timpul studenţiei a fost secretar al
organizaţiei U.T.M şi preşedinte al Comitetului
Sindical pe facultate.
După terminarea studiilor universitare a fost
numit inginer bobinator la Reşiţa (1954) iar în
anul următor inginer şef la Intreprinderea de
Industrie Locală şi Gospodărire Orăşenească,
Reşiţa. În anul 1956 a devenit membru de partid.
Devine şef al Secţiunii Gospodărire Comunală
a Statului, Regiunea Banat, în 1960. În luna martie 1961 este ales preşedinte al Comitetului
Executiv al Consiliului Popular Orăşenesc şi
membru al Biroului Comitetului Orăşenesc de
Partid, Reşiţa. Mai târziu, în 1967 este numit director al Direcţiei Comunale Locative a comitetului pentru probleme administrativ locale din
Bucureşti. Peste un an (1968) este ales prim
vicepreşedinte al Comitetului executiv al
Consiliului Popular, judeţul Caraş-Severin. În
perioada 25 ianuarie 1977-1982 a fost prim secretar al comitetului judeţean de partid şi
preşedinte al Consiliului Popular al Judeţului
Caraş Severin. În perioada 16 mai 1983 - martie
1984 a fost vicepreşedinte al Comitetului
Central de Control Muncitoresc al unităţilor economice şi sociale. După aceea a fost numit ministrul Energiei Electrice în perioada 29 martie
1984 - 28 martie 1985. În perioada 20 mai 1985
- 4 noiembrie 1989 a fost prim secretar al
Comitetului Judeţean de partid şi preşedinte al
Comitetului Popular al judeţului Bistriţa-

Năsăud, iar în perioada următoare 4 ian. - 22
dec. 1989 a fost prim secretar al Comitetului
Judeţean de partid şi preşedinte al Consiliului
Popular al judeţului Mehedinţi.
Nicolae Buşui a fost membru supleant al CC
al PCR (28 ian 1974 - 23 ian 1979), membru al
CC al PCR (23 nov. 1979 - 22 dec. 1989), membru al Comisiei Centrale de Pensii (12 august
1969 - 28 ian. 1974). A fost deputat în MAN ales
în circ. elect. nr.6, Reşiţa, jud. Caraş - Severin
(1985 - 1989)...
A fost căsătorit şi a avut două fete: Rodica,
medic cardiolog şi care trăieşte la New York, şi
Anca, profesor la Facultatea de Stomatologie din
Timişoara.
Nicolae Buşui a suferit de cardiopatie
ischemică şi ulcer gastric complicat cu cancer
gastric care i-a cauzat moartea la 3 martie 1998,
la vârsta de 71 de ani.
Preţioasele informaţii despre această familie
le-am procurat de la doamna Iustina, sora domnului ministru, căreia îi mulţumim şi cu acest
prilej pentru amabilitate.
Nicolae Buşui avea o talie înaltă, atletică,
brunet cu ochii căprui, vii, pătrunzători şi o voce
de tenor caldă. Era un om modest, prietenos şi
avea un farmec deosebit de a atrage interlocutorul. L-am cunoscut personal când venea
aproape în fiecare an să-şi vadă părinţii. Către
sfârşitul vieţii sale se plângea că-l supără inima
...Sora sa, doamna Iustina, mi-a spus că fratele
dânsei a fost foarte mult iubit şi respectat de
cetăţenii judeţelor Caraş Severin, Bistriţa
Năsăud şi Mehedinţi, unde a fost prim secretar
de partid şi preşedinte al consiliilor populare.
Când a trebuit să părăsească judeţele respective,

NOTĂ: Întreaga responsabilitate a conţinutului articolelor revine autorilor.
Articolele, grafica, fotografiile nesemnate aparţin editorului.
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s-a aşternut un sentiment de regret reciproc, şi
din partea cetăţenilor, dar şi din partea domniei
sale.
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