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OAMENI DE LÂNGÃ NOI

de Gherasim Luca
Tãcere oameni buni!

azi noapte este noaptea nopþilor,

hoþii ºi vagabonzii sunt atârnaþi de grinda caselor

ºi sinucigaºii din mine sunt sus pe stâlpi, sus.

Ssst, tãcere! azi e noaptea nopþilor,

ssst tãcere!

Lãeþii cu turmele lor trec calmi ºi calzi

pe alee sunt brazi

ºi lumea-i ascunsã în cripte

ssst, tãcere!

În balonul oraºului mârâie vântul

Închis ºi tãcut

balonul se sparge,

toþi hoþii se aruncã ºi furã cu toþii

toþi vagabonzii îºi smulg ochii ºi-ºi întorc ºepcile,

sinucigaºii, otrãvurile, stâlpii, etajele,

sforile ºi sãpunurile,

cuþitele, apele, farmaciile sunt sparte,

lumea umblã nebunã

se zbat ºi se bat

se muºcã ºi mârâie

Numai lãeþii sunt domnii pãmântului

ºi umblã cu turmele calzi cu pletele...

Cpt. av. MARIN GHICA

Un eveniment de mare anvergurã s-a desfãºurat la începutul acestui an, 2019, la Ateneul Român

din Bucureºti.

Aºezate în fotoliile de pluº roºu, am recunoscut mai multe personalitãþi „bolintinene”, onorate

cu acest adjectiv prin prisma originii, domiciliului, studiilor ºi a altor legãturi cu localitatea noastrã.

La Bolintin existã o legendã despre construcþia acestui edificiu emblematic, ce are ca personaje

principale pe arhitectul francez al clãdirii ºi o vindecãtoare din sat, al cãrei soþ lucra pe acel ºantier.

De la una la alta, din acest vãlmãºag de gânduri iscate din te miri ce, mi-am amintit cã Ateneul

Român a fost inaugurat în 1888. Adicã în acelaºi an în care s-a dezvelit, la Bolintin, monumentul

creat de sculptorul Carol Storck dedicat poetului Dimitrie Bolintineanu.

Apoi am stat sã mã gândesc unde s-ar fi þinut evenimentul care a consemnat preluarea de cãtre

România a preºedinþiei Consiliului Uniunii Europene dacã nu era Ateneul? Nu ºtiu sã existe în

Capitalã o altã asemenea clãdire. Tot aºa cum la Bolintin nu s-a mai inaugurat vreun monument

dedicat unei personalitãþi, nici bucureºtenii nu au simþit nevoia unui edificiu cultural adaptat

modernitãþii, dupã modelul altor capitale ale lumii. Dar asta-i doar o remarcã rãutãcioasã, la fel cu

aceea cã Ateneul s-a înãlþat pe locul unei foste proprietãþi bisericeºti, faptã cu o puternicã semnificaþie

pentru românii de azi, care se declarã a fi cei mai religioºi dintre europeni.

Fãrã a urma vreo înlãnþuire logicã, mi-am zis cã perioada de la 1859 la 1888 seamãnã cumva cu cea

de la 1989 la 2018. O generaþie, dupã definiþia din sociologie, ºi-mi dau seama cã aceste douã rãstimpuri

au marcat în mod pozitiv istoria noastrã mai mult decât oricare altele. Deºi o comparaþie între ele ar fi

plinã de învãþãminte, ceea ce doresc sã scot în evidenþã este faptul cã ambele se aflã sub semnul unirii,

al integrãrii. Iar dacã urmãm criteriul demografic ºi þinem cont cã atunci, în vechime, trãiau mai mulþi

români în afara þãrii decât înãuntru, putem afirma cã ele vor semãna din ce în ce mai mult.

În ceea ce mã priveºte, cea mai importantã realizare româneascã a acestor ultimi treizeci de ani este

apartenenþa la Uniunea Europeanã, pe care ar trebui sã o înþelegem precum moldovenii ºi muntenii

Unirea din 1859, când au fost capabili sã renunþe la „orgolii” pentru un þel superior. ªi ce „orgolii”!

Renunþarea la domn, parlament ºi capitalã proprii, pe care azi le-am strânge sub cuvântul suveranitate.

Iar actuala opoziþie externã, în special americanã, la o mai profundã integrare a europenilor trebuie

cititã în aceaºi cheie cu cerinþele celor ºapte mari puteri în privinþa Micii Uniri. Nu apãrarea suveranitãþii,

a independenþei, a caracterului naþional al principatelor de atunci, al statelor europene de azi preocupã,

ci aplicarea riguroasã a principiului divide et impera. Dorinþa în care preºedintele american ºi alþii

investesc bani ºi efort este ca integrarea europeanã sã se transforme într-una de formã ºi se folosesc

pentru aceasta de slãbiciunile noastre: frustrãrile mediocrilor incapabili sã progreseze (vezi „vestele

galbene”), mãrunte orgolii naþionalist-populiste (Italia, de exemplu) etc.

Consider cã pentru cei care-ºi doresc ca termenul european sã ajungã sã aibã aceeaºi semnificaþie

cu cel de român pentru moldovenii ºi valahii secolului al XIX-lea, un argument de forþã ar fi

statuarea unui set de pricipii prin care un cetãþean european sã-ºi poatã conserva ºi transmite

identitatea (limbã ºi culturã) indiferent unde ar locui. Aceasta mi-ar fi plãcut sã fie preocuparea

principalã a României pe timpul deþinerii preºedinþiei Consiliului Uniunii Europene.

Ochilor atenþi ai graficienilor noºtri nu le-au scãpat din vedere figurile scriitorilor importanþi
ai zilei. Mai ales ale condeierilor cu prizã la public ºi cu trãsãturi fiziologice dãtãtoare de
inspiraþie. Unora dintre graficieni ºi desenatori li s-au pãrut demne de ºarjat prin imagine –
mustãþile, ochii, anume conformaþii ale feþei, barba ºi altele.

Era firesc ca mai ales scriitorii nonconformiºti sã intre în raza de atenþie a graficienilor ºi
caricaturiºtilor  ºi astfel avem, alãturi de fotografiile îndeobºte cunoscute ale prozatorilor,
poeþilor, mai puþin ale dramaturfilor, o întreagã galerie de chipuri desenate, adesea ºi
caricaturizate. Aºijderea, conducãtorii de cenacluri sau directorii de publicaþii, boemii ºi
neoconformiºtii, frecventatorii cafenelelor literare sau mai puþin literare ºi-au gãsit ºi ei loc pe
hârtia de desen sau pe pânza confraþilor lor creatori de opere plastice.

Fãrã a exagera cu nimic, putem spune cã avem astãzi, alãturi de istoria propriu-zisã a
literaturii ºi o alta – o istorie desenatã a acesteia.

Figurã proeminentã a vieþii culturale de la început de secol XX, Alexandru Macedonski, poet
ºi prozator, mentor al Cenaclului „Literatorul” ºi director al revistei cu acelaºi nume, i-a inspirat
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pe desenatorii timpului, care, se pare, s-au situat pe poziþia celor care înþelegeau sau nu prea
înþelegeau miºcarea simbolistã de la noi ºi cu atât mai puþin pe promotorii lui, între care autorul
Nopþilor ºi al Rondelurilor se afla printre primii.

Grafician notoriu, Nicolae Petrescu-Gãinã l-a vãzut pe Macedonski sub chipul unui ins
slãbãnog, cu gât mare ºi lung pe care se sprijinã un cap mare, cu nas coroiat ºi mustaþã, cu o
câmpie largã a calviþiei ºi având cãtre ceafã plete lãsate în neorânduialã. Poetul þine mâinile
încruciºate ºi în palma dreaptã, strecuratã pe sub cea stângã, lasã sã se vadã mai degrabã niºte
gheare decât niºte degete sprijinind o panã uriaºã, al cãrei cap, cel pentru scris, se sprijinã pe
piciorul drept. Picioarele subþiri ºi crãcãnate subliniazã, dacã mai era nevoie, aspectul caricatural
al desenului.

Într-un alt desen, apãrut fãrã semnãturã în ziarele timpului (fiindcã unele publicaþii se
foloseau ºi de aceastã procedurã, a anonimatului, din motive lesne de înþeles) Alexandru
Macedonski apare înconjurat de discipolii sãi, figuri care de care mai caraghioase, graficianul
voind sã sugereze cã aceºtia n-ar fi tocmai întregi la minte (unul are capul turtit, altul are o faþã
cadavericã, un al treilea priveºte extaziat cãtre Macedonski etc.). Poetul þine mâna dreaptã,
terminatã cu niºte degete subþiri ºi lungi, pe creºtetul unuia dintre companioni, în timp ce
dreapta, ridicatã, este întinsã, cu palma deschisã cãtre o figurã din planul al doilea al imaginii.
Chipul poetului e dominat de o mustaþã gen „coadã de rândunicã”, cu vârfurile exagerat de
lungi. Desigur, poziþia ºi înfãþiºarea personajelor lasã sã se creadã cã graficianul a fost inspirat

Aici ºi/sau dincolo
În ultimii ani, ceva ce pãrea a fi un fenomen firesc,

corelat deschiderii ºi intercomunicãrii, de care nicio
þarã nu este ºi nici nu-i bine sã fie scutitã, capãtã
accente îngrijorãtoare: migraþia indiferent de profesie,
migraþia cãtre oriunde în lumea occidentalã, migraþia
la orice vârstã, migraþia indiferent de nivelul
educaþional sau social. „Migraþia de masã” este la
ordinea zilei. Orice grup ai frecventa auzi vorbindu-
se, dar mai ales „vezi” acþionându-se în sensul
pãrãsirii, dacã se poate cât mai rapid, a þãrii.

Cauzele (de altfel cunoscute de toþi) þin de lipsa de
performanþã a statului în educaþie, sãnãtate ºi
infrastructurã. O triadã ce pare insurmontabilã pentru
diriguitori, la care se mai pot adãuga forme subtile
sau gregare de corupþie ºi nepotism, care au dus la
epuizarea rãbdãrii cetãþenilor oneºti, care se gândesc
cã au o singurã viaþã ºi sunt responsabili pentru soarta
copiilor lor.

S-a ajuns, deja, la un efect la fel de absurd: vinovãþia de a nu fi plecat.
Nu puþini sunt cei care privesc ca pe o mare nereuºitã faptul cã mai eºti încã aici. Înseamnã

ori cã nu ai fost suficient de bun din punct de vedere profesional, ori nu eºti o persoanã de
calitatea cerutã „afarã”. Doar „a fi dincolo” devine un certificat de reuºitã, competenþã ºi curaj.
Inutil de precizat cã suprema izbândã este dobândirea altei cetãþenii (vestice sau nord-americane).
Nuanþãrile, desigur, sunt evitate.

A sosit poate momentul sã ne oferim o clipã de rãgaz, de meditaþie ºi sã dedicãm timpul
necesar unei explorãri interioare care sã prefaþeze un alt drum decât cel al abandonului. Unul
al asumãrii responsabile, mai cu seamã din partea celor care gestioneazã treburile statului,
acompaniatã de o cenzurã drasticã ºi inteligentã a acþiunilor lor din partea „gestionaþilor”.

Revizitând douã voci cu impact în cultura românã, încercãm un repaos.
Ilarie Voronca (1903-1946), numit ºi „miliardarul de imagini”, este un poet nãscut la

Brãila, licenþiat în Drept la Bucureºti, care dupã un început simbolist bine asimilat se reinventeazã
cu succes, mergând pânã la schimbarea limbii de expresie, înlocuind româna cu franceza. Un
temperament elegiac, dar antitradiþionalist, este unul din pilonii extrem de importanþi ai
avangardei (promotor al revistelor 75 HP ºi Integral), dar în acelaºi timp un precursor al
poeziei postmoderne prin exaltarea faptului cotidian, încercând un lirism care sã þinã pasul cu
dinamismul vieþii moderne.

„Iarnã, tu, sorã invizibilã/ Când ºoimul aratã/ drumul viitor al vânãtorului/ ªi buchetele
strânse de pe câmp izbucnesc prin lacrimã/ Mã voi prinde ºi eu de roþile carului tãu triumfal/
.../ Pleoape, pleoape de scrum peste fotoliile de stejar/ ªi tu noapte care ne amesteci obrajii în
paharele somnului/ Cã dimineaþa nu ne mai recunosc oglinzile/ Paloarea se urcã în sânge cu
porumbeii aducãtori de veºti.” (Leagãn de zãpadã)

Dupã o viaþã plinã de încercãri (evreu fiind, a trebuit sã se ascundã mult timp, membru al
rezistenþei franceze, director de radio) se sinucide la Paris datoritã unor dezamãgiri sentimentale
nici azi pe deplin elucidate.

Vasile Voiculescu (1884-1963), poet de facturã profund tradiþionalistã, medic practicant ºi
autor de articole de popularizare a medicinei, nãscut la Buzãu, vine în literatura românã odatã
cu „ºcoala gândiristã” de care se demarcã, discret, prin nota personalã a misticii ºi a miturilor.
Poet prin excelenþã al metaforelor ºi autor de prozã fantasticã, Voiculescu propune un univers
al regãsirii omului în matricea sa primordialã, unde energiile spirituale se întâlnesc pentru ca
totul sã poatã continua sub protecþia creatorului suprem.

„Stã sufletul fãrã iubire, ca o fântânã pãrãsitã,/ C-un pic de apã-n fund, sãlcie, sub nãruirea
de pereþi.../ Stã-n marginea de drum fântâna netrebnicã ºi oropsitã,/ Cãci nimeni n-o mai
cerceteazã; gãleata-i spânzurã dogitã/ ªi-n ghizdurile putrezite cresc brusturi ºi-nfloresc bureþi.../
Stã sufletul fãrã iubire cum stã o vatrã ruinatã,/ Ca un cuptor surpat de vremuri, fãrã de vad ºi
fãrã foc/ La care nimeni nu duce aluatul proaspãt în covatã/ Sã-l rumeneascã pe-ndelete
dogoarea jarului, uscatã/ ªi sã-l prefacã-n dulce azimi, mirositoare, ce se coc” (Stã sufletul
fãrã iubire)

Chiar preocupãrile sale religioase ºi mistice îl determinã sã facã parte din grupul de reflexie
spiritualã „Rugul Aprins” de la mãnãstirea Antim, care nu e agreat de autoritãþile vremii ºi este
desfiinþat, iar membrii sãi încarceraþi, inclusiv Voiculescu care la acea datã avea ºaptezeci ºi
patru de ani! La scurt timp dupã ieºirea din penitenciar, înceteazã din viaþã.

Un poet care ºi-a fãcut din adaptare ºi reinventare un mod de viaþã se sinucide în patria cea
nouã a cãrei limbã ºi-o însuºise exemplar, iar altul, un tradiþionalist ºi un intelectual de mare
viziune, este practic ucis în þara natalã, cãreia îºi dedicase existenþa pentru a o cânta prin cuvânt
ºi a o vindeca prin profesie.

Dincolo de contextele istorice ºi situaþiile particulare, poate destinele tragice ale celor doi ar
putea constitui un îndemn la unitate ºi la luare aminte.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Gabriel Dragnea

Deoarece este primul text scris în cadrul acestei rubrici noi simt
cã de la distanþa care ne desparte cineva îmi cere sã ofer câteva
explicaþii referitoare la apariþia ºi numele acesteia.  Rubrica vine din
dorinþa mea de a readuce în prezent uitata scrisoare, cu tot ceea ce
implica ea, nu cu foarte mulþi ani în urmã. Toatã atmosfera aceea
intimã, cu un romantism aparte, tu învãluit cu mantia aceea a curajului
pe care o dãdeai jos în faþa persoanei iubite, dezarmat de privirile ei,
de tonul vocii care, parcã te poziþiona între alte graniþe... Dincolo de
natura declarativ-personalã a conþinutului ei sau pur informativã, scrisorile de odinioarã erau adevãrate
exerciþii de respiraþie cu o încãrcãturã emoþionalã aparte, un colet fragil cu gânduri, sentimente, trãiri
care trebuiau sã ajungã în mâinile destinatarului într-o perfectã stare de lecturare.

Nu ºtiu de ce, dar acum, mai mult decât oricând simt nevoia de a trimite scrisori, de a nu mai purta
ceas la mânã în plimbãrile mele prin parcuri, sã nu mai ascult cum va fi vremea mâine. Simt nevoia
sã mã prindã din urmã ploile de primãvarã, alãturi de care, cu mulþi ani înapoi mergeam pe alei
imaginându-mi cum sunt îmbrãþiºat de cele mai frumoase femei-poem venite de departe, din alte
istorii, din alte vremuri. Undeva închisã între minte ºi suflet este dorinþa de a micºora oarecum
importanþa ºi eficienþa instrumentelor moderne de comunicare ºi de a reface atmosfera minunatã
creatã de Mihail Sebastian în Jocul de-a vacanþa. Mi-aº dori sã simþim din nou cã aparþinem lumii
vii, nu unei glastre ciobite care nu ne poate oferi confort ºi perspectivã optimistã, doar resemnare ºi
continuarea unui dans într-o horã a mulþimii amorþite ºi tãcute, cu zâmbetul forþat, îmbrãþiºatã de mici
ambiþii ºi plãceri efemere.

Astfel cã, periodic, vã voi trimite scrisori sub pretextul unei respiraþii continue în limba românã,
de a vorbi mereu cu cineva, chiar ºi atunci când sunt singur. De fapt mã voi elibera scriindu-vã
despre lucruri pe care eu le consider importante de semnalat sau amintindu-vã pe scurt de oameni
pierduþi sau rãtãciþi printre anii lumii.

ªi, pentru cã suntem la început de an ºi pentru cã aminteam de acea respiraþie în limba românã, ce
alt subiect este mai potrivit decât cel legat de numele lui Mihai Eminescu? Nu ºtiu cum se face, dar
parcã undeva în noi, în mici grãdini din imediata apropiere a minþii ºi a sufletului nostru, cineva
sãdeºte seminþe de indiferenþã ºi nepãsare. Iar noi acceptãm ºi semnãm pentru aceastã afacere în care
ne cedãm identitatea primind în schimb o hainã nouã, dar falsã. O hainã ori prea mare stârnind râsul
lumii, asemenea clovnului în faþa copiilor, ori prea strânsã pe trupul prea slãbit devenind ridicoli în
lipsa oglinzii cu repere. Dragii mei, Eminescu nu mai are nevoie de noi. În schimb, noi, da. Cedãm
în fiecare zi câte puþin din pãmântul þãrii, din istoria poporului român, din amintirile noastre cu
bunicii care ne þineau pe genunchi ºi ne recitau Somnoroase pãsãrele, uitãm scenetele de teatru din
ºcoala primarã în care ne supãram dacã nu primeam noi rolul lui Mircea din Scrisoarea a III-a, vrem
sã uitãm emoþia ºi calmul romanþelor de altãdatã, ne defriºãm inclusiv trupurile de Plopii fãrã soþ ºi
tragem cortina peste Luceafãrul nopþii, mulþumindu-ne cu stele mici, cãzãtoare.

Cu fiecare an care trece, pe 15 ianuarie, la mormântul lui Mihai Eminescu apar zeci de candele ºi
lumânãri, coroane, jerbe ºi sute de flori, semn cã oamenii nu ºi-au uitat cel mai important reper cultural,
un simbol al românismului pur, tot mai diluat astãzi de sabotori ºi interesele lor  meschine. Dar
televiziunile tac, pentru cã în timpurile consumeriste pe care le trãim cu lãcomie, în meniurile lor, zise
culturale, nu este loc ºi nu existã cerere pentru cel mai sãþios ºi gustos fel românesc, încã din 1850.

Prof. dr. Radu Baltasiu, director al Centrului European de Studii în Probleme Etnice (CESPE) al
Academiei Romane a precizat într-un amplu material publicat prin 2010 cã „românii trebuie sã-ºi
asume identitatea la nivel cultural, iar sã fii naþionalist înseamnã  sã fii tu însuþi.”

Da, dar asumarea asta implicã automat identificarea valorilor naþionale, acceptarea, respectul ºi
promovarea lor. În schimb, noi iubim pãrinþii ºi bunicii altor popoare, iar pe ai noºtri îi osândim la
dispreþ ºi uitare. ªi televiziunile tac, pentru cã în privinþa lui Eminescu – alãturi de alte valori
naþionale pierdute sau uitate cu voie sau fãrã de voie – tãcerea este lãsatã moºtenire, încã din
contemporaneitatea lui.

„Mai potoliþi-l pe Eminescu!”, acesta era mesajul pe care francmasonul ºi junimistul P. P. Carp îl
transmitea de la Viena mentorului Junimii, francmasonul ºi parlamentarul Titu Maiorescu. Marea
doamnã a literaturii române, Zoe Dumitrescu Buºulenga – pe care am avut deosebita onoare ºi
bucurie de a o cunoaºte personal în casa domniei sale, cu prilejul unui interviu de presã – spunea
astfel: „Glasul sãu, unic în concertul politicianismului vremii, trebuia sã fie stins. Supãra mult
adevãrul sãu, al cãutãtorului de Absolut! Cãci pentru el, nu exista adevãrul de conjuncturã al
partidelor, ci doar adevãrul naþiei româneºti pentru care a trãit ºi pentru care a fost sacrificat, cu tãcuta
complicitate a unor personaje malefice.”

Aºa l-am pierdut pe Eminescu la doar 39 de ani ºi fãrã el, fãrã recuperarea ºi pãstrarea a tot ce este
românesc România cred cã va fi doar clovnul de serviciu în circul programat ºi televizat, bolnavul
slãbit, alienat ºi tãcut, dispensabil în jocul intereselor celor care conduc teatrele, ziarele ºi spitalele
lumii. Voi crede în continuare în versurile lui Jean Moscopol ºi voi spune ºi eu alãturi de el ºi de voi
toþi care mai credeþi în existenþa voastrã de români, cu absolut tot ce implicã aceasta din punct de

vedere cultural, moral, istoric ºi social: „Tot ce-i românesc nu piere ºi nici nu va pieri!”

Nu vã bucuraþi de stele
mici, cãzãtoare!

AAAAATITUDINITITUDINITITUDINITITUDINITITUDINI

de una din ºedinþele de la „Literatorul”, unde scriitorul oficia, cum se ºtie, într-un chip cât se poate
de original, închipuindu-se un înainte-mergãtor ºi recompensându-i ori gratulându-i pe cei de acolo
cu mãrgele colorate ori cu cine ºtie ce complimente.

Acelaºi Nicolae Petrescu-Gãinã, pe care l-am amintit mai sus, îl vede pe Macedonski ºi într-o altã
posturã. Într-o imagine realizatã în tuº, acuarelã ºi cu urme de creion, intitulatã „Maestrul” personajul,
tot crãcãnat, este îmbrãcat în smoching, cu o lavalierã largã ºi guler scrobit ºi lat. Vãzut din profil, el
are un nas mare, coroiat ºi pe cap poartã o pãlãrie tip þilindru, de borurile ei sprijinindu-se o creangã
de lauri. Aceeaºi imagine este reluatã ºi într-un portret mai colectiv în care mai apar ºi alte personalitãþi
proeminente ale vremii: Grigore Ventura, C.I. Stãncescu, Iancu Brezeanu, Generalul Manu, Titu
Maiorescu, D.A. Sturza, Barbu Delavrancea, Alexandru Bãdãrãu, Take Ionescu. Sugestivitatea
tabloului colectiv este datã de sublinierea caracteristicilor, a particularitãþilor fiecãrui personaj: barba,
silueta, pântecele proeminent, mustãþile º.a.

De remarcat cã Al. Macedonski, cu figura lui atât de interesantã, i-a inspirat nu numai pe graficienii
din þarã, ci ºi de peste hotare. În a sa O istorie a literaturii române desenatã de mari graficieni ai
lumii, (Editura Muzeul Naþional al Literaturii Române, 2009), Nicolae Ioniþã publicã nu mai puþin de
paisprezece portrete realizate de graficieni din Argentina, Brazilia, China, Croaþia, Iran, Italia, Maroc,
Polonia, Ucraina ºi Ungaria. Portrete unul mai sugestiv decât altul, dar cel mai original dintre ele ni
s-a pãrut a fi cel semnat de Imre Gaspar din Ungaria. El l-a imortalizat pe poet sub forma unui mic
pegas, cu papion, având capul lui A. Macedonski, tuºa puternicã fiind pusã pe mustãþi, pe sprâncene
ºi, fireºte, pe chica din care rãzbat câteva fire de pãr ºi pe chelia ce acoperã mai bine de jumãtate din
calotã.

ªarjate, portretele scriitorilor au, între altele, ºi darul de a invita privitorul, implicit, la cunoaºterea
vieþii ºi operei acestora. Ele se constituie, într-un anume fel, un adjuvante ale istoriei literaturii – ceea
ce nu e puþin.
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Boabe de piper crud

Nicolae Dan
Fruntelatã

Imagini din colecþiile Dumitru Radu (Mitu lui Titie) ºi Tanþa Ulmeanu

Locuitori de pe Str. Praporgescu la o nuntã din perioada celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial: Tite al Bãlaºii, Bãlaºa, mama lui, Ioana Dinu (zisã Lucica; copil)...

BOLINTIN -  Istorie în imaginiBOLINTIN -  Istorie în imaginiBOLINTIN -  Istorie în imaginiBOLINTIN -  Istorie în imaginiBOLINTIN -  Istorie în imagini

1952, la Bolintin, dupã o confruntare între echipele de fotbal Sadu-
Sibiu ºi cea localã: în centru Sandu Ulmeanu ºi Nicuºor Bonis

Cronicã plasticã

Victoria Milescu

Vine iarna, prieteni, ne scuturãm din lenea noastrã

levantinã de varã ºi trecem pe sub steaua în colþuri ascuþite

a pamfletului dulce.

Sunt atâtea lucruri de învelit în urzici, încât mã provoacã

sã le scriu.

Unul dintre consãtenii mei celebri, din care eu, scribul,

am fãcut personaj, a fost nea Gheorghe ªiºu. Vecinul

burtos care stãtea cam toatã ziua pe banca de la poartã,

cu jumãtatea de þuicã din recolta proprie la picior ºi

conversa cu oricine, despre orice, oricât. Era deºtept,

avea umor din belºug, dar avea ºi un defect mare: se

pricepea la toate.

Mi l-am amintit vãzând la Televizoria un personaj care se pronunþã despre orice,

oricând, oricum, fuge de la un post la altul, nãduºeºte, respirã greu, dar învârteºte

dovleacul politicii interne ºi internaþionale cu morga unui Zarathustra în izmene.

De ce Zarathustra, nu-i nevoie sã vã spun. Ãsta, se ºtie, grãia ºi aºa rãmânea. De ce în

izmene? Pãi, vara, nea Gheorghe ªiºu stãtea la post (nu pe post) îmbrãcat cu un cãmeºoi

alb ºi cu niºte izmene largi, cu ºireturi fluturând, desculþ, fericit ºi hotãrât în tot ce

spunea. Ãsta de acum, sã-i spunem Zara, cã tot practicã nepoþii noºtri tefeliºti prescurtãrile

la greu, are ºi el cãmãºi albe, asudate ºi pantaloni deschiºi la culoare, de actor în

retragere, molfãie sentinþele cu un aer plictisit, îl doare-n târtiþã cã se contrazice de la un

post TV la altul. Observaþi cã e obiectiv pânã-n prãsele, când Iohannis (tãcutul nostru

dac de împrumut) e pe cai mari, îi trage o limbuþã finã ºi îi dã un pic din dreptatea de care

omul are nevoie ca înecatul de aer, când e la înghesuialã, îl loveºte ferm la linguricã, îl

ironizeazã uºor argotic; cu Dragnea, celãlalt mare actor al scenei cãminului cultural din

România, aplicã acelaºi regim.

Fraþilor, dacã iese bine pentru unii, eu v-am spus, dacã iese pentru ãilalþi, tot eu v-am

spus!

Ferm ºi solemn cu limbã de lemn noi tragem la semn!

Asta înseamnã cã Zara e analist. Þineþi minte ce vã spune un bãtrân filolog înnebunit

dupã etimologii: analist vine de la anal, iar anal de la canal!

Când îi vãd cum se gratuleazã între ei cu apelativul „maestre”, cum citeazã unii din alþii

ºi toþi din interesul naþional, zãu cã mi se face dor de Bãsescu. Pe vremea lui, toate

mizeriile ºi poncifele se adunau într-un punct, într-o moacã de tãtar aruncat la noi de

epoca Hoardei de Aur, privindu-ne abulic ºi împrãºtiat, ca sã înþelegem o datã dracului

cã iarna nu-i ca vara, dimineaþa nu-i ca seara, cã toþi românii sunt fraþi, dar trei sferturi

sunt legaþi!

Acum nu mai ºtiu în ce parte sã mã uit. Din toate pãrþile vin analiºti, unii veseli, alþii

triºti, ceaþa se distribuie egal în þinuturile danubiano-pontice, noi trãim tot mai mult ca

într-o colonie, cã gubernie nu pot sã-i zic, nici paºalâc, nici protectorat, Doamne, toatã

istoria ne fierbe-n cap ºi e târziu ºi e pãcat!

Nu apãsaþi butonul televizorului! Zara poate ieºi de oriunde, în izmenele lui înfoiate, cu

guºa plinã de sentinþe, alþi Zara, cu batiste în buzunarul de la piept, cu demagogia la purtãtor,

pot otrãvi aerul, pot determina niºte feisbucari nefericiþi sã se ducã în pieþe strigând împotriva

unei ciume roºii atunci când ei mor de pestã porcinã.

E iarnã în Europa. Plin sezon turistic în Tennerife, la Miami unde are casã marele

nostru bãrbat de stat în vacanþe ºi de gândit mult, ca Gânditorul de la Mungia (adicã de

lângã Alina Mungiu), e iarnã peste tot.

În încãperile de tainã ale lumii se fac din nou cãrþile. Sã fie poker, sã fie Popa Prostu’,

jocul în care noi cãdem etern mesa? Analiºtii nu ne spun. Zarathustra nu ne spune. Zara

se ocupã de orice altceva. Ca un haiduc de opinie care goleºte toate puºculiþele

televiziunilor ºi depune în loc marile preziceri.

Un Zarathustra în izmene...

Nea Gheorghe ªiºu
ºi Zarathustra

în izmene În prima lunã a lui 2019, pictorul Tudor Meiloiu oferã publicului

bucureºtean, ºi poate nu numai acestuia, la sala de la parterul Cercului

Militar, o expoziþie retrospectivã, bucurându-ne ochii ºi sufletul cu tablourile

sale generoase în fantezie ºi inteligenþã, ilustrând o temã pe care puþini

artiºti au ocolit-o – pãsãrile. De la intrare, ele te întâmpinã prietenoase ori

misterioase pe simeze, vegheate cu afecþiune de „Împãratul pãsãrilor”,

cum mi s-a pãrut a fi dl Tudor Meiloiu, calm, senin ºi maiestuos, cum

numai cei ce-ºi cunosc adevãrata valoare pot fi. Poate ºi datoritã lor a

reuºit sã învingã acea boalã pe care o numim „necruþãtoare”. A reuºit sã se

ridice deasupra suferinþei omeneºti lucrând cu pasiune în atelierul sãu amenajat cu dragoste de soþia sa, care l-

a sprijinit, la fel cum au fãcut-o ºi mulþi alþi prieteni, confraþi, admiratori ai artei sale. Recenta retrospectivã are

la bazã ideea de a oferi o imagine completã a creaþiei

pictorului la cei 75 de ani ai sãi, spre a se observa

evoluþia unor forme ºi motive prin ani de travaliu care,

în cazul artei, are ºi rol taumaturgic. Fiecare tablou e

altfel ºi altceva, ºi totuºi, împreunã vorbesc aceeaºi

limbã, au aceeaºi vibraþie. O vibraþie beneficã, contopind

forþa cu delicateþea, dar ºi cu explorarea limitelor

imaginaþiei, fãrã a se topi într-un absurd lipsit de sens,

de umanitate. Cât de departe ar merge dorul de infinit el

poartã mereu nostalgia originii, a rãdãcinilor pãmânteºti.

Pe cât de extravagante ºi fantasmagorice sunt unele

pãsãri, ce doar printr-o convenþie le-am putea numi aºa,

pe atât de simple sunt altele ce trimit direct la imagistica

folclorului românesc: cocoºul cel rotat, pãunul mândru,

hieratica bufniþã etc.

Tudor Meiloiu absoarbe tradiþia popularã, o

alchimizeazã în formule moderne într-un mod rafinat

ºi surprinzãtor. Atât cromatica picturilor cât ºi linia

graþioasã a desenelor  sugereazã înrudiri ºi comuniuni între regnuri, întretãieri de lumi, sub volute ºi arcuri

de timp între elemente vegetale, acvatice, minerale, la graniþe de viu ºi neviu provocând  interpretãri

inedite, fluxul de idei. Regnul animal se contopeºte uneori cu cel floral, delimitãrile dintre lumi dispar, la

fel ca în legendele româneºti, unde fantasticul e firescul din fapte ºi întâmplãri, unde prevaleazã cel mai

înalt ideal al omului – desprinderea de pãmânt, de convenþii, ridicarea în zbor simbolizând dorinþa eternã

de libertate. Dacã Brâncuºi a „sculptat” zborul „Mãiestrei” lui, Tudor Meiloiu a pictat zborul. Ca toþi marii

artiºti, ºi Tudor Meiloiu lucreazã pe variantele unei teme, obsesiv, în cazul sãu, pãsãrile, pânã la ultimele

„consecinþe” artistice, lucru pe care l-am întâlnit nu demult ºi în creaþia artistului plastic Silviu Oravitzan,

procedând cu aceeaºi obstinatã revenire la variante multiple ale modelului crucii.

„Creaturile” lui Tudor Meiloiu se scaldã în lumina blândã a soarelui sudic; ele nu înfricoºeazã, ci parcã

se mândresc cu ciudãþenia lor prin care

sunt unice. Pentru ele existã un altfel

de cer, deasupra cerului pe care noi îl

vedem, un cer de pãsãri. Ele pot fi

sufletele celor plecaþi, pot fi

prelungirea braþelor omeneºti în

dorinþa lor de a se ridica deasupra

condiþiei de om. Stând ºi privind

îndelung aceste pãsãri mãiestre, nu m-

ar fi mirat sã le aud cântând sau

vorbind ca în basme, conform

principiului care spune cã ceea ce a

fost creat se luptã sã existe. Ele existã

ºi sunt, dupã tradiþia noastrã,

purtãtoare de noroc.

Pãsãrile mãiastre ale
lui Tudor Meiloiu
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– Harta! zise Lia, cu un

glas ce amintea de o ultimã

ºansã, dacã nu s-ar fi insinuat

în voce ºi un sâmbure de

revelaþie inopinantã. Ultima

soluþie! adãugã, de parcã

victoria s-ar fi pitulat dupã

aceastã sintagmã finalã:

Harta!...

Harta sosi împinsã de un

vânt din pupa – ºi se aºezã

cuminte pe mãsuþa dintre cele douã fotolii, cu punctele

cardinale în ordine: nordul în sus, sudul în jos, estul la

dreapta, vestul la stânga, aºteptând ordinul

comandantului.

Lia – nevasta mea de vreo 40 de ani, pe care o tot

descopãr în fiecare zi – ridicã degetul arãtãtor de la mâna

dreaptã ºi începu sã-l roteascã deasupra hãrþii, închizând

ochii. Mai sã mã bufneascã râsul; mã fulgerã gândul ce

s-ar fi întâmplat dacã în locul hãrþii ar fi fost un glob:

cine ºtie în ce patagonie de loc i s-ar fi oprit degetul. Dar

degetul se învârtea, se-nvârtea, ca un zbârnel, din ce în ce

mai ameninþãtor. Zâmbii fãrã sã vreau – bine cã nu mã

vedea, cum stã aºa, cu ochii închiºi, într-o þinutã de vestalã

surprinsã în ritualul slujirii la templu. Imaginaþia mea,

mai modestã ºi mai  terestrã, îmi aduse în faþa ochilor un

joc din copilãrie – „Ineluº învârtecuº, ghici pe-a cui mânã

te-am pus?” – când tot aºa, roteam degetul cu inelul aferent,

în cãutarea unui loc de popas ºi fericire pentru cel ales.

Dar degetul-fofeazã-cu-sfârleazã al Liei se-nvârte, se-

nvârte… Pânã, brusc, se-nfige într-un loc de pe hartã –

de-mi pãru cã gãuri masa, ieºind pe partea cealaltã a…

globului pãmântesc.

– Uite, bãrbate, aici ne aºezãm!

Mã frecai la ochi ºi reuºii sã descifrez un nume:

Urziceni.

…Urziceni. De unde cunosc eu locul acesta? De unde

ºi de când?... Cum de unde? Ai uitat? – îmi dau o palmã

peste frunte. În meseria mea de pãlmaº cu condeiul –

vreo 40 de ani cu acte-n regulã ºi de vreo 15 ani (în

pensie) de bunã voie ºi nesilit de nimeni – am trecut nu

o data prin acest orãºel modest de Bãrãgan, al cãrui nume

m-a contrariat totdeauna. Urziceni – de unde sã vinã?

De la urzici, desigur, nu de la ceapã sau dragavei. Sã fi

crescut atât de multe urzici prin aceste locuri, încât sã se

impunã în stema numelui ca un blazon de nobilã

obârºie? Lanuri de urzici, în locul tradiþionalilor ciulini?

Am discutat chestiunea cu un înalt demnitar local,

care s-a simþit foarte afectat de sugestia mea. „Toarãºu,

cum vã permiteþi sã ne jigniþi? Numele minunatului

nostru oraº provine de la un brav cãpitan al lui Mihai

Viteazul, pe care îl chema Urzicã. Pentru noi este o cinste

sã…” N-am mai continuat disputa; am înclinat capul,

încuviinþând autocritic. Deºi o întrebare îmi sta, ispititor,

pe limbã: Bine, bine, aºa sã fie, dar numele cãpitanului

Urzicã de unde vine? N-am mai pus-o, iar toarãºu înalt

demnitar local m-a invitat în cãmãruþa din spatele

primãriei (toate primãriile satelor ºi orãºelelor patriei

aveau în dotare câte un astfel de oleab „de protocol”;

marile oraºe aveau „case de oaspeþi” cu circuit închis ori

foloseau restaurantul) la un pahar de vin prietenesc;

dovada clarã cã mult-îndrãgita licoare bahicã nu putea fi

stoarsã din urzici.

…Dar Urzicenii i-am cunoscut ºi cu alte prilejuri,

dintre care unul îmi vine acum în memorie. Era prin anii

’60-’70 ai veacului trecut. Avusese loc aºa-zisa noua

împãrþire administrativã a þãrii când, dintr-un patriotism

ceauºist (gustat pe atunci de popor) ruseºtile/sovieticele/

bolºevicele raioane ºi regiuni au fost înlocuite cu

tradiþionalele judeþe româneºti. Cu aceastã ocazie, în

fiecare capitalã de judeþ s-a înfiinþat câte un ziar; la

început, ºi în multe locuri, în condiþii dificile. Aºa a apãrut

în oraºul Slobozia, reºedinþa noului judeþ Ialomiþa,

cotidianul „Tribuna Ialomiþei”, cazat într-o clãdire veche,

din centrul vechi al oraºului. Câþiva inimoºi locali, ajutaþi

de câþiva gazetari de la centru (Bucureºti, Iaºi, Cluj, de la

caz la caz... geografic) editau zilnic o publicaþie de câteva

pagini, obiºnuindu-ºi conjudeþenii cu litera întâmplãrilor

locale. În lipsã de tipografie, ziarul ialomiþean se trãgea

la Bucureºti, la Casa Scânteii. (Puþin mai târziu, tot

politicã patrioticã, s-au construit sedii speciale, moderne,

pentru ziare – ºi tipografii). O maºinã a redacþiei venea

în fiecare searã la Bucureºti, cu manuscrisele ºi schiþa

ziarului de a doua zi, iar noaptea târziu, pe la orele 2, 3 ºi

chiar 4 (spre dimineaþã) se întorcea cu baloturile de ziare

mirosind a cernealã proaspãtã. În drum spre Slobozia, se

trecea obligatoriu prin Urziceni. Ei, ºi la Urziceni se fãcea

totdeauna o haltã de vreo jumãtate de ceas. Chiar într-un

cot al ºoselei naþionale, în oraºul cãpitanului Urzicã,

exista o cofetãrie deschisã non-stop, cu o hangiþã

aºteptând Maºina Presei cu cafeaua pregãtitã ºi sticle de

coniac surâzãtoare în perete.

De multe ori, plecând pe teren în aceastã direcþie din

þarã, am fãcut drumul acesta cu Maºina Presei ialomiþene.

Mã împrietenisem cu colegii gazetari locali; eram chiar

invitat sã colaborez la ziarul lor, preþul colaborãrii

consumându-l prieteneºte în subsolul cramei ce se

deschisese, împreunã cu un restaurant modern, alãturi de

noul sediu al redacþiri – în compania lui Mihai Viºoiu, a

lui Marin Neagu Basarab, Ionel Belciugan, a

redactorului-ºef-adjunct Aurel David (care avea sã devinã

redactor-ºef al ziarului judeþean de la Cãlãraºi). O,

tempora!...

*

– Ei, dar ce-ai rãmas ca la dentist? mã trezeºte Lia din

euforia visãrii. Uitã-te bine! Ãsta-i locul unde ne vom

petrece tinerele bãtrâneþe!

Nu prea gust umorul „tinerelor bãtrâneþe”. ªi nu-mi

pot reþine o grimasã.

– Ce te strâmbi aºa? N-ai mai auzit de Moldoveni?

De comuna Moldoveni, zic?

Caut febril prin memorie. Într-un colþiºor, aºteptându-

ºi rândul la uitare, apar niºte litere ciudate însoþite de

contururi vagi de case, o apã, o pãdure – totul confuz, ca

într-o fotografie miºcatã. Apoi alte litere, alte nume, alte

case. Un peisaj mai mult sau mai puþin asemãnãtor se

deruleazã în mintea mea, din ce în ce mai clar, mai

limpede…

Da! Este pelerinajul pe care l-am fãcut nu demult,

timp de trei luni de zile, în cãutarea unei case la þarã. Pe

care eu o vedeam în succesiune cu apartamentul din

Bucureºti, iar Lia ca pe o alternativã definitivã. Nu era

timp de târguialã. Deocamdatã, sã gãsim casa doritã. ªi-

am început sã cercetãm concentric, din Capitalã spre

margini nu prea îndepãrtate. Apelam la informaþiile oferite

de internet, dar o luam ºi la întâmplare prin sate, cãutând

inscripþia „De vânzare”, pusã pe porþi, pe garduri, pe case.

Am atacat mai întâi traseul Mogoºoaia-Buftea,

împrejurimi. Preþuri de care nu te puteai atinge. Noi

aveam ºi bani puþini, ºi pretenþii speciale. Noi, adicã Lia.

În fond, ea nu era atât de pretenþioasã; ea cãuta o cãsuþã

care sã semene cu cea a bunicilor: simplã, cu pridvor,

caldã, surâzãtoare – însoþitã (neapãrat!) de un locºor de

grãdinã ºi câþiva butuci de vie.

Spre Chitila ºi Rãcari-Ghergani, aceeaºi poveste. Nici

zona Crevedia nu s-a dovedit mai ospitalierã. Tot în

sensul invers acelor de ceasornic, am atacat Calea

Alexandriei: Mihãileºti, cu banlieurile lui satelite;

Drãgãnescu, în care se aflã biserica faimoaselor picture

Ion Andreitã,

fãcute de omul lui Dumnezeu, Arsenie Boca. Spre sud,

apoi: Adunaþii Copãceni, Comana (cu mânãstirea care o

atrãgea ca un magnet pe Lia) cu abatere spre Cãlugãreni,

Uzun, Mihai Bravul. Giurgiu cu Stãneºtii rãscoalei din

1907, Vieru, Hodivoaia (aceeaºi amintire a morþii

martirice pentru pãmânt) Gogoºari (comuna poetului

Petre Ghelmez ºi a Castelului Noica) Gãujani (baºtina

sopranei Mariana Nicolesco). Nimic. Am cârmit-o spre

rãsãrit: Fundulea, cu împrejurimile ei: Ileana et Co.

Aceeaºi poveste.

În sfârºit, abordãm ºi DN 2 Bucureºti-Urziceni

(Slobozia)-Buzãu etc. Fãrã sã vreau, îmi amintesc un

cântecel auzit pe când fãceam naveta cu Maºina Presei:

„Pe ªoseaua Urziceni / Trece-o fatã ºi-un ºofer / ªoferul

merge cântând / Fata mare lãcrimând”… – replicã de

folclor nou la mai vechiul cântec cu jandarul (mergând

cãlare) ºi fata mare (pe picioare). Încerc sã i-l cânt Liei,

dar uitãtura ei „gingaºã” îmi îngheaþã gama muzicalã pe

buze.

Facem o abatere (la stânga) cãtre Dridu, comunã ºi ea

deþinãtoare de mânãstire; mai departe, Fierbinþii

colegului de facultate, folcoristul Alexandru Dobre. Eºec.

Strãbatem, în continuare, comuna Moldoveni, în timp ce

rememorãm drumul parcurs pânã aici. Periferia

Bucureºtiului, cu aºezãrile-satelit: Voluntari (azi oraº)

cu elanul patriotic disimulat în stâlpii de pe marginea

drumului tapetaþi cu inele tricolore de hârtie; Afumaþi,

cu noianul de depozite uriaºe, amprentã-cleºte a dragelor

noastre multinaþionale.

La Sineºti (20 de kilometri de Bucureºti) în parcarea

Popasului-cârciumã facem cunoºtinþã cu hoþii spãrgãtori

de maºini ºi tâlhari de oameni paºnici. Atacã în haitã – ºi

se retrag în pãdurea de alãturi. S-a agitat, disperatã,

lumea; au clãnþãnit televiziunile; au intervenit

autoritãþile. Maºini de Poliþie staþioneazã ameninþãtor

în parcare, asigurând nopþii liniºtea necesarã. A doua zi

se aude cã hoþii au dat încã o loviturã.

Trecem pe lângã Han cu vitezã sporitã ºi spaimã în

oase. Încerc sã leg cuvânt. Îi spun Liei – de fapt, îi repet

– cât de plastic a surprins ea tot acest periplu al nostru în

povestirea „Casã în lunã”, în urma cunoaºterii celor

câteva zeci, poate sute, de case vizitate. Nici una nu a

fost ca a bunicilor; atât de mult doritã, încât celor douã

personaje (literare) el ºi ea, o familie, nu le mai rãmãsese

decât sã-ºi facã una în lunã. Povestirea respectivã,

împreunã cu alte câteva, a apãrut în volumul „La poarta

cu doi tei ºi o stea”, în Editura Semne, 2018, înainte de

încheierea cãlãtoriilor noastre – reale, concrete,

dezamãgitoare.

Lia continuã sã priveascã prin parbriz ca printr-o

poartã spre alt tãrâm. Din care se deschid, ca niºte mãrgele

colorate, înºirate pe sfoara drumului: ªindriliþa, Lilieci,

Livedea, Moviliþa, Coºereni…

…ªi ne întoarcem la Bucureºti.

ªi mai trece un timp.

ªi vine momentul ãsta, în care Lia are inspiraþia

supremã: Harta! Datul cu banul. Fie ce-o fi. ªansa

hazardului. Sau a destinului – aud o ºoaptã timidã, de nu

ºtiu unde rãsãritã.

Cu ochii închiºi, Lia înfige degetul într-unul din

punctele hãrþii, al cãrei patrulater cu perimetrul de vreo

500 de kilometri îl parcursesem în lung ºi-n lat. Iar

degetul se opreºte tocmai pe cuvântul Moldoveni,

localitate aflatã la vreo 5-6 kilometri mai devreme de

Urziceni, pe stânga, cum vii dinspre Bucureºti, dupã ce

treci podul peste râul Ialomiþa.

…Punct (ne)ochit, punct lovit: Moldoveni. Ce nume

o mai fi ºi ãsta, tocmai aici, în mijlocul Bãrãganului?

Cine ºi cum sã-l fi adus? Rãmâne de cercetat.

Jurnal pur ºi simplu

De neamul moldovenilor… din Bãrãganul ialomiþean
1. Un deget pe hartã
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CÃRÞILE  SUDULUI (XIII)

„Oameni

fãrã însuºiri”

Existã în cartea pe care i-am
consacrat-o în 2015 regizorului

Mircea Daneliuc (Monsieur l’auteur sau lupul singuratic al
filmului românesc, editura NOI Media Print) un capitol despre
cãrþile semnate de acest artist  insurgent, unul dintre cei mai
reprezentativi pentru arta româneascã din ultima jumãtate de
veac. Intitulat Vãzul ºi litera, capitolul în cauzã punea în discuþie
specificitatea limbajului cinematografic în raport cu cel literar.

Cãci îndelungata practicã de scenarist a lui Daneliuc (toate filmele
sale sunt rodul propriei „gândiri vizuale” cum ar fi spus Pier
Paolo Passolini) avea sã fie valorificatã de autor în numeroasele
cãrþi de povestiri, nuvele ºi romane precum Marilene, Apa din
cizme, Strigoi fãrã þarã (toate din 1999), Petru ºi Pavel (2003),
Cele ce plutesc (2009), Bãiatul fãrã sprâncene (2012), Ca un
grãtar de mici. Un picior de plai, cu ºpiþul (2013).

Punctul de plecare al acestui elan epic l-a constituit, fãrã
îndoialã, Pisica ruptã, romanul autobiografic ºi intens confesiv
din 1997, distins la timpul potrivit cu Premiul pentru cea mai
bunã carte a anului de cãtre Asociaþia Scriitorilor Profesioniºti.
Iar dacã ASPRO a dispãrut între timp, proza lui Daneliuc a
continuat sã existe ºi sã configureze un teritoriu narativ plin de
originalitate, în care vieþuiesc oameni de tot felul, cei mai mulþi
fãcând parte din categoria sufletelor neînsemnate ºi care suportã
presiunea unei istorii nedrepte, dezarticulatã moral (ºi ca urmare
imoralã) revãrsându-se asupra unui neam învãþat sã ducã-n
spinare toatã obida.

„Domnule, ãsta-i poporul, altul n-avem, nu-i vina lui cã-i aºa,
l-a turtit istoria pe care-a avut-o, romanii, turcii ºi restul, trezeºte-
l, pânã ºi la imn se îndeamnã; nu existã alternativã”.

Citatul e luat de la pagina 138 a noii sale cãrþi de „prozã mai
mult sau mai puþin scurtã” apãrutã la Polirom (2018) sub titlul
Cele mai tâmpite momente. Un titlu ce m-a fãcut sã mã gândesc
cã pentru Emil Cioran – de exemplu – salvarea naþiei noastre s-
ar fi datorat unor „momente inspiraþionale”, care se pare cã fac
parte din destinul nostru istoric. Faptul nu exclude, desigur,
apariþia multor momente penibile, cel puþin la nivelul existenþelor
individuale ale românilor. Ba unele pot candida la categoria celor
„mai tâmpite”. (Probabil cã un traducãtor american al cãrþii o va
înfãþiºa drept „the most stupid think in the world” pentru a
sublinia dimensiunea apocalipticã a tâmpeniei.) Oricum, pentru
cititorii fideli ai lui Daneliuc e limpede cã avem în distinsa-i
persoanã cel mai „corosiv” prozator modern, depãºind valoarea
epitetului acordat cândva de G. Cãlinescu lui Ion Creangã.
Oricum, de la nãstruºnicul humuleºtean, nimeni n-a acordat o
mai plasticã înfãþiºare „prostiei omeneºti” ºi cel ce va parcurge
cele cinci proze scurte – Aºteptând un agent principal, Boabele
unei pãstãi, Cele mai tâmpite momente, Pe întuneric, cu ochii la
ceas, Vrabia – va pãtrunde într-un veritabil panteon al neputinþei,
clãdit de „mândra lume nouã” a democraþiei originale pe locul
mausoleului comunist al supunerii.

Planul inept al fiului unei familii de pensionari de a cultiva în
subsolul blocului lor din inima Bucureºtiului o „plantaþie” de
marijuana este nu doar temerar, ci ºi „tembel”. Soldându-se cu
arestarea unora dintre practicanþii noului tip de agriculturã ce
devine din ce în ce mai atractiv, inclusiv pentru oameni ce fac
parte din structurile de forþã desemnate sã împiedice fenomenul.
(Cazul unui ofiþer de la Arad sau Oradea a devenit foarte cunoscut
datoritã înfãþiºãrii sale la televiziuni.) De fapt, cel mai adesea,
Daneliuc porneºte de la subiecte oferite de viaþã – precum cel al
delabrãrii unui bloc de locuinþe din Cotroceni, ca urmare a

lucrãrilor efectuate de Metrorex sau prezenþei la ºcoalã a unui
elev ce þine-n ghiozdan o grenadã.

O experienþã transoceanicã a naratorului începe bine, cu
acceptarea invitaþiei unui fost coleg de armatã sã rãmânã la el,
deºi existau ºi alte oferte de gãzduire din partea unor români
stabiliþi în America. Prezenþa insistentã a unei vrãbii ce marcheazã
zilnic ferestrele apartamentului din Manhattan conduce inevitabil
la deteriorarea relaþiei oaspetelui cu familia camaradului de cândva.

Cât despre cea mai dezvoltatã dintre prozele incluse-n volum
(Cu ferestrele bine închise) avem de-a face cu prezenþa unui
personaj ce se manifestã cu vigoarea parfumului lui Patrick
Suskind, chiar dacã în cazul de faþã el este emanaþia unei gropi de
gunoi de la marginea capitalei româneºti, învãluind vieþile
nevolnice ale citadinilor incapabili sã opreascã prin demersurile
lor ecologiste mecanismul unei grandioase afaceri, cu interese
transnaþionale. Imaginea olfactivã este atotcuprinzãtoare ºi
prozatorul o înfãþiºeazã cititorului prin reacþiile domnului Pop,
Doru Pop, eroul nuvelei, care, expus atacului permanent al exalãrii
ordurilor, ajunge sã-ºi modifice pânã ºi structura morfologicã,
ajungând sã adulmece aerul fetid prin pavilionul urechii: „Nici
nu se mirã prea mult, pentru cã organismul compenseazã când e
încolþit, iar între auz ºi olfacþie e o legãturã subtilã, studiatã ºi de-
o medicinã aparte; nu vreau sã spun aici cã mirosea cu timpanul,
dar devenea conºtient olfactiv la un þârâit, un tinitus fin care-l
anunþa cã este împresurat de lanþuri moleculare gazoase”.

Nu-i de mirare deci cã sub presiunea unor astfel de „tâmpite
momente” ale vieþii sociale se produce transformarea omului

într-un alt regim antropologic. Din pãcate, unul involutiv.

Proza unui poet

Ca unul care am urmãrit cu interes prezenþa în publicaþiile
culturale a poetului Radu Cange (pseudonimul lui Gheorghe
Rãducan, nãscut la 1 august 1943 în comuna Piua Petrii, judeþul
Ialomiþa), am citit cu aceeaºi plãcere ºi prozele din noua carte,
purtând drept titlu segmentul esenþial al unei balade villoneºti,
evident cea despre „la grosse Margot”. Cartea aceasta de peste
300 de pagini (editura Sfera, 2018) este departe de a fi sediul
unor pagini erotice, lascive ori incandescente, dupã cum ne-ar
îndemna sã credem amintitul titlu împrumutat de la marele poet
francez care, în vestita Ballade des pendus, ne asigurã cã „De
notre mal personne ne s’en rie / mais priez Dieu que tous vous
veuille absoudre!” („de-al nostru rãu, nu-ºi batã nimeni joc / dar
Domnului sã-i cerem îndurare!”).

Am simþit nevoia sã fac acest „détour”, deoarece pe coperta a
IV-a a cãrþii se aflã un fragment cât se poate de potrivit pentru
înþelegerea atmosferei generale a povestirilor lui Radu Cange:
„Plecam. Hoinãream pe strãzi, buimac, prin parcuri, pe malurile
râului, unde îmi strigam suferinþa, prin locuri pustii ºi prin cartiere
mãrginaºe. Mã pierdeam sau îmi pãrea cã mã pierd în zborul
pãsãrilor ºi în diafanitatea norilor, în ploi torenþiale ºi prin viscole,
pânã când deveneam naturã ºi dumnezeu”.

Cele treizeci ºi patru de povestiri (ultima, Case de apã e
prezentatã drept „piesã în douã acte”) poartã în ele ceva din
„comportamentul” descris câteva rânduri mai sus. Vaganþa
(hoinãreala pe strãzi), imprecizia în percepþia realitãþilor ambiante
(buimãceala), clamarea tristeþilor („îmi strigam suferinþa”),
rãtãcirea realã sau simulatã („mã pierdeam sau mi se pãrea cã mã
pierd...”), transformarea materialã ºi spiritualã („pânã când
deveneam naturã ºi dumnezeu”).

Autorul îºi desfãºoarã eroii în acest perimetru în care vocea
naratorului este una foarte sigurã, dovadã cã preocupãrile lui
Radu Cange în ograda prozei sunt ceva mai vechi. Un roman din
2005, Paznicul muzeului ºi un altul din 2014, Calistrat Taxidis –

ce a cunoscut mai multe ediþii – constituie dovada preocupãrii
epice de amplitudine.

Ceea ce aduce nou volumul de povestiri Trupeºa Margot este
ºtiinþa secvenþialã a interceptãrii realitãþii prin mecanismul
memoriei. La un moment dat, un actor îi propune povestitorului
sã facã teatru, tocmai datoritã acestei însuºiri capitale. Dar acesta
refuzã, pãstrându-ºi amintirile pentru a da întrupare unei lumi în
veºnicã pendulare între ceea ce este ºi ceea ce ar dori ºi ar merita

ea sã fie.

„Limba mea veche,

sãlbaticã ºi floare”

Una dintre cele mai frumoase ºi exacte definiþii ale istoriei,
cititã de mine în tinereþe a fost aceea a lui Elie Faure. Marele
istoric al artei, medic ca formaþie, considera cã istoria este o
succesiune de sistole ºi diastole, funcþionând deci ca un cord
omenesc. Desigur, înaintea lui Faure existase teoria lui
Giambattista Vico despre „corsi e ricorsi storici”, despre acel
„du-te vino” al umanitãþii, repetitivitate obositoare în care epocile
de progres se amestecã nefericit cu unele de involuþie. Ca urmare
idealurile umane se ridicã ameþitor pentru a cãdea în genunea

primitivismului.
O carte de poeme scrisã de Nicolae Dan Fruntelatã ºi cu

ilustraþia copertei de Mircia Dumitrescu mi-a prilejuit rândurile
de mai sus. Ea se numeºte Scurt tratat de istorie contemporanã
(editura Semne, 2018) ºi elibereazã spre cititor gândurile unui
poet român care a trãit în ultimii ºaptezeci de ani împreunã cu
semenii sãi o experienþã istoricã ultragiantã, efect al înþelegerilor
dintre marile puteri aliate care s-au arãtat prea puþin sensibile faþã
de destinul popoarelor dintr-o anume parte a Europei. Tragedia
României începuse încã ºi mai devreme, din acea „zi de varã
pânã-n searã” când Ribbentrop ºi Molotov ºi-au strâns mâinile
peste trupul unei þãri ce urma sã fie mãcelãritã în abatoarele
istoriei: „Bãtrân eram când m-am uitat / în istoria þãrii mele ca
într-o fântânã / Se fãcea cã umbla printr-o margine de sat / cu
mama ºi tata de mânã / Spre Rãsãrit era un veac de sânge /
Bugeacuri de tãtari roiau spre noi / Dinspre Apus, o poftã teutonã
/ Ca o cãþea de fier lãtra apoi... (Fântâna cu ciuturã de lemn).

Fruntelatã e un poet din ce în ce mai preocupat de istoria
aceasta hrãpãreaþã ºi nesãtulã în care neamurile sunt înghiþite pe
nerãsuflate de marile puteri ºi în care existã ºi „primãvara arabã,
roza gruzinã” ºi pãcãliciul atomic ce ameninþã lumea cu apocalipsa
ºi putinþa armatã a unui lider gata sã-nºface un hanat întreg,
plimbat de la unii la alþii, gata sã soarbã orice mare neagrã spre a-
ºi întinde peste ea steaua.

Din fericire, pentru noi, ãºtilalþi, fie olteni ca Dan, fie nu,
existã încã pe lume cântecul lui Tudor Gheorghe ºi taragotul lãsat
în iarba Maramureºului de Mitru Fãrcaº, existã Fãt-Frumos din
Lancrãm (ºi din lacrimã, bine-nþeles), existã D. R. P. (ºtiþi voi
care, pãrintele lui F. ºi-al Vânãtorii regale, al zecilor de romane
ºi piese de teatru la fel de vii ca frunza-n primãvarã). Mai existã
niºte latinitãþi netrecãtoare, coborâte-n noi de Ovidiu ºi mai existã
destui poeþi „bolnavi de destinul / unei þãri mici, ca o plajã / la
þãrmul mãrii adormite sub pãmânt” – pre numele lor Adrian
Pãunescu, Grigore Vieru ori Nicolae Dabija, care ºtiu cã „Domnul
de Rouã rãspunde în limba latinã”.

Aceastã „latinie” superbã însufleþeºte cuvintele unui strãjer al
limbii române pentru care nu este pãcat pe lume mai mare decât

uitarea.
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Octavian Doclin (n. 17 februarie 1950, com. Doclin, jud. Caraº Severin) este absolvent al Institutului Pedagogic din Oradea ºi al Facultãþii de Filologie, specializare

(limbile românã-francezã). A lucrat ca profesor, referent de specialitate – Centrul Judeþean Caraº-Severin pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale;

preºedinte al Fundaþiei Cultural-Sociale „Octavian Doclin” Reºiþa; redactor-ºef al revistei „Reflex”, director al Editurii Modus (Modus P. H.) Reºiþa. Debuteazã editorial în

1970, cu volumul de versuri Ritmuri din Þara lui Iovan Iorgovan, dupã care urmeazã 44 de cãrþi (poezie, literaturã pentru copii, publicisticã, unele în ediþii bilingve). Dintre

acestea: Neliniºtea purpurei (1979); Fiinþa tainei (1981); Muntele ºi Iluzia (1984); Curat ºi nebiruit (1986); Cu gândul la metaforã  (1989); Ceasul de apã (1991); A te

bucura în eroare (1992); În apãrarea poemului scurt (1993); Climã temperat continentalã/ Temperate Continental Climate (1995); Agresiunea literei pe   hârtie (1996);

Esau (33 poeme). (1997); 47 Poeme despre Viaþã, Dragoste ºi Moarte/ 47 Poems about Life, Love and Death (1998); Poeme duminicale (1998); Între pereþi de plutã sau

Moartea dupã Doclin (1999); Dubla eroare (1999); Urma paºilor în vale (2001); Carte din iarna mea (2003); Locomotiva ºi vrabia (2006); Urna Cerului (2008);

Aquarius (2009); Sãlaºe în iarnã (2010); Doclinianã (55+5 poeme, 2010); Firul cu plumb/ The Plummet (2011); Sînge de viºin (2014); Baletul de noapte (2015);

Sãrbãtorile (2016); Rãsaduri (2017); Poeme libere (2018). A fost distins cu numeroase premii ale Uniunii Scriitorilor, Paleta de Cristal, Diploma Kunstlerpreis Europa

2004, acordatã de Nationale Kunstkolonie KRISTALL PALETTE Banat-Rumanien, Gãrâna (2004); Premiul „Eminescu” ºi Titlul de Cavaler al Ordinului Cultural

„Eminescu-1868-Oraviþa” (2006); Premiul „Tibiscus”, la Festivalul Internaþional de Poezie „Drumuri de spice”, Uzdin (Serbia, 2007); Premiul de Excelenþã al Municipiului

Timiºoara pentru poezie pe anul 2011; Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler (2004) acordat de Preºedintele României; Cetãþean de Onoare al municipiului Reºiþa,

2009; Distincþia „Senior al poeziei”, acordatã de Societatea Românã de Radiodifuziune – Studioul Regional RADIO REªIÞA, 2010; Distincþia „Senior al Culturii Caraº-

severinene” acordatã de  Ministerul Culturii ºi Patrimoniului Naþional, Direcþia pentru Culturã ºi Patrimoniu Naþional Caraº-Severin, 2012 etc. Este membru al Uniunii

Scriitorilor din România, al Societãþii de ªtiinþe Filologie din România, Filiala Reºiþa, al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România etc. Concentratã, percutantã, subtilã,

poezia lui Octavian Doclin nu poate fi descifratã la adevãrata ei amplitudine decât coborând în „subteranele” lirice docliniene, din a cãror lecturã poþi reveni tulburat, fiindcã

ce pãrea zâmbet fericit nu e decât rictus al durerii nevãzutului din fiecare. Dar câte frumuseþi poate naºte uneori durerea ascunsã, tãinuitã, netrucatã. (Victoria Milescu)

Octavian
Doclin

Mama

Îºi priveºte deseori mama

gherghinã înfloritã cândva

iederã a tatãlui sãu

astãzi tot mai puþinã

ºi atunci dar numai atunci

îºi scoate oglinjoara din buzunarul de la piept

pe care i-a dat-o în copilãrie

mama lui spre aducere aminte de rãceala

lutului reavãn

ori de lumina care-ºi fãcea loc

ca un sfredel în ochii lui

atât de nerãbdãtori sã vadã

ºi sã cuprindã lumea cu splendorile

ºi nenorocirile ei

(tot mai des visa la vârstele lui viitoare

cu cercuri tot mai ºterse în trunchiul

trupului sãu mergând ºi el spre împuþinare

dar tot mai vizibile pe fruntea lui

pe crucea tãiatã în douã de la jumãtate)

era copilul pentru care simþea ceva altfel

„nu mai scrie copile poezii cã te poþi tulbura la cap

ºi pocãieºte-te”, el îi rãspundea încet

„ºtiu mi-ai mai spus asta”

dar cãdea repede în subteranele lui

revenind plin de remuºcãri ºi angoase

fugea la ea odihnindu-ºi capul în poala ei

pocãit doar pentru o clipã

pleca însã pentru aceleaºi cãderi ºi reveniri

ºi tot aºa pânã astãzi când tot mai împuþinat ºi el

amintirea frumuseþii acelei flori de grãdinã

rãmâne enigma strãinului

a celui ce scrie aici

revenit copil pentru mângâierea

a douã mâini mult prea fragile.

Pãdurea

În copilãrie

adesea o însoþea pe Maica

la pãdure nu departe de uliþa

unde îi era casa

Maica se întorcea

cu un braþ de crengi uscate

aºezate pe cap sub care

era un ºtergar fãcut colac

iar el cu un lemn pe mãsura vârstei lui

aºezat numai pe umãrul stâng

astãzi înþelege de ce din când în când

îi curge sânge din nas

dar numai din nara stângã

ºi de ce i s-au pus ºase stenturi

tot la o pãdure numitã Verde

însã ce i se pare mai important acum

este cã poemul pe care îl scrie

în aceastã clipã se naºte pe o hârtie

dintr-un copac dintr-o altã pãdure

al cãrei nume a fost scrijelit

sub formã de cruce

pe inima unei vieþi anterioare.

Amantul

Aþi fost vreodatã

prin subteranele docliniene

ca sã cãlãriþi moartea moarte

adicã moartea virginã

nu n-aþi fost pentru cã

sigur v-aº fi vãzut

atunci de ce plângeþi de frica ei

cobor mãcar odatã pe lunã

în subteranele mele

(ehei în tinereþe o iubeam zilnic)

unde mã aºteaptã cu trupul ei

de tãciune sã ne iubim pânã la epuizare

doar în pielea goalã

aºa se face cã ori de câte ori revin

la suprafaþã

gol goluþ hainele oprindu-le la ea

ca sã fie sigurã cã voi reveni de fiecare datã

la chemarea ei

doar cu huo amantul morþii cu pieptul pãros ºi negru

mã apostrofaþi

fiindu-vã fricã sã mã arãtaþi

cu degetul.

Rãscumpãrarea

Pofta orgiilor

îi venea dupã ce luciditatea

îi orbea minþile

deºi ºtia cã vor urma

halucinaþiile care îl împingeau

pânã la liziera nebuniei

cu toate acestea

se lãsa în voia libaþiilor

cu plãcerea cu care copil fiind

se lãsa devorat de vise erotice

ºi experienþe

încã necunoscute misterioase

acum ruºinat la gândul

cã poate nu i-au fost îndeajuns

ºi invidios pe vârstele acelea

încearcã sã le suplineascã

rãscumpãrându-ºi voluptatea durerii.

Gândul ascuns

Acum

dupã atât amar de ani

în care te-am trãit

încât iatã am ajuns sã nu te mai recunosc

acum

când dupã atâþia zeci de ani

ai ajuns sã nu mã mai recunoºti

ne întrebãm: mã mai iubeºti

ºi fiindcã nici unul dintre noi

nu ºtie ce sã rãspundã

rãmâne doar gândul ascuns

dacã te-aº mai putea trãi

acum dupã ce mi-ai cunoscut trupul

por cu por

ne-am mai citi ºi înþelege poemele

scrijelate pe pielea noastrã

alta decât cea în care ne-am nãscut?

Ieºirea – Exodul – Rãpirea

Privea prin gaura cheii cãrþii descuiate

poemul

cum spalã picioarele cuvintelor

poemei

cu untdelemnul ºi vinul

ascunse de Pivnicer

în toþi anii stãpânirii Domeniului

de cãtre Stãpânul acum dispãrut

fãrã urmã

se spune cã la sfârºitul spãlãrii

Scribul fu vãzut plecând cu Cartea sub braþ

Dupã ce în zadar a încercat

Sã afle citind din ea

Ce a urmat

ªi de atunci nici de el

Nu s-a mai auzit ceva.

Punct ºi de la capãt
(avant la lettre)

Într-o viaþã de om

a adunat atâtea

poeme scurte

iubiri devastatoare

doxuri

monede de rouã

spunea cândva

cam pe la amiaza

vieþii sale de poet

când subteranele

îi erau atât de tinere

strãbãtându-le

de la un capãt la altul

fãrã odihnã

semn cã tendoanele picioarelor lui

erau puternice

mai ales pentru vârsta aceea

acum nu întâmplãtor

a gãsit punctul

dupã atâta miºcare

ºi dupã puþinã odihnã

îmbrãcat într-o platoºã nouã

de sudoare

se pregãteºte sã o ia

de la capãt.

Poemul pustiu

În timp ce înainta în scrierea lui

aproape de finalul fãrã punct

îºi dãdea tot mai mult seama

cã poemul pustiu

nu înseamnã neapãrat

poemul cãruia îi lipsesc cuvintele

cele în pârgã deplinã

în drumul spre coacere

nu

pustiul în poem

este eliberarea mâinii

de toxinele cuvintelor scrise pânã atunci.

Când...

Se rumenesc cuvintele poemului

se scorojesc

precum pita albã coaptã în þãst

moartã e grãunþa îmbãtrânit cosaºul

semãnãtorul de poeme

vrednic e când moartea vine

dacã vine fãrã ezitare

fãrã remuºcãri

las-o sã vinã.

Pânã când

A ajuns aproape bãtrân,

pânã când sã mai aºtepte

sã-i sece ura

sã i se usuce gelozia

cum veninul

din guºa ºarpelui muribund

cât timp memoria ta reactivatã

o ascunzi tot astfel

cum ai purta o hainã

roasã de molii la umeri.
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Rãsfoind numerele revistei de artã constructivistã Punct, îþi

dai seama cu multã uºurinþã de valoarea acestei publicaþii

avangardiste, apãrute la Bucureºti, care se înscrie între

importantele publicaþii europene ºi nu numai din domeniu.

Cu câþiva ani în urmã, la Muzeul de Artã

Modernã din Paris (Centrul Pompidou), în

cadrul unei mari expoziþii de avangardã,

muzeografii au alcãtuit un imens panou pe care

erau afiºate marile reuºite ale publicaþiilor

avangardiste. Între ele, bineînþeles, la loc de

cinste se numãra ºi Punct.

Nu se putea altfel pentru cã, la nivelul

anilor 1924-1925, revista a fost un organ

avangardist cât se poate de ospitalier nu numai

prin deschiderea paginilor sale la autori, fie ei

poeþi, critici, pictori, dar ºi cãtre publicaþiile de

sorginte modernistã-avangardistã de pe alte

meridiane. Aºa cã, în numãrul al zecelea, dar ºi în urmãtoarele,

vom întâlni prezentãri ale prestigioaselor tipãrituri Merz

(Hanovra), Block (Varºovia), G (Berlin), Feuilles libres (Paris),

ca ºi a altora, care, astãzi reprezintã diamante ale publicaþiilor de

acest fel.

Vorbind despre deschidere, în numãrul al

treisprezecelea întâlnim iscãlitura unui poet,

romancier ºi critic din zzona Bordeaux, Louis Emié,

care dedicã Helenei Kra poemul „Métamorphoses”.

În editura Kra, în 1924 ºi 1929 au apãrut primele

douã manifeste ale suprarealismului, operã a

pãrintelui curentului modernist, respectiv André

Breton. Autorul, pe care-l vom regãsi ºi în al

ºaisprezecelea numãr, cu acelaºi titlu ºi cu aceeaºi

adresantã a dedicaþiei, într-un poem scris în 1919,

tot la Bordeaux, unde s-a nãscut în 1900, la

maturitate devenind parizian (decedat în 1967), fiind

un literat foarte apreciat de cãtre J. Cocteau ºi Max

Jacob este publicat ºi în numãrul cincisprezece cu

un mic poem, „Cele trei lebede”, dedicat lui Louis

Durey. Ba, mai mult chiar, în economia unei

publicaþii de doar patru pagini, format A3, în acelaºi

numãr (15) publicã pe prima paginã o producþie

din anul 1918 intitulatã „Fumul unei þigãri”, pe

aceeaºi coloanã cu poezia „Cântece” semnatã de

marele avangardist Philippe Soupoult.

Citãm din poezia lui Emié un pios omagiu la

dispariþia epocalului Apollinaire: „Tu lisais.

Soudain, le silence/ s’approfondit. Plus graves

encore,/ tu murmuras cette cadence:/ Guillaume Apollinaire est

mort...”

În numãrul 14, cu titlul „Scrisoare din Belgia”, întâlnim un

articol intitulat „Peinture”, semnat de Georges Linze, un amic al

lui Iancu, care de altfel a trimis la expoziþia „Contimporanului”

(1924) o serie de gravuri. Valonul, care trãia la Liège, fiind un

fecund scriitor ºi animator al vieþii culturale din zonã, ca dovadã

cã a fost cel care a pus bazele revistei de avangardã Anthologie.

Prietenia cu marele artist Iancu ºi Contimporanul sãu este evocatã

în text, lãudând partea graficã a acestei reviste de primã mãrime

în constelaþia avangardistã europeanã.

De altfel, chiar pe prima paginã a acestui numãr al publicaþiei

de care ne ocupãm, în subsol este inseratã o casetã în care stã

scris: „Punct ºi Contimporanul sunt singurele organe de

avangardã româneascã”.

Influenþa lui Iancu este excepþionalã în Punct, deci, într-o

revistã, alta decât cea pe care o conducea – Contimporanul.

Un alt prieten al lui, dar de data aceasta veneþianul Alberto

Vianello, un futurist italian, publica poemul, în limba italianã,

„Tramonto”, în care exclamã: „Poeta, poeta dimmi che il tramonto

e bello!”

ªi ca sã continuãm cu amicii lui Iancu, semnalãm pe coperta

numãrului 12 textul în prozã ºi poezie al Alicei Bailly, elveþiancã

din Zürich, oraºul maturizãrii lui Iancu ºi al exploziei Dada,

unde a fost un actor principal, artistã, pictor, fondatoare a grupului

„Noua Viaþã”, funcþionând la Basel unde a participat ºi Iancu.

Acest Marcel Iancu, personalitate plurivalentã a culturii

româneºti avangardiste, era atât de preocupat de susþinerea artei

moderne pe pãmânt românesc, încât într-un trio, având asociaþi

pe Callimachi ºi Vinea (codirector la Contimporanul), au hotãrât

sã fuzioneze cele douã publicaþii sub numele Contimporanul,

care va apãrea augmentat, o datã pe lunã, lucru care se va ºi

realiza prin încetarea apariþiei revistei Punct (nr. 16, la 7 martie

1925) ºi materializarea prin editarea numãrului dublu 55-56 al

Contimporanului, apãrut în aceeaºi lunã.

Nu putem sã nu amintim colaborãrile lui Paul Eluard ºi

Philippe Soupault la aceste ultime apariþii ale Punct, ca ºi deplia

obiectivitate a redacþiei la cele mai recente apariþii occidentale.

Facem sublinierea cã în martie este amintitã publicaþia italianã

Alta tensione, apãrutã cu numai o lunã înainte, la Milano, un

„buletin de artã de avangardã” condus de Trenchi ºi Polidori,

având o hârtie orange, dar ºi o viaþã scurtã, doar douã numere.

Nu toþi vor putea edita multe numere, ca Liubomir Micici, prezent

în nr. 15 cu un eseu în limba germanã, despre Zenitosofie ºi

zenitism.

Revista Sud a prezentat pe larg periodicul Zenit ºi acest fapt

este notabil.

Avangarda de la „A la Z”

Florin COLONAª

Punct
revistã de literaturã ºi artã

constructivistã (IV)

Am comentat pânã acum participarea oaspeþilor. Aºa este

frumos, sã acordãm întâietate invitaþilor. Acum, însã, sã urmãrim

activitatea alor noºtri în ultimele numere ale Punct.

În primul rând aº sublinia participarea lui Iancu, atât cu texte,

cât ºi cu graficã. Revistele româneºti s-au impus pe plan mondial

prin aspectul lor grafic ºi la aceasta Iancu are o covârºitoare

contribuþie.

Dacã ne uitãm, spre exemplu, la cel de-al zecelea numãr,

constatãm cã pe fiecare paginã

existã o graficã realizatã în

gravurã în linoleum, tehnicã

extrem de folositã în epocã, mai

puþin astãzi. Cine sunt autorii

linoleumurilor? Marii artiºti:

Marcel Iancu, Victor Brauner,

Miliþa Petraºcu ºi Mattis Teutsch.

În numerele urmãtoare intâlnim

o serie de „Construcþii” ale lui

Iancu, dar ºi pe ceilalþi,

acompaniaþi cum nu se poate mai

bine de cãtre belgianul Victor

Servrancks, un pictor care a pus

umãrul la consolidarea modernismului european. Aceastã

filosofie a îmbinãrii textului avangardist cu grafica modernã a

fãcut ca revista Punct sã se impunã, fiind astãzi expusã ºi cotatã

în orice manifestare în care se vorbeºte despre avangardã.

Inteligenþa ºi clarviziunea redactorilor de la

Punct de a publica texte ale enigmaticului Urmuz

a completat fondul de aur al publicaþiei. Aºa se

întâmplã ºi în numãrul zece, unde este publicat

urmuzianul text al „Plecãrii în strãinãtate”,

încheiat prin surprinzãtoarea moralã: „De vreþi

cu toþi în timpul nopþii un somn în tihnã sã

gustaþi,/ Nu faceþi schimb de ilustrate cu cel

primar din Cârligaþi.”

Drept un rãspuns în aceeaºi gamã tonalã,

peste cinci ani, în „UNU”, mai precis pe afiºul

numãrului 32, cititorul este îndemnat sã nu

cheltuiascã „banii cu madam Burticã, ci sã

cumpere revista UNU”.

Colaborãrile poetice ale unui Ilarie Voronca,

ªtefan Roll, Ion Vinea, vin sã completeze în

mod fericit paleta marilor talente din fruntea

modernismului românesc prezente în paginile

publicatiei.

Trebuie sã mã opresc asupra unui aspect

absolut obiectiv din punctul de vedere al unui

cititor peste veac al publicaþiei. Cu toatã admiraþia

pe care o port pentru cel care a susþinut-o, pentru

cã cititorul este ºi un critic, trebuie sã observ cã

marea pasine pentru scris ºi teatru a lui Scarlat Callimachi,

stãpânindu-l, l-a subjugat ºi în ultimele numere ale revistei s-a

lãsat prada orgoliului, ocupând importante procente ale spaþiului

celor patru pagini din Punct cu producþiile proprii, dramaturgice...

Pe aceste argumente mã bazez când afirm cã desfãºurarea

dramaticã a piesei în ºapte tablouri „Zaïl-Sturm” a ocupat aproape

jumãtate din paginile ultimelor patru numere ºi nu a ajuns decât...

la al patrulea tablou. Oricum, piesa nu a fost prezentatã scenic ºi

aºa cum se subliniazã în fiºa sa din D.L.G.R., p. 26 (2008), a

fost „total lipsitã de ºansã sub raportul carierei scenice”, în timp

ce referitor la Punct se pune în evidenþã „gãsirea unor forme noi

de exprimare artisticã ºi contestarea literaturii conservator-

paseistã”.

Aceste considerente ne îndeptãþesc sã afirmãm cã o publicaþie

pãstoritã în anii 1924-1925 a reprezentat un „Punct luminos” în

publicistica româneascã, recunoscut pe toate meridianele culturale

avangardiste ale lumii.
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Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

Iniþial, gândisem acest articol cu un alt titlu:

Nasc ºi la Cartojanii Vlaºcãi oameni, parafrazând

expresia cronicarului. Ulterior, am gãsit de

cuviinþã cã acela n-ar fi acoperit sau poate cã ar

fi acoperit doar parþial un destin complex al

reporterului, eseistului ºi – mai nou – istoricului

cultural Neagu Udroiu.

Spun ºi scriu destin complex gândindu-mã

la polivalenþa preocupãrilor acestui neobosit

ºi inegalabil (citiþi incomparabil!) om de

culturã care a dovedit, prin tot ce a fãcut, cã

nu-i neapãratã nevoie sã te tragi dintr-o familie

de intelectuali, din spiþa unor mari nume din

istoria ºi cultura noastrã ori sã fi fost ºcolit prin

universitãþi ºi academii strãine ºi cu ºtaif pentru

a-þi împlini o vocaþie pe care þi-a hãrãzit-o Cel

de Sus. Când te cheamã talentul ºi o profesie

cãreia te-ai dedicat/te dedici trup ºi suflet, cum

se spune, nici sãrãcia, nici necazurile ºi nici

potrivniciile vremii, de orice fel ar fi ele, nu te

pot opri ºi nu se poate sã nu reuºeºti. Întâi ºi-

ntâi din acest punct de vedere, dar ºi din altele,

dl. Neagu Udroiu, ajuns acum la senectute,

retrãindu-ºi la cãldura cãminului amintirile ori

rãsfoindu-ºi în liniºte miile de pagini adunate

în atâtea cãrþi încât pot umple uºor câteva

rafturi de bibliotecã, poate privi cu bucurie ºi

seninãtate înapoi, fiindcã are numai lucruri ºi

fapte care de-a lungul anilor au fost adevãrate

cãrãmizi la construirea unei personalitãþi, pe

care o lumineazã atât împlinirile profesionale,

cât ºi o familie care l-a înþeles ºi i-a stat/îi stã în

permanenþã alãturi.

Am în faþã cea mai recentã apariþie (dacã

nu cumva, între timp, nu se va fi aflând o altã

carte în drum spre tipar) a d-sale: Semaforul

albastru (Editura Semne, Bucureºti, 2018).

Dornic sã-ºi sistematizeze textele cu exactitate,

autorul a alcãtuit un sumar pe cât de simplu, tot

pe atât de sugestiv: Satul, Oraºul, Þara, Lumea,

Pãreri, Biografie, Coperte, Documente, Chipuri

(cu materialul ilustrativ respectiv). De altfel, lunga

bibliografie de la finele volumului a fost

prezentatã nu cronologic, cum se face îndeobºte,

ci pe genuri (Reportaje din þarã, Pagini de jurnal,

Reportaje din strãinãtate, Eseuri) – fapt ce

înlesneºte parcurgerea textelor pentru viitorii,

potenþialii cititori ai d-sale.

Acest al patruzecilea volum al d-lui Neagu

Udroiu seamãnã ºi totodatã nu seamãnã cu multe

altele publicate anterior.

Sã ne explicãm.

Seamãnã prin verva ºi entuziasmul condeiului,

autorul implicându-se documentar, sentimental,

social în subiectul pe care ºi l-a propus – în cazul

de faþã alcãtuirea unui documentat reportaj bine

ºi puternic împãnat, pe alocuri, cu informaþii

dobândite din arhive publice ori de familie. Acest

„reportaj” alterneazã, nu multe pagini mai încolo,

cu notaþia directã, luatã „la cald” de ziaristul care

ºtie întotdeauna ce vrea, unde sã caute (instituþii,

localitãþi, oameni) ºi cu cine sã stea de vorbã.

Pretutindeni, în tot locul ochiul observã ºi

selecteazã esenþialul, carnetul de reporter ºtie ce

sã reþinã, aparatul de filmat, aºijderea, se

focalizeazã pe lucruri importante ºi care au a

spune ceva cititorului sau privitorului de mai

târziu.

Semaforul albastru (titlu inspirat, zice dl

Neagu Udroiu, ca al patrulea semnal cromatic,

datorat unui daltonism aparte) nu seamãnã cu alte

cãrþi, anterioare, ale autorului. Nu seamãnã prin

aceea cã este pentru prima oarã când autorul

recurge – ºi de ce n-ar fi fãcut-o, de vreme ce

avea suficiente elemente pentru a-ºi construi

textul! – la un reportaj despre sine. ªi nu unul

oarecare, ci un reportaj ce devoaleazã, pe de o

parte arborele genealogic al d-sale,  iar pe de altã

parte peripeþiile ºi avatarurile (fiindcã, fãrã

îndoialã, ele au existat!) ºcolare de la clasele

primare ºi pânã la cele superioare, dl. Neagu

Udroiu începând ca ucenic la „Uzinele Vulcan”

din Bucureºti, urmând o ºcoalã profesionalã în

domeniu ºi abia mai târziu obþinând diploma de

inginer în Metalurgie, potrivit cãreia a lucrat ca

specialist timp de doi ani (1964-1966), dupã care

a început o îndelungatã ºi fructuoasã carierã în

presã, în Radio ºi Televiziune, la agenþii de presã

ºi în sistemul editorial.

Demne de remarcat sunt generozitatea ºi

spiritul colegial în care au fost creionate unele

portrete, precum al celebrului om de televiziune

Tudor Vornicu, o mare personalitate a presei

româneºti, care prin anii ’80 ai veacului trecut ne

strângea în jurul micului ecran.

Neagu Udroiu, sau împlinirea unei profesii
Dupã evenimentele din Decembrie 1989 este

numit ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar

în Finlanda ºi Estonia, pânã în 2006, când se

pensioneazã.

Este aproape un truism sã spunem cã aceastã

carierã extraordinarã, neaflatã la îndemâna oricui,

i-a oferit prilejul unor documentãri de toate

felurile, fãcute – cele mai multe – la faþa locului,

în þarã ºi dincolo de fruntariile ei. E adevãrat, vor

mai fi avut ºi alþii aceastã ºansã, însã dl. Neagu

Udroiu este printre puþinii care ne-au oferit

mãrturii despre þãri, oraºe, locuri ºi oameni din

multe pãrþi ale lumii. Lãsând la o parte volumele

din ºi despre þarã, probabil mai lesne de elaborat

ºi de alþii, vom aminti câteva cãrþi care spun totul

despre cele patru zãri ale mapamondului, vãzute

ºi imortalizate de autor în reportaje ºi evocãri:

Reporter pe Mississippi, Lumea nouã – cinci

veacuri de singurãtate (La nord de Rio Grande

ºi la sud de Rio Grande), Români la nord ºi la

sud de Ecuator, China, dragonul pe roþi, Japonia

se scufundã?, Zãpezi din miazãnoapte

(Ambasador în Finlanda, Ambasador în Estonia),

Acasã la Moº Crãciun (Laponia).

Aºa cum o carte nu seamãnã cu alta, Semaforul

albastru, cum am scris mai sus, nu seamãnã cu

toate luate la un loc.

Aci dl. Neagu Udroiu realizeazã veritabile

pagini de roman, atunci când ne invitã sã-i

parcurgem paginile autobiografice. Venirea pentru

prima oarã în Bucureºtiul deceniului cinci

reprezintã un capitol nu numai de „culoare” (sunt

menþionate instituþii, fabrici, strãzi, parcuri etc.)

ci ºi cu o încãrcãturã sentimentalã. Oraºul de pe

Dâmboviþa, care-i va deveni apoi reºedinþa de

elev, student, reporter, diplomat, apare aci în toatã

nuditatea ºi sãrãcia lui de atunci, în toatã

austeritatea relaþiilor interumane din acel deceniu

pe care mai târziu comentatorii literari îl vor numi

„obsedant” pentru literaþi. Întemeierea unei

familii, apariþia copiilor, descendenþi ai autorului,

constituie un alt capitol scris cu cãldurã ºi cu

intensitatea momentului. El, capitolul cu pricina,

poate oricând deveni începutul unui roman care

s-ar citi cu mare plãcere ºi curiozitate.

Referitor la bibliografia d-lui Neagu Udroiu

se cuvine sã mai spunem cã într-o vreme în care

prea puþini dintre noi puteau cãlãtori în strãinãtate,

cãrþile d-sale erau pentru mai toþi românii

adevãrate ferestre prin care se putea privi

„Dincolo”, în Occidentul atât de anatemizat de

propaganda comunistã.

Perioada post-decembristã se „bucurã”, dacã

putem zice aºa (cel puþin la începuturile ei), de

însemnãri ºi comentarii echilibrate ºi în cea mai

mare parte a lor juste, fãcute din perspectiva ºi

prin grila anilor de dupã 2000-2015.

Semaforul albastru demonstreazã nu numai

cã „ªi la Cartojanii Vlaºcãi nasc oameni”, cum ar

fi zis cronicarul, ci faptul cã aceºtia ºi-au meritat/

îºi meritã pe deplin locul în istoriile culturale ale

României contemporane. Dl. Neagu Udroiu se

situeazã printre primii.
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Perioada fastã din istoria
României moderne, pusã sub
semnul intervenþiei providenþiale
a elitelor care i-au creat liniile de
demarcaþie, ducând la acea
exemplarã deschidere culturalã a
þãrii cãtre Europa ºi cãtre
universalitate, este în mod esenþial
legatã de numele lui Titu
Maiorescu, cel care a avut rolul
deschizãtorului de drumuri,

mentor strãlucit a generaþii întregi de intelectuali. Actul de
mentorat exercitat de Titu Maiorescu în domeniul literaturii, al
criticii literare ºi al filosofiei îºi pune amprenta asupra secolului
XX; puterea modelului ºi valabilitatea principiilor promovate
sunt ilustrate în epocã prin viaþa ºi opera celor care i-au fost
discipoli ºi prin cei care i-au devenit în timp adepþi, continuând
demersul constructiv. E. Lovinescu, în lucrarea „Titu Maiorescu
ºi posteritatea lui criticã”, aprecia: „Titu Maiorescu a înzestrat
spiritualitatea naþionalã cu acea conºtiinþã a unei categorii de
mari creatori care au pus temeliile literaturii române sub semnul
fast al Junimii”. Tributar moºtenirii maioresciene, se angajeazã
el însuºi la o vastã reconstrucþie culturalã, în prima jumãtate a
secolului XX, marcatã de consecinþele primului rãzboi mondial,
identificând factorii destabilizatori în „carenþa raþiunii, a logicii
ºi, în ceea ce ne priveºte, a esteticii ºi a maiorescianismului,
proclamat inactual”. Fascinaþia exercitatã de înaintaº este de ordin
moral: „Privim ca un miracol faptul cã, în mijlocul unei epoci de
bâjbâieli ºi de apartenenþe pur materiale, a unei dorinþi de parvenire
ºi de îmbogãþire, a unui politicianism fãrã moralã ºi a unei lipse
de culturã ºi de seriozitate ºtiinþificã, s-au gãsit câþiva oameni,
reuniþi numai de un mãnunchi de idei comune, cãpãtate în
universitãþi strãine ºi de o identitate de caracter, a cãrei notã
esenþialã a fost dezinteresarea”. Iar cea de-a doua jumãtate a
secolului XX, prin vocea autorizatã a noii generaþii de intelectuali,
legitimeazã ºi ea modelul maiorescian. Criticul literar Nicolae
Manolescu, în lucrarea „Contradicþia lui Maiorescu”, propunând
un mod nuanþat de receptare a personalitãþii antecesorului, fixa
complexitatea operei de construcþie ab initio: „Maiorescu are în
toate vocaþia începutului: la Institutul Preparandal, la Universitate,
în Parlament. Este ºi spiritul în care va scrie „Criticele”: propunând
principiile ortografiei, ale poeziei, ale criticii literare, ale dreptului,
ale culturii. Nu numai lingvist, sau critic, sau filosof: obiectul lui
e toatã Cultura.”

Cartea Titu Maiorescu în corespondenþã cu Ion Petrovici.
Completãri edificatoare, a istoricului literar Nicolae Scurtu,
apãrutã la Editura Ars Docendi a Universitãþii din Bucureºti în
anul 2017, conceputã în spiritul întoarcerii la model, exprimã
actul necesar de reverenþã, la împlinirea a o sutã de ani de la
trecerea în veºnicie a marelui dascãl ºi filosof Titu Maiorescu
(1840-1917), marcând evenimentul printr-un proiect cultural „de
restituire a unor mãrturii aparþinând lui Titu Maiorescu ºi
discipolului sãu, coordonat de dl. Acad. Alexandru Surdu” (notã
explicativã, pag. de titlu).

Prestigios profesor la Facultatea de Filosofie a Universitãþii
din Bucureºti, autor al unei opere ºtiinþifice impresionante,
Academicianul Alexandru Surdu a dedicat de-a lungul timpului
lucrãri ºi articole importante vizând disciplina logicii la Titu
Maiorescu ºi I. Petrovici, protagoniºtii cãrþii pe care o ºi
prefaþeazã. În textul introductiv „În loc de prefaþã” (p. 5-6),
Acad. Alexandru Surdu evidenþiazã efortul restaurator depus de
istoricul literar Nicolae Scurtu care „publicã integral scrisorile
celor doi cãrturari”, cartea având meritul „de a reliefa ºi detalia
prin articole, recenzii ºi note care completeazã fericit imaginea
publicistului ºi filosofului Ion Petrovici”. Un aspect inedit este
legat de doctoratul lui Ion Petrovici, primul din istoria
învãþãmântului superior din România care „a fost, în viziunea lui
Titu Maiorescu, o izbândã a ºcolii sale de cugetare ºi de folosire
a unui limbaj elaborat ºi abstract”. Dezbaterile ºi reacþiile pe care
le-a determinat în rândul contemporanilor, îndeosebi Gh. Bogdan-
Duicã ºi D. C. Nãdejde, constituie un aspect la fel de important
al „completãrilor edificatoare” ale cãrþii.

Preambulul lucrãrii, cu portretul generic „Titu Maiorescu-
profesor de filosofie” (p. 7-8), fixeazã imaginea celui care a fost,
timp de cinci decenii, profesor de Logicã ºi Filosofie la
Universitãþile din Iaºi ºi Bucureºti. Se adaugã „Câteva precizãri
necesare” (p. 9-10), din care aflãm informaþii despre relaþia
maestru-discipol, dar ºi despre atmosfera de emulaþie spiritualã
a epocii, nelipsitã de conflicte ºi controverse, inclusiv în domeniul
ºtiinþei filosofiei. Sunt menþionaþi cei care „s-au iniþiat ºi format
la ºcoala lui Titu Maiorescu”: C. Rãdulescu-Motru, P.P.
Negulescu, I. Rãdulescu Pogoneanu, Mircea Djuvara, G. Aslan,
Ion Petrovici, D.C. Nãdejde ºi alþii care „au contribuit, prin
articolele ºi cãrþile lor, la fundamentarea unei noi discipline în
învãþãmântul românesc”. Dintre aceºtia, Ion Petrovici (1882-
1972), „unul dintre cei mai instruiþi discipoli”, el însuºi „dascãl
autentic, filosof ºi memorialist, dintre cei mai creditabili”, a fost
acela care s-a îngrijit sã schiþeze imaginea mentorului, vãzut ca
„un sacerdot lucid ºi profund”.

Structuratã riguros pe secþiuni: „Epistole cãtre Ion Petrovici”;
„Ion Petrovici- Corespondenþa cu Titu Maiorescu”; „Epistole de
la Ion Petrovici”; „Articole din Revista Der Gedanke”; „Articole
ale lui Ion Petrovici” ºi „Câteva opinii despre cartea lui Ion
Petrovici”, vasta lucrare se încheie cu o „Bibliografie” ºi
„Facsimile” care oferã imaginea elocventã a epocii situate sub
incidenþa spiritului maiorescian.

Prima parte, semnificativã pe plan istoric, literar ºi filosofic,

cuprinde corespondenþa „identificatã pânã acum”: nouã epistole
redactate de Titu Maiorescu ºi unsprezece aparþinând lui Ion
Petrovici; ele acoperã perioada 1904-1912. Scrisorile redau un
cadru general al epocii de certã deschidere culturalã a României,
prin exponenþii ei strãluciþi, formaþi la universitãþi europene ºi
întemeietori de ºcoalã româneascã, în domeniul vast al culturii ºi
filosofiei. Corespondenþa relevã totodatã un mod de a stabili
relaþia magistru-discipol, vãzutã de pe poziþia sobrietãþii obiective
ºi a cordialitãþii, nelipsitã însã de manifestarea sincerã a afecþiunii
reciproce, mai vizibilã în cazul lui Petrovici, mai reþinutã, cu rare
trãdãri de sentimente, în cazul lui Maiorescu, ceea ce nu ºtirbeºte
din „vibrãrile calde” pe care le-au întipãrit în sufletul tânãrului
discipol prelegerile, dar ºi sfaturile ºi îndemnurile maestrului.
Valoros document al epocii, scrisorile ne ajutã sã pãtrundem în
intimitatea persoanei, manifestã la nivel textual prin raportul
dintre formã ºi conþinut. Tonalitatea adoptatã ºi amploarea textului
indicã, în cazul lui Titu Maiorescu, un grad progresiv al
deschiderii afective, pe mãsurã ce tânãrul evolueazã în plan
intelectual, îºi câºtigã/afirmã independenþa. Prima scrisoare,
datatã 15/28 oct. 1904 (Bucureºti), exprimã aprecieri favorabile
ale lui Titu Maiorescu asupra lucrãrii „O problemã filosoficã”,
semnatã de Ion Petrovici, recomandarea având în vedere faptul
cã „este scrisã în cea mai bunã limbã româneascã” (...); dovedeºte
o deplinã pãtrundere a teoriei idealiste (...); este o încercare
originalã de a duce explicarea ºi aplicarea cunoºtinþei omeneºti,
cu un pas mai departe” (p.11), textul fiind folosit de autor drept
prefaþã a cãrþii pe care o publicã la Editura Socec în anul 1904.
Foarte importante sunt scrisorile nr. 4, 6, 7 ºi 8, care dau mãsura
preþuirii ºi afecþiunii arãtate de profesor discipolului sãu. Ele
adoptã formula de adresare: „Iubite d[omnu]le Petrovici” ºi
nuanþeazã formula de încheiere: „Cu prieteneascã strângere de
mânã”; „Al dumitale, bãtrâneºte ºi nu prea”; „Al d[omni]ei tale
cu afectuoasã considerare”. Urmãrind progresele înregistrate
de tânãrul care, la 26 de ani, este deja profesor conferenþiar la
Universitatea din Iaºi, atitudinea magistrului se schimbã. Dintre
cele nouã scrisori primite de la profesor, Ion Petrovici va alege
trei, pe care le citeazã în cartea „De-a lungul unei vieþi. Amintiri”,
capitolul „Corespondenþã cu Titu Maiorescu”, apãrutã la Editura
Pentru Literaturã, Bucureºti 1966 (capitol inclus în prezentul
volum la p. 20-24). Autorul octogenar mãrturiseºte aici: „Am
avut norocul sã fac parte din grupul restrâns de elevi cãrora Titu
Maiorescu le acorda un interes mai larg, îndemnuri mai frecvente
de a lucra, ºi pe care îi autoriza, atunci când se aflau în depãrtare,
sã-i scrie epistole informative cu observãrile ºi impresiile lor,
bineînþeles dacã acestea ieºeau oarecum din banal.” Citeazã un
fragment din scrisoarea nr. 4, în care Titu Maiorescu respinge
ideea destrãmãrii Imperiului Austro-Ungar, preconizatã de tinerii
animaþi de idealurile unionist-eliberatoare, ºi altul din scrisoarea
nr. 6, în care profesorul salutã profeþia fãcutã de tânãr, privind
reîntoarcerea lui în barou (retrospectiv, aceste „profeþii” sunt
privite cu îndreptãþit orgoliu de cel care a intuit corect sensul
istoriei). În ultima, scrisoarea nr. 7, importantã pentru formarea
tânãrului profesor, Maiorescu îi rãspunde lui Petrovici la cele
douã probleme ridicate de acesta, privind „curentul filosofic
preponderent” în Germania, pe vremea studiilor sale (toamna
anului 1858-iunie 1861) ºi „actualitatea kantianismului”. Citatã
aproape integral, scrisoarea evidenþiazã numele a trei profesori
germani, dintre care se distinge Karl Werder, cel care îl va sfãtui
pe Maiorescu sã se ocupe de Schopenhauer, pentru a ajunge
prin el la Kant, „Critica raþiunii pure”, „ca la un izvor ce va trebui
din nou desfundat”. Aflãm, din rãspunsul punctual al lui
Maiorescu, despre importanþa lui Schopenhauer care a produs
în timp „preponderenþa kantianã”, cu „înlãturarea lui Fichte,
Schelling ºi Hegel”, iar despre Hegel, cã acesta „a mai trãit, dar
nu în specialitãþi filosofice, ci (n.n.) prin ºcolari de-ai sãi foarte
însemnaþi în miºcarea culturalã a Europei între 1860 ºi 1890",
nominalizând aici inclusiv pe „socialiºtii Marx ºi Lassale” (p.
24). Rãspunsul include ºi preþioase recomandãri de lecturã: cartea
profesorului Tredelenburg („Logische Untersuchungen”), douã
articole despre Hegel (în revista „Der Gedanke”, vol. I ºi II), o
disertaþie asupra unei conferinþe a lui Maiorescu (rev. citatã, vol.
II). Temeinicia pregãtirii filosofice a mentorului este evidentã.

Cã Ion Petrovici a urmat recomandãrile lui Titu Maiorescu o
demonstreazã aplecarea spre studiul kantianismului, prin
aprofundarea filosofiei lui Schopenhauer. Va parcurge articolele
din revista „Der Gedanke”. Ele se regãsesc ºi în cadrul acestei
lucrãri, redate în limba germanã ºi în traducere (p. 41-72), cu
titlul: „Despre locul ºi menirea în prezent a filosofiei lui Hegel.
O cercetare din strãinãtate a lui M.J. Monrad” ºi „Prelegeri.
Logica hegelianã ºi a lui Rosenkratz ºi baza filosofiei istoriei în
sistemul filosofic al lui Hegel”, lucrare a lui F. Lassalle. Lectura
articolelor suscitã interesul ºi ne îndreptãþeºte sã apreciem
prezenþa lor în cadrul cãrþii.

Capitolul „Epistole de la Ion Petrovici” oferã, prin intermediul
celor 11 scrisori, o imagine a modului de instituire a raportului
maestru-discipol, ilustrat prin respectul explicit ºi calda afecþiune
a tânãrului faþã de ilustrul profesor. Formula introductivã este
aceeaºi, pe toatã durata corespondenþei: „Prea stimate domnule
Maiorescu”, cu utilizarea formei arhaice de superlativ, ca expresie
a reverenþei. Formula de încheiere, integratã în textul epistolar,
capãtã pe alocuri accente lirice ºi atinge veneraþia, precum în
prima scrisoare, la p. 26: „...rog, cu prilejul anului nou care
începe, pe Atotputernicul din ceruri, sã vi le restituiascã dânsul
(clipele de fericire, n.n.), ºi nu mai mari decât fusese acelea ale
mele” (prilejuite de audierea prelegerilor lui Maiorescu, n.n.),
iar la p. 33, în scrisoarea nr. 4, citim: „cu toatã cãldura de afecþiune
curatã care e îngãduitã sã se ridice de la mine pânã la

d[umnea]voastrã.”; la fel, la p.29: „Termin, stimate d[omnu]le
Maiorescu, rugându-vã sã primiþi expresia celor mai reale
sentimente din partea devotatului d[omni]ei voastre”.

Aºa cum se remarcã în articolul „Titu Maiorescu-profesor de
filosofie”, tânãrul Ion Petrovici urmeazã în Germania parcursul
strãbãtut de mentorul sãu care, „instruit temeinic ºi format în
severele ºcoli ale Apusului, precum cele din Viena, Berlin ºi
Paris (...), a avut, dintru început, vocaþia dascãlului...” (p. 7).
Aceeaºi grijã pentru exprimarea aleasã, structurarea logicã a
discursului, punerea ideilor sub imperativul raþionalitãþii,
predispoziþia pentru gândirea speculativã dublatã de aprofundarea
cunoºtinþelor de filosofie caracterizeazã scrisorile care prezintã
personalitatea în formare a viitorului profesor universitar. Ion
Petrovici audiazã în Germania, la Leipzig, pe Wilhelm Wundt
(1832-1920), creator al psihologiei experimentale ºi al psihologiei
sociale, urmând concomitent cursurile de limba germanã ale
lingvistului Gustav Weigand (1860-1930), cel care a întemeiat ºi
condus Institutul de Limba Românã din Leipzig (scrisoarea nr.
2). În anul 1906 audiazã cursuri de psihologie ºi filosofie,
studiindu-i pe Kant ºi Schopenhauer (scrisoarea nr. 7). Preocupat
de evoluþia ºcolii ºi a ideilor filosofice germane, îi cere lui
Maiorescu sã îi vorbeascã despre atmosfera universitarã
cunoscutã de acesta în anii de studiu. Dã curs recomandãrilor de
lecturã, dar nu ignorã sfaturile privind vizitarea obiectivelor
culturale din oraºele germane. Cu entuziasm, Ion Petrovici face
expuneri amãnunþite despre muzeele ºi palatele vizitate,
spectacolele de operã ºi balet vizionate (în Viena, Dresda, Leipzig
ºi Berlin), adãugând impresii critice care vãdesc o ºlefuire a
gustului artistic, sub influenþa marii culturi. Nu este strãin nici de
suflul revoluþionar ce cuprinsese Europa: ca orice tânãr intelectual
român, aflat la studii în Occident, ia contact cu miºcarea de
emancipare a naþiunilor, preconizeazã destrãmarea imperiului
austro-ungar al cãrei declin îl simte planând asupra casei
Habsburgilor (v. scrisoarea nr. 2). Iar în scrisoarea nr. 11, trimisã
din Iaºi, exprimând idealul reîntregirii þãrii, pe care îl doreºte
„fãrã târguialã exasperatã”, ca ºi Unirea Principatelor, deja
înfãptuitã, se adreseazã lui Titu Maiorescu (Ministru de Externe
pe atunci) ºi îi cere, în numele tinerimii pe care acesta a iubit-o ºi
a înþeles-o, „sã nu se piardã aceastã ocazie unicã”, sã acþioneze
pentru „strãmutarea graniþei dobrogene”, cu argumentul cã
intervenþia „satisface atât siguranþa graniþei noastre, dar mai
reprezintã ºi o umbrã de expansiune a teritoriului Þãrii Româneºti.”
(p. 39). Discursul persuasiv al tânãrului care vorbeºte în numele
generaþiei sale se încheie cu o metaforicã urare de succes: „Termin,
urându-vã (...) cel mai desãvârºit succes, adãugând, la bogata
d[umnea]v[oastrã] cununã ºi piatra nestematã a gloriei politice.”
(p. 40) El însuºi deþinând demnitãþi politice: Ministrul Lucrãrilor
Publice (1921); Ministrul Instrucþiunii Publice (1926-1927);
Ministrul Culturii Naþionale (1937-1938); Ministrul Culturii
Naþionale ºi Cultelor (1941-1944), Ion Petrovici îºi aratã de
timpuriu vocaþia de politician, slujitor devotat al patriei.

Dialogul epistolar urmãreºte ºi activitatea publicisticã a
tânãrului, implicarea în polemicile timpului. În scrisoarea nr. 3/
Leipzig, 12 ian. 1906, solicitã lui Maiorescu publicarea în ziarul
„Epoca” a articolului ºtiinþific „Spirit ºi corp”, replicã la „Întâia
tezã românã pentru doctorat în filosofie”, scris de C. Bogdan-
Duicã, iar în scrisoarea nr. 5/Leipzig, 5 feb. 1906, îi mulþumeºte
aceluiaºi, pentru recomandarea de a-l trimite spre publicare la
„Revista Generalã a Învãþãmântului”, în care apãruse critica la
adresa tezei sale de doctorat. Foarte interesantã este ºi scrisoarea
nr.9/10 nov. 1906, cu relatãri despre atmosfera în care este
întâmpinat întâiul curs de filosofie al lui I. Petrovici, întors la Iaºi
în toamna anului 1906. Recursul acestuia la principiile de
încordare a voinþei în faþa încercãrilor de bruiaj ale sãlii, prin
preluarea preceptului maiorescian „Nu sunt studenþii pentru noi,
ci noi pentru studenþi!”, ca ºi recunoaºterea sprijinului oferit de
profesorul Theohari Antonescu (fost student al lui Titu
Maiorescu), demonstreazã elocvent puternica înrâurire a
mentorului asupra discipolilor sãi.

Articolele din partea finalã a cãrþii, semnate de Ion Petrovici:
„Spirit ºi corp”; „Cu privire la Manasse”; „Rolul ºi însemnãtatea
filosofiei”; „Criticã de afirmaþii ºi insinuaþii”; „Pãrerea «celei din
urmã cãrþi » ºi ºtiinþa de autoritate” , la care se adaugã Gh.
Bogdan-Duicã: „Întâia tezã românã pentru doctorat în filosofie”
ºi D.C. Nãdejde: „Paralelismul psihofizic în metafizica românã.
Studiu de patologie literarã” (el semneazã ºi „O epistolã a unuia
dintre discipoli” adresatã lui T. Maiorescu), reprezintã o contribuþie
însemnatã la cunoaºterea gândirii filosofice europene ºi a modului
de interpretare, în viziunea acestor exponenþi ai ºcolii de filosofie
din România, la începutul secolului XX. Replicile publicistice
sunt expresii ale complexitãþii vieþii culturale dintr-o perioadã
istoricã în care controversele cãpãtau forma duelului verbal,
mergând, de la elegante încruciºãri de floretã, pânã la atacuri
virulente (vezi polemicile lui E. Lovinescu). Conflictele ºi
tensiunile interne contureazã o imagine a epocii care fascineazã
în mod cert ºi astãzi prin verva scânteietoare, substanþialitatea
dialogului de idei ºi forþa argumentaþiei ºtiinþifice. De la distanþa
a peste un secol de istorie, uitate fiind animozitãþile, lectorul
contemporan este cucerit de bogata efervescenþã culturalã ce a
animat viaþa publicã româneascã, marcatã de figuri proeminente
ale culturii, ºtiinþei ºi politicii. Peste atâtea curente de idei ºi
pluralitate a punctelor de vedere, spiritul olimpian al magistrului
a vegheat statornic.

(Nicolae Scurtu, Titu Maiorescu în corespondenþã cu Ion
Petrovici. Completãri edificatoare, Bucureºti, Editura Ars
Docendi, 2017.)

Maria Stoica
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Nicolae Scurtu

Personajul cheie din

romanul Drumul cenuºii,

ziaristul Adrian Coman, se

înarmeazã cu un casetofon,

blocnotesuri ºi pleacã în

cãutarea cãpeteniei, bãnuim,

unei miºcãri de revoltã

împotriva  regimului

comunist. Suntem în anii de maximã duritate a dictaturii ceauºiste

ºi o astfel de anchetã nu este lipsitã de riscuri. Romanul se

deschide cu o paginã insipidã despre mândria de a construi, din

care nu lipsesc angajamentele pentru viitor. Limbajul de lemn,

frust, din cele câteva paragrafe copiate parcã din ziarele de partid,

plasate de Buzura ostentativ în deschiderea romanului, ar putea

sã descurajeze un cititor nepregãtit sã sesizeze capcana de tehnicã

literarã. Descoperim imediat cã scriitorul nu-ºi propune sã ridice

osanale muncii pe ºantierele patriei (o fãcuserã destui în anii de

glorie ai realismului socialist, unii o mai fãceau încã), ci sã arate

preþul condiþiei acestei  munci. Tehnica ,,fotografierii timpului”

la care recurge Buzura va impune în peisajul nostru literar genul

romanului nonfictiv, o noutate scriitoriceascã relativã, apãrutã în

urmã cu douã decenii.

În Drumul cenuºii personajul cheie, deºi ar avea toate premizele,

refuzã sã devinã erou. Ignorã riscurile anchetei pe care o iniþiazã,

de altfel, pe cont propriu,  iubirile care-i apar în cale îi complicã

viaþa, par un blestem, ostilitatea autoritãþilor o socoteºte fatalitate,

dar nu-l descurajeazã. Pe acest plan, povestea se complicã ºi

gazetarul-investigator va trãi chinuit de agresivitatea mediului în

care s-a trezit. Soarta persoanei în cãutarea cãreia se aventurase

rãmâne un obiectiv secundar al anchetei. Neîndeplinit, cum se va

dovedi, îi va permite, totuºi, sã atingã un alt obiectiv, mai important,

sã-l ajute în ,,intenþia de a aduna ceea ce numim biografii comune,

de a scrie acel roman nonfictiv prin care îmi propusesem sã-mi

rãscumpãr o micã parte din pãcatele mai vechi…”. Deci nu soarta

unui individ, fie el ºi cãpetenie revoluþionarã, îl intereseazã pe

autor, ci a comunitãþii oprimate pentru care se iscaserã revoltele.

Pãcatele individului! Care? Nu cãinþa pentru cine ºtie ce vinovãþii

personale îl apasã pe Adrian Coman, ci tortura gândului cã ar fi

putut participa, conºtient sau nu, la  vinovãþiile  acumulate în

acele biografii comune:. ,,Uneori eram vinovat nu numai de

situaþia din jur, ci ºi de soarta negrilor din Africa de Sud, de

foamea din Sahel, de pistruii ei (ai iubitei ivite pe drumul cenuºii).

Ideea de curaj este invocatã ca o dezertare de la civism: ,,Mulþi n-

au curajul sã afirme un banal adevãr ce contravine puterii…”.

Sã ne oprim la încã un episod, semnificativ pentru neliniºtile

gazetarului-investigator. La cel despre holocaust, pentru a ne

limpezi trucul literar la care a recurs Buzura în deschiderea

romanului, când vorbea de munca celor care pregãteau ,,drumul

ascendent spre mai bine, spre fericirea ºi prosperitatea oamenilor

muncii, aceºti minunaþi constructori ai socialismului…”. În acel

timp, propaganda susþinea cã noi ,,suntem ºi faptele noastre”.

Istoria nu confirmã, iar cititorul va descoperi ironia lui Buzura,

se va convinge, odatã în plus, citind pagina consacratã unei

vizite la sinistrul lagãr de la Auschwitz. Dupã cum se ºtie, pe

poarta de intrare spre cuptoarele morþii, nemþii scriseserã ARBEIT

MACHT FREI. Munca te face liber. Sãpate în zid, cuvintele îi

par gazetarului-investigator - scriitorului, adicã - ,,un blestem

deasupra libertãþii pãzite cu sârmã ghimpatã”,  o torturã:

,,Doamne, oare unde sunt? Un coºmar pe care l-am târât cu

mine oriunde…De un timp încoace nu mã mai întreb cum au

suportat, cum au putut totuºi rãbda, deoarece mi-a fost dat sã

descopãr cu spaimã cã pentru a te revolta ai nevoie de o minimã

libertate”. Andrei Coman îºi luase singur  libertatea de a înþelege

lumea în care trãia. În cãutarea adevãrului va fi un om chinuit,

permanent nemulþumit, niciodatã dispus la compromis. O

sensibilitate potenþatã excesiv, desigur, dar în cazul eroilor lui

Buzura explicabilã. Aceºtia sunt torturaþi nu doar de teroarea

timpului, de ,,faþa surâzãtoare a morþii”, ci ºi  copleºiþi de teamã

ºi nesiguranþã. Ei merg pe drumul cenuºii sub care încã mai

mocneºte pârjolul.

Drumul cenuºii a apãrut în 1988 ºi, cunoscând ritmul în care

a scris Augustin Buzura, este de presupus cã gestaþia în laborator

a luat ceva timp. Cel puþin un an, dacã vedem în ciudatul personaj

Helgomar David (în cãutarea cãruia se aflã Andrei Coman) o

cãpetenie a revoltei anticomuniste de la Braºov, din 1988 sau a

minerilor din Valea Jiului revoltaþi în 1977 din aceleaºi motive

politice. Ambele miºcãri au oferit lui Buzura suficiente frãmântãri

pe planul creaþiei despre care exegeþii operei sale – Mircea

Iorgulescu, Mircea Martin, Ion Simuþ, Rãzvan Voncu, Paul Cernat,

Alex Goldiº, între alþii – s-au pronunþat elocvent ºi autoritar. În

aceste rânduri intereseazã problema romanului nonfictiv ºi

motivele pentru care Buzura a recurs la acest gen literar. Mã

feresc sã elogiez noutatea formulei. G. Cãlinescu construieºte

Scrinul negru pe pretextul cã materialul epic i-a fost oferit de

întâmplarea de a-l fi gãsit prin sertarele unei piese de mobilã,

ceva apropiat de materialul dobândit prin investigaþie ce face

substanþa romanului Drumul cenuºii. La Buzura nou ar fi faptul

cã foloseºte formula pentru a scrie un roman politic în perioada

cea mai durã a autocratismului ceauºist. Ancheta lui Adrian

Coman, în aceastã privinþã, este o sfidare directã a autorului

însuºi faþã de regimul totalitar. Mircea Iorgulescu socoteºte

romanul ,,un manifest incendiar”, iar Mircea Martin îl considerã

cel mai subversiv roman apãrut în România comunistã. Paul

Cernat vede, în ansamblu, romanele lui Buzura ca o operã

existenþialistã a proletariatului, expresie a unei acute crize a

conºtiinþei morale. Un proletariat surprins ,,de (o) captivitate

(continuare în pag. 11)
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Augustin Buzura – romanul
nonfictiv în literatura românã

sufocantã în cerc…”. Personajul principal spune la un moment

dat: ,,Nu ºtiu ce se va mai întâmpla, deocamdatã mi-e imposibil

sã mã concentrez, nu-mi pot aduna gândurile… De fapt, repet

niºte stãri vechi: am impresia cã mereu ºi mereu este ceva mai

important în afara mea decât în mine…”. În final, nu suntem

siguri cã Adrian Coman îl va fi întâlnit pe cel în cãutarea cãruia

pornise. Scriitorul se mulþumeºte cu rezultatul anchetei care i-a

oferit suficient material pentru a întocmi biografia comunã a

societãþii acelui timp. Formula romanului non fictiv l-a servit din

plin.

Numit în englezã non-fiction novel, iar în francezã roman non

fictionnel, istoriografia plaseazã începutul acestui gen odatã cu

apariþia, în 1957, a romanului Operación Masacre a jurnalistului

argentinian Rodolfo Wash, în care sunt denunþate represiunile

din perioada peronistã. Consacrarea genului i se va datora

americanului Truman Capote prin celebrul lui roman Cu sânge

rece (1966). Nu-i loc pentru detalii, dar sã spunem, totuºi, cã

spre deosebire de scriitorul american care declarã: ,,puþine din

scrierile mele sunt autobiografice”, Augustin Buzura se

(re)gãseºte în hainele  multora din eroii sãi literari. În Adrian

Coman  mai ales. Exegeþii constatã cã, în romanul nonfictiv sunt

integrate fapte reale, istorice sau biografice care prezintã interes

literar apropiat de cel al romanului de ficþiune. Ceea ce se întâmplã

în cazul Drumului cenuºii. Familia scriitorilor nonfictivi nu este

mare. Sã mai amintim un reprezentant de marcã, americanul

Norman Mailer cu Armatele nopþii în care este relatat, în detalii,

marºul de protest spre Pentagon, din octombrie 1967, împotriva

rãzboiului din Vietnam.

Criticii au cãutat în literatura românã o familie de scriitori în

care ar putea sã fie integrat Buzura, mai ales cu Drumului cenuºii.

Au fost invocaþi Camil Petrescu, Anton Holban, Mihail Sebastian.

Al. Piru trecea frontiera  ºi-l alãtura  grupului ,,noului roman

francez”. Cred cel mai puþin în aceastã apropiere mai ales cã

acest grup a refuzat romanul realist sau pe cel psihologic. De

altfel, reputatul critic Pierre de Boisdeffre, în O istorie vie a

literaturii franceze de azi (1958) reþine cu rezerve pe Jean Genet

(,,un mistificator al Rãului”), Roger Peyrefitte (ca discipol al lui

Anatole France), Roger Vailland (ca marxist), Julien Gracq (ca

profesor discret), Sammuel Beckett (scriitor care proclamã

moartea omului în cuvinte dezarticulate), Paul Gadenne (,,mort

de tuberculozã înainte de a deveni un mare scriitor”). Desigur,

Pierre de Boisdeffre (un admirator, de altfel, al literaturii române)

nu avea o viziune completã a grupului literar de la Paris,

transformat de Alain Robbe-Grillett într-o miºcare cu notorietate,

din care au fãcut parte Natalie Sarraute, Michel Butor, Claude

Simon, între alþii. Sã preþuim, mai degrabã, ideea cã Buzura a

fost evocat într-o astfel de companie. Locul lui este mai potrivit,

însã, în familia scriitorilor de romane nonfictive.

Biografia ºi opera poetului,
prozatorului, eseistului,
teologului, filosofului,
publicistului, traducãtorului ºi
memorialistului Nichifor
Crainic (n. 24 decembrie 1889,
Bulbucata, jud. Giurgiu – m.
21 august 1972, Bucureºti) nu
sunt cercetate ºi cunoscute de
tinerii istorici literari din raþiuni
diverse.

Dupã eliberarea,
condiþionatã, din detenþie,
poetul ºi profesorul Nichifor
Crainic nu izbuteºte sã-ºi
publice sau sã-ºi restituie nici
mãcar o singurã carte faþã de

alþi colegi ieºiþi din spaþiul carceral al României.
Este folosit ca instrument al propagandei comuniste ºi

colaboreazã, cu voluptate, în presa destinatã românilor din
strãinãtate, Glasul Patriei ºi Tribuna României, care aveau
misiunea de a sensibiliza pe unii conaþionali sã se reîntoarcã
acasã pentru totdeauna.

A scris enorm în paginile acestor reviste crezând cã, astfel, îºi
va putea salva opera literarã ºi filosoficã. Nu a fost cu putinþã,
oricâte demersuri a întreprins.

Dupã cincisprezece ani de detenþie, fãrã proces ºi condamnare
ºi dupã încã un deceniu, 1962–1972, de aºteptãri ºi iluzii, poetul
ªesurilor natale moare fãrã sã fie reabilitat politic ºi, mai ales, cu
o imensã tristeþe cã nu ºi-a restituit mãcar o parte a operei.

Posteritatea este la fel de apãsãtoare, de tristã ºi de iresponsabilã.
Câteva succinte biografice ºi unele reeditãri, parþiale, nu conving.

La trecerea în nefiinþã a lui Nichifor Crainic s-au rostit
emoþionante discursuri funebre, dintre care încredinþez, acum,
revistei Sud, pe cele ale lui Radu Gyr ºi Nicolae Crevedia, prieteni
ºi colaboratori apropiaþi ai marelui dispãrut.

Ele sunt elocvente ºi surprind aspecte esenþiale din biografia
fizicã ºi spiritualã a lui Nichifor Crainic.

*
Îndoliatã familie, triºti prieteni, mâhniþi colegi,

Îmi revine ºi mie, unuia din ultimii amici în viaþã ai marelui
dispãrut, mie, uneia din odraslele literare crescute între spicele,
grele de rod, ale Gândirii, amara sarcinã de-a picura, la cãpãtâiul
sãu, nu simple fraze, ci lacrimi cuvântãtoare.

ªi, dacã mi se iartã adânca emoþie de care sunt cuprins, iertatã
fie-mi, rogu-vã, ºi rãsturnarea faimosului dicton latin: De mortuis
nihil nisi bene, printr-un citat din Voltaire: Pour les vivants
certains ménagements, pour les morts, aucun, sau pre limba
noastrã: sã acordãm celor vii oarecare cruþare, dar morþilor,
niciuna!...

Îngãduiþi-mi, deci, ca sub protecþia ilustrului cugetãtor ºi istoric
francez, sã rostesc, în aceste clipe cernite, doar limpedele adevãr.

Tacã, în faþa majestãþii morþii, nu numai elogiile de complezenþã,
dar ºi ranchiunele personale, impostura criticã ori denigrãrile
pornite din biata nimicnicie omeneascã.

În urmã cu mai bine de doi ani, la sãrbãtorirea octogenarului
Nichifor Crainic, sub bucuria aniversãrii, s-a vorbit mult despre
el: poetul clasic, excelentul gazetar, înflãcãratul iubitor al
româneºtii sale þãri. Nu voi mai stãrui, aºadar, asupra bogatelor
daruri care i-au înzestrat condeiul, îndeajuns subliniate, ci voi
reliefa alte laturi ale complexei sale personalitãþi: scriitorul
generos, îndrumãtorul cãtre genuri literare, unele cu totul noi, iar
altele aflate în adormire, omul de vastã culturã.

Nu, durerea ce mã copleºeºte lângã sicriul veneratului meu
prieten, nu mã poate împiedica sã afirm cã Nichifor Crainic a
reprezentat, pentru cultura autohtonã dintre cele douã rãzboaie
mondiale, ceea ce reprezentaserã, în secolul trecut, un Ion Heliade
Rãdulescu, un Gheorghe Asachi sau un Kogãlniceanu:
stimulatorul fierbinte, nepãtimaºul încurajator de talente,
îndreptarul spre izvoarele româneºti de inspiraþie, neistovitul
îndrãgostit de valori artistice ºi literare.

Imprimând culturii naþionale propriul sãu elan spiritual, Crainic
a strâns, în jurul revistei Gândirea, aproape toate strãlucitele
talente ale generaþiei lui, de la Lucian Blaga la Ion Pillat, Vasile
Voiculescu, Adrian Maniu, Gib Mihãescu, O.W. Cizeck ºi alþii,
deschizând, larg, porþile publicaþiei autenticelor tinere talente,
indiferent de cromatica lor literarã sau politicã.

Generoasã, pana lui n-a ºovãit sã evoce pregnantele figuri
care înnobilaserã, cândva, cultura ºi arta româneascã, închinând,
deopotrivã, medalioane marilor scriitori dispãruþi ºi marilor pictori
contemporani. În paginile aceleiaºi reviste, Crainic, înnoitorul, a
creat ºi promovat eseul literar ºi filosofic, neabordat, pânã atunci,
în publicisticã noastrã, eseu de o rarã diversitate, de la propriile-
i studii de idei la acelea ale unor Blaga, Ion Petrovici, Tudor
Vianu, Basil Munteanu, Al. Busuioceanu, Petre Pandrea, D.
Caracostea, Brucãr, D. Stãniloae, V. Bãncilã, Dan Botta. Din
coloanele Gândirii au pornit desãvârºindu-ºi personalitatea,
erudiþi ºi cãrturari, istorici ºi critici literari ca G. Cãlinescu, Ovidiu
Papadima, Al. Dima sau filosofi ca V. Bãncilã, Mircea Eliade,
Const. D. Ionescu.

Poetul, eseistul, gânditorul s-a dovedit, simultan, un ager ochi
critic: sub avalanºa romanului ce tindea sã luxeze ºi sã înlocuiascã
proza scurtã, el a îndemnat la renaºterea nuvelei, rãmasã, câtva
timp, în letargie ºi reînviatã în periodicul sãu. Tot lui Nichifor
Crainic îi revine întregul merit de-a fi convertit vechiul
„semãnãtorism”, limitat la idilism edulcorat ºi la decorativ exterior,
în tradiþionalismul literar sprijinit pe specificul de conþinut, pe
tezaurul ideatic ºi spiritual, inedit, al etnicitãþii noastre. Totodatã,
departe de-a fi un „mistic obscurantist ºi fanatic”, aºa cum unii
ponegritori încearcã încã sã-l prezinte, autorul Nostalgiei
Paradisului a fost un subtil interpret al tradiþiilor metafizice
autohtone, ale cãror amprente le-a identificat în creaþia noastrã
folcloricã, iconografie, poezie, muzicã, plasticã, propunându-le,
în acelaºi timp, ºi artei moderne. El a instituit un moment de
gândire originalã, în peisajul filosofic românesc.

Cândva, aceste splendide însuºiri ale omului de realã culturã
ºi condei, nu vor mai fi expuse în simple afirmaþii orale, ci vor

POSTERITATEA LUI NICHIFOR CRAINIC
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restitui, cu justeþe, istoriei literare, ampla, minunata personalitate
a lui Nichifor Crainic, pe care, dacã nu-i aducem suficiente omagii
postume, nu avem nici destule lacrimi pentru a-l plânge, cum i s-
ar cuveni.

Despãrþindu-ne, cu inimile frânte, de scumpul ºi veneratul nostru
prieten, am vrea sã auzim, parcã, foºnirea holdelor din ºesurile lui
natale, murmurându-i: Ion Nichifor Crainic, fie-þi uºoarã þãrâna
adoratei tale patrii. Fii spic de grâu, ca grâul pe care l-ai slãvit în
stihuri, ºi pâine fii, ca pâinea sfântã pe care ai cântat-o!

Radu Gyr

*
Întristatã adunare,

Nichifor Crainic cel neostenit doarme. A adormit pentru
totdeauna. Încã cu mulþi ani înainte de ultimul rãzboi, manualele
ºcolare înserau biografia ºi opera sa. Cincisprezece enciclopedii
strãine i-au reþinut pânã acum numele. Copilãria poetului a fost
destul de trudnicã. Într-un interviu, pe vremuri, Nichifor Crainic
spunea: am ºi acum la mâna stângã cicatricea unei rãni adânci:
mã tãiasem cu secera! Noaptea, copilul se ducea cu caii în þarinã
sã-i pascã ºi întreaga lui fiinþã trãia înfioratã în cosmos. În clasele
primare a avut norocul unui învãþãtor „genial”, cum îl numea el.
Acesta era Constantin Spâniºteanu, unul dintre tinerii mari
entuziaºti ai lui Haret, cunoscut în miºcarea cooperatistã de pe
vremuri. Împins de braþul destinului, Ionicã pleacã desculþ la
Bucureºti, dã examen la seminar ºi obþine o bursã. Ca sã câºtige
bani pentru îmbrãcãminte, dã câte-o meditaþie în timpul verii.
Student la teologie, e tot strâmtorat: trãieºte tot din lecþii, dintr-o
sinecurã – fãcea contabilitate! – ºi din glasul sãu melodios,
cântând în strana bisericii Zlãtari, duminica ºi sãrbãtorile. Face
un timp, în condiþiuni tot precare, studii sacre ºi la Viena, unde se
împrieteneºte cu Lucian
Blaga. Cartea pe care am
învãþat-o ºi bruma ce sunt,
spunea el într-alt interviu, mi
se pare cã sunt o rãzbunare a
neamului de analfabeþi din
care mã trag.

Începe sã publice la
Luceafãrul de peste munþi,
apoi la Semãnãtorul ºi alte
reviste ºi e remarcat cu elogii
de Nicolae Iorga. Tânãrul
scriitor trãieºte apoi epoca
neutralitãþii, când opinia
publicã era dominatã de verbul
înãlþãtor al unor mari patrioþi
ca Take Ionescu, Nicolae
Filipescu, Delavrancea,
Octavian Goga ºi Nicolae
Iorga, toþi silind intrarea
noastrã în acþiune în scopul
dezrobirii provinciilor
sugrumate. Vine mobilizarea ºi
Octavian Goga se angajeazã
voluntar pe frontul de la
Turtucaia. În restriºtea
retragerii, niºte copii-cercetaºi
aþin pe Jiu cu fragedele lor
puteri inamicul. Una dintre
primele jertfe ale tragediei
noastre din 1916 era fiica
nefericitului poet ªt. O. Iosif,
autorul marºului La arme,
prefãcutã copila în bucãþi de bomba unui dirijabil german! Poetul
Mihail Sãulescu cãzuse, ucis de glonþ, la Predeal, sublocotenentul
Panaitescu-Perpessicius pierduse braþul drept în luptele din
Dobrogea. Doi generali, Dragalina ºi Poetaº, rãniþi, îºi pierduserã
viaþa. De asemenea, doi fii ai lui Petre Carp, ambii ofiþeri. Copiii
Olteniei ºi ai Teleormanului de câte 14-15-16 ani, în opinci ºi cu
câte o trãistuþã la spinare luau în ºiruri lungi, nesfârºite, calea
exodului spre Moldova. ªesurile natale ale lui Nichifor Crainic, la
Ghimpaþi, la Naipu, la Bãlãrii ºi pe Argeº, erau bãtute cu tunul! În
aceste zile, Nicolae Filipescu, acel bãrbat de foc, se stingea de
inimã rea în Bucureºti. Deºi ca teolog era absolvit de obligaþiunile
militare, în ceasurile acelea de tragedie naþionalã, poetul Nichifor
Crainic urmeazã steagul þãrii ºi slujeºte ca sergent-sanitar în spitalele
din Iaºi. La lumânarea de la capul câte unui muribund scria poezii
ºi articole pentru ziarul oficial România, condus de cãpitanul Mihail
Sadoveanu, îmbãrbãtând ostaºii care, devale la Oituz ºi pe linia
Mãrãºeºtilor, þineau piept unui puternic imperiu militarist
cotropitor! Un moºneag, Vlahuþã, pierdut sub cãciulã, într-un
palton gros încins cu o curea ºi cu un toiag în mânã, în iarna grea
din 1917, cobora în tranºee ºi-i îndemna pe ostaºi sã reziste!
Poetul Vasile Voiculescu, medic militar acum, îngrijea pe însângeraþii
de pe targã. O copilã tot de pe Jii, cãdea, viteazã, în fruntea unui
pluton. Acolo, în Iaºi, scrie Crainic în Memoriile sale, încã nedate
la ivealã, Nicolae Iorga ºi primul-ministru, chibzuind într-un birou
modest, erau surprinºi plângând adesea amândoi, soarta unei þãri
redusã la cele câteva judeþe ale Moldovei, încleºtatã în lipsuri ºi
decimatã, soldaþi ºi populaþie civilã, de tifosul exantematic. Ochii
aprinºi ai lui Delavrancea n-au mai apucat sã vadã izbãvirea ºi s-au
stins ºi ei, tot acolo, de jale.

„De-aºa vremi se-nvrednicirã cronicarii ºi rapsozii”. Aºa vremi
a trãit ºi din ele a ieºit ideologia lui Nichifor Crainic, cu rãdãcini
în sãmãnãtorism ºi mai ales în scrisul ºi toatã activitatea lui
Nicolae Iorga, cel care covârºea epoca. Semãnãtorismul el însuºi
ardea în flãcãrile lui Eminescu ºi toþi în opera Daciei literare, în

cronici, în toate faptele pãrinþilor cei mai din adânc.
Casa în care se nãscuse poetul se gãsea lângã primãrie, lângã

ºcoalã ºi bisericã, adicã în preajma celor trei principii care
rânduiesc viaþa noastrã pãmânteascã ºi cea veºnicã. Contactul cu
minunile naturii, priveliºtea atât de magnific solarã a câmpiei
muntene, dogorile ei, ºi seara cu un cer înfricoºetor de bogat în
aºtri, cerul care-l cutremurase atâta ºi pe Immanuel Kant, toate
acestea îi creaserã încã de mic lui Nichifor Crainic o sensibilitate
evlavioasã, la care s-au adãogat anii lungi de educaþie teologalã.
De unde a ieºit ºi poezia semnatã cu unul din cele mai fericite
pseudonime din literatura noastrã. Aceastã liricã e aceea a
„ºesurilor” „dulci ca lenea”, a „pãmântului” ºi a „darurilor” sale,
a datinilor, a petrecerilor robuste cu prietenii, a baladelor cu
haiduci, a dorului de viaþã, a dragostei de viaþã ºi cinstire a
strãbunilor, a legãturii fiinþei noastre intime, împãcate, cu cealaltã
patrie „de peste veac”, cu cerurile.

Limpede ca un cristal, alcãtuitã în general în strofe cu ritm ºi
rime perfecte, de o rarã puritate de sentiment ºi de expresie
modernã. Miracolul creaþiei artistice e mare, într-adevãr. Poezia
noastrã cunoaºte douã cazuri, când doi creatori ieºiþi din marea
umilitate, pictorul Nicolae Grigorescu ºi poetul repauzat din faþa
noastrã, au rãmas în arta lor cuminþi, puri, optimiºti. Tot astfel ºi
Coºbuc, fecior de simplu preot de sat ºi atât de încercat ºi el în
viaþã. Din ce fond de sãnãtate ancestralã s-a ales sufletul lor, care
n-a vãzut în lume decât puritatea, lumina, armonia, frumosul!
Nu arta care-i este net superioarã, ci idealul de bine, de frumuseþe,
de jertfã ºi omenie ºi le-a însuºit poate ºi de la Vlahuþã în preajma
cãruia a stat cândva.

Dupã aºezarea pãcii, în 1919, Nichifor Crainic colaboreazã la
ziarul Dacia, condus de Vlahuþã ºi Brãtescu-Voineºti. Face parte
din redacþia ziarelor Cuvântul ºi Curentul apoi, ºi scoate un ziar
al sãu personal, Calendarul, la care am fost ºi eu redactor. Între

atâtea campanii ºi probleme pe care le pune, e ºi aceea, curajoasã,
a putregaiului din jurul Coroanei, ceea ce îi atrage mânia fostului
monarh, Carol al II-lea, ºi întâia suspendare a gazetei. Faþã de
clasa muncitoare, a arãtat în articolele sale ºi în rubricile din
ziar, numai solicitudine. În februarie, 1933, când s-a-ntâmplat
grozãvia de la Atelierele Griviþa, Nichifor Crainic mi-a spus:
„Du-te, mã, ºi vezi ce-a fãcut sinistrul ãsta de Vaida!” (Vaida-
Voevod, lider naþionalist, era ºeful guvernului.) „Ia un fotograf
cu tine ºi scrie tot, tot, cum a fost”. Blestemând ticãloºia, 6
numere consecutive, am arãtat pe câteva coloane cu fotografii,
traiul amar al muncitorilor, cum s-a ajuns la conflict cu autoritãþile
ºi sângele care s-a vãrsat.

În 1922, preia conducerea revistei Gândirea, întemeiatã de
Cezar Petrescu la Cluj, ºi cu sacrificii bãneºti personale ºi
respectiva bãtaie de cap ºi pierdere de timp ºi interese, în cea mai
elegantã formã pe care a cunoscut-o publicistica româneascã, a
fãcut-o sã aparã regulat timp de 22 de ani. Gândirismul, studiat
astãzi în manualele de ºcoalã, predat studenþilor la Universitate,
înserat în istoriile literare cele mai recente, nu intrã în cãderea
mea sã-l discut în toatã amplitudinea lui; nu sunt critic literar,
apoi am colaborat ºi eu la revista care-a dat numele acestui curent.
În câteva eseuri, redactorul revistei, cãci aºa îºi zicea el, cu
modestie, pe ultima copertã, a schiþat câteva linii din noua orientare
a publicaþiei, care, spunea el, pleacã de la semãnãtorism, dar nu
îl continuã. Tradiþie, „dinamicã” înþelegem noi, nu paseism
romantic, solidaritate cu pãmântul patriei. Cultura trebuie sã
creascã organic pe fiinþa noastrã proprie, nu prin împrumuturi.
Organicitatea aceasta se gãseºte în creaþia popularã, în altarele
sãrace ale credinþei bãtrânilor noºtri ºi ea se razimã mai ales pe
oamenii satelor de unde mai târziu ºi ideea de etnicism.

Rebreanu ºi Lucian Blaga, în discursurile lor de intrare la
Academie, fãcuserã ºi ei „elogiul satului” ºi „þãranului român”.

De Gândirea ºi-au legat numele scriitori ca Cezar Petrescu,
Gib Mihãescu, Emanoil Bucuþa, Mateiu Caragiale, Tudor Vianu,

Lucian Blaga, Ion Pillat, V. Voiculescu, Adrian Maniu, Ion Marin
Sadoveanu, Aron Cotruº, O.W. Cisek, Ion Barbu, Victor Ion
Popa, Ion Petrovici. Tot din gruparea revistei mai fãceau parte
sculptorul O. Han ºi pictorii Steriade, Teodorescu-Sion, ªt.
Dimitrescu, Demian.

Concepþiile lui Nichifor Crainic nu erau strâmte, ci cu totul
cumpãnite. Dorea o bunã convieþuire între noi popoarele
conlocuitoare ºi cele vecine. Paginile Gândirii vorbesc despre
aceste colaborãri ºi vizitele pe care conducãtorul ei le-a fãcut la
megieºi. A fost atacat ºi a rãspuns. Era un ironist ºi un polemist
de rasã. Articolele ºi eseurile sale aveau o þinutã academicã ºi
prin limpezimea, curgerea, stilul ºi argumentarea lor, se þineau
într-o marmorã ºi un farmec de nespus. A combãtut întotdeauna
înjosirea scrisului prin mercantilism ºi expresia vulgarã. Ca ºi la
Eminescu, Caragiale ºi Vlahuþã, de neuitat rãmâne ºi altã
capodoperã: grafia, scrisul lui, întotdeauna cu peniþa Klaps, cu
rândurile drepte, literele uºor aplecate, o semãnãturã fãrã nici un
cuvânt ºters. Ce cap organizat, care se bucura ºi de o memorie
prodigioasã! Cãlãtorise în mai toate centrele de culturã ale
Europei, unde fãcea relaþii fructuoase þãrii ºi culturii noastre. În
cadrul revistei Gândirea a invitat în þarã sã conferenþieze ºi sã ne
cunoascã meleagurile mai multe personalitãþi strãine.

O altã activitate a lui a fost ºi aceea de conferenþiar la radio ºi
în mai toate oraºele þãrii, ani de-a rândul, dezvoltând peste o sutã
de subiecte culturale ºi literare, neplãtit de nimeni ºi pe cheltuiala
drumului proprie. Avea un gust desãvârºit în tot ce privea artele
ºi spectacolele.

Omul era modest. Se-mbrãca simplu. Douã-trei costume dacã
avea. Peste douã decenii a locuit într-o casã veche, într-un fund
de curte, pe Polonã, cu scânduri pe jos, dar cu pereþii încãrcaþi de
cãrþi ºi tablouri. E de necrezut, dar se hrãnea cu te miri ce. Umbla
mai mult pe jos. Într-un nor de fum de þigarã, ca un zeu, scria la

orice masã s-ar fi aºezat, de obicei la
redacþie, la o simplã masã de brad.
Orice vizitator, orice solicitator putea
sã-l întrerupã, firul era reluat apoi. Era
nãscut, blestemat parcã sã fie scriitor!
Acasã, primea zilnic în toate zilele ºi
la orice orã. Rar amfitrion ca el. Avea
o îndemânare ºi o naturaleþã fãrã greº
în relaþiile cu oamenii. La sfârºit
vizitatorul era de regulã poftit la masã.
Oricine i-ar fi fãcut un cât de mic
serviciu era rãsplãtit princiar. O armatã
întreagã de copii din cartierul Gãrii
de Nord unde locuia, sunt de câteva
zile foarte abãtuþi: Domnul Crainic nu
s-a mai arãtat în balcon, nici printre
ei, jos, sã le împartã bani ºi câte
dulciuri ºi bunãtãþi. Îi plãcea sã boteze
ºi sã cunune. ªi pe mine m-a cununat.
ªtia sã tachineze subþire ºi sã râdã tare,
generos.

Când a avut ºi alte înalte rosturi în
stat – secretar general la Arte, profesor
universitar ºi ministru, a ridicat
oameni care meritau, a înlesnit
instituþii ºi manifestãri de artã, a ajutat
cu discreþie, a þinut din scurt pe
colaboratori, a pãzit cu sfinþenie banul
public. Nu ºi-a ridicat în ranguri ºi
foloase prietenii, era ºi imposibil, cãci
erau prea mulþi.

În ultimul timp a scris la ziarul
Glasul Patriei, organul Comitetului

de repatriere a românilor de peste hotare. A depus aci timp de
câþiva ani mult zel. Era vorba ca fraþilor noºtri de peste hotare sã
li se punã sub ochi cifre, fapte, documente ºi fotografii înfãþiºând
grandioasele realizãri ale regimului socialist, mulþi s-au întors la
pãrinþii, la fraþii ºi la cãminurile lor, au intrat în câmpul muncii ºi
respirã, liberi, mirosul de salcâm, de tei ºi de mãtase de porumb
al patriei. O pensie, în sfârºit, de 3.500 de lei i s-a acordat de
cãtre Uniunea Scriitorilor din R.S.R. A scris neîntrerupt. Ultimul
sãu articol care urmeazã sã aparã curând în revista Tribuna
României, vorbeºte de o olteancã bravã de la 1848, fiica
generalului Magheru. Acasã, la capul patului, a lãsat un munte
de cãrþi ºi de publicaþii româneºti ºi strãine, pe care le citea. Se
bucura de câte ori vedea un articol despre þara noastrã ºi progresele
pe care le-a fãcut.

Pe linia celor care au ostenit pentru þara ºi poporul acesta,
Nichifor Crainic, marele poet ºi gânditor, se înscrie ca un tot atât
de mare învãþãtor de neam. Ridicat de pe o prispã sãrmanã, prin
merite ºi sârguinþe proprii ºi numai proprii, pânã în vârful
piramidei sociale ºi pânã la Academie, ºi-a înãlþat, singur, ca
Horaþiu, un monument de bronz nemuritor.

A murit în somn, adicã visând. Visând o Românie de sine stãtãtoare,
liberã, muncitoare ºi cuminte, aºa cum o pronunþã mereu fiul ei cel
mai vrednic ºi mai dârz, Nicolae Ceauºescu. În gloria acestei þãri ºi
acestui neam, cel care se odihneºte între flori ºi-a risipit cu patos ºi
dezinteres toatã viaþa. Tãrâmul patriei îi va fi uºor.

În ce mã priveºte, lui, lui Nichifor Crainic, naºului meu literar
ºi religios, maestrului ºi prietenului, îi cer iertare pentru ce-l voi
fi mâhnit cândva, ºi ºtiu cã l-am mâhnit, iar în aceste clipe
sfâºietoare, îi aduc ºi durerea pãmânturilor ºi cerurilor noastre
largi, de pe Vlaºca, natale.

Nicolae Crevedia

Notã: Originalele acestor discursuri funebre, inedite, se aflã în

biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.
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Serban Codrin,

„la mine-n câmpie / sângele
animalului doborât / nu curge
peste iarbã / n-o murdãreºte /
ci-i absorbit curat ºi fãrã însemn
/ de rãzbunare în adânc / de
freatice ape // ...ºi nici Iisus
Hristos / nu avea cum sã fie
rãstignit / în câmpie.”Cine a
scris aceste versuri? Probabil
nu un „poet” ci mai mult, o
mânã a cuiva, deprinsã nu cu
arma, ci cu floarea ca o armã.

ªi, la fel de elocvent:
„vorbesc omului din faþa mea/
din literã în literã, pas cu pas /
urmãrind dunga orizontului /
întru prietenie, întru poezie/ ºi

el mã acceptã// fost-am Doamne / gând la gând cu bucurie!”
Versurile nu ar trebui rupte de contextul realizat de autor,

pentru cã ar deveni aproape de neînþeles izolate precum o singurã
floare de tei din arborele înflorit marþial.

Autorul, Nicolai Tãicuþu, îmi este necunoscut, în afara
întâmplãrii de a-i fi întârziat în preajmã, cu totul întâmplãtor, o
datã sau de douã ori. Cândva, într-o adunare de poeþi la un salon
anual de carte, unde mã aflam întâmplãtor, deoarece fusesem ani
la rând director al bibliotecii organizatoare, m-am pomenit
martorul unui moment literar susþinut de poet, cu extrase dintr-o
carte tocmai atunci tipãritã. Nu eram posesorul unui exemplar,
asemeni celor prezenþi, deci nu fãceam parte din elita luaþilor în
seamã. Versurile citite m-au aruncat, cum s-ar spune, de viu în
focul violent al unui creator puternic, pârjolind pãtimaº, de o
impresionantã forþã a expresiei. Am cerut exemplarul de la vecinul
de scaun, pentru cã ºtiam cã nu-l va rãsfoi vreodatã, pentru cã
poeþii de provincie mãruntã au oroare unii de alþii în proporþie
inversã cu micimea, prin urmare am fost refuzat. În schimb, mi-
a rãmas în minte cutremurul produs de acele versuri/versete
pendulând între sarcasm ºi gingãºie, între teluric ºi vibraþiile
unui cer senin, sublim.

În cele din urmã am deschis un alt volum, la care am avut
acces, „la început a fost câmpia...”, Editura Valman, Râmnicu
Sãrat, 2013. Cartea merita o soartã mai bunã, sã fie cunoscutã
încã de la apariþie, deoarece îmi face impresia cã este o amplã
uverturã la paginile ulterioare, eu fiind rãmas cu gândul la

cutremurãtoarea impresie deja amintitã. Alcãtuitã din trei cicluri,
„de dimineaþã”, „din faptul zilei”, „la ceas de searã”, de fapt un
singur poem amplu în trei pãrþi, meditaþia depune mãrturie despre
un poet care ar trebui descoperit, comentat, luat în posesie, dar se
pare cã deocamdatã nu ºi-a descoperit cititorul/cititorii avizaþi,
pe o aceeaºi lungime de undã liricã. Pagini antologice precum
„retrocedare cu respect”, „unison”, „acasã”, „aici în câmpie”,
„afinitate”, „drum blestemat” ar face onoare oricãrui condei dãruit
cu modestie, culturã, însemnele de nobleþe ale unui creator, deci
acel cineva legat în mod secret de ceruri, nu de obiectele, pretenþiile
imunde ºi detestabile de sub picioarele grãbite, în stare sã
striveascã, sã îngroape, nicidecum sã sfinþeascã. „ar trebui sã
pãºesc þanþoº / precum un covor roºu: / astfel de indicii mi-au
fost induse la plecare / la despãrþire de drumul erodat, cu fãgaºe
/ dar stropit cu rouã în fiecare dimineaþã // acum drum nu mai era
/ era o dumbravã vâscoasã în amestec cu praf, / mult mai neagrã,
mai prãpãstioasã / atât la vale, cât ºi spre deal: blestemul abãtut
asupra pelerinului / spuneau salcâmii puºi si ei la aceeaºi caznã
// ºi-am zis: aceasta-i lumina ce plânge / ºi-mi priveam piciorul
cum / singur încerca pasul ºi / îmi priveam trupul, din cap pânã-
n picioare / incapabil de a da sens metaforei.” („drum blestemat”)
Acest ultim vers este inutil, însã devoaleazã metoda
postmodernistã, la care poetul apeleazã puþin cam prea insistent,
de a-ºi autocomenta versurile, pentru a nu spune mai pe ºleau, de
a-ºi automutila versurile cu adaosuri deloc necesare, însã foarte
(încã) la modã.

„de amicitiae” ar putea fi interpretatã ca o baladã sau o parabolã
a ochilor, sau, în aceeaºi mãsurã, a prieteniei, dar ºi mai mult:
„ioanid / cel care purta ochelari fumurii” suferã un disconfort al
sorþii, însã „a venit dis-de-dimineaþã la mine / cu un paner plin de
ochi, diferiþi ºi frumoºi / precum fructele coapte în iunie // ºi mi-
a zis: azi noapte am avut recoltã bunã / dupã cum vezi, Dumnezeu
mi-a rãsplãtit / ruga ºi cazna // te rog, ajutã-mã sã-mi aleg o
pereche de ochi / eu nu mã pot hotãrî ºi nici n-am cum / ºtii bine
cã numai un prieten poate s-o facã.” Versurile pot mãrturisi despre

un model moral, în acelaºi timp aduc în faþa cititorului versat
austeritate stilisticã, pentru cã arcul parabolic acoperã întregul
univers al acestui extraordinar poem bãrbãtesc, un vulcan sub o
câmpie atotîncepãtoare ºi infinitã.

Nicolai Tãicuþu recunoaºte cã este un poet al unor sentimente
greu de intuit, al câtorva  întrebãri, al „cernelii simpatice a sufletului”,
„ºi cum semenul meu se apropie / din ce în ce mai rar de poezie,
prietenii / rar îmi mai citesc poemele, / eu mã simt singur ºi uitat /
poemele mele se simt / singure ºi uitate.” („mã simt urât”)

Partea a treia „la ceas de searã” a poemului calcã apãsat, aproape
sacrificial, din titlu în titlu („mã simt urât”, intimul „târziu”,
sarcasticul „inutilitatea necesarã”, formidabilul „intimitate,
dinadins”), unde parcã bubuie, se rãscoalã muzica triumfalã ºi
funebrã a unui Hector Berlioz valah, obligat sã-ºi ducã zilele, sã
supravieþuiascã de ieri pe mâine într-un mic oraº la o margine de
câmpie, cãreia îi cautã adâncimile, aproape niciodatã înãlþimile
mãsurabile numai cu o cumpãnã de fântânã, precum vechii croitori
de þarã, cu cotul ºi fãcãleþul.

Aflat la o vârstã a concluziilor, cred cã Nicolai Tãicuþu ºi-a
scris versurile sau cãrþile de cãpãtâi. În aceastã situaþie, o aventurã
liricã precum „la început a fost câmpia...” pare numai prologul
unei creaþii necunoscute, probabil, multora dintre cei interesaþi,
sau mã înºel. Aparentul vinovat pentru situaþie nu poate fi
altcineva decât autorul versurilor: „m-am oglindit în cer sau / în
lac, oricum / m-am privit pe mine însumi în faþã / ºi mi-am
asumat / responsabilitatea existenþei efemere (...)” („o plimbare
dus-întors”), aºadar „ar trebui sã pãºesc þanþos / precum un
covor roºu”, dar nu i se întâmplã.

Cu hãrnicie, criticii noºtri literari s-au strãduit sã se arate
vrednici prin scrierea mai multor istorii ale literaturii, unele de la
„începuturi”, precum „Geneza” lui Dumnezeu sau câmpia lui
Nicolai Tãicuþu, dar nicio istorie a poeziei. Sã fim cinstiþi, în
„istorii ale literaturii” încap numai scriitorii mãsurabili cu metrul
ideologic, cei canonizaþi de tradiþia criticã sau de culisele critice.
Ar cam fi timpul sã aparã adevãratele istorii, sã se descrie mai în
amãnunþime aventurile genurilor literare, epic, liric, dramatic,
epistolar, memorialistic, eseistic. Sã mai coborâm din înãlþimi
abstracte în clocotul, în cazul nostru, al poeziei vii, în universul/
lumea/destinul/ amãrãciunea de zi cu zi a poetului, recuperat de
la naufragiu ºi uitare, poetul neoficializat, fãrã caricaturã de bronz
pe soclu lustruit, însã poet adevãrat, nemãsluit de minciuni
înãlþãtoare, mistificatoare, spre o istorie literarã unde chiar ºi un

singur vers memorabil sã îºi aibã locul de aur.

Poeþi ai sudului (IV)

Nicolai Tãicuþu,
la un salon de carte

Dintotdeauna omul ºi-a configurat existenþa ºi s-a dezvoltat
mult mai bine în cadrul unui grup social. De sute de ani oamenii
cautã – în funcþie de caracter, personalitate, pasiuni sau scopuri
comune – sã aparþinã unei organizaþii sau asociaþii care sã
empatizeze cu nevoile lor, cu dorinþa acestora de a se exprima
conform propriilor definiþii ale vieþii. Aºa au luat naºtere breslele,
cluburile, partidele sau uniunile.

Dacã nu mã înºel, prof. Adrian Neculau în Dinamica grupului ºi a
echipei spunea cã termenul de grup, provenit din limba italianã a fost
„utilizat pentru prima datã în bele-arte, desemnând mai mulþi indivizi,
pictaþi sau sculptaþi, ce formeazã un subiect. În literaturã, a fost folosit
pentru prima oarã de cãtre Molière, într-un text puþin cunoscut, Poème
du Val-de-Grace. Termenul de grup este regãsit ca reuniune de persoane
încã din secolul al-XVIII-lea. Cuvântul a pãtruns
târziu în limba românã, din francezã, dar el a circulat
ºi înainte de acel moment însemnând ceatã, trupã,
ortãcie, echipã. Încã de la apariþie, verbul a grupa a
însemnat acþiunea de a pune în ansamblu un set de
elemente distincte, de a le lega unele de altele, într-o
solidaritate mai mult sau mai puþin accentuatã.”

Aºadar, social s-a dovedit cã omul, rareori
poate trãi în afara ecuaþiilor societãþii - cu bune,
cu rele. Toate aceste variabile îºi pun amprenta
asupra caracterului ºi personalitãþii fiecãruia.
Indiferent de profesie sau de pasiunea unui om,
dorinþa lui de afirmare este susþinutã prin fapte.
Aºteptãrile de a fi pus într-o luminã bunã de
cãtre propria echipã sunt creditate cu multã
muncã, emoþie ºi trãire intensã. În aceastã situaþie
se aflã ºi grupurile literare.

În urmã cu aproximativ 14 ani, în perioada
mea deosebitã din timpul activitãþii de ziarist la
cotidianul naþional „Independent”, am avut
prilejul de a intervieva o serie de scriitori renumiþi,
printre aceºtia ºi controversatul Horia Roman
Patapievici. Realizând în paralel o scurtã analizã a grupurilor
culturale versus gãºti sau bisericuþe literare, acesta preciza astfel:
„Gaºca este o haitã. Grupurile literare funcþioneazã dupã formula
junimistã intrã cine vrea, rãmâne cine poate. Asta este fiziologia
grupului cultural. El nu este exclusivist, în sensul cã trebuie sã ai
grupa sanguinã A2, sã fi citit 20 de cãrþi pe care eu sã þi le indic
ºi sã ai diplomã de la nu ºtiu ce facultate. Nu,  oricine poate intra,
dar rãmâne cine poate.”

Într-adevãr, grupurile culturale îþi oferã posibilitatea de a te
dezvolta ºi de a depãºi anumite bariere, dincolo de ele regãsindu-
se elemente esenþiale care þin de o psihologie sãnãtoasã ºi o
anume ambiþie, curaj, încredere ºi, mai ales o susþinere realã din
partea membrilor, colegilor.

Pot spune cu sinceritate cã tabloul de mai sus prezintã o
atmosferã, un complex de situaþii care þin ºi de cazul meu. De-a
lungul anilor petrecuþi printre oameni ºi cãrþi am avut ºansa de a

cunoaºte caractere puternice, exemple de ambiþie, onestitate ºi
altruism. Încã de acum 20 de ani în urmã aceste calitãþi le-am
descoperit la mulþi dintre aceia care au fãcut parte din vechea
Fundaþie Culturalã „Dimitrie Bolintineanu”, dar ºi în
reprezentanþii de astãzi ai Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie
Istoricã Bolintineanu. ªi cei de atunci, dar mai ales cei de astãzi
au înþeles cât de importante sunt originea, istoria ºi tradiþiile
locului (oricare ar fi acesta), adevãrate etichete identitare care
îndeamnã la o continuitate bazatã pe valoare ºi respectul ei. Aºa
au luat naºtere ºi revista Sud, Festivalul Naþional de Poezie
„Dimitrie Bolintineanu”, Concursul Naþional de Poezie „ªi eu
vreau sã fiu scriitor” adresat tinerilor elevi din clasele gimnaziale

sau „Toamna Culturalã Bolintineanã”.
Toate aceste manifestãri culturale au fost
promovate în paginile revistelor literare,
pe site-urile instituþiilor culturale ºi de
presã, atât din þarã cât ºi din strãinãtate,
generându-se pânã astãzi un interes foarte
mare printre creatorii de artã din toate
domeniile de activitate: literaturã, picturã,
muzicã, dans, actorie, sculpturã, graficã
ºi fotografie. Aºadar, de-a lungul anilor,
ca rãspuns în urma unui insistent ºi
persistent ecou al îndemnului la creaþie
într-un mod cât mai intens ºi susþinut,
alãturi de bolintineni precum Constantin
Carbarãu, Floricã Dan, Vasile Grigore,
Alexandra Firiþã, Dumitru Dumitricã,
ªtefan Crudu, Marian Grigore, Milica
Dan, Constantin Bãrbuþã, Alexandra
Man, Nicolae Negoiþã au venit pe rând ºi
câþiva scriitori ºi poeþi, sã le spunem
dinafara cetãþii: Victor Pencu, Florin Vlad,
Bogdan I. Pascu, Gabriel Dragnea,

Alexandru Cazacu ºi Alexandru Ghiþã (Saºa). Într-un mod
natural, cu toþii au ales sã rãmânã împreunã ºi, într-un fel sau
altul, sã contribuie la organizarea diverselor evenimente culturale.

Pânã acum am þinut sã precizez care este importanþa apartenenþei
la un grup sau altul, indiferent de scopul pe care ºi l-a propus,
credinþele sau politica acestuia ºi, în linii foarte mari am scos în
evidenþã oamenii Sudului ºi reuºitele lor. Acum, poate mã veþi
întreba de ce este importantã ºi apariþia acestei cãrþi? Am
considerat cu toþii cã, dupã mai bine de 20 de ani de activitate
culturalã, poeþii ºi scriitorii care se reunesc periodic la Bolintinul
din Vale în numele prieteniei ºi poeziei meritã sã se legitimeze cu
o antologie proprie. Mai mult decât atât, aceastã carte este ºi un
semn de respect ºi preþuire a memoriei acelor colegi sau prieteni
care nu mai sunt printre noi, dar care ne-au lãsat un loc gol în
suflet, multe amintiri ºi pagini întregi de texte literare – singurele
dovezi scrise ale gândurilor ºi trãirilor intense. Aici îi amintesc

pe gazetarul Constantin Carbarãu (fondatorul ºi fostul redactor-
ºef al revistei Sud), prozatorul Romulus Dinu ºi poeþii Dumitru
Dumitricã ºi Bogdan I. Pascu.

Cartea cuprinde douã capitole, poezie ºi prozã. Paginile alocate
fiecãrui autor au fost concepute, astfel încât sã cuprindã date ºi
informaþii concrete despre autor ºi activitatea lui, dar ºi feed-back-
uri relevante, semnificative, referitoare la creaþia autorului, în
viziunea diferiþilor poeþi sau critici (împreunã cu poetul bolintinean
Dan Floricã – partenerul meu în conceperea ºi realizarea acestei
antologii – ne gândisem iniþial sã subliniem ºi câteva aspecte
definitorii din creaþiile autorilor prezenþi ºi scurte aprecieri critice
pe marginea textelor. Pe parcurs am convenit cã ar fi mai potrivitã
prezenþa unei rubrici distincte cu precizãri, observaþii critice,
aprecieri sau impresii de lecturã ale acelora care le-au exprimat la
un moment dat public în paginile revistelor literare).

În concluzie, acest volum nu este o antologie clasicã de texte
literare ci, mai degrabã are în cuprinsul sãu minidosare de autor,
mici cãrþi de vizitã care conþin informaþii clare, punctuale pentru
o mai bunã cunoaºtere ºi înþelegere – chiar ºi la un mod mai
general – a autorului ºi a creaþiei lui. Selecþia textelor ne-a aparþinut
în totalitate, încercând astfel sã evidenþiem ceea ce am considerat
noi cã este reprezentativ pentru fiecare autor în parte. Prin aceastã
carte nu încercãm sã arãtãm lumii valoarea sau calitatea unor
oameni sau a unor texte luatã individual. Nouã ne place sã credem
cã reuºitele ºi eºecurile noastre, indiferent de domeniul de activitate
în care acestea apar, în mare parte sunt rezultatul modului cum ne
raportãm la societate, la grup ºi invers. Nu ºtim mâine cum vor
evolua lucrurile ºi ce fel de grupuri ne vor schimba gândurile ºi
atitudinile, dar ºtim cã astãzi suntem Grupul de la Bolintin.

Deus în latineºte, Dumnezeu/Domnul în româneºte, En în
sumerianã, de unde numele marilor „zei” prebiblici, stãpâni (En)
ai Pãmântului (Ki). Însã acum ºi aici ne aflãm în limitele poeziei,
aºa cã întrerupem aluziile la enigmele antropologiei, ale istoriei,
ale Bibliei, ale bibliotecilor de lut din Babilon ºi de oriunde nu au
fost distruse de aºa zisele epoci succesive de civilizaþie etc.

Carte extrem de ambiþioasã, rãspunde aparent simplu ºi puternic
unei/unor înalte dorinþe ale unui intelectual implicat, neliniºtit,
curios, probabil dogmatic pe teritoriul sãu special, poetic, dispus
sã caute acolo unde predicatorul de la amvon al modestiei gãseºte
certitudini goale: „Mã rog de Tatãl milei ºi-al mãsurii/ destin de
pom cu rod sã-mi lase mie.” (51) Minunat fapt, colericul oratoriu
pe foarte multe voci „Laudate Domine” nu putea fi conceput decât
de mintea activã, de conºtiinþa încãrcatã cu întrebãrile unui iubitor
adevãrat prin sinceritate al „Creatorului Cerurilor ºi Pãmântului”
ºi al „Fiului omului”, cu toate abisurile, nedumeririle ºi avânturile
genuine. Zeii, în limbajul de azi Dumnezeu, nu sunt întruchipare a
fanteziei, a mitologiei, a religiei/religiilor, abstracþiuni celeste, ci
pur ºi simplu niºte humanoizi, cãrora un poet român contemporan,
iatã, cu personalitate puternicã are curajul sã cerceteze dacã, stãpâni
fiind, îºi meritã imnurile/psalmii de glorificare: „Lãudaþi-L pe
Dumnezeu în lãcaºul Sãu sfânt, lãudaþi-L!”  În caz contrar,
Dumnezeu ar fi o vorbã printre altele, un gol religios; la Valeria
Manta Tãicuþu, Dumnezeu are o existenþã concretã, arghezianã,
pipãibilã, demnã de marea revelaþie „Este!”; de aici invitaþia aproape
dramaticã, disperatã la un dialog între Tatãl Ceresc ºi poet chiar
prin lansarea, din când în când, a unei captãri a bunãvoinþei.

Grupul de la Bolintin ºi valoarea lui „NOI”
- argument pentru continuitate -

Gabriel DRAGNEA
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Dan Tipuriþã îºi însoþeºte noul
volum, Încoronarea macilor
(Editura Betta, Bucureºti, 2018), de
o invitaþie sui-generis la lecturã,
asigurându-ºi potenþialul cititor de
beneficiile artistice ºi cathartice ale
plimbãrii virtuale în imaginarul sãu
poetic, printre „platanii
miofibrilelor”, „la umbra deasã a
tãcerii închipuite”, plimbare în
timpul cãreia el, virtualul cititor,
poate auzi cântând „muzica de
promenadã a pulsului de searã”.

Este acesta modul sãu propriu de a-ºi prezenta poezia ca pe un
microunivers, casa în care te invitã generos, definind-o ca „poezie
a relaxãrii neuronului pentru frumuseþea weekendului”, cu
începutul „niciunde” ºi sfârºitul „cândva sau niciodatã”.

Cãlãtoria interioarã pe care o promite poetul Dan Tipuriþã are
toate deliciile pe care le poate oferi o ceremonie în care „sângele
îºi încoroneazã în artere macii”, aducând în apropiere liniºtea din
„aripile cuvântului”, dar ºi durerile ºi bucuriile celui care a strâns
„deºertãciunile ca pe cele mai de seamã comori”.

În poezia aceasta biogeneticã, poetul s-a regãsit în acel lucru
în sine, fiind convins cã în metaforele ºi simbolurile acesteia se
pot regãsi ºi alþii care cred în poezie ºi în accederea la spiritualitate.

Volumul Încoronarea macilor aduce în prim-planul
imaginarului poetic simbolismul macului, floarea asociatã în toate
mitologiile cu somnul ºi moartea. Una dintre multele legende
spune cã zeiþa Demetra a creat macul pentru a se alina de moartea
fiicei sale Persefona; alta îi asociazã pe Hypnos ºi Thanatos
(somnul ºi moartea), grecii sugerând cã somnul produs de
seminþele de mac poate aluneca în moarte.

Totuºi, nu spre acest simbolism al macului merge în corola
semnificaþiilor Dan Tipuriþã. Macul este, pentru el, mai degrabã
un simbol al vieþii, al abundenþei ºi al frumuseþii care, chiar
efemerã, palpitã în artere, asociindu-l roºului sângelui, lichidul
vital. Este modul sãu propriu de a celebra viaþa: „cãlãtoresc pe
braþe de aer strãvezii/ îmi poartã frunza gândul legãnat pe verde/
o minte vegetalã mã poartã printre vii/ mãrunþitã-n mine ca un
polen mã cerne”. Vitalitatea, pe care o celebreazã beat de poezie
poetul, îi este necesarã în efortul creator, creaþia fiind singura
care vindecã spiritul de boala temporalitãþii: „m-am împãcat cu
soarta n-am zis nimic/ alþii cu minþi bolnave au cârje de durere/
mie îmi dã sudoare lacrimi pentru scris/  braþe pentru muncã aripi

pentru vedere”. Poetul se salveazã „în bãrcile gândirii” scriindu-
se „pe lunã”, transfigurând „castelul pielii”, acolo unde se adunã
„sângele-n artere” ºi unde imaginaþia „încoroneazã macii”.

Viaþa în infinitul ei spectacol al formelor, al frumuseþii este
sursa originarã a poeziei biogenetice a lui Dan Tipuriþã. În acest
spectacol etern, un loc important îl are iubirea însoþitã de ritualul
manifestãrilor dionisiace temperate de apolinicul raþiunii
ordonatoare. Cu „aceeaºi mângâiere”, poetul îºi invitã iubita „pe
malul strãzii”, „în colþ la o cafea”, într-un gest de totalã abstragere
din lumea cea aievea. Ei reprezintã un insolit cuplu, cu trimitere
semnificativã la cuplul originar, întrucât poetul nu mizeazã atât
pe mitic, cât pe mitizarea profanului, a cãrnii: „zicã-se cã suntem
uniþi într-un genom/ ne-am zãmislit din simþuri din vãz din adiere/
vom fi doar un cuvânt când vom ºopti cã vom/ sufla cu duh
genetic aceeaºi mângâiere”.

Iubirea este o temã frecventã în Cântec de ºatrã, O altã
înþelegere, Naºterea fericirii, Sãrutul, Evele toamnei. Iubirea
corporalistã, din dihotomia lui Ortega y Gasset, cu dionisiacul
ei fremãtãtor apare în imagini complementare cu iubirea
curteneascã în apolinicul cãreia se relevã iubirea pentru creaþie,
pentru valorile spiritului ca în Murindu-mã puþin. Regãsim aici
aspiraþia spre puritate, spre perfecþiune: „curând voi colora ºi
versul cu rãcoare/ cãlãtoresc pe-o coamã de vânt nedespletit/ mã
voi iubi din nou cu toamna la-ntâmplare/ pânã va fi zãpada/ vers
alb în chip cioplit”.

Nu lipseºte nici dimensiunea iubirii christice, în efortul de a
afla adevãrul ascuns în sine: „apoi ca bun creºtin mã voi scruta în
mine/ sã mã gãsesc pe-acolo pe unde m-am lãsat/ cu toate câte-
mi sunt/ deºertãciuni ºi zile/ nãscute-n zorii vremii/ uitate pe-
nserat”, pentru a se afla pe sine, „aºa cum sunt”, amestec de
carne ºi spirit, – „o zidire de viaþã într-un singur om”.

Sensibilã este ºi poezia de meditaþie asupra destinului omului
în raport cu trecerea ireversibilã a timpului care-l angajeazã plenar
în viaþã ºi în moarte: Iarna de sãrbãtoare, Uneori, Pânã la
sufocare, Vremuri pãrãsite, La þãrmul clepsidrei, Zigotul, În
sclavia harului etc.

Poezia Singuri înaintea înãlþãrii dã un indiciu în acest sens:
„stãm mereu la dreapta înstrãinãrii noastre/ de parcã toatã viaþa
am fi plutit/ sub paraºutele palmelor deschise/ n-am fost în stare
sã le strângem în pumni cu furie/ trãgând de liniile vieþii inimii
norocului/ sã putem ºi noi lovi cu dreptul la nesupunere// doar
uneori când ne-a fost fricã de cãdere/ ne-am umflat sufletul cu
bucurii uºoare aºa...”.

Încoronarea macilor ºi a poeziei biogenetice

Ana Dobre

Romaniþa-Maria ªtenþel, care a
imaginat numeroase emisuni TVR
pentru copii, a scris o carte de
interviuri pentru oameni mari,
Destine pentru eternitate (Ed. Six,
Bucureºti, 2006). Acum revine cu
o carte de interviuri despre
copilãrie, interviuri luate unor
maturi care evocã întâmplãri dragi
de pe uliþa copilãriei lor. Dar cine
sunt cei intervievaþi: Florentin

Popescu – scriitor, publicist, critic literar (n. Lera/Buzãu),
Alexandrina Halic – acriþã la teatrul de copii „Ion Creangã” (n.
Bocºa/Reºiþa), Eliza Roha – romancierã eseistã, comentator literar
(n. Bucureºti), Acad. Gheorghe Pãun – matematician, ctitor al
revistei de culturã „Curtea de la Argeº” (n. Cicãneºti/Argeº),
Dan Cioca – scenograf, artist plastic (n. Chiºinãu), Victoria
Milescu – poetã, traducãtoare (n. Brãila), George Zarafu –
epigramist (n. Stãnislãveºti), George Coandã – scriitor, publicist,
istoric (vechiul Sãlaj), Dr. Viorel Goleanu – chirurg – cardiolog
(n. Bucureºti), Dr. Gabriel-Cristian Viiºoreanu – chirurg-oncolog
(n. Filipeºtii de Târg/Prahova), Iolanda Balaº-Söter – atleta de
aur a României, dublã campioanã olimpicã (n. Timiºoara –
decedatã), George ªovu – profesor, romancier, scenarist (n.
Bucºeneºti/Argeº – decedat), Ion Hobana – scriitor ºi comentator
de literaturã SF (Sânicolaul Mare/Banat – decedat), Georghe
Pãtru – mare-meºter, specialist tipograf (n. Segarcea/Olt – decedat)
ºi Cornel Patrichi – balerin, maestru coregraf (n. probabil
Bucureºti – decedat).

Volumul se deschide cu un fragment dintr-o scriere a unei
eleve de 12 ani din Urziceni, Maria Alexandra Puºcoi ºi se încheie
rotund cu o alta a unei alte adolescente, Antonia Toader. Textele
poartã farmecul specific vârstei.

Întrebãrile sunt cam acestea: unde aþi vãzut lumina, care vã
sunt primele amintiri, ce temperament aveaþi în copilãrie, ce arome
mai pãstraþi din îndepãrtata copilãrie, care au fost cãrþile copilãriei,
cum v-aþi desprins de copilãrie, când aþi început sã scrieþi, ce
meserii voiaþi sã urmaþi în copilãrie, ce întâmplãri sau persoane
v-au determinat viitorul, dacã aþi dori sã retrãiþi copilãria.

Sã luãm întrebãrile la rând, rãspunzând la modul general, cu
mici trimiteri la anumite amãnunte picante din copilãria celor
intervievaþi.

1. Locul naºterii intervievaþilor l-am enunþat, pentru fiecare
dintre aceºtia, locul naºterii este foarte drag, situat în centrul

lumii. În Drumul spre centru, Mircea Eliade subliniazã cã toate
cãlãtorile se desfãºoarã în esenþã în interiorul nostru, spre centrul
nostru sufletesc în care adunãm locurile ºi persoanele dragi,
idealurile, pasiunile ºi credinþa.

2. În ceea ce priveºte primele amintiri din copilãrie, vom
prezenta câteva mai hazlii sau mai interesante.

Florentin Popescu: ne relateazã o poznã comparabilã cu a lui
Ion Creangã. Copiii din sat au furat la un târg o pupãzã dar nu au
vrut sã o vândã ci au ascuns-o în pod, unde o hrãneau, pânã biata
pasãre a fost eliberatã de tatãl autorului care a descoperit-o.

Alexandrina Halic: juca roluri pentru copii la teatrul Ion
Creangã. Dupã un spectacol cu Marry Poppins, vine un copil la
cabina ei ºi vrea sã o ducã pe Marry Poppins acasã.

Eliza Roha: Pe când era elevã trãieºte o întâmplare deprimantã.
Poezia La oglindã de George Coºbuc, fusese aleasã sã o recite la
sala fostului Palat Regal. Se îmbracã în costum popular încins cu
un brâu tricolor, datoritã cãruia este îmbrâncitã ºi scoasã din
spectatcol de o culturnicã. Cade ºi o bufneºete sângele pe nas. A
fost data afarã din ºcoalã ºi instructoarea de pionieri a fost trimisã
la o ºcoalã inferioarã unde ajunge ºi micuþa Eliza.

Acad. George Pãun: Lucra la muncile câmpului ºi ca sã nu se
plictiseascã îºi imagina cã fânul care trebuia rãspândit, uscat,
întors ºi urcat pe prepeleci constituie o armatã de balauri care
trebuia învinsã.

Dan Cioca: copilãria ºi adolescenþa petrecute în timpul
rãzboiului i-a marcat existenþa, copiii se rãzboiau aruncând unii
în alþii cu coceni de porumb (obuze), alteori se jucau de-a ªtefan
cel Mare în luptele cu turcii ºi el era ªtefan. Mare tãrãºanie cu
fotografiile în mãrime maturalã ale conducãtorilor noºtri: Ana
Pauker, Vasile Luca, Gheorghiu Dej, Teohari Georgescu  ºi alþii
– total 9 – pe care copii le coloreazã cu crete ca sã fie mai vii.
Mare scandal care se aplaneazã.

Victoria Milescu: Dorea sã fie ca Degeþica (Andersen) sã
trãiascã într-o floare ºi sã cãlãtoreascã pe o frunzã trasã de un
fluture, ori sã zboare pe spinarea unei rândunici sau a unui gânsac
în fruntea gâºtelor sãlbatice, ca Nils Holgersson.

George Zarafu: În copilãrie, mergând cu vitele, el ºi sora lui
le mânau lângã o bostãnãrie ºi le tãiau pepeni furaþi ºi cât timp
acestea se ospãtau ei se scãldau în apa Neajlovului.

George Coandã: Primele amintiri pe la 2 ani când alerga sã o
tragã de cosiþele blondei Erji de aceeeaºi vârstã.

1. Mirosurile ºi aromele pãstrate în memorie din copilãrie:
florile, fânul cosit, fructele.

Cãrþile copilãriei: de la poveºti ºi basme (Andersen, Fraþii
Grimm, Petre Ispirescu etc) la Jules Vernes, Aventurile
submarinului Dox etc. La care se mai adaugã câteva excepþii:
Iolanda Balaº – lectura preferatã Fridjof Nansen – Spre Pol ºi
George Condã care mai citea în adolescenþã chiar Voltaire, Jean
Jacques Rousseau ºi Homer. Tot George Coandã scrie în
adolescenþã, dupã modelul Aventurilor submarinului Dox,
romanul de aventuri ale navei cosmice K3.

2. Desprinderea de copilãrie s-a fãcut fie prin plecarea din
oraºul de reºedinþã în cel în care urmau ºcolile sau prin scrisul
care îi bântuia pe majoritatea intervievaþilor.

3. Majoritatea intervievaþilor au început sã scrie din adolescenþã.
4. Meserii pe care voiau sã le urmeze intervievaþii în copilãrie:

Victoria Milescu – balerinã, cântãreaþã ºi poetã, Acad. Gheorghe
Pãun – pictor, Dr. Viorel Goleanu – ºofer.

5. Viitorul intervievaþilor care au devenit personalitãþi a fost în
general determinat de pãrinþi.

6. Au fost ºi unele întâmplãri ºi apoi au intervenit unele persoane
care i-au încurajat. Florentin Popescu – l-a avut ca model pe
prof. Anghel de la ªcoala pedagogicã, Iolanda Balaº a fost vãzutã
de campioana de pentatlon a României Luiza Ernst cum sãrea un
gard viu ºi a determinat-o sã se apuce de atletism, Ion Hobana
privea prin binoclul de operã al mamei cerul înstelat ºi a devenit
maestul scrierilor SF, Cornel Patrichi – elev la gimnaziu se duce
cu mai mulþi colegi la Observatorul astronomic sã vadã doliul cel
mare pentru moartea lui Stalin – cupola acoperitã de un imens
steag negru. Aici apare o doamnã care-i întreabã de la ce ºcoalã
sunt ºi aflând cã e ªcoala 18 le citeºte câteva nume care au fost
selectate din aceasã ºcoalã pentru ªcoala de coregrafie. Printre
aceºtia se numãra ºi Cornel Patrichi.

7. Cu o excepþie, intervievaþii nu ar dori sã retrãiascã acum
copilãria întrucât toate au farmec la timpul lor. Excepþia este
George Zarafu care ar dori sã dea timpul înapoi pentru a avea o
casã cu bibliotecã ºi o adolescenþã fãrã rãzboi.

Cu talentul de reporter TV, Romaniþa ªtenþel a ºtiut sã gãseascã
întrebãri captivante legate de copilãrie pentru intervievaþii ei aleºi
unul ºi unul. Toþi aceºtia îºi amintesc cu drag de aceastã perioadã
mirificã ºi ne povestesc fapte pline de haz. Romaniþa ªtenþel a
ºtiut sã le adune între coperþile unei cãrþi incitante, pline de farmec.

(Romaniþa-Maria ªtenþel, De mic am fost mare – Cãlãtorii pe

uliþa copilãriei, Editura RawexComs, Bucureºti, 2018)

Romaniþa-Maria ªtenþel – De mic am fost mare –

Cãlãtorii pe uliþa copilãriei

Lucian Gruia

Gândul urieºesc aspirã sã gãseascã „înãlþimea stelei cãzãtoare”,
abia atunci putând nãdãjdui a afla „liniºtea în abisul simþirii”.
Dan Tipuriþã aspirã la dezmãrginire fãrã a ignora frumuseþea
biologicului. Gândirea sa scientistã se lasã modelatã de lirism. El
este  conºtient de biologia, de carnalitatea trupului, luând ca
martor „pulsul dintre douã diastole”, dar conºtientizeazã, totodatã,
ºi inefabilul metaforic, aspiraþia nebuloasã din fiecare om spre
altceva. „Sub cerul pleoapei” el adunã imaginile cântecului pentru
a ridica în zare „fanionul plecãrii” ºi momentul de graþie când
„primele raze îºi vor putea strânge mâinile/ ca o imensã pace/ a
iluminãrii de zi”.

Când reflecteazã asupra destinului creator – în Uneltele de
scris, Coborârea metaforei, Aripile cuvântului, Un rãtãcit uitat
în vocea mea, Pãcatele vorbirii, Strãlucirea scrisului, Versuri
de promenadã etc., Dan Tipuriþã are, ca toþi creatorii, îndoieli
care-l înnobileazã: „prin seva mugurilor voi ajunge cândva/ la
înflorirea cântecelor de primãvarã?/ voi reuºi sã clãdesc lumea
aceasta din întrebãri?”...

El se simte încarcerat între „zidurile epidermei” ca ºi-n acelea
ale cuvântului, exilat în propria singurãtate pentru a-ºi afla
„uneltele de scris” deopotrivã cu fantasmele sale, cu „cântecul
versului nenãscut”. Cu harul sãu de a însufleþi lucrurile ºi ideile,
poetul suflã ºi insuflã viaþã imaginilor care-l rãscolesc, îl cautã, îl
obsedeazã. Astfel, lucrurile prind nu numai contur, dar, mai
ales, viaþa virtualã a gândului creator: „ele nu au viaþã sau poate
cine ºtie/ au fost cândva suflate cu haruri/ sau cu duh/ poate
câteodatã dinspre copilãrie/ coboarã-n jocul nostru/ se joacã ºi se
duc// putem sã le-nviem cu jucãria mâinii/ le dãruim cu vãz sau
cu miros/ le învelim de noapte cu cearceaful lunii/ le pãstrãm în
gesturi ºi le visãm frumos// le-nsufleþim cu dragoste în zâmbete
apoi/ le învãþãm vorbirea uºor pe dinafarã/ ºi ne rãmân pe-o
stradã a minþii unde noi/ locuim cu ele/ în tot ce ne-nconjoarã”.

Povestea pe care o construieºte în cuvinte Dan Tipuriþã este
propria poveste, acea „altã lume” în care aspirã sã se regãseascã
în idealitatea fiinþei sale ºi în puritatea gândului creator. În lumea
aceasta a idealitãþii, cititorul virtual invitat de poet în casa poeziei
sale poate vedea „o altã lume”, „desigur altceva”. Acest „desigur
altceva”, crede poetul, „va cânta alt puls la corzile întinse”, iar
înfiorãrile cãrnii se vor resimþi „pe tâmpla cu aripile ninse”.

În aceastã poezie a celulei, a biologiei ºi a cãrnii fremãtãtoare
în pulsaþiile ei vitale se aflã ºi vitalitatea spiritului, a ideii. Spiritul
nu existã în afara cãrnii, iar dualitatea aceasta conþine filosofia
poeticã a lui Dan Tipuriþã, creatorul poeziei biogenetice.
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Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

Motto: Este timpul ca

umanitatea sã intre în era

adultã, sã se maturizeze ºi sã

priveascã cu încredere spre

viitor.

Dacã studiem cu atenþie

Cãrþile sacre ale Orientului ºi

Occidentului, vom constata cã Universul este o forþã

creatoare, în permanentã schimbare ºi extindere, pulsaþiile

sale, respiraþia sa, influenþând evoluþiile tuturor

planetelor. Deci, pe Pãmânt, care are propria evoluþie,

viaþa este în strânsã interconectare cu energiile

Universului ºi cu fenomenele ce se petrec în infinitul

Celui Prea Înalt.

Forþa Cuvântului Marelui Creator s-a materializat în

Mãreþia Creaþiei Sale, pe care a dãruit-o Pãmântenilor,

pentru a o folosi cu iubire, respect ºi cumpãtare ºi nu cu

o violentã exploatare a resurselor, pânã la epuizare. Dar,

Omul, în trufia ºi lãcomia sa, a socotit cã trebuie sã se

comporte ca un stãpân nemilos al acestei creaþii ºi a

purces la desfigurarea Terrei, scormonind în pântecele

sale pentru a-i smulge comorile depozitate de Marele

Creator în speranþa cã ele vor fi folosite cu grijã ºi

înþelepciune, pentru a asigura prosperitatea materialã ºi

spiritualã a societãþii omeneºti.

Se pare însã cã omenirea a ajuns la o nouã cruce a

destinului, la o nouã etapã a evoluþiei sale, când

Universul ne transmite semnalele unei schimbãri

esenþiale la care trebuie sã reflectãm, iar Pãmântul ne

avertizeazã cu disperare cã nu mai este dispus sã suporte

nesãbuinþa omului. Tot ceea ce se întâmplã în jurul nostru

ne indicã faptul cã s-au acumulat prea multe energii

negative, asemuite cu un butoi de pulbere gata sã arunce

în aer întreaga operã a Creatorului. Drept urmare, cred cã

civilizaþia umanã este pusã sã aleagã între a construi un

viitor bazat pe tehnologia cunoaºterii atinsã de

Inteligenþã Artificialã, în beneficiul pãcii ºi armoniei

planetare, ori prin folosirea Inteligenþei Artificiale în

scopul construirii unei civilizaþii rãzboinice,

autodistructive. „

Guvernanþa în era Inteligenþei Artificiale a fost definitã

de astrofizicianul Stephen Hawkins ca fiind a

„capitaliºtilor care vor produce ºi manipula I.A.,

capitaliºti de care sã ne temem, pentru cã ei vor robotiza

umanitatea ºi vor umaniza roboþii”. Drept urmare, viitorul

rasei umane va depinde de atitudinea acestor creatori

care, beneficiind de noile informaþii accesate din Pomul

vieþii ºi cunoaºterii, vor da viaþa unei noi rase, a omului

hibrid, care sã fie asemenea Titanilor din era

premergãtoare Marelui Potop. Astfel, I.A. va schimba din

temelii modul de gândire ºi organizare al societãþii

omeneºti pe fundamente mai mult sau mai puþin

spirituale, în armonie sau nu, cu legile imuabile ale

Universului.

De aceea, numerologi, astrologi, clarvãzãtori,

încearcã sã interpreteze semnele din Univers în acest an

2019 aflat sub puterea cifrei Trei, ca fiind senzori de

avertizare pentru schimbarea actualei Ordini Mondiale,

pe calea revoluþiilor, revoltelor populare, conflictelor

etnice ºi religioase, diseminate la nivel planetar prin

intermediul reþelelor de socializare create de I.A. Trebuie

sã privim aceste evoluþii, ca fiind fenomene necesare în

aceastã etapã a umanitãþii, amintindu-ne de proorocii

care au arãtat cã „ceea ce a fost o sã mai fie ºi cã nimic

nou nu este sub soare”. Ca orice schimbare majorã în

evoluþia societãþii omeneºti, aceasta presupune o

confruntare violentã între forþele întunericului care luptã

pentru menþinerea omenirii captivã trecutului bazat pe

manipularea abilã a diverselor manifestãri ale fricii ºi

forþele creatoare ale unei lumi noi ºi a unui pãmânt nou

care anunþã zorile unei civilizaþii având un ecosistem

social bazat pe iubire, altruism, compasiune, solidaritate

umanã ºi respect faþã de Marele Creator ºi Creaþia Sa. Nu

întâmplãtor, omului i s-a dat acces la informaþii noi din

Pomul Cunoaºterii pentru a fi pregãtit sã-ºi asume

responsabilitatea construirii civilizaþiei viitoare folosind

cu înþelepciune forþa creatoare a cuvântului, aºa cum a

procedat Cel Prea Înalt când a creat lumile vãzute ºi

nevãzute, cu iubire ºi pentru iubire.

Aflându-se la o rãscruce, umanitatea este chematã sã

înþeleagã cã fiecare etapã a evoluþiei sale s-a produs prin

revoluþii, fie ele de ordin economic, ºtiinþific, social,

cultural sau religios, care au reprezentat motorul

progresului, dar care au presupus sacrificii umane ºi

2019 – Anul schimbãrilor Ordinii Mondiale actuale
prin forþa cuvântului (I)

materiale, momente de haos ºi teroare. Deci, sã privim

actualele miºcãri de pe harta geopoliticã, geoeconomicã

ºi geostrategicã a lumii ca fiind rezultatul firesc al

stadiului atins de noile ºtiinþe ºi tehnologii bazate pe

I.A., care va deveni forþa motrice a civilizaþiei viitoare,

care va trece de la faza copilãriei la maturizare.

Coincidenþã sau nu, anul 2019 este anul care ne

reaminteºte de evoluþiile politice, economice, sociale ºi

spirituale din Europa, premergãtoare declanºãrii

Revoluþiei Franceze de la 1789, ce a schimbat modul de

organizare a societãþii omeneºti la nivel planetar. În acest

an care marcheazã împlinirea a 230 ani de la evenimentul

istoric evocat, am putea asista la nivel european la o

nouã reeditare sub forma revoltei „vestelor galbene” din

Franþa, model care s-a multiplicat ºi în alte þãri europene,

având motivaþii diverse. Declanºatorul revoltelor a pornit

de la scumpirea carburantului, pentru ca apoi sã se refere

la modul de funcþionare a statului francez ºi instituþiilor

europene, considerate ineficiente ºi îndepãrtate de

aºteptãrile cetãþeanului european, tot mai sãrãcit,

împovãrat de taxe ºi impozite. Deja, cetãþeanul francez

ºi european privesc UE ca pe o entitate strãinã, care ia

decizii izolându-se într-un turn de fildeº, decuplatã de

la realitãþi. Sentimentul cã Europa este condusã de o

minoritate „parazitã”, bine plãtitã, dar ineficientã, s-a

rãspândit rapid, dezvoltând curentul eurosceptic ºi

reînviind manifestãrile naþionalist-extremiste ºi

xenofobe, care în mod inevitabil erodeazã democraþia ºi

statul de drept.

Exemplul Brexit este suficient de convingãtor, iar

ascensiunea la putere în guverne ºi în parlamentele

naþionale din Franþa, Italia, Belgia, Germania, Polonia,

Austria, Ungaria, a partidelor extremiste, de dreapta sau

de stânga, completeazã tabloul unei Europe aflatã în

cãutarea unei noi direcþii, al cãrei viitor devine incert ºi

haotic.

Studiind evoluþia revoltelor „vestelor galbene” din

Franþa, nu putem sã nu anticipãm cã în pregãtirea

alegerilor europarlamentare din luna mai Europa se va

afla sub presiunea miºcãrilor de stradã care vor degenera

în confruntãri violente cu forþele de ordine, generând

efecte îngrijorãtoare în planul stabilitãþii ºi coeziunii

europene. Intervenþia preºedintelui Macron (11

decembrie 2018) pentru calmarea protestelor promiþând

unele mãsuri sociale, nu a fãcut decât sã amplifice

violentele ºi sã se solicite de cãtre manifestanþi, demisia

sa. Chiar mãsurile sociale anunþate de preºedinte au

ridicat semne serioase de întrebare în legãturã cu

finanþarea lor, fiind vorba de a se aloca 15 miliarde de

euro lunar, începând cu 1 ianuarie 2019. Problemele cu

care se confruntã astãzi Franþa rezidã din fiscalitatea

excesivã, centralizarea puterii, lipsa reformelor

economice ºi sociale promise, obtuzitatea administraþiei

ºi cheltuielile publice exagerate. La toate acestea se

adãugã ºi o datorie publicã de douã mii de miliarde de

euro. Reacþiile pe reþelele franceze de socializare indicã

necunoaºterea realitãþilor de cãtre preºedinte ºi anunþã

sinuciderea sa politicã. Continuarea protestelor „vestelor

galbene”, la care s-au alãturat organizaþii socio-

profesionale, unele sindicate ale poliþiei, generali ºi

colonei activi ºi în rezervã din armatã care îl acuzã pe

Emanuel Macron, de „trãdare naþionalã” ºi pentru cã a

semnat acordul de la Marakech privind migraþia fãrã

consultarea prin referendum a francezilor. Pe fundalul

acestor fenomene care genereazã instabilitate ºi pericol,

gata sã degenereze în haos ºi rãzboi civil, se suprapun ºi

nemulþumirilor tinerilor francezi ameninþaþi de ºomaj,

sãrãcie ºi marginalizare socialã, ceea ce îi determinã sã

se alãture protestelor „vestelor galbene”.

La 3 ianuarie 2019, Maxime Nicolle ºi Eric Drouet,

reprezentanþi cu influenþã la nivelul miºcãrii „vestelor

galbene”, recomandau cetãþenilor francezi ºi europeni

vizionarea documentarului Netflix, „Winter on Fire”,

despre revoluþia din Ucraina, îndemnându-i sã se inspire

în viitoarele lor acþiuni de protest atât în Europa, dar ºi

în lume. Cu acest prilej, Maxime Nicolle, anunþa cã tot

mai mulþi oameni se inspirã din aceastã „iarnã de foc”

pentru a angaja o „iarnã galbenã”, avertizându-l pe

preºedintele Macron cã: „Tot mai mulþi oameni nu vor

sã mai fie paºnici, pentru cã poliþiºtii le bat copiii,

mamele, bunicii ºi bunicile, fraþii ºi surorile. Poliþiºtii

au omorât oameni”.

Drept urmare, oamenii pregãtesc o revoltã naþionalã

pentru cã Marseilleza îi îndeamnã la „arme cetãþeni,

formaþi propriile batalioane înarmate”, oamenii sunt

dispuºi sã moarã pentru a avea o viaþã mai bunã.

Problema  migraþiei, care a aruncat în aer UE ºi SUA,

intervine pe fundalul declinului majoritãþii albe, care va

aduce la putere partide extremiste de dreapta ºi de stânga,

alãturi de cele populiste, iar decalajele demografice vor

fi factorul major al schimbãrilor prin violenþã în acest

secol, prin incitarea la urã ºi discriminare rasialã. Pãcat

cã secolul XX ºi începutul secolului XXI sunt marcate

de urã ºi segregare rasialã, politicienii ºi conducãtorii

popoarelor au uitat sau ignorã îndemnul Sf. Maxim

Mãrturisitorul de a se renunþa la urã, cea care ne

îndepãrteazã de Divinitate ºi de a sãdi în inimile

oamenilor de pretutindeni sentimentul iubirii ºi

respectului faþã de Dumnezeu: „Cel ce vede în inima sa

vreo urmã de urã faþã de un om oarecare pentru o anumitã

greºealã, este total strãin de dragostea lui Dumnezeu care

nu suferã câtuºi de puþin, ura faþã de om.”

Putem concluziona cã miºcarea „vestelor galbene”

din Franþa tinde sã se transforme într-o miºcare de protest

care va beneficia de suportul larg al populaþiei din

Europa, ca un semnal dur adresat clasei politice ºi

guvernanþilor din întreaga lume care protejeazã marile

corporaþii în detrimentul cetãþenilor proprii, aduºi în

pragul sãrãciei ºi marginalizãrii sociale. Peste aceste

probleme s-au suprapus ºi cele referitoare la îngrãdirea

sau indiferenþa faþã de drepturile ºi libertãþile cetãþenilor,

care au devenit un „lux” costisitor chiar ºi pentru þãrile

cu democraþie consolidatã ºi tradiþie în funcþionarea

statului de drept.

Surprinde recenta rezoluþie adoptatã de Parlamentul

European prin care se condiþioneazã accesul la fonduri

europene de modul în care funcþioneazã statul de drept

în cadrul UE, fãrã sã se defineascã în ce constã statul de

drept, cine evalueazã ºi dã certificat de bunã purtare ºi

care sunt criteriile de evaluare. Se pare cã aceastã miºcare

strategicã are legãturã cu modul de distribuire a

fondurilor europene, în condiþiile Brexitului care a

diminuat contribuþia la bugetul comunitar. Mãsura este

în afarã tratatelor ºi regulamentelor care stau la baza

funcþionãrii UE ºi creeazã pârghii nucleului dur pentru a

controla ºi subordona propriilor interese þãrile mai puþin

dezvoltate din cadrul UE ºi forþarea lor sã se alinieze

deciziilor luate  de Franþa ºi Germania care preconizeazã

crearea unei superputeri federale în jurul cãreia sã

graviteze celelalte state europene. Miºcarea „vestelor

galbene” s-a rãspândit rapid sub diverse forme în toatã

Europa, dar ºi în Irak, Egipt, Iran, India, Africa de Sud,

dar ºi în Africa, America Latinã ºi Asia, având motivaþii

din cele mai diverse.

În România, legãturile membrilor Rezist cu grupuri

violente, cu grupuri paramilitare violente care s-au

infiltrat în miºcarea „vestelor galbene”, au devenit

extrem de strânse atât pentru mobilizarea la proteste în

þarã, dar ºi în rândul diasporei româneºti din zonele

puternic populate de români. În ultimele sãptãmâni,

acþiunile unor cunoscuþi membri Rezist s-au radicalizat

prin agresarea fizicã sau verbalã a unor demnitari, iar la

14 ianuarie 2019 acþiunile lor au culminat cu aruncarea

cu vopsea roºie (simbolizând sângele, în care au înfipt

cuþite) pe treptele Ministerului Justiþiei, fiind o

ameninþare directã la adresa ministrului, fãrã sã se jeneze

de poliþiºtii care asigurau paza instituþiei. Acest ºir de

agresiuni, injurii, intimidãri la adresa unor demnitari ºi

politicieni aflaþi la guvernare, ne readuce în atenþie

modul de operare a grupelor de asalt paramilitare din

timpul fascismului ºi nazismului în Italia, Germania

Spania, Ungaria, iar în þara noastrã în timpul rebeliunii

legionare.

Paradoxal cã, organele de ordine ºi siguranþa publicã

acþioneazã cu timiditate faþã de aceºti indivizi violenþi,

le aplicã amenzi pe care nu le achitã niciodatã, în

condiþiile în care cetãþeanul obiºnuit care este sancþionat

administrativ este urmãrit de organele fiscale care le

blocheazã conturile ºi îl executã silit.

Ca urmare, la nivelul societãþii româneºti mocneºte

o anumitã stare de neîncredere în instituþiile chemate sã-

i asigure liniºtea ºi sã-i protejeze avutul de acþiunile de

(continuare în pag. 15)
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jaf ºi tâlhãrie care s-au extins la nivelul þãrii, în baza

legii iniþiate de guvernul tehnocrat (2016) de eliberare

condiþionatã a miilor de infractori condamnaþi pentru

violuri, tâlhãrii, lovituri cauzatoare de moarte. Tolerarea

acestor stãri de lucruri duce în mod inevitabil la

instabilitate, disoluþie a puterii statului ºi o fragilizare a

democraþiei, care este ºi aºa erodatã de abuzurile de putere

ale unor procurori ºi judecãtori care au acþionat sub

protecþia prevederilor protocoalelor secrete încheiate

între SRI, parchete, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi

tribunale. Recenta decizie a Curþii Constituþionale care

statueazã cã aceste protocoale au fost ilegale ºi

neconstituþionale va genera o adevãratã revoluþie în

sistemul judiciar, hotãrârile luate de instanþele de

judecatã în baza acestor protocoale fiind declarate nule,

existând astfel speranþa cã nedreptãþile ºi erorile judiciare

vor fi reparate, iar cei vinovaþi vor fi traºi la rãspundere.

Referindu-se la situaþia de haos care a cuprins Franþa ºi

întrega Europã, „La Cronique Agora” publicã recent un

material în care fãcea trimitere la evenimentele din 1968,

sau la cele din timpul Revoluþiei Franceze de la 1789,

când „þara a cãzut în haos economic ºi social”, iar mãsurile

luate de guvernul francez la presiunea strãzii au eºuat,

de aceea guvernul pregãteºte o ultimã tentativã, printr-o

veritabilã armã de distrugere financiarã masivã, a cãrei

victimã sunt cetãþenii ºi economiile lor.

În cercurile oculte europene se discutã în legãturã cu

o eventualã ieºire a Franþei din zona euro cauzatã de

creºterea ºomajului, deficitul bugetar crescut, creºterea

datoriei publice, insecuritate, scãderea puterii de

cumpãrare. Toate acestea se vor face vizibile în lunile

urmãtoare, când declinul þãrii va fi evident ºi cãderea sa

se va accelera, iar poziþia Franþei în lume se va degrada.

Pentru a ieºi din acest impas, preºedintele ºi guvernul

francez încearcã sã atragã investiþii din China, India,

Rusia interesate sã cumpere acþiuni la companiile

strategice, îndeosebi din domeniul cercetãrii spaþiale,

energiei nucleare, IT, infrastructuri critice, în paralel cu

solicitarea de sprijin financiar Germaniei, vecin ºi aliat,

care are la rândul sãu interes pentru realizarea unei alianþe

nucleare ºi o integrare mai profundã a cooperãrii militare.

Negocierile secrete lansate de preºedintele Macron au

în vedere sã propunã cancelarului german, Angela

Merkel (cât mai este în funcþie), stabilirea unei alianþe

nucleare sub forma „descurajãrii lãrgite, concentratã”,

care în situaþia unei crize „gravisime” ce ar putea conduce

la declanºarea unui foc nuclear, preºedintele francez sã

se consulte mai întâi cu cancelarul german, înainte de a

lansa o bombã termonuclearã. Este o garanþie de

bunãvoinþã care a fost fãcutã ºi cancelarului Helmut Khol

de cãtre preºedintele Mitterand la începutul anului 1990.

Dar, sã nu uitãm cã în 2004 Germania a declanºat

primele elemente ale crizei economico-financiare ce

urma sã zguduie Europa, când statul german a fost

amendat cu 3 miliarde euro pentru cã a subvenþionat ºi

garantat, sub pretextul depãºirii deficitului bugetar,

credite cu dobânzi mici, ceea ce contravenea regulilor

europene. Despre creditele neperformante ale Deutche

Bank am mai scris, ele atingând în 2014 cifre record, de

ordinul zecilor de mii de miliarde de euro. Pentru a mai

stinge din scandalul provocat,  guvernul  german a impus

populaþiei un regim dur de austeritate ºi a direcþionat

atenþia Europei spre Grecia care practicã dublã

contabilitate ascunzând datoriile publice ºi practicând

o colectare a taxelor ºi impozitelor de la populaþie sub

nivelul mediu al zonei euro. Drept urmare, Germania,

care prin intermediul bãncilor sale a acordat credite

neperformante în Grecia, pentru salvarea propriilor bãnci,

a impus Greciei un plan de austeritate menit sã recupereze

aceste datorii, de aceea creditele acordate de UE pentru

salvarea Greciei de la incapacitate de platã s-au reîntors

în Germania. Este posibil ca în urmãtoarele luni bãncile

germane sã le înghitã pe cele din zona euro, cât ºi pe

cele din zona Europei de Est, dupã modelul aplicat

Greciei. Cele vizate în prima etapã sunt cele din Italia,

Germania lansând o amplã campanie mediaticã ºi nu

numai pentru discreditarea guvernului italian pentru

depãºirea deficitului bugetar. Pentru prima datã în istoria

UE, bugetul Italiei a fost respins, iar comisarul european

pentru finanþe, Ottiger, a ameninþat guvernul italian cã

va fi supus unui plan de austeritate, urmând ca accesul la

viitoarele fonduri europene sã fie condiþionat de

respectarea acestor condiþionãri, reamintind italienilor

cã pieþele financiare îi vor „învãþa cum sã voteze”. În

paralel, ziarul „Der Spiegel” l-a calificat pe ministrul

italian de interne, care se opune ferm planului german

de redistribuire a emigranþilor, drept „un clown malefic”.

Presiunile exercitate de Germania asupra Italiei ar putea

declanºa în interiorul zonei euro noi convulsii ºi tensiuni,

care se adãugã la cele existente deja ºi care se vor extinde

ºi în zona Europei de Est dupã decizia luatã în

Parlamentul European de a condiþiona în viitor accesarea

de fonduri în funcþie de respectarea statului de drept.

Pe un alt plan, guvernul italian se aflã în conflict

deschis ºi cu Vaticanul, declanºat de decretul promovat

de Matteo Salvini împotriva migraþiei, ceea ce a

determinat ca Suveranul Pontif sã lanseze un apel la

poporul italian pentru a „deschide porþile pentru primire

migranþilor salvaþi din Mediterana”, apel care a fost

respins de Salvini, care a þinut sã precizeze cã „nu am sã

cer iertare pentru nimic. Papa pentru mine este Paul II”.

Ca sã avem o imagine mai completã a situaþiei grave

prin care trece Europa ºi declinul sãu în plan spiritual,

este bine sã reamintim aici ºi campania declanºatã de

ministrul italian al familiei, un apropiat al lui Salvini,

Lorenzo Fontana, împotriva Papei Francisc I. Lorenzo

Fontana este cunoscut ca un opozant al cãsãtoriilor

homosexuale ºi avortului, fiind un susþinãtor al „Dignitas

Humanae”, un tink tank tradiþionalist situat la 50 km de

Roma ºi care se va transforma în Academia Mondialã

pentru Apãrarea Occidentului Creºtin.

Coincidenþã sau nu, preºedintele de onoare al

„Dignitas Humanae” este cardinalul Raymond Burke,

ultraconservator american, cunoscut cã duce o luptã

deschisã împotriva Papei Francisc I, iar viitoarea

Academie se aflã sub controlul ºi finanþarea lui Steve

Banon, fostul strateg al preºedintelui Trump care a

organizat în Europa o reþea bine structuratã de unificare

a partidelor ºi organizaþiilor de extremã dreaptã, cu

misiunea de a câºtiga cât mai multe locuri de

europarlamentar la alegerile din acest an. Despre strategia

ºi acþiunile lui Steve Banon în Europa împotriva Bisericii

Catolice am scris în detaliu în numãrul din luna

decembrie al revistei „Sud”.

Dar lucrurile nu se opresc aici. Recent, cu ocazia

prezentãrii de cãtre premierul român Viorica Dancilã a

prioritãþilor aflate pe agenda preºedinþiei rotative a

României, preºedintele ALDE, alãturi de unii

europarlamentari liberali din România au criticat

guvernul pentru nerespectarea statului de drept. Mai

mult, preºedintele ALDE, Guy Vehofstadt, a lansat

ameninþãri la adresa guvernului român cã va propune

activarea art. 7 al tratatului de aderare la UE, prin care se

va retrage dreptul de vot ºi blocarea accesului la fondurile

europene ca în cazul Poloniei ºi Ungariei. Interesant cã,

în paralel, preºedintele ALDE i-a cerut preºedintelui

ALDE-România, Cãlin Popescu-Tãriceanu, sã rupã

alianþa cu PSD în caz contrar va fi exclus din ALDE ºi va

rãmâne fãrã niciun sprijin european. De altfel, poziþia

lui Guy Verhfstadt se înscrie în campania partidelor de

dreapta din Europa, de denigrare ºi diabolizare a liderului

PSD, Liviu Dragnea ºi a conducerii acestui partid ca fiind

exponenþi ai corupþiei politice la nivel înalt ºi promotori

ai atacurilor la adresa libertãþii justiþiei ºi a presei libere.

Prin aceastã manevrã se urmãreºte ruperea PSD ºi izolarea

sa în sânul familiei socialiste europene ºi ieºirea de la

guvernare.

Mã opresc aici cu descrierea cadrului politic,

economic ºi social în care guvernul român va trebui sã

gestioneze dosarele extrem de spinoase ale UE pe timpul

exercitãrii mandatului la preºedinþia UE. Dar, sã vedem

ce se întâmplã peste ocean, unde preºedintele Donald

Trump, continuã sã surprindã prin mãsurile  luate în plan

intern ºi extern atât electoratul american, dar ºi partenerii

externi.

Anul 2019 se anunþã pentru preºedintele american a

fi complicat, deja debutând cu propunerea avansatã de

congresmenii democraþi (aleºi la jumãtate de mandat)

care au solicitat demararea procedurilor de destituire,

dar ºi de nemulþumirile a peste 800.000 funcþionari

federali care nu ºi-au primit salariile întrucât bugetul pe

anul în curs nu a fost aprobat, preºedintele condiþionând

aceasta de respingerea propunerii sale de a se include în

buget, construirea unui gard din oþel (de nouã metri

înãlþime) de-a lungul frontierei cu Mexic. Nemulþumiri

sunt ºi la nivelul administraþiilor federale ºi armatei care

ºi-au redus activitatea din cauza blocãrii adoptãrii

bugetului, situaþie pe care preºedintele tinde sã o

prelungeascã în mod  periculos cu consecinþe grave în

(urmare din pagina 14)

planul funcþionarii statului. Anunþul din 19 decembrie

2018, fãcut de preºedintele Trump, de retragere a trupelor

americane din Siria, Irak ºi Afganistan, a stârnit revolta

strategilor militari care apreciazã cã un asemenea demers

favorizeazã ºi consolideazã poziþia Rusiei în Orientul

Mijlociu, permite Iranului ºi Turciei sã se implice mai

puternic în conflict, ceea ce vulnerabilizeazã Israelul.

Drept urmare, ºeful Pentagonului ºi-a prezentat

demisia, iar ministrul de interne a fost demis în contextul

continuãrii investigaþiilor procurorului Muller privind

implicarea serviciilor secrete ruseºti în campania

prezidenþialã din 2016. Dar relaþiile SUA-UE, îndeosebi

cu Franþa ºi Germania, sunt departe de a se îmbunãtãþi,

din contrã s-au degradat ºi ca urmare a izbucnirii

protestelor miºcãrii „vestelor galbene”, în spatele cãrora

existã suspiciuni cã ar fi fost iniþiate de CIA, care

acþioneazã sub acoperirea organizaþiilor de extremã

dreaptã înfiinþate de Steve Banon în Belgia, Franþa,

Germania, Polonia, Ungaria.

De altfel, la ºedinþa de guvern din 3 ianuarie 2019,

preºedintele Trump a þinut sã motiveze de ce nu este

popular în Europa: „Dacã eram popular, asta ar fi

însemnat cã nu mi-am fãcut datoria faþã de þara mea. Nu-

mi pasã de Europa. Europa trebuie sã plãteascã mai mult

la NATO, iar Germania trebuie sã creascã bugetul militar

de la 1,2% din PIB în prezent, la 4% pânã în 2024". Faþã

de miºcarea „vestelor galbene”, preºedintele american a

declarat la 25 noiembrie 2018, dupã primele manifestaþii

care au vandalizat Champs Elysées: „mari violenþe care

nu au luat în calcul rãul tratament aplicat de UE

comerþului cu SUA ºi nici problema contribuþiei

europenilor la marea protecþie militarã realizatã Europei

de cãtre SUA”. Se pare cã preºedintele Trump nu uitã ºi

nu iartã confruntãrile avute cu preºedintele Macron la

NATO, G-7 ºi ONU ºi nici „încãpãþânarea” preºedintelui

francez de a crea propria Politicã de Securitate ºi Apãrare

a Europei, care va diminua rolul NATO în asigurarea

umbrelei de securitate în Europa.

Aºa cum am mai amintit ºi în alte materiale publicate,

crezul preºedintelui Trump, transformat în strategie de

securitate naþionalã, este cã „rãzboaiele se câºtigã prin

negocieri”, strategie neînþeleasã ºi consideratã

neproductivã de înºiºi membrii partidului republican.

De aceea, în mediile esoterice americane se apreciazã cã

„America se aflã, ca întreaga lume, la o cruce a destinului

când trebuie sã aleagã: izolaþionism, multilateralism sau

unilateralism. Balanþa înclinã spre unilateralism ºi se

datoreazã neîncrederii preºedintelui pentru tot ce este

convenþional, de la negocieri la consens.”

De altfel, în cartea sa „The art of deal” (2015), expune

cheile succesului în negocieri: destabilizare totalã a

adversarului, extravaganþa propunerilor pentru a-ºi mãri

ºansele de a câºtiga în interesul sãu.

Realitatea indicã pentru preºedinte ca va traversa un

an cu multe provocãri, inclusiv de a face faþã atacurilor

democraþilor din Congres, care au inventariat deja

mãsurile unilaterale luate de preºedinte, ce se vor

transforma în motive pentru destituirea sã. Se au un

vedere urmãtoarele:

– Retragerea din tratatul de comerþ cu UE  ºi China;

– Retragerea din acordul de la Paris privind climatul;

– Retragerea din UNESCO;

– Retragerea din acordul nuclear cu Iranul;

– Retragerea ºi nesusþinerea comunicatului final G7

(Canada);

– Punerea sub semnul întrebãrii a rolului NATO prin

neactivarea prevederilor art. 5 al Cartei NATO în cazul

unei agresiuni militare asupra unui membru al Alianþei;

– Impunerea de tarife vamale suplimentare mãrfurilor

ºi serviciilor din China, UE, Iran, Turcia;

– Promovarea unei diplomaþii „tranzacþionale” cu

Corea de Nord, China, Turcia, Rusia;

– Retragerea ajutorului de 200 milioane de dolari

acordat palestinienilor ºi exercitarea de presiuni ca

aceºtia sã accepte condiþiile impuse de Israel;

– Blocarea bugetului pentru 2019.

Putem fi optimiºti cã în 2019 Europa va reuºi sã

depãºeascã cu calm ºi înþelepciune aceastã etapã

marcatã de urã, violenþã ºi izolare?

Este subiectul pe care îl propun sã-l urmãriþi în viitorul

numãr al revistei Sud.
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Cinstind legãtura secularã dintre cultura româneascã ºi cea

francezã, începând cu 28 noiembrie 2018 s-a declanºat la Paris

„une saison roumaine”, veritabil anotimp cultural în care au loc

la Centrul Pompidou, adevãratã uzinã vie a artei moderne ºi

contemporane mondiale, un întreg ºirag de evenimente dedicate

culturii ºi artei contemporane româneºti.

Existã, indubitabil, o indestructibilã legãturã între arta noastrã

ºi cea francezã, realizatã prin puntea magistralã pe care o reprezintã

Brâncuºi, al cãrui atelier, situat în proximitatea marelui epicentru

artistic, realizat dupã planurile aceluiaºi ilustru arhitect, Renzo

Piano, vegheazã continuu flacãra frãþiei culturale. În cadrul

prestigioasei instituþii de la Pompidou, de-a lungul ultimului

deceniu au fost prezenþi Brauner, Iancu, Tzara, Bauh, Lotar,

Hérold, pânã la mai noii Ion Grigorescu, Greta Brãtescu, Mircea

Cantor, Adrian Ghenie.

Toate aceste nume de artiºti, alese cu grijã, având un numitor

comun în cadrul creaþiei artistice, sinergismul, întruchipând

caracteristica dinamismului creaþiei, a reprezentat un factor

determinant în înscrierea lor pe orbita curentului plasticii

contemporane europene.

Lãsând la o parte festivismul deschiderii, la care au participat

Preºedinþii Franþei ºi României, un minunat prilej de etalare a

toaletelor feminine, de strângeri de mânã protocolare ºi schimburi

de cãrþi de vizitã, momentul în sine reprezintã un mare noroc

pentru arta româneascã. Propaganda care se face prin acest

eveniment artei româneºti este, dupã pãrerea mea, de o

dimensiune fãrã precedent, iar francezii fac pentru noi ceea ce

noi înºine ar trebui sã întreprindem.

Fiecare dintre cele ºase secþiuni expoziþionale ale

„Anotimpului” reprezintã o individualitate bine delimitatã,

toate, însã, alcãtuind un ansamblu închegat din care se

desprinde cât se poate de evident soliditatea ºi unitatea în

diversitate a culturii plastice româneºti moderne ºi

contemporane. Sã purcedem la un tur de orizont, dar în acelaºi

timp de forþã, încercând sã punctãm relevantele note ale fiecãrui

capitol care ni s-a propus.

Expoziþia Mihai Olos
Voi începe cu expoziþia sãtmãreanului Mihai Olos, pe care

aº intitula-o „Îmbrãþiºându-l pe Brâncuºi”, organizatã de jur-

împrejurul celor patru sãli din atelierul Maestrului de la Hobiþa,

activ pe malurile Senei încã din 1904. Titlul mi se pare potrivit

ºi prin aceea cã artistul maramureºan, nãscut la Ariniº, a

dovedit încã din tinereþea sa biologicã ºi artisticã o mare

dragoste pentru cel ce a influenþat întreaga artã sculpturalã a

lumii.

Olos avea 27 de ani în 1967, când s-a organizat „Colocviul

International Brâncuºi”, când la „Catedrala” expoziþiilor de

artã din Capitalã, sala Dalles (Ah, Sala Dalles! Nãpãstuita,

astãzi, salã Dalles!), au poposit corifeii criticii de artã ai lumii:

Carola Giedeon-Welcker, Sidney Geist, Giulio Carlo Argan,

alãturi de ei fiind Dan Hãulicã, Petru Comarnescu, Barbu

Brezianu, Eugen Schileru ºi multe alte mari figuri culturale

de la noi ºi de peste hotare. Acest fraged talent s-a remarcat în

discuþiile cu oaspeþii, pentru opiniile curajoase ºi pline de

maturitate.

În 1976, cu prilejul centenarului Brâncuºi, Olos scoate la

Satu Mare foaia „Mãiastra”, unde subliniazã bogãþia creaþiei

brâncuºiene, totul fiind cuprins în articolul „Între Maramureº

ºi Brâncuºi”. Sub frontispiciul „Când acea pasãre cânta, lumea

râdea cu bucurie”, gãsim o coloanã dedicatã înflãcãratului

conferenþiar despre opera lui Brâncuºi (dar ºi a lui Þuculescu

sau a avngardiºtilor) într-o perioadã în care ideologia culturalã îi

era potrivnicã criticului Comarnescu.

Trebuie semnalat faptul cã în ianuarie 1968, Olas deschidea la

Bucureºti, în sala „Simeza” de pe Magheru (salã de mare prestigiu,

care a avut ºi ea o sincopã, rãmânând ferecatã timp de mai bine

de doi ani), apoi în continuare la Baia Mare, o altã expoziþie,

manifestãri care au demonstrat vigoarea artisticã a tânãrului

preocupat de multiplele variante ale expresiei plastice, care de-a

lungul unei cariere prodigioase se va dovedi un prestigios pictor,

sculptor, desenator de mare forþã creativã, constructor, arhitect

înzestrat cu viziune, cercetãtor de mare profunzime.

Plecând de la elementul maramureºan tradiþional al „fusului

cu zdrangãne”, ajunge la ambiþiosul sãu proiect al „Olospolisului”,

al cãrui moment creativ îl aflãm ºi în guaºa de mari dimensiuni

„Oraºul universal”, viziune ce ne aminteºte de imaginile picturale

aeriene ale lui Maxy din pânza sa din 1923 de la Berlin, ca ºi

lucrãrile futuriºtilor italieni. Aflãm însã ºi transcrierea

tridimensionalã în acele mici machete confecþionate din lemn,

hârtie, plexiglas, sticlã, polistiren, într-o minunatã articulaþie

modularã care se pliazã într-o infinitate de poziþii, reprezentând

prin „Modulul nod”, unitatea esenþialã a proiectului Olospolis-

ului, temã care l-a preocupat ºi urmãrit asemenea unui fir roºu în

întreaga carierã artisticã.

Pentru ideile sale, realizate în bunã mãsurã, a fost apreciat de

Joseph Beyus, în 1977, de cãtre studenþii profesoratului de la

Giessen (Germania), ca ºi la marea expoziþie de la Niemengen

(Olanda).

Marea odã a sculptorului, viziunea sa se remarcã prin

monumentalitate ºi în piesa „Podul”, mãiestrit lucratã în lemn, ca

ºi în piesa de debut a expoziþiei, o bucatã masivã din lemn

despicatã longitudinal, care se constituie într-o paralelã la oul,

din bronz, al lui Brâncuºi, aflat în vecinãtatea imediatã, sugerând

atât una, cât ºi cealaltã piesã, embrionul vieþii ºi, dacã vreþi, al

creativitãþii umane ºi artistice.

Tot în deschiderea expoziþiei este plasatã ºi lucrarea „Rostul

lumii”, o pânzã realizatã în culori acrilice, care semnificã intensa

trãire a artistului strabãtutã de incertitudini, preocupat de intersecþia

dintre realizarea artisticã ºi frãmântarea filosoficã, germene al

creaþiei artistice.

Pãrãsesc încântat expoziþia lui Olos, pe care l-am preþuit ca om

de artã încã de acum o jumãtate de veac.

O scurtã reflecþie la colecþia Muzeului

Naþional de Artã Modernã
În minutele în care parcurg distanþa pânã la etajele patru ºi

cinci ale grandioasei clãdiri a Centrului Cultural Pompidou, mã

gândesc la importanþa sextetului artistic românesc desfãºurat în

cadrul Muzeului Naþional de Artã Modernã, care în momentul

de faþã este structurat pentru a oferi o panoramare cât se poate de

complexã a istoriei artei secolelor XX ºi XXI. Este o desfãºurare

completã a unui larg evantai artistic, care cuprinde fotografie,

sculpturã, picturã, arhitecturã, cinema, film, video, ca ºi domenii

conexe ale acestei arte vizuale. De asemenea, se pot distinge

douã aspecte: colecþia modernã, consacratã momentelor

fondatorilor artei moderne dintre 1905 ºi 1965, iar pe de altã

parte colecþia de artã contemporanã, desfãºuratã pe baza creaþiilor

din ultimii cincizeci de ani, acoperind un vast orizont, începând

cu clasica picturã, continuând cu noile tehnologii, uneori utilizând

„materiale ieftine” sau chiar recuperate, toate acestea conducând

la reflecþii asupra vieþii individului, din ce în ce mai înfierbântatã

ºi imprevizibilã, mai amestecatã ºi pe zi ce trece mai mondializatã.

Are loc o desfãºurare giganticã, începând cu neo-primitivismul

Nataliei Goncearova, la Matisse, Cubism, Dada, De Stijl,

Suprarealism, Brâncuºi, Bauhaus, Pop Art ºi mai aproape de noi

la Body Art, Minimalism, Arte Povera, Anti-formã, pentru doar

a schiþa la modul succint câteva dintre curentele artistice succedate

în timp.

Deºi suprafeþele expoziþionale oferite de cele douã etape sunt

extrem de generoase, este extrem de dificil de a obþine aici un

mic spaþiu sau o suprafaþã de sub un metru. Ca o subliniere a

contextului în care se desfãºoarã „Anotimpul românesc”, trebuie

amintitã expoziþia de la etajul superior (6), unde se desfãºoarã o

o grandioasã temporarã dedicatã cubismului, ceea ce mãreºte

considerabil numãrul turiºtilor de pe toate meridianele care

viziteazã mereu instituþia muzealã ºi culturalã.

Înainte de a începe „parcursul”românesc, aº vrea sã subliniez

cã la acelasi nivel, Muzeul Avangardei Poloneze „Sztuki” din

Lodz a avut iniþiativa deschiderii unei expoziþii dedicatã

conationalilor Katarzyna Kobro ºi Wladislav Strzeminski, care

au colaborat strâns cu pionieri ai modernismului: Vladimir Tatlin,

El Lissitzky, Anton Pevsner sau Kazimir Malevici.

„Bastoanele” lui Andrei Cãdere ºi

creativitatea muzeografilor parizieni
Un prim contact este cel prilejuit de Andrei Cãdere (nãscut la

Varºovia în 1930, plecat din România în 1967), stabilit în Franþa,

unde va fi influenþat de Op-Art. Îl va frecventa pe Isidore-Issou

(nãscut în România, „sãrit” de Dicþionarul General al Literaturii

Române - D.G.L.R., 2005) ºi, bineînþeles, pe ceilalþi lettriºti. Îmi

aduc aminte despre o expoziþie organizatã de cãtre Muzeul de

Artã Contemporanã din Palatul Parlamentului în urmã cu câþiva

ani, dedicatã lettrismului. Iata un nou element despre care ar

trebui sã vorbim mai mult, el reprezentând o prioritate culturalã

generatã de un spirit nãscut pe pãmânt românesc. De fapt, aº

vrea sã vã spun cã nici despre Cãdere nu se prea ºtie la noi,

chiar ºi de cãtre critici. Tot la M.N.A.C., pe timpul lui

Oroveanu a fost organizatã o „Expoziþie Cãdere”, iar în

timpul din urmã, în toamna 2018 am întâlnit o lucrare la

Muzeul de Artã Recentã, dupã ce cu un mic interval de timp

mai înainte admirasem la Muzeul lui Pavel ªuºarã câteva

excelente lucrãri din tinereþe, ca ºi douã portrete ale tânãrului

artist datorate lui Radu Costinescu.

Adevãrul este cã suntem prea bogaþi ºi totodatã prea

timizi când este vorba despre cultivarea valorilor neamului

ºi prea aºteptãm sã se ocupe alþii de acest lucru...

Stabilit la Paris, Cãdere participã la „Salonul din mai”

(1969) cu un tablou alcãtuit cu semi-baghete colorate, punct

al creaþiei care va genera ulterior tematica operei vieþii sale.

În 1972 va apãrea „Bara rotundã din lemn”. Cãdere

dezvoltã subiectul, precizând cã nu este vorba despre o

sculpturã, ci mai degrabã despre o picturã, care, faþã de

tradiþional nu prezintã nici faþã, nici revers, oferind, în

acelasi timp, o multitudine de posibilitãþi ºi, în acelasi timp,

de înþelesuri ºi utilitãþi. Culoarea este întrebuinþatã pentru a

le diferenþia. Secvenþele de culoare ale fiecãruia dintre

componentele unei asemenea bare sunt organizate dupã

rigorile matematicii, în aºa fel încât fiecare barã va deveni

unicã graþie introducerii unei erori în permutarea

segmentelor colorate. Un alt element individual este acela

cã orice tip de prindere folosit în panotare este la îndemânã,

putând fi expusã fiecare barã fie orizontal, oblic, vertical.

De fapt, acest element este exploatat la maximum de cãtre

muzeografii care au fãcut un lucru incredibil. Bastoanele

acestea sunt distribuite de-a lungul celor douã paliere ale

muzeului, aºezate în fel ºi chip. Urmãrindu-le, faci o cãlãtorie

în lumea artei moderne ºi contemporane. Sunt nu mai puþin

de 57 de asemenea lucrãri pe care le-am urmãrit cu atenþie

ºi pe care am avut bucuria sã le descopãr în preajma unor

opere semnate de titani ai artelor vizuale.

Nu este vorba despre o cãlãtorie asemenea celei cu

„Bastonul prin Bucureºti” a maestrului Arghezi, ci de o expediþie

în cãutarea toiagului fermecat, companion aici al marilor artiºti ai

lumii. Nu mã voi sfii sã vã dezvãlui ºi dumneavoastrã ceea ce am

descoperit, mirându-mã ºi bucurându-mã pânã unde au mers

organizatorii „Anotimpului românesc”.

Concepute cu o lungime variabilã, de la câþiva zeci de

centimetri, uneori ajungând pânã spre doi metri, vergelele acestea

compuse dintr-un numãr variabil de rondele din lemn de diferite

grosimi, fiecare colorat, unitare in cadrul unei bare bine

proporþionate în relaþia cu lungimea, marea majoritate având forma

rotundã, în unele cazuri fiind dreptunghiulare cu margini rotunjite.

Catalogul complet al „prezenþelor” Cãdere este prea lung pentru

economia articolului, aºa cã vom spicui: un baston gros se aflã

lângã Frank Stella, în vitrina cu Giacometti. Tot un baston de

mici dimensiuni este plasat deasupra lui Mondrian, în vitrinã cu

Kandinski, sprijinind cele trei graþii ale lui Man Ray, un alt

baston, în timp ce la artã conceptualã îl aflãm lângã Lucio Fontana,

etalat deasupra unei lucrãri a Sofiei Delaunay, instalat într-un

fotoliu Bauhaus, salã în care gãsim trei lucrãri ale lui Henri

Nouveau (nãscut la Braºov, în 1901), atât de puþin cunoscut,

deºi este un mare artist: pictor, sculptor, compozitor, estet ºi

filosof al culturii. Mulþi oameni din critica noastrã nu au auzit

încã de el...

Dar dumnezeiesc fãcut culturii ºi artei româneºti
Florin COLONAª

Afiºul „Anotimpului românesc” de la Paris
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De la Brauner, trecând pe la Herold, Iancu,

Lotar, Brassaï ºi alþi maeºtri, via Brâncuºi
Asemenea toiagului fermecat din poveste, bastonul lui Cãdere ne

conduce prin zecile de sãli. Ce descoperim? În sala 27 o serie Victor

Brauner, în care este prezent autoportretul de mici dimensiuni fãrã

un glob ocular. Rezultat al cunoºtinþelor sale ezoterice, ºi-a prevãzut

acest eveniment din viaþa sa.

Ne întâlnim cu lucrãrile lui Jacques Herold ºi imediat cu mãºti

executate de Marcel Iancu, emblematice pentru creaþia de la Zürich

când s-a aflat în fruntea miºcãrii Dada.

În periplul expoziþional întâlnim arta fotograficã a lui Eli Lotar

(feciorul parizian al lui Arghezi), a cãrui impozantã operã s-a bucurat

de o mare expoziþie retrospectivã la Jeu de Paume, în 1987. Tot în

categoria marilor artiºti ai imaginii, regãsim în diferite vitrine lucrãrile

de maestru ale lui Brassaï, un familiarizat cu prestigiosul muzeu, dar

ºi pe Aurel Bauh, care de câþiva ani a devenit un obiºnuit al galeriei

ºi care, cu celebrele lui bidoane de lapte, ori cu sculele omului de

serviciu, surprinde în imagini secvenþe ale cotidianului în cea mai

bunã formã umanã.

Ce sã mai vorbim despre starostele artei româneºti, de mult celebrul

Brâncuºi, care dominã largul culoar pe care se înºiruie sãlile, cu

celebra lui focã, meºteritã în marmurã gri, ca sa nu mai vorbim

despre o variantã a coloanei fãrã sfârºit (de mici dimesiuni) turnatã

în bronz ºi o piesã cioplitã în lemn. În afarã de cele amintite, maestrul

de la Hobiþa mai este prezent cu desene ºi câteva fotografii care

ilustreazã complexitatea de preocupãri ale magicianului care a deschis

un larg orizont sculpturii moderne.

Tot în parcursul nostru l-am întâlnit, spre marea noastrã bucurie,

pe Massimo Campigli, care, deºi nu este român, a iubit þara noastrã,

iar în calitatea de soþ al Magdalenei Rãdulescu a efectuat nenumãrate

cãlãtorii prin þarã, în care s-a documentat asupra vieþii oamenilor din

mediul rural. În multe din pânzele sale apar chipuri de þãrãnci din

zona Argeºului, transpuse într-o manierã influenþatã de pictura

practicatã în anticul Pompei.

Încã un artist nãscut pe pãmânt românesc, de data aceasta pe malul

Dunãrii, gãlãþeanul Daniel Spoerri, abordând genul „ars poveri”

este prezent pe simezã.

Sala dedicatã relaþiei Matisse-Pallady
Existã o salã dedicatã relaþiei Matisse-Pallady. Relaþia celor doi,

întreruptã de cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, ca ºi de instaurarea în

România a regimului comunist, a fãcut ca prietenia sã continue printr-

o corespondenþã care era plinã de expresii grafice, plinã de farmec.

O serie de autoportrete ale lui Matisse sau ale lui Pallady, ca ºi

portrete executate de unul celuilalt, augmentate prin însemnãri

însoþitoare, pun în luminã calda relaþie a celor doi corifei ai penelului.

Prin intermediul lui Pallady, Matisse descoperã ia româneascã pe

care o îndrãgeºte, tratând-o cu toatã atenþia profesionalã pentru a o

transcrie în celebra sa lucrare, în care un personaj feminin apare în

bluza tradiþionalã româneascã.

Acum cinci ani, tot la Pompidou, etajul ºase a gãzduit o mare

retrospectivã Matisse. Drept afiº ºi copertã de catalog a fost aleasã

ca efigie bluza româneascã. Afiºul gigant, pus pe faþada Centrului, a

fost cea mai fantasticã reclamã pentru arta româneascã. Deºi pe

perioada desfãºurãrii expoziþiei, veritabilã pledoarie pentru România,

la Paris s-au deplasat zeci de reporteri ºi cameramani trimiºi de

televiziuni ºi presa româneascã pentru alegerile prezidenþiale din

þara cocoºului galic, niciun organ important din mass-media nu a

prezentat imagini cu acel simbol care ne servea þara.

Continuând cãlãtoria noastrã expoziþionalã, întâlnim un tablou

realizat în tehnica fotografierii solarizate, semnat de Corneliu

Brudaºcu, iar foarte aproape de clujan descoperim o operã de mari

dimensiuni semnatã de timiºoreanca Suzana Fântânaru, care în anul

trecut, organizând o expoziþie personalã la Muzeul de Istorie din

Târgu Jiu, a expus o serie de suluri monobloc din carton, colorate,

influenþã clarã a lui Cãdere.

Tinerii reprezentanþi ai ºcolii clujene: Mureºan,

Savu, Ghenie
Un spatiu surprinzãtor de mare li s-a acordat clujenilor Ciprian

Mureºan (n. 1977) ºi ªerban Savu (n. 1978), pe care o „profundã

complicitate îi uneºte”, colegi de atelier, cu toate cã încãrcãtura istoriei

se distinge la Mureºan, în timp ce lucrãrile lui Savu se diferenþiazã

structural prin cultivarea aluziilor domoale. La Mureºan, o undã a

creaþiei sale se transmite a fi influenþat de Cãdere. Savu suspendã cu

lucrãrile sale timpul în cadrul unui dialog interior între personaje ale

zilelor noastre ºi lucrãri renascentiste, reliefând dialogul dintre starea

societãþii ºi rolul jucat de cãtre artistul din cetate.

Coetaneu ºi licenþiat al aceleiaºi prestigioase ºcoli clujene, Adrian

Ghenie, foarte popularizat pentru cifrele rezultate din vânzarea lucrãrilor

sale, în licitaþii, ceea ce poate crea o umbrã de mercantilism care planeazã

asupra operei, prezintã douã lucrãri ilustrative pentru autor.

Prima este o compoziþie de mari dimensiuni, având acea notã a

tematicii picturale pe care o preferã, reprezentarea personajelor

marcante din viaþa publicã ºi a intelectualilor de marcã ai omenirii.

Celei de-a doua lucrãri i s-a acordat un enorm spaþiu. Este vorba

despre o instalaþie cu adevãrat monumentalã, având drept temã un

personaj favorit în arta sa, Charles Darwin. Compoziþia este executatã

în urmã cu cinci ani. Artistul pleacã de la un tablou din 1632, operã

a lui Rembrandt, intitulat „Meditaþia filosofului”. Fascinat de

simbolisticã ºi de ideile gândirii europene de-a lungul

veacurilor, plasând „textura istoricã” în amalgamul

vremurilor, creând o mãsurã proprie a meditaþiei, în acest caz

fabula având morala ataºatului detinut de intelectual în

societatea actualã, sugeratã prin poziþionarea unui banal scaun

gol, din plastic, pe locul filosofului care se aflã în faþa unui

ecran de monitor învechit...

Gherasim Luca sau Finis coronat opus

Ajuns la ultimul dintre bastoanele lui Cãdere, întâlnim ºi o

lucrare mare în ulei, care, conform zicalei „Finis coronat

opus”, încheie acest copleºitor tur ce în cazul meu s-a întins

pe parcursul a ºapte ceasuri încheiate.

Nu pot însã încheia fãrã sã comentez spaþiul dedicat lui

Gherasim Luca, aflat vizavi de prima lucrare a lui Cãdere,

punctul de plecare al itinerariului. Gherasim Luca (1919-

1994) este socotit de mulþi drept cel mai important scriitor de

poezie din Franþa din ultimele decenii. Spiritul inventiv al

apatridului poet, plecat din România, vestit prin exerciþiul

transgresiunii limbajului poetic, combinat cu o profundã

transformare a scrisului în acea „antofonie” care disecã

limbajul printr-o mai bunã demultiplicare a sensului, este

prezentat în sala „Focus”, potrivit nume pentru spiritul sãu

ardent.

În 1938, la Paris, alãturi de Victor Brauner ºi Gellu Naum

va fi un participant activ la „cadavrele esquisses”. În 1940, la

Bucureºti, alãturi de Paul Pãun, Virgil Teodorescu, Gellu

Andrei Cãdere

Naum ºi Dolfi Trost va participa la constituirea grupului

suprarealist. În timpul rãzboiului, gândirea sa poeticã se defineºte

drept „non oedipianã”, ceea ce va conduce la o aprofundare ºi

neîncetatã schimbare dinamicã, în care dorinþa sa creºte ºi se

împrãºtie volatil.

Rodul acestor frãmântãri va fi o „morfologie a metamorfozei”.

În afara spaþiului „Focus”, în 12 decembrie s-a organizat într-

o salã de la subsol o searã poeticã desfãsuratã sub titlul

„Apocaliptiquement fort”, unde s-a recitat din opera sa, s-au

proiectat secvenþe din filmul lui Raoul

Sangla (1988), în care apare poetul

recitindu-ºi versurile „apocaliptic”.

Expoziþia bogatã în exponate, cãrþi,

reviste de avangardã româneºti ºi franceze,

cunoscutele colaje aplicate pe vederi

alcãtuite de Luca, fotografii document,

beneficiazã ºi de secvenþe de film în care

poetul recitã cu pasiunea sa ardentã din

propria creaþie.

Despre personalitatea culturalã ºi

poeticã a lui Luca se pot scrie pagini

întregi, iar prezentarea lui a stârnit un enorm

interes din partea valurilor de vizitatori care

fotografiau ºi filmau exponatele.

Un dar inestimabil fãcut

culturii române. Vom ºti sã

profitãm?
„Anotimpul românesc” este, aºa cum

m-am exprimat în titlul materialului pe care

revista Sud  îl prezintã în paginile sale,

ceva cu totul excepþional ºi aduce un

necuantificabil numãr de admiratori culturii

române. Nu vã puteþi imagina câþi vizitatori

au fost extrem de interesaþi de cele expuse,

zãbovind minute în ºir în faþa lucrãrilor,

citind explicaþiile, fotografiind, uneori

întorcându-se pentru a privi din nou

obiectul respectiv, arãtându-se încântaþi de

ceea ce li se oferise.

Mulþi dintre turiºtii sud-est asiatici poate

nu ºtiau despre România mai nimic. Dupã

un asemenea tur de orizont, acest subiect

va fi unul pe care-l vor adânci, cu siguraþã.

Aº vrea sã spun cã numãrul tinerilor

vizitatori care manifestau un interes vãdit

pentru exponatele româneºti a fost de-a

dreptul impresionant. Nu vã puteþi imagina

cu câtã atenþie priveau, notau, fotografiau

sau comentau cele vãzute.

Într-o perioada agitatã pentru parizieni

ºi pentru cei aflaþi în treacãt prin marele

oraº, cu manifestaþii ºi lupte de stradã cauzate de „vestele galbene”

care au generat închiderea staþiilor de metrou, a numeroase

bulevarde, dar ºi a muzeelor, „Anotimpul românesc” a reprezentat

o razã de soare pe harta spiritualã a Oraºului Luminilor.

Când mã gândesc cã acest eveniment grandios nu s-a regãsit

în materialele de ºtiri sau culturale ale posturilor de radio ºi

televiziune, ca ºi în presa scrisã, cu mici excepþii, furnizându-se

date firave, care nu puteau reda însemnãtatea momentului,

întristeazã pe iubitorii de artã.

Chiar nu ºtim sã câºtigãm de pe urma unui lucru fãcut de alþii?

Pierdem pe propria mânã?

În proiect este anunþat ca o parte dintre exponate sã fie prezentate

ºi la Bucureºti. Sã vedem dacã se va realiza acest deziderat întocmit

pe hârtie.

Sã vedem dacã forurile competente vor dovedi capacitatea de

a organiza o asemenea manifestare de anvergurã ºi dacã

Ministerul Culturii, de aceastã datã, va fi mai breaz...

Expoziþie Mihai Olos în Atelierul lui Brâncuºi de la Paris
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Luminita
Cornea

,

La Târgul de Carte Gaudeamus,
ediþia 2018, am participat cu bucurie la
o lansare de carte deosebitã: Mersul
târgului de ªtefan Crudu, cu un Cuvânt
înainte de Nicolae Dan Fruntelatã,
Bucureºti, Editura Rawex Coms, 2018.

De ce o carte deosebitã? În primul
rând pentru cã reprezintã aºa-numita
literaturã de frontierã, aflându-se la
„frontiera” dintre literaturã ºi, în cazul
acesta, economie. Autorul ªtefan
Crudu, fost o viaþã inginer petrolist,
este un mare iubitor de literaturã, de
culturã, în general, îºi pune sufletul în
realizarea ºi editarea revistei Sud,

împreunã cu cei câþiva oameni de culturã din Bolintin, colectivul
de redacþie. Dar câte nu face ªtefan Crudu în Bolintin! Ce
evenimente culturale extraordinare! Precum un spiriduº, toatã
ziua îºi gãseºte de lucru. De cele mai multe ori, în favoarea
comunitãþii, în favoarea culturii din zonã.

ªtefan Crudu va rãmâne în istoria meleagurilor natale ca un
valoros cronicar al târgului din Bolintin. Încã de copil, cu bucurie
ºi dragoste mergea la târg cu bunicul sãu, preocupat atunci,
poate, doar de vânzoleala mulþimii ºi de dorinþa de a i se cumpãra
ceva. Dupã ani, omul matur cautã târgul din cu totul alte motive.
Începe sã-l intereseze târgul în sine, participanþii ºi produsele,
preþurile, în general, atmosfera. Ca un adevãrat reporter, învaþã
sã ia pulsul la tot ceea ce se întâmplã, duminicã de duminicã, pe
terenul de la marginea localitãþii, cunoscut ca spaþiu pentru târg.
Cu un puternic spirit critic, analizeazã, observã, comparã, disecã,
întreabã, comenteazã.

Reporter cu adevãrat ªtefan Crudu a început sã fie atunci când
s-a apucat sã scrie despre toate cele vãzute ºi auzite în târg. Aºa
s-a nãscut rubrica Mersul târgului tipãritã în Sud, revista care
apare la Bolintin prin faptele de laudã ale unor oameni dãruiþi de
Dumnezeu cu mult suflet, cu pasiune, cu dragoste pentru culturã
ºi pentru locurile natale. Revista Sud apare în provincie, dar este
apreciatã ºi cunoscutã deja în toatã þara ºi nu numai.

Ca orice scriitor, ªtefan Crudu considerã cã are suficient material
publicat numãr de numãr în revistã ºi tipãreºte volumul cu acelaºi
titlu ca cel al rubricii, Mersul târgului. Toate materialele publicate
timp de ºapte ani, între 2012-2018, au alcãtuit o valoroasã carte cu
care se poate mândri, pe drept, nu doar autorul, ci ºi consãtenii din
Bolintin, precum ºi alþi doritori de o lecturã interesantã.

Volumul este o cronicã a târgului ce a contribuit de-a lungul
anilor la dezvoltarea localitãþii, oferind un anume prestigiu Þãrii
Bolintinului. A fost înfiinþat cu mult timp în urmã, la 16 octombrie
1875, de primarul de atunci, ªtefan Bolintineanu, din stirpea
vechilor boieri cãrturari cu acelaºi nume. Vechimea considerabilã
îl aºazã alãturi de alte târguri cu renume ale þãrii.

Prefaþa cãrþii este semnatã de scriitorul Nicolae Dan Fruntelatã
ºi se intituleazã: O cronicã fabuloasã a Bolintinului etern – titlu
care, prin trei cuvinte, caracterizeazã volumul. Nicolae Dan
Fruntelatã apreciazã pe „reporterul frenetic” ªtefan Crudu ºi pe
„scriitorul ªtefan Crudu, prieten ºi confrate al meu” ºi se
mândreºte cã-i este un fel de naº literar, deoarece domnia sa l-a
sfãtuit sã scrie „o carte întreagã despre mersul târgului”.

Bolintinul ºi târgul lui este titlul introducerii autorului din care
cititorul aflã date concrete despre etapele istorice ale târgului din
Bolintin ºi despre „celebrul bâlci de Sf. Dumitru”, asupra cãruia

autorul insistã cu mândrie, cu nostalgie pentru ceea ce a fost.
Valoroase sunt informaþiile despre felul cum se prezenta târgul
în diverse perioade istorice. Astfel, dupã 1950, „cismarii îºi
desfãceau marfa adusã în saci, paporniþe sau agãþatã de prãjini
susþinute de ucenici” (p. 13). Astãzi, ne imaginãm cu melancolie
asemenea imagini, dar câte greutãþi întâmpinau acei negustori?

Ne-a impresionat mãrturisirea autorului cã de mic a fost
fascinat de acest târg bolintinean care i-a pãtruns adânc în suflet,
fiind ca o boalã cu care a rãmas pânã astãzi. Aceste cuvinte ne-au
determinat sã afirmãm cã ªtefan Crudu este un om cu vocaþie
pentru târg ºi cã nimeni n-ar fi putut scrie o astfel de carte cu mai
mare dragoste, bun cunoscãtor fiind.

Cele ºapte capitole cuprind însemnãrile despre mersul târgului
în timp de ºapte ani, 2012-2018, cu mai puþine pagini asupra
primilor trei ani ºi cu peste douãzeci de pagini pentru fiecare an
urmãtor. Fiecare capitol cuprinde mai multe secvenþe cu un titlu
format din douã pãrþi distincte: o anumitã datã calendaristicã (în
general ziua de duminicã, exemplu: 1 martie 2015: Semne slabe
de primãvarã) ºi un titlu semnificativ ºi rezumativ, referitor la
dominanta târgului din acea zi.

Unele titluri se referã strict la produse: Invazia iepurilor
domestici, Fasole româneascã, Invazia rãsadurilor, Abundenþã
de legume, Tomate la preþuri istorice, Ziua ardeiului, Flori de
sãrbãtori, Varza de toamnã la preþ istoric etc. Alte titluri sunt în
relaþie cu vremea capricioasã: Nimeni nu cumpãrã zãpadã, Târg
zgribulit, Ger siberian, chef bolintinean, Ninsoare abundentã,
S-a mutat Sabarul?, Fenomene extreme ºi periculoase, Canicula
prãjeºte preþurile etc. Titluri cu referire la autoritãþi, inclusiv la
cele care ar trebui sã se ocupe de bunul mers al târgului: Cine
vrea distrugerea târgului din Bolintin?, Târgul se-ntãreºte,
potera loveºte!, Curat buimãcealã cu ora de varã!, chiar cu
aluzii politice: Târg tare în zi de votare!, Când fu sã fie, nu fu.
Fu ANAF-u’!, Zvonul cu controlul alungã poporul, Jale ºi
disperare de Florii, Atenþie: razie în târg!

Toate titlurile sunt îndelung gândite, potrivite cu situaþia acelui
moment din târg, uneori direct la obiect, ironice ori laudative.
Umorul este prezent în toate paginile, chiar ºi în titluri: Monumente
funerare pe alese, sã se bucure cei morþi, Când gãseºti ce nu
cauþi, Nãravul din fire, Praful: musafirul care-ºi lasã urmele,
Rãzboiul porcilor.„Luptele” de la Domneºti, Cãlugãreni ºi
Bolintin Vale.

Autorul are în vedere ºi fapte mai puþin plãcute participanþilor la
târg, fapte cauzate de neimplicarea autoritãþilor, ca în textul urmãtor
în care predominã ironia: „viscolul ºi zãpada, ca un fãcut, tocmai
la sfârºit de sãptãmânã, când, moleºiþi de mâncãrurile grele, toþi
cei cu sarcini de deszãpezire acþioneazã tardiv. Plus drumurile
care scoalã morþii din „tron”. Aºa cã târgul este troienit, tarabele
pline de zãpadã. Sã nu disperãm! Peste o sãptãmânã, târgul va
fi resuscitat. De voi, cei care îi daþi viaþã!” (p. 55).

ªtefan Crudu remarcã, critic, aspecte evidente referitoare la
felul cum ºi în ce fel sunt prezentate produsele (unele chiar pe
jos), neamenajarea civilizatã a târgului, inclusiv lipsa unui grup
sanitar, totul redat ironic, precum în urmãtoarele fragmente: „În
sfârºit, o zi frumoasã ce te îmbie sã pleci la târg. Am trecut cu
greu balta de apã din mijlocul drumului din cartierul spoitorilor,
încã neînscrisã pe hãrþi, deºi vizibilã ºi din satelit” (p. 79);
„Civilizaþie, nu glumã! Mai bine zis bãtaie de joc, fãrã jenã.
Pentru cã se încaseazã niºte bani buni (...) dar nu se vede nimic
investit în „frumosul” nostru târg, iubit ºi vizitat de sute de
oameni din toatã zona Bolintinului ºi nu numai” (p. 122)

Întrebãrile retorice ºi exclamaþiile sunt frecvente în textul lui
ªtefan Crudu, ceea ce imprimã farmec povestirii ºi determinã o
permanentã apropiere de cititor: „De nu va fi aºa, sã nu mai citiþi
Mersul târgului!”; „O zi de târg cu lume mulþumitã, din ambele
tabere. Sã tot fie, boieri dumneavoastrã!”; „De ce se întâmplã
aºa de des? Chiar nu se poate face nimic, domnilor responsabili
ai târgului?”;  la fel prezenþa unor imagini artistice inedite, unele
cu iz arhaic: „încãlzirea turmentatã (ziua cald ºi noaptea foarte
rece)”; „varã buimacã”; „N-ai vrea sã vezi iarnã mâncatã de
lupi, zice un bãtrân trecut prin multe anotimpuri”. ªtefan Crudu
stãpâneºte corect lexicul limbii române, incluzând în discursul
sãu epic arhaisme, regionalisme, neologisme, cuvinte specializate
unor anumitor domenii, însã, fiecare cu mãsurã, acolo unde sunt
necesare, pentru a da culoare limbajului unor anumite categorii
de oameni ori unor anumite perioade istorice.

De asemenea ªtefan Crudu dovedeºte har scriitoricesc în
descrieri, cum ar fi descrierea vremii, bineînþeles în legãturã cu
viaþa târgului, ca de pildã în secvenþa cu titlul: 29 ianuarie 2017:
Lapte-n cer, nu ºi-n târg!. Exemplificãm prin fragmentul urmãtor:
„Este a patra duminicã consecutivã când activitatea târgului este
afectatã de fenomenele extreme ale iernii. Au fost cam de toate:
viscol cu cãderi mari de zãpadã, ger siberian, drumuri blocate,
ºcoli închise. Ne-a ocolit pânã azi ceaþa. Însã, începând de asearã,
s-a instalat o ceaþã deasã, lãptoasã, însoþitã de chiciurã ºi de
drum lunecos. În aceste condiþii, puþini s-au încumetat sã vinã la
târg. Ca atare, acesta a funcþionat în regim de avarie: puþini
vânzãtori, dar ºi mai puþini cumpãrãtori” (p. 107).

Interesant de comparat mersul târgului, aºa cum este evocat de
ªtefan Crudu, dintr-o anumitã perioadã, aceeaºi, în fiecare din
anii prezentaþi. Astfel putem compara: 15 iulie 2012: Ziua când
se saturã câinii; 21 iulie 2013: Târg bogat, târg sãrac de Sf.
Ilie; 20 iulie 2014: Caniculã ºi zerouri; 19 iulie 2015: ANAF
loveºte din nou; 10 iulie 2016: Adio, bulion!; 23 iulie 2017:
Canicula prijeºte preþurile; 15 iulie 2018: Cine cere nu piere
sau fauna târgului.

Citind cu atenþie întregul text, fãrã a ne interesa propriu-zis
preþurile produselor, remarcãm o anume evoluþie, un anume
ataºament al autorului pentru scris. Desigur a fost preocupat în
a-ºi cultiva talentul, la care s-a adãugat experienþa scriiturii.

Prezentarea graficã a volumului Mersul târgului de ªtefan Crudu
a fost realizatã cu mare grijã, în acord cu tot conþinutul. Astfel,
cititorul poate admira imagini de epocã specifice târgurilor noastre,
inclusiv de la bâlciuri, fotografii ale unor produse. Pentru o ediþie
a doua, ar fi potrivit sã se adauge ilustraþii cu datarea ºi localizarea
lor sau la cele prezente sã se adauge locul ºi data, chiar dacã cu
aproximaþie. S-ar mãri astfel valoarea documentarã a cãrþii.

Toate-n tot, conþinutul cãrþii domnului ªtefan Crudu ne creeazã
imaginea autorului plimbându-se printre tarabele târgului din Bolintin,
de aici subtitlul cãrþii: Haihui printre tarabe. Da, un cuvânt mai
deosebit acest haihui, care poate fi ºi adjectiv (bãiat haihui, fatã
haihuie), adesea este substantivat, dar poate fi ºi adverb când
determinã un verb (umblã haihui prin târg), conform dicþionarelor
noastre – DOOM (Dicþionarul ortografic, ortoepic ºi morfologic
al limbii române, Bucureºti, Univers Enciclopedic, 2005) ºi DEX
(Dicþionarul explicativ al limbii române, Bucureºti, Univers
Enciclopedic, 2016). Desigur, la ediþia a II-a a cãrþii, autorul va scrie
termenul în conformitate cu normele ortografice actuale.

Îi dorim scriitorului ªtefan Crudu multã sãnãtate, ca sã poatã,
în continuare, sã umble haihui printre tarabele târgului din
Bolintin, gândind o altã carte.

ªtefan Crudu ºi „Mersul târgului”

Douã cãrþi s-au lansat în luna noiembrie a anului trecut. Ele

aparþin unor autori experimentaþi, având mai multe volume

publicate, bine cunoscuþi în mediile artistice bucureºtene, însã

total diferiþi ca temperament ºi

manifestare artisticã.

Rafinatã ºi foarte sensibilã în

mesaj, dar moderat cerebralã în

expresie liricã, Vilia Banþa

propune cititorului cu noul ei

volum Joia risipirii noastre,

apãrut la Editura Bibliotheca

(2018), o lume de interogaþii ce

pare generatã de reconsiderarea

evenimentelor efemere ce se

produc în fiecare clipã. Utilizând

o limbã românã atent ºlefuitã,

poeta capteazã detalii ºi le

supune analizei pentru a reuºi

prin aceasta întrevedea unor

bucurii, spaime ºi suferinþe ca

pãrþi integrante ale condiþiei

umane. „Dacã ne-am întinde

mâinile/ peste timpii morþi/ ºi

peste agonia clipelor pierdute/ am simþi cum se strecoarã frica/

precum iedera dincolo de zid/ cum lumea se dilatã /sub ochii

noºtri/ pânã acolo unde lãstunii/ ciugulesc rãmãºiþle ultimei erori”

(Un gând).

Utilizând o recuzitã preponderent clasicã (chiar dacã nu lipsesc

din limbaj ºi cuvinte intrate în uzul curent din englezã), reuºeºþe

sã aducã în prim plan teme de reflexie grave într-o manierã

modernã, iar acest procedeu are un efect benefic poeziei privitã

în dinamica desfãºurãrii: ambianþa melancolicã, specificã

Modernism comun – note post lansare
Alexandru CAZACUdintodeauna lirismului, pune la dispoziþie scenografia în care se

desfãºoarã mesajele percutante ce conduc elegant ºi natural

discursul spre zonele de reflexie propuse de autoare. Astfel,

exerciþiul intelectual genereazã o emoþie ce, iniþial reþinutã,

se manifestã plenar în final fãrã a afecta structura

ansamblului, precum în versurile: „Plouã peste

muchia aºteptãrilor/ ploaia-mi danseazã în

palmã/ toamna desculþã e ochiul deschis/.../

Plouã peste visele tale mamã/ rãstignite pe-aici/

încolþindu-mi sub piele fãrã sã ºtiu/ Murmurul

ploii sau cântecul meu/ tulburã iar anotimpul/

prin care se aud camioanele vremii/ ºi þipãtul

pãsãrii împuºcate aproape de cer.” (Peste

octombrie, ploaia).

Fãrã inegalitãþi valorice între cele trei secþiuni

ale cãrþii, Vilia Banþa (profesoarã de matematicã

– ceea ce poate explica, dar ºi surprinde cu

privire la  forma mentis a discursului) cu acest

volum oferã, în primul rând cititorilor de poezie,

multe texte remarcabile, iar criticii literare o nouã

probã a confirmãrii deja existente.

Expansivul ºi mereu tonicul George Tei

soseºte cu o carte de poezie biligvã, româno-

francezã: Labirintul gândurilor/ Le travail pour les

pensées, Editura Topoexim, traducerea aparþinând

Ancãi Mãgurean.

Componenþa volumului este eteroclitã, existând atât poeme în

vers liber, dar ºi în formã fixã. De altfel, autorul a dovedit de

mulþi ani cã este un virtuoz în acest gen (rondelul fiind forma sa

preferatã de exprimare) ºi o dovedeºte din nou, fiind capabil sã

creeze acea „vrajã” de care este nevoie pentru a atrage lectorul:

„Sãrind din clipã-n clipã, mã doreºti/ Iubesc ºi caut umbra

netimbratã/ Mã las purtat de nostralgii cereºti/ Ideilor le-ar trebui

eratã/.../ Nu mai vorbesc ºi nu te laºi rugatã/ Emoþile stau ascunse-

n ceºti/ Sorbi încã o durere nepudratã/ Cobori sã-mi stingi un

dor pe care-l creºti.” (Ultima clipã

nu mai cere platã).

Aceeaºi stare de crizã

existenþialã gestionatã însã cu o

blândeþe înþeleapþã ºi o anumitã

formã de umanism autentic apare

ºi în versul liber: „sãdeºte-þi

numele/ în ochiul meu înecat/ în

liniºtea/ dintre douã zile/ un alt

timp îþi va dezgropa cuvintele/ e

totuºi searã!.../ sã ne întoarcem/

în pântecul monstrului...” (E,

totuºi, searã...) Originalitatea

derivã tocmai din aceastã încredere

pe care autorul o sugereazã din plin

lectorului în ciuda temei tratate.

Cu poetul George Tei (hâtru ºi

jovial, autodidact) eºti mereu în

siguranþã, orice s-ar intâmpla, iar

în poezia sa se întâmplã multe

lucruri cu privire la inventarul hamletienelor interogaþii.

Ambii autori, separaþi de multe trãsãturi, surprind prin

modernismul comun ce îl afiºeazã prin mesajul asimilat dupã

lecturã. Lirica lor meritã frecventatã cu prisosinþã, cu atât mai

mult cu cât aparþine unor poeþi pentru care versurile fac parte din

savoir-vivre-ul fiecãruia.
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Centrul de greutate
Surprinzãtor, într-adevãr,

aºa cum autorul însuºi
recunoaºte, de bunã voie,
derapajul ar putea fi trecut
uºor cu vederea, mai cu seamã
strecurat, cum este, printre
subiecte de mari profunzimi
filosofice ºi ºtiinþifice, cu
semnificaþii fundamentale
pentru evoluþia gândirii ºi a
existenþei umane. Câtã vreme
lucrarea, în întregul ei, se
ocupã de probleme cum sunt

inteligenþa materiei, cunoaºterea ºtiinþificã, structura spiritualã aceeaºi
a omului ºi Universului, dimensiunile conºtiinþei universale, nu prea
mai ai vreme sã te poticneºti de niºte cioturi precum înverºunatele
lupte partizane, de pretenþiile lor inepte de a-ºi subordona, toate, unicul
adevãr ºi de nesãbuinþa de a-ºi socoti propriile interese drept eterne
principii, de neclintit. Aºa cã propoziþii de tipul „Politica trebuie sã-ºi
extragã principiile din ºtiinþã ºi nu din opinii subiective” sau „Adevãrul
ºtiinþei despre om este singura politicã a omului” se cuveneau mai
curând interpretate drept enunþuri conceptuale, normale constatãri de
referinþã pe parcursul unei lucrãri prin excelenþã teoretice ºi nu drept
îndemnuri sau avertismente la transpunerea lor urgentã în acte diurne.

Da, numai cã semnatarul acestei lucrãri atât de fericit intitulatã
Inteligenþa materiei, tipãritã în 2009 într-o a treia ediþie, nu s-a
putut mulþumi cu atât. Pe numele sãu Dumitru Constantin-Dulcan
ºi cu prestigiul pe care i-l oferea titlul de prof. univ. dr., el a editat
în 2015 o nouã carte, cu aceleaºi multiple valenþe teoretice ºi
filosofice: Mintea de dincolo. Dupã cum, iarãºi, titlul îi divulgã
pe deplin intenþiile, volumul analizeazã încã necunoscutele relaþii
dintre suflet ºi spirit, experienþele nenumãrate care probeazã
ºtiinþific existenþa lor incontestabilã, atât în lumea fizicã, de aici,
cât ºi în cea de dincolo. ªi din nou cercetãtorul insereazã, prin
urmare re-ci-di-vea-zã de data asta, dedicând acum un capitol
anume raporturilor dintre ºtiinþã ºi politicã ºi dându-i chiar un
titlu grãitor prin simpla pronunþare: „Politicã versus ºtiinþã”.
Poate cã tocmai titlul ãsta, prea combativ, m-a hotãrât sã scot din
context întregul articol ºi sã-i acord o însemnãtate pe care nici pe
departe n-o avea în comparaþie cu subiectele ce compun
neaºteptatele ºi tulburãtoarele teze ale celor douã cãrþi. Dar,
oricum, într-o mãsurã sau alta, m-a decis ºi pãrerea cã astãzi, în
zilele noastre deci, aici ºi nicãieri dincolo, la politicã se pricepe
toatã lumea, prin urmare m-aº putea bizui chiar ºi pe acordul
autorului, subînþeles.

Aºa cã m-am apucat sã ºi culeg din capitolul selectat câteva
citate care sã susþinã, cu suficientã fermitate, titlul ãsta ºi aºa destul
de belicos: „Politicã versus ºtiinþã” (poate ºi din cauza acelui versus
care sunã ceva mai solemn în latineºte). ªi trebuie sã mãrturisesc
cã am descoperit chiar mai multe decât aº fi avut nevoie, ceea ce
îmi dovedea cã profesorul Dulcan avusese de douã ori dreptate:
capitolul era, nimic de zis, surprinzãtor, dar, în acelasi timp, avea

„rostul sãu bine gândit”. Îºi justifica cu prisosinþã plasarea într-o
carte care pune temeinic în discuþie locul firesc al omului în uriaºul
angrenaj cosmic ºi relaþiile ce ar trebui sã fie tot aºa de fireºti între
douã lumi paralele ºi complementare, când începem sã nu mai
ºtim unde se terminã una ºi unde ar urma sã aparã alta. Sper sã mã
fac mai bine înþeles prin cele câteva exemple culese, de bunã
seamã, deloc întâmplãtor: „Sã ne fie clar. Când doi adversari
politici se împroaºcã cu noroi, nu este numai treaba lor, ci ºi a
noastrã. Rãul produs este al tuturor pentru cã ei nu pot fi excluºi
din universul în care trãim ºi noi”; sau: „În sistemele pluripartinice,
fiecare partid îºi proclamã propriul adevãr. Dar cum nu mai existã
multe adevãruri, de partea cui este adevãrul adevãrat?”; sau:
„Sunt o mulþime de acuze care se aduc politicilor tradiþionale:
demagogie, manipulare, fraudã la votãri, agresivitate, circ, crearea
de scenarii, rãfuiala cu adversarii în stil mahala, creând repulsie
oricãrui om de bun simþ.”

Ar mai fi destule alte exemple de dat, însã ºi astea sunt suficiente
ºi convingãtoare pentru a face credibile concluziile la care ajunde
Dumitru Constantin-Dulcan: aceea cã nu religia, ci politica
provoacã cel mai mare rãu în istoria omenirii; aceea cã ar trebui
desfiinþat „acest oribil sistem al partidelor politice”, cum îl eticheta
Karl R. Popper; aceea cã „resorturile lumii nu mai pot fi gestionate
de politicieni.” „Acesta este motivul pentru care afirm cã adevãrul
ºtiinþei este singura politicã realã a omului” – mai adaugã o
ultimã sentinþã medicul, ca sa poatã parafa un diagnostic
ireversibil: „Pledez pentru ºtiinþã ºi nu pentru politicã.” S-ar mai
putea obiecta ceva dupã verdictul ãsta necruþãtor?

Aºa cum afirma, însã, la politicã se pricepe toatã lumea – ºi
tocmai din pricina asta în politicã este posibil orice. Lucrarea lui
Dumitru Constantin-Dulcan a apãrut în 2015, iar de atunci pânã
azi realitãþile s-au dezlãnþuit vertiginos, exact aºa cum era de
prevãzut, adicã din rãu în mai rãu, potrivit legilor ºi fãrã-de-
legilor ce guverneazã anarhia politicã. De altfel, pânã ºi scriitorul,
încã de atunci, recunoºtea în acelaºi capitol, cu o sinceritate care
merita toatã preþuirea: „Sunt probabil un mare naiv când spun cã
mi-am imaginat cã rolul opoziþiei este acela de feed-back, de
control al deciziilor puterii, de a aduce corecþii, acolo unde sunt
necesare, cu scopul de a ajunge la o soluþie optimã, utilã tuturor
ºi nu doar acela de a spune tot timpul, cu ºi fãrã justificare, veto.”
Ei bine, chiar asta a ºi fãcut, între timp, opoziþia: nu s-a strãduit
decât sa pronunþe vehement o singurã vorbã – veto. ªi rezultatele
nu s-au lãsat, nici ele, prea mult aºteptate. Ne putem astãzi lãuda
cu o listã de formule de cooperare mult mai bogatã decât în urmã
cu trei ani. Corupþia – delaþiunea – duplicitatea – mahalagismul
– agresiunile – intrigãriile se adaugã triumfal ori se suprapun
pânã la contopire cu modalitãþile semnalate deja printre cuceririle
„politicilor tradiþionale”. Pe bunã dreptate se poate decreta cã am
evoluat autoritar ºi pãgubitor, atât în domeniul vieþii politice cât
ºi în celelalte domenii. Am ajuns atât de departe astãzi – cu
violenþele, cu ºantajele ºi cu atacurile la scenã deschisã – încât
ne gãsim acum în pragul unui rãsunãtor rãzboi româno-român.
Un rãzboi care va flutura, drept devizã ºi steag de luptã, pentru

unii, dictatura majoritãþii, iar pentru ceilalþi dictatura minoritãþii.
N-o sã-i pese nimãnui cã sfârºitul unui asemenea rãzboi ar echivala
cu dispariþia ºi a majoritãþii ºi a minoritãþii, de-a valma.

ªi când susþin aºa ceva mã bazez încã odatã pe acordul
subînþeles al autorului care ºi el, încã de acum trei ani îºi expunea
negru pe alb interogãrile, una mai tãioasã decât alta: „Aud o
mulþime de adepþi fervenþi ridicând în slãvi politica liberalã cu
succesul sãu zornãitor, dar niciunul nu se întreabã: de ce aceeaºi
politicã ne-a adus în cea mai acutã dintre crizele economice
posibile, de ce existã aceastã discrepanþã flagrantã dintre bogaþi
ºi sãraci, de ce societatea actualã este bântuitã de conflicte sociale,
de terorism, de crime ºi rãzboaie?” De unde cel puþin eu am
înþeles cã nu principiile liberalismului le punea scriitorul în
discuþie, nu pe John Locke, pe care-l considerã „precursor al
loberalismului modern”, ci modul în care sunt tãlmãcite ºi rãs-
talmãcite frecvent astãzi, la noi ca ºi prin alte veritabile democraþii,
în aºa fel încât însãºi doctrina liberalã a devenit... intraductibilã.

Desigur, ar mai fi încã multe de spus la capitolul ãsta la care se
pricepe toatã lumea, dar are ºi rãbdarea de a discuta politicã anumite
limite. Pânã la urmã, m-aº putea trezi ºi eu cã deplasez primejdios
centrul de greutate al celor douã lucrãri, de la majoritatea lor ideaticã
ºi de la structura lor unitarã, la o minoritate bicisnicã, pusã pe
cãpãtuialã ºi oricum imposibil de recuperat. Aº fi chiar curios sã
aflu cândva, dacã cineva din actualii membri ai onoratei noastre
clase politice, de la putere sau din opoziþie, totuna, s-a ostenit sã
frunzãreascã vreuna dintre cãrþile lui Dumitru Constantin-Dulcan.
Ar fi avut cu siguranþã prilejul sã-ºi dea seama cã nu politica
decide centrul de greutate al unei societãþi, pentru cã pur ºi simplu
politica ne învrãjbeºte, ne sileºte sã devenim duºmani, ca ºi cum n-
am fi sortiþi sa vietuim în una ºi aceeaºi þarã cu toþii. Pe când
adevãratul centru de greutate al ambelor cãrþi ridicã, din contrã,
perspectiva convietuirii ºi armoniei dintre oameni care, în calitatea
lor de co-creatori ai Universului cosmic, odatã ce om ºi univers au
aceeasi origine spiritualã, au datoria sã se conducã ºi ei dupã legitãþi
capabile sã le desãvârºeascã spiritul, nu instinctele primare. Iar în
ceea ce priveºte relaþiile de bunã vecinãtate dintre lumea de aici ºi
lumea de dincolo, singurul adevãr indiscutabil, pe care medicul
acum îl scoate în evidenþã cu promptitudinea nenumãratelor cazuri
de revenire de pe tãrâmul celãlalt este acela ca dincolo vom fi cu
toþii, nu peste multã vreme, acasã.

Fie ºi numai la o simplã rãsfoire a tulburãtoarelor teze demonstrate
stãruitor în aceste cãrþi nu se poate sã nu rãmâi, pentru câteva clipe,
pe gânduri. Timp în care scriitorul profitã ºi pentru a-þi adresa, din
când în când, un îngrijorat avertisment ultimativ: „Ne aflãm la
finalul tuturor experienþelor sociale, cu toate resursele de energie
epuizate. Omul actual nu poate da mai mult fãrã o schimbare totalã
în gândire ºi comportament.” Iar dacã nici acum nu þi-a atras nimic
atenþia, îmi permit, scontând pentru ultima datã pe acceptul
autorului, sã-þi reproduc încã un paragraf, care capãtã vibraþiile
prelungi ale unui clopot de catedralã: „Dacã omul distruge Pãmântul
care l-a creat ºi care-l hrãneºte înseamnã cã ori doreºte sã se sinucidã,
ori adevãrurile pe care le deþine despre sine ºi despre naturã sunt
false.” Numai cã, de data asta, cu riscul de a nu-l aproba pe profesor
întru totul, eu unul socotesc, ceva mai optimist, cã ambele temeri
sunt îndreptãþite ºi în egalã mãsurã posibile.

Ion C. Stefan,

Dumitru Matalã

Un cititor modern se poate

întreba dacã mai este la modã

tipãrirea unui jurnal intim pe

sute de pagini, în aceastã etapã

a comunicãrii moderne, prin

internet ºi telefonia mobilã:

rapidã, reciprocã, directã,

concisã ºi eficientã?

Nici vorbã! îmi va rãspunde

un tânãr intelectual, conectat

la toate mijloacele moderne, atât prin calculator, cât ºi prin mobilul

sãu ultraperformant.

– ªi mulþi alþii cred chiar aºa, dar le-aº aminti cã aceastã

comunicare este bilateralã, mecanicã ºi efemerã, transformând,

uneori, afectivitatea în mecanicism, uºor de pierdut într-un neant

de necuprins.

– Ai dreptate, Poete! îmi va rãspunde doctoriþa Elena

Armenescu, poetã ºi prozatoare, în acelaºi timp, autoare de tratate

medicale ºi de studii sociologice ºi chiar religioase, membrã a

Uniunii Scriitorilor din România: o autoare complexã ºi atractivã,

atât prin frumuseþea creaþiilor sale, cât, mai ales, prin nobleþea

trãirilor în sine, psihologice ºi sociale, caracteristici pe care le

desprind cu prisosinþã din  volumul „Cãrãrile sufletului”, publicat,

de curând, la harnicã Editurã „Zodia Fecioarei”, din Piteºti,

condusã cu dãruire ºi competenþã de buna sa prietenã, scriitoarea

Maria Mona Vâlceanu.

În timpul lecturii acestui masiv volum, de aproape 400 de

pagini, de confesiuni ºi destãinuiri inedite, de impresii culturale

ºi sociale, de frumoase descrieri de peisaje diferite ºi prezentarea

unor zone turistice, care, recunosc sincer, cã m-au încântat ca

orice creaþie în prozã propriu-zisã, cu atât mai mult cu cât

cunoºteam destul de bine personajul principal, reinstalat în

talentata naratoare; în mintea mea s-au nãscut, totuºi, câteva

întrebãri, unele asociative, altele contradictorii, dar necesare pentru

cultura unui intelectul contemporan. Citisem, mai înainte,

jurnalele lui Titu Maiorescu ºi Liviu Rebreanu, doi intelectuali

de mare prestigiu, din perioada postpaºoptistã ºi interbelicã,

confesiuni care stârneau o mare curiozitate prin largheþea

cuprinderii, mulþimea personalitãþilor vremii aduse în discuþie,

relaþiile dintre autorii respectivi ºi oamenii politici ºi culturali ai

vremii. Scrierile lor erau justificate pentru cititorii de mai târziu,

atât ca file sociale, cât ºi ca informare de istorie a literaturii

române.

Titu Maiorescu a fost cel mai de seamã critic literar al vremii,

întemeietorul ºi conducãtorul societãþii culturale Junimea, om

politic, prim ministru, personalitatea cu largi relaþii internaþionale.

Liviu Rebreanu a devenit cel mai talentat prozator interbelic, a

primit premiul Societãþii Scriitorilor Români, al cãrui preºedinte

a fost într-o vreme, a îndeplinit munca de director al Teatrului

Naþional, Bucureºti ºi s-a bucurat de o mare preþuire din partea

contemporanilor. Vieþi bogate, niºte jurnale intime încãrcate de

fapte, impresii, date culturale, istorice, politice, adevãrate oglinzi

subiective, reflectând însã cât se poate de obiectiv realitatea.

Dar noi, „noi, epigonii”, vorba lui Eminescu, în ce fel ne

prezentãm în faþa contemporanilor, cine suntem ºi ce am putea

povesti celorlalþi, de ce am avut cutezanþa sã ne antrenãm în

aventura scrierii unor astfel de volume?

Întrebãrile mi le puneam ca pentru sine, dar mã refeream în

mod particular la cartea doamnei doctor Elena Armenescu.

Cãutam dovezile: o culturã ºi o informare bogate, atât în

specialitate, cât ºi socialã, cum puþini dintre scriitorii români

contemporani au reuºit sã-ºi însuºeascã. O viaþã sufleteascã

bogatã, bazatã pe impresii primare, evidente ºi deosebite, un fel

de-a povesti care nu mi se pare cu nimic mai prejos decât

exprimarea celor doi corifei, pe care i-am ales ca modele de

discuþie: „Dupã unii, întâlnirea artiºtilor cu natura completeazã

ceea ce Dumnezeu a creat, iar aceºtia, cu talentul lor, dau libertate

fanteziei sã înfrumuseþeze mirifica lucrare a creatorului, adicã

lucrarea de creaþie în sine, este dovada cã omul este fãcut dupã

chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu ºi înzestrat cu puterea de a

crea” (p. 121)

Iatã – mi-am zis – autoarea la care mã refer nu este cu nimic

mai prejos decât oricare dintre ei, iar îndrãzneala de-a ne pune în

faþã un jurnal de mãrturisire, fapte, lecturi, dileme ºi credinþe

pare justificatã. Mã refer la atitudinea noastrã, de-a ne cãuta zeii

tutelari printre personalitãþile trecutului, fãrã a observa cã astfel

de oameni se aflã ºi printre noi; doar cã trebuie sã-i descoperim,

,,Dar cum? Citind cele scris de doamna doctor Elena Armenescu!:

“Citesc din Profeþiile Pãrintelui Arsenie Boca. Lucrând în anii 80

în/la altarul Sfintei Biserici de la Drãgãnescu, cuvintele lui

profetice nu-þi vorbeau în clar, ci te chemau discret la cãutarea

sensului rãtãcit printre alte sensuri” (p. 184).

Am desprins trei filiale de lucru, ca trei izvoare limpezi ºi

înfrãþite, care se reunesc: naraþiunea propriu-zisã, adicã povestirea

sincerã a propriei vieþi, de care autoarea poate oricând fi mândrã;

apoi, reflectarea în sufletul ei a unor evenimente politice ºi culturale

importante, la care a participat ºi la care se poate referi în cunoºtinþã

de cauzã; în sfârºit, adãugarea unor mesaje din presã, adresãri

din afarã, ecouri ale unor evenimente importante, ca un cadru

cuprinzãtor ºi necesar a ceea ce s-a întâmplat, a evenimentelor ºi

întâmplãrilor trãite de autoare, ori la care a fost martorã.

Ce carte minunatã a scris doamna Elena Armenescu!: „Atunci

când ne naºtem, urcãm în trenul vieþii ºi întâlnim oameni despre

care credem cã ne vor însoþi pe tot parcursul cãlãtoriei noastre:

pãrinþii noºtri. Din nefericire, adevãrul vieþii este altfel” (p 219).

Mã pot lãuda cã acum, dupã aceastã bogatã lecturã, o cunosc

mai mult ºi mai diversificat, chiar decât propriei ei fii, bravi

bãrbaþi de afaceri, care o admirã ºi  o ajutã în devenirea sa culturalã

ºi socialã! De ce cred aºa? Fiindcã ei au venit în vârtejul acestei

existenþe mult mai târziu, au continuat de la o datã anume ºi

privesc spre viitor, pe când doamna mamã a lor are un trecut,

emotiv ºi demn, pe care ni-l prezintã cu drag, mândrã de el!

Nimic nu este mai presus decât a te prezenta la valoarea ta realã,

pe care ea reuºeºte s-o facã sincer ºi cu mult succes!: „Merg la

cabinet, iar la terminarea activitãþii intru în bisericã. Aprind lumânãri

pentru vii, în primul rând pentru mama – pentru cã azi este, de

fapt, ziua sa de naºtere – apoi pentru cei adormiþi întru Domnul.”

(p. 335).

Am citit o carte deosebitã, care, prin felul cum a fost alcãtuitã

ºi prin bogãþia datelor pe care ni le prezintã, pare a fi de excepþie!

O cãlãtorie spiritualã ineditã
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Prin intermediul

naiului construim o

punte de prietenie

chino-românã

Între 18 ºi 25 septembrie

2018, trei naiºti chinezi,

profesorul Gao Chunhua,

prodecanul Facultãþii pentru

Instrumentele tradiþionale ºi

directorul Centrului

Internaþional de Schimburi

Academice pentru Nai din

cadrul Conservatorului de

muzicã Xi’an cu soþia, Wu

Yaqiu, preºedintele Filialei Shanghai a Asociaþiei de Cercetare a

Artei de Nai din China, cu soþia ºi naistul Yang Qiang, secretar

general adjunct al Asociaþiei de Cercetare a Artei de Nai din

China, au efectuat o vizitã de prietenie în România.

Concertul Gheorghe Zamfir ºi prietenii sãi

Cu ocazia Zilelor Bucureºtiului ºi a Centenarului Marii Uniri,

a avut loc pe 21 septembrie 2018 în piaþa Constituþiei din Bucureºti

Concertul extraordinar Gheorghe Zamfir ºi prietenii sãi.

Evenimentul este dedicat întregii cariere a maestrului. Au fost

invitaþi interpreþi de talie mondialã din mai multe þãri: China, Franþa,

Norvegia, Belgia, R. Moldova, Coreea de Sud. Din partea Chinei

a fost invitat profesorul Gao Chunhua, interpret la fluier ºi nai.

Concertul televizat a polarizat atenþia melomanilor de pe toate

meridianele Mapamondului, mii ºi mii de spectatori inundând piaþa.

La concert, maestrul Gherghe Zamfir a interpretat câteva

piese din folclorul românesc, dupã aceea a prezentat cu

colaboratorii sãi câteva piese cunoscute. În cele din urmã, interpreþi

din diferite þãri au fost invitaþi sã interpreteze împreunã cu el

melodia Ciocârlia. Maestrul l-a invitat pe dl.Gao Chunhua sã-i

stea alãturi ºi sã cânte aceastã celebrã piesã mai întâi cu fluierul

de gurã, un tip de fluier de bambus inventat de maestrul chinez

Yu Xunfa, pe urmã împreunã la nai. Interpretarea a fost rãsplãtitã

cu aplauze furtunoase de publicul spectator.

„Dumneavoastrã sunteþi viitorul naiului!” s-a adresat cu o

emoþie vãditã invitaþilor din diferite þãri maestrul Gheorghe Zamfir

la încheierea interpretãrii.

Întâlnire cu maestrul Zamfir

În perioada ºederii lor în România, prin intermediul

constructorului de nai, dl. Ionuþ Preda, naiºtii chinezi s-au întâlnit

de mai multe ori cu maestrul Gheroghe Zamfir, cu naista Raluca

Pãtuleanu, stabilitã în Belgia, care a venit în mod special la

Bucureºti pentru a se întâlni cu prietenii chinezi. Menþionez cã

maestrul Raluca Pãtuleanu împreunã cu Ionuþ Preda au fost invitaþi

în luna iunie a.c. la Xi’an pentru organizarea unui seminar.

Imediat dupã sosirea la Bucureºti, naiºtii chinezi s-au ºi

întâlnit cu maestrul Gheorghe Zamfir, cu Raluca Pãtuleanu ºi cu

constructorul de nai Ionuþ Preda. Cu aceastã ocazie, dl. Gao a

interpretat cu fluer ºi nai mai multe piese. Ascultând cu admiraþie,

dl. Zamfir a acordat înalte aprecieri nivelului de interpretare. Dl.

Gao i-a oferit un fluier chinezesc care i-a plãcut în mod deosebit.

Gao i-a îmmânat maestrului un act de numire în funcþia de

Preºedinte de onoare pe viaþã al Centrului Internaþional de

Schimburi Academice pentru Nai al Conservatorului de Muzicã

din Xi’an. Primind cu emoþie, maestrul i-a promis cã se vor

reîntâlni la Xi’an.

La o repetiþie pentru concert, dl. Gheorghe Zamfir a spus

dirijorului ºi orchestrei cã „De douã zile m-am întâlnit cu prieteni

chinezi, de la care am aflat cã la Xi’an, vechea capitalã a Chinei,

punctul de pornire a Drumului Mãtãsii din antichitate, patria

Armatei de teracotã, s-a înfiinþat

specialitatea de nai la

Conservatorul de muzicã ºi a

primit prima serie de studenþi.

S-a mai înfiinþat Centrul

Internaþional de Schimburi

Academice pentru Nai. Acum

trei luni, de pe Internet, am aflat

cã doamna Raluca Pãtuleanu a

organizat la Xi’an un seminar,

la care au participat peste 50

de iubitori de nai veniþi din

toate colþurile Chinei. Acum

prietenul Gao a venit la noi sã

interpreteze. Sã-i dãm salutul

de bun venit!”

Dupã concert, pe ziua de

23 septembrie, maestrul

Gheorghe Zamfir i-a invitat pe

toþi prietenii chinezi acasã la

el. Cu acest prilej, s-au

întreþinut într-o atmosferã

cordialã, familiarã. Maestrul

s-a interesat foarte mult de

instrumentele tradiþionale

chinezeºti ºi de procesul de renaºtere a artei de nai în China, a

prezentat fãrã nicio rezervã experienþa sa proprie ºi tehnica de

interpretare la nai. La despãrþire, maestrul Gheorghe Zamfir le-a

spus prietenilor chinezi: La revedere la Xi’an!

Impresii de neuitat

Cei trei naiºti chinezi au mai

vizitat Muzeul Satului, Palatul

Parlamentului, Universitatea

Naþionalã de Muzicã Bucureºti,

Sinaia ºi Braºov.

Astãzi (25 septembrie) ºi-au

încheiat vizita în România,

înapoindu-se spre patrie.

Înainte de plecare, dl. Yang

Qing a declarat: „Intepretul chinez

Gao Chunhua, ca ambasador al

culturii chineze, a participat la

Concertul Extraordinar

Gheorghe Zamfir ºi prietenii ºi a

cântat cu un flaut de gurã

Ciocârlia, câºtigând puternice

aplauze, scriind o paginã

strãlucitoare pentru prietenia

chino-românã.” El a adãugat: „Mã

mir tare mult cã o þarã nu prea

mare ca România are un numãr

aºa de mare de interpreþi de nai

de talie mondialã. Se vede cã

România acordã o mare

importanþã muzicii ºi artei. Am

fost invitaþi acasã la maestrul Gheorghe Zamfir, am vãzut tablourile

în ulei pictate de el ºi multe multe medalii, diplome ºi plãci muzicale

de aur. Am simþit contribuþiile merituoase ale acestui mare maestru

al umanitãþii.”

Doamna Gao ºi doamna Wu au asistat la concertul

extraordinar din Piaþa Parlamentului ºi au simþit forþa puternicã a

marelui maestrul Zamfir, care este cunoscut ºi în China. Au

admirat peisajul pitoresc al României ºi au constatat cã oamenii

sunt sinceri ºi ospitalieri.

Profesorul Gao mi-a declarat: „Apariþia naiului chinezesc pe

arena mondialã reprezintã cel mai important rezultat al vizitei.

Am vãzut nivelul de interpretare de talie mondialã. Pentru noi

este o foate bunã ocazie de învãþare. Am fãcut primul pas pe

arena mondial. Mulþumiri sincere domnului Ionuþ Preda, care

ne-a ajutat la introducerea naiului chinezesc în patria naiului –

România. Am vãzut ºi am simþit cã România este o þarã frumoasã,

iar poporul cald ºi ospitalier. Anul acesta se împlinesc 100 de ani

de la Marea Unire a României. Iar anul viitor, vom întâmpina a

70-a aniversare de la stabilirea relaþiilor diplomatice chino-

române. Vom lansa atunci o serie de manifestãri ºi de schimburi

culturale între þãrile noastre. Vom construi prin nai o punte de

prietenie chino-românã!”

(Luo Dongquan este profesor jurnalist, Vicepreºedinte al
Asociaþiei de Prietenie China-România)

Luo Dongquan

Corespondenþã din Beijing

Naiºti chinezi în România

INTERFERENTEINTERFERENTEINTERFERENTEINTERFERENTEINTERFERENTE,,,,,
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Motto: Conºtiinþa a ceea ce

eºti ºi hotãrârea fermã de a fi

este puterea cea dintâi a unui

popor. Cum ºi-o manifestã el,

astfel îºi aºazã rostul ºi rolul

în mijlocul neamurilor.

        (I.I.C. Brãtianu)

În urmã cu o sutã de ani, la 18 ianuarie 1919, în Sala

Oglinzilor din palatul Versailles, începeau lucrãrile

Conferinþei de Pace dupã aproape cinci ani de rãzboaie

sângeroase pe uscat, în aer ºi pe mare, cu antrenarea a

milioane de oameni ºi distrugeri inimaginabile, ale cãrei

hotãrâri vor determina o nouã configuraþie politico-

teritorialã în Europa ºi în lume.

Erau prezenþi reprezentanþii a 27 de state, între care ºi

România, învingãtori ºi învinºi, însoþiþi de peste zece

mii de experþi, istorici, diplomaþi, militari, industriaºi,

finanþiºti etc. Cea mai numeroasã era delegaþia americanã,

cu 1300 de oameni. Toþi aceºtia trebuia sã dea verdicte

dure, teritoriale, economice, militare, naþionale º.a. dupã

înfrângerea Germaniei ºi a aliaþilor ei în Primul Rãzboi

Mondial, sã marcheze dispariþia imperiilor

multinaþionale, dar ºi sã traseze calea pentru viitorul

popoarelor prin încheierea pãcii, a cãrei realizare se va

dovedi, ab initio, „mai dificilã decât rãzboiul” (G.

Clemenceau, prim ministru al Franþei), preºedinte al

Conferinþei de Pace).

La baza lucrãrilor Conferinþei, cea mai reprezentativã

reuniune internaþionalã de pânã atunci, a stat programul

în 14 puncte pentru încetarea rãzboiului ºi încheierea

pãcii expus în faþa Congresului de preºedintele american

W. Wilson (1913-1921) la 8 ianuarie 1918, acceptat de

Germania, urmat de negocieri complexe ºi tensionate

politico-militare, teritoriale, etnice, inclusiv secrete ºi

compromisuri, ce vor conduce, mai devreme sau mai

târziu, la semnarea Tratatelor de Pace. Pe lângã principii

generale ºi cerinþe politice noi, imperative, precum

încheierea de convenþii publice de pace (1), libertate

absolutã de navigaþie (2), suprimarea barierelor

economice (3) sau garanþii convenabile cu privire la

armament (4), punctul 11 din programul wilsonian statua,

în concret, cerinþa ca „România, Serbia ºi Muntenegru

trebuie evacuate ºi teritoriile ocupate, restituite”.

De la începutul lucrãrilor Conferinþei de Pace a fost

evidentã, sub aspect decizional, o ierarhie de putere, þãrile

mari contributoare la înfrângerea Triplei Alianþe

impunându-ºi dictatorial ºi fãrã limite interesele în dauna

þãrilor mici ºi aliate, constituind un Consiliu suprem „al

celor zece”, câte doi reprezentanþi pentru SUA, Anglia,

Franþa, Italia ºi uneori Japonia, apoi Consiliul celor patru,

format din W. Wilson, etalând permanent „un zâmbet de

lup binevoitor”, G. Clemenceau, poreclit „tigrul” pentru

atitudinea sa de tip bismarkian, Lloyd George, prim

ministrul britanic „mereu cu pumnii strânºi” ºi Orlando,

reprezentantul Italiei.

Delegaþia românã la Conferinþa Pãcii de la Paris,

alcãtuitã din I.I.C. Brãtianu, prim ministru, N. Miºu,

ministru plenipotenþiar, Alex. Vaida-Voievod, ministru

transilvan, V. Antonescu ºi C. Diamandescu, miniºtri

diplomaþi, nu a avut parte de o atmosferã favorabilã, fiind

admisã numai în opt din cele 58 de comisii de lucru

constituite, revendicãrile ºi intransigenþa lui Brãtianu în

chestiuni de fond, precum cele teritoriale, minoritãþi ºi

reparaþii, purtate „în numele demnitãþii ºi independenþei

nationale”, intrând permanent în coliziune cu interesele

marilor puteri.

Tratatul de Pace cu Germania, consideratã principal

responsabil pentru declanºarea primei conflagraþii

mondiale, a fost semnat la 28 iunie 1919 la Versailles ºi

cuprindea în cele 433 de articole reglementãri dure de

ordin teritorial în favoarea Franþei, Belgiei, Poloniei,

militare, precum interzicerea serviciului militar

obligatoriu, limitarea la o sutã de mii de oameni a forþelor

armate, economice, stabilite la 132 miliarde mãrci aur

ºa., a fost adus la cunoºtinþa delegaþiei române cu puþin

timp înainte, determinând plecarea lui Brãtianu imediat

dupã semnare.

Misiunea sacrã ºi scopul delegaþiei române la

Conferinþa Pãcii era aceea a recunoaºterii ºi consacrãrii

actelor de voinþã ºi de unire exprimate în mod liber de

români la Chiºinãu, Cernãuþi ºi Alba Iulia, astfel cã

negocierile tratatelor de pace cu Austria ºi Ungaria se vor

dovedi furtunoase ºi necruþãtoare, partea românã, cu

argumente istorice, etnice, economice, miltare ºi

geografice ºi compromisuri minime, obþinând importante

câºtiguri de cauzã.

Astfel, potrivit art. 59 din Tratatul de Pace de la Saint

Germain semnat de 17 state cu Austria la 10 septembrie

1919, inclusiv România (pentru care a semnat N. Titulescu,

pentru cã Brãtianu, nemulþumit, pãrãsise lucrãrile

Conferinþei), „Austria renunþã în ce o priveºte în favoarea

României la orice drepturi ºi titluri asupra pãrþii din fostul

ducat al Bucovinei aflatã dincoace de frontierele României,

aºa cum vor fi fixate ulterior de principalele Puteri aliate ºi

asociate”, ceea ce însemna recunoaºterea unirii cu România.

Revenit în þarã, Brãtianu va prezenta regelui Ferdinand

demisia guvernului sãu, noul guvern, condus de

generalul Arthur Vãitoianu, somat de Consiliul Suprem

al Conferinþei de Pace sã semneze tratatul cu Austria ºi sã

retragã trupele de pe teritoriul ungar, va avea aceeaºi

soartã în mai puþin de douã luni, fiind înlocuit de un

guvern condus de ardeleanul Vaida Voievod care va

semna Tratatul de Pace cu Austria ºi Tratatul privind

minoritãþile la 9 decembrie 1919.

Prin Tratatul de Pace cu Bulgaria de la Neuilly sur

Seine, semnat de 16 state la 27 noiembrie 1919, era

atabilitã graniþa cu România de la Marea Neagrã pânã la

Dunãre, aºa cum era la 1 august 1914; de acolo pânã la

confluenþa Timocului cu Dunãrea, Bulgaria trebuia sã

renunþe la orice avantaj rezultat pentru ea din Tratatul

de la Bucureºti din mai 1918, primul ministru bulgar

semnând Tratatul într-o liniºte mormântalã. Nu acelaºi

lucru se poate spune despre contele Apponyi,

reprezentantul Ungariei, ale cãrui discursuri patetice,

rostite uneori în trei limbi, au devenit de-a dreptul isterice

în timpul negocierilor ºi dupã semnarea Tratatului de

Pace de la Trianon la 4 iunie 1920, prin care þara sa era

obligatã sã renunþe la toate drepturile ºi pretenþiile vechii

monarhii austro-ungare asupra teritoriilor româneºti,

consfinþind apartenenþa la România.

„Ungaria renunþã, în ce o priveºte, în favoarea

României, la orice drepturi ºi titluri asupra teritoriilor

din fosta monarhie austro-ungarã situate dincolo de

frontierele Ungariei aºa cum sunt fixate la art. 27.”

Semnatarii Tratatului de la Trianon de acum 99 de ani

restabileau astfel adevãrul istoric cu privire la drepturile

naþionale româneºti, populaþie majoritarã în teritoriile

unite „cu þara”, în timp de în Ungaria tratatul a fost ºi

continuã sã fie considerat un „diktat”.

Recunoaºterea unirii Basarabiei cu România prin actul

de voinþã a Sfatului Þãrii din 27 martie 1918 s-a dovedit

dificilã în contextul rãzboiului civil din Rusia, fiind

consacratã prin tratatul încheiat la Paris la 20 octombrie

1920 între Anglia, Franþa, Italia, Japonia ºi România,

care au invitat ºi Rusia sã adere, însã abia peste mai bine

de un deceniu acest fapt se va produce.

Tratatul de Pace cu Turcia, semnat la Sèvres la 10

august 1920, va consemna dispariþia Imperiului Otoman,

negocierile dovedindu-se complexe ºi dificile, cu impact

politic, economic, strategic, afectând state ºi popoare

din trei continente ºi provocând nemulþumiri uriaºe,

Turciei în primul rând, obligatã la cedãri teritoriale

semnificative ce vor fi recuperate prin rãzboi ºi

recunoscute de marile puteri prin Tratatul de la Laussane

(24 iulie 1923) la care a participat ºi România.

Conferinþa de la Paris ºi Tratatele de Pace din 1919-

1920 au consacrat o nouã realitate geopoliticã a Europei,

ce va fi puternic zdruncinatã de izbucnirea, peste douã

decenii, a unei noi conflagraþii mondiale, mai

devastatoare ºi mai mare, în care România se va implica

având aceeaºi credinþã, de salvare a libertãþii ºi

independenþei.

Consacrarea internaþionalã a drepturilor
legitime ale românilor prin
Tratatele de Pace (1919-1920)

Constantin
Bãrbutã,

Clubul de istorie
Marian GRIGORE

Nu credem cã cineva ar fi putut gândi mãcar o clipã cã una dintre cele mai

longevive manifestãri culturale bolintinene – Clubul de Istorie – ar putea fi

împiedicatã, cumva, de aceastã iarnã „colþoasã” sã se manifeste. Deºi cu o

participare „decimatã” de gripe, rãceli, dureri de oase ºi alte „aspecte de sezon”,

întrunirea care a marcat intrarea în noul an ºi cea de-a XLII-a ediþie a Clubului

a avut loc sâmbãtã, 19 ianuarie 2019.

Fãrã a avea o temã anume, ne-am dorit a fi o întâlnire amicalã, în care sã

rememorãm întâmplãrile – bune ºi rele – ale anului trecut ºi sã ne expunem

aºteptãrile pentru cel în curs. Am aflat astfel cã „semne bune anul are”, cãci

membrii prezenþi ºi-au anunþat proiectele, cele mai multe editoriale, din

domeniul literaturii ºi istoriei, cu precãdere ale zonei (Bolintin, Ciorogârla,

Stoeneºti, Palanca etc.). Am aflat cã nu vor lipsi nici evenimentele culturale

de anvergurã, menite sã scoatã în evidenþã bogãþia acestui spaþiu ºi valoarea

oamenilor sãi.

Fãrã a vã reþine mai mult atenþia ºi amintindu-vã cã la urmãtoarea ºedinþã

a Clubului de Istorie, cea din luna martie, Bolintinul va aniversa 586 de ani

de la prima atestare documentarã, îi voi enumera pe cei care au rãspuns acum

prezent: Niculae Stoica, Corneliu State, Nicolae Ciubuc, Mioara Mãnescu,

Marian Grigore, Constanþa Crudu, Alexandra Man, Gianina Mehedinþu, ªtefan

Crudu, Vasile Grigore.

Vã aºteptãm, aºadar, în martie la Clubul de Istorie pentru a ne aniversa,

încã odatã, locul natal.
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(continuare în pag. 23)

1 august 1943: 178 de bombardiere americane
B-24 Liberator decoleazã de pe aerodromurile din
jurul oraºului libian Benghazi. Þinta lor:
România, mai precis instalaþiile petroliere din
zona Ploieºtiului, principala sursã de combustibil
a maºinii de rãzboi germane în cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial.

Am gãsit multe materiale despre acest prim
mare bombardament american asupra þãrii
noastre, cunoscut sub numele „Tidal Wave”:
Denes Bernad, Rumanian Aces of World War 2,
Osprey Publishing, 2003; Narcis I. Gherghina, 1
august 1943 – „Tidal Wave”, în „Revista Societãþii
de Studii Istorice Erasmus”, nr. 12, 2001, p. 214-
220; Corneliu Nãstase et alii, Ploieºti: Low Level
Strike, Bucureºti, Editura Modelism, 2007;
Florentina Manuela Tãbãcilã, 1 august 1943 –

primul mare bombardament american efectuat
asupra României, în „Muzeul Naþional”, XXIII,
2011, p. 113-117 etc.

Nu avem intenþia de a relua descrirea întregii
operaþiuni, ci doar sã reliefãm un aspect oarecum
marginal, însã important din punctul de vedere
al comunitãþii bolintinene, deoarece întâmplãrile
acelei zile au marcat profund memoria colectivã,
trãind încã martori oculari ai evenimentului (ex.
Alexandru Grigore ºi Ion Prodan, nãscuþi în 1932)

capabili sã redea emoþiile încercate acum mai bine
de 75 de ani.

La ora 13.08 primele bombardiere americane
treceau Dunãrea în zona Calafatului, ajungând
deasupra Ploieºtiului pe la 13.49. Vor primi o

ripostã extrem de puternicã din partea apãrãrii
antiaeriene române ºi germane, astfel încât vor
pierde o treime din avioane ºi echipajele lor.

Pentru a maximiza eficienþa acþiunii,
comandamentul american hotãrâse ca atacul sã se

desfãºoare de la o altitudine de circa 100 de metri,
foarte micã faþã de cea utilizatã în mod curent de
aparatele B-24, care era de 5000 de metri.

Traseul de întoarcere al bombardierelor fusese
în aºa fel stabilit încât trecea pe deasupra
Bolintinului ºi aici va fi locul în care va ataca
cpt. av. Marin Ghica.

Era comandantul Escadrilei 51 Vânãtoare de
Noapte, cu baza la Ziliºtea ºi participase pânã
atunci la 55 de misiuni de luptã, majoritatea pe
frontul antisovietic. Se nãscuse la 18 octombrie
1908 în Bragadiru, judeþul Ilfov, sat aflat lângã
Bucureºti ºi la micã distanþã (circa 15 km) de
Bolintin Vale ºi, ironia sorþii, tot pe malul
Sabarului, la fel ca locul unde îºi va gãsi sfârºitul.

În momentul în care a interceptat formaþiunea
inamicã deasupra Bolintinului din Vale pilota un
bimotor de vânãtoare Messerschmitt-110, fãcând
echipã cu mitraliorul Gheorghe Teliban. Lupta s-
a desfãsurat la micã altitudine, la circa 300 de
metri, aceasta fiind una dintre cauzele morþii cpt.
av. Marin Ghica, a cãrui paraºutã nu a avut timpul
necesar pentru a se deschide atunci când a fost
nevoit sã-ºi pãrãseascã aparatul lovit de rafalele
inamice. Avionul sãu se va prãbuºi la marginea
Bolintinului din Vale, în zona cartierului Drãgoi,
pe tarlaua Piersiceanca, într-un loc aflat între
Spitalul Poenãrescu ºi malul drept al Sabarului.

Ziarul Universul din 5 august 1943 publica
necrologul acestui erou al aerului, din care aflãm
unele amãnunte referitoare la familie ºi cariera
aviaticã: „Maria Ghica Marian mama, Siþa ºi Gh.
Marian,Tudora ºi Radu Viºan ºi Petru Lungu, frate,
surori cumnaþi, cumetre, veri ºi draga lui Liuþa
cu nemãrginitã durere anuntã moartea eroicã a
scumpului lor cãpitan aviator GHICA MARIAN
de 34 ani – Vîrteju-Ilfov. Decorat cu Virtutea
Aeronauticã cu spade, gradul cavaler, Steaua
României, Crucea de Fier, Vulturul Italian, cãzut
eroic la datorie in ziua de 1 August 1943 la

CÃPITANUL AVIATOR
MARIN GHICA

Ciprian NECªUÞU

1. Locul unde a cãzut Marin Ghica; 2. Spitalul Poenãrescu; 3. Casa înv. Ion Gh. Ceauºu; 4. Locul
unde a cãzut bombardierul american

Ogrezeni, 3 august 1943, dupã „Historia”
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Bolintin Vale. Înmormântarea se oficiazã la 4
August ora 4 d.a. la cimitirul militar Ghencea.
Dormi în pace suflet bun în veci neuitat.”

Prin bunãvoinþa domnului Denes Bernad am
intrat în posesia declaraþiei inedite a învãþãtorului
Ion Gh. Ceauºu, martor ocular al celor întâmplate
pe cerul bolintinean în dupã amiaza zilei de 1
august 1943.

„3 august 1943. Declaraþie

Subsemnatul Ioan Gh. Ceauºu, învãþãtor în
comuna Bolintinul din Vale, jud. Ilfov, declar
urmãtoarele:

În ziua de 1 august 1943, pe
la orele 14 am auzit cã s-a sunat
alarma la aparatul de radio ºi
prin clopotele bisericii din sat.

Am eºit afarã sã-mi iau copii
ºi am vãzut o formaþie de
avioane inamice, 9 la numãr,
venind în ordine strânsã ºi la
micã altitudine din direcþia
Nord-Vest.

Aceastã formaþie s-a
îndepãrtat cãtre Bucureºti.

Vãzând cã s-a liniºtit ºi cã
avioanele s-au îndepãrtat, am
intrat în casã, dar am fost
anunþat de soþia mea cã afarã
avioanele trag cu mitralierele.

Am eºit afarã ºi am vãzut 2
bombardiere inamice venind cu
vitezã mare ºi la altitudine micã
din direcþia Nord-Vest.

Mai înspre Nord de ele, la înãlþime, am vãzut
un avion de vânãtoare cu vitezã mare, care
ajungând aproape de avioanele inamice a plecat
în picaj ºi a mitraliat unul din avioane pe care l-a
lovit în aripa stângã ºi care a plecat cu fum dupã
el coborând.

Aproape în acelaºi timp am auzit altã rafalã
de mitralierã ºi avionul de vânãtoare a luat foc.

Am vãzut avionul cãzând în lunca satului, spre
Sabar, în partea numitã Persiceanca.

Am plecat imediat cu bicicleta spre locul unde
a cãzut avionul de vânãtoare, pe care l-am gãsit
arzând, unde am aflat cã radiotelegrafistul a
aterizat cu paraºuta ºi cã a spus ca sã avem grije
de cãpitan.

Am fãcut o echipã de tineri ce i-am gãsit ºi
am plecat prin porumbi pentru a-l gãsi. În al
treilea lan de porumb am gãsit pe cpt. av. Ghica
Marin cãzut cu faþa în jos, cu boneta ºi mânuºa
din mâna stângã asvârlite spre stânga. Paraºuta
era legatã de dânsul cu pânza eºitã din sac,
împãturitã în lungime, cu sforile strânse aranjat
ºi legate de sac cu curea. În lãþime am desfãcut-o
eu cu tinerii care mã însoþeau pentru a pune
cadavrul în ea, lucru pe care l-am fãcut ºi am
transportat cadavrul la Spitalul Poenari.

Aceasta îmi este declaraþia.
ss. Ion Gh. Ceauºu
Învãþãtor, Bolintinul din Vale Jud. Ilfov
3.VIII.943”
Învãþãtorul Ion Gh. Ceauºu, care profesa la

ºcoala din Bolintinul din Vale, era originar din
Bolintin Deal ºi se stabilise la noul domiciliu prin
cãsãtoria cu Alexandrina Costicã N. Mariuþa.
Locuia pe strada Agricultori, într-o casã construitã
în anul 1924, aflatã aproape de intersecþia cu
Boiereasca (azi str. Belºugului). În anul 1943 avea

trei copii, pe care îi
pomeneºte de altfel în
declaraþie: douã fete Mioara ºi
Elena (zisã Nuþica) ºi un bãiat
în vârstã de doar un an,
Dumitru (zis Mitiþã).
Învãþãtorul Ceauºu a fost
foarte activ din punct de
vedere politic dupã încheierea
rãzboiului, fiind unul dintre
cei care au înfiinþat, în anul
1946. organizaþia PCR din
Bolintin Vale. Primul sediu al
celulei de partid a fost chiar
în casa învãþãtorului, care va
ocupa funcþia de primar al
comunei între 1946 ºi 1947.

Declaraþia învãþãtorului
Ion Gh. Ceauºu se alãturã
unei alte relatãri, publicatã cu

ceva vreme în urmã în revista Historia, despre
un bombardier american cãzut în aceeaºi zi de 1
august 1943 la Ogrezeni, pe malul drept al

Argeºului, la numai câþiva km spre sud faþã de
locul unde cãzuse avionul de vânãtoare pilotat
de cpt. Marin Ghica. Sursele istorice sunt
contradictorii la momentul stabilirii unei legãturi
cauzale între prãbuºirile celor douã aparate în
aceeaºi zi ºi la atât de micã distanþã unul de altul.
Însã, dacã folosim relatarea învãtãþorului Ceauºu
care afirmã despre cpt. av. Marin Ghica cã „a
mitraliat unul din avioane pe care l-a lovit în aripa
stângã ºi care a plecat cu fum dupã el coborând”,
putem crede cã era vorba despre bombardierul
prãbuºit ceva mai încolo, la Ogrezeni.

Completãm declaraþia ineditã a învãþãtorului
Ion Gh. Ceauºu cu procesul verbal întocmit la 3
august 1943 la locul prãbuºirii bombardierului
american, preluat dupã https://www.historia.ro/
sectiune/general/articol/un-bombardier-american-
se-prabuseste-la-ogrezeni:

„Astãzi, anul una mie nouã sute patruzeci ºi
trei, luna august, ziua trei, în marginea de nord-
est a comunei Ogrezeni, judeþul Ilfov.

Noi, Lucia Diaconescu, medic la Circa
Sanitarã Bãlãºoeni, judeþul Ilfov, asistatã de dl.
Plutonier major Militaru Nicolae, ºeful Secþiei de

Jandarmi Bolintin. Având în vedere Ordinul No.

Ion Gh. Ceauºu în mijlocul primului rând de jos (1950)

2061 din 3 august 1943 al Legiunii de Jandarmi

Ilfov, prin care se ordonã a ne transporta la faþa
locului cãderii avionului inamic american pentru
stabilirea identitãþii prizonierilor morþi, ce fac

parte din echipajul avionului inamic. Ne-am -
transportat la faþa locului ºi am putut constata
urmãtoarele:

De sub sfãrâmãturile avionului au putut fi
ridicate patru cadavre complet carbonizate, care,
dupã aparenþã, par a aparþine a 4 indivizi de sex

masculin, de talie înaltã, vârsta neputându-se
aprecia, între care doi au putut fi identificaþi dupã
urmãtoarele semne: purtau la gât lanþ cu tãbliþã

de metal având inscripþia numelor:
1. Taylor Wance
2. Higghins Bernard

La o distanþã de 10 (zece) metri vest de avionul
doborât s-au gãsit aruncate douã cadavre de sex
bãrbãtesc, intrate în putrefacþie, ºi care au putut

fi identificate dupã actele ce le posedau:
1. Richard R. Murai, talie mijlocie, prezentând

fractura deschisã a coloanei vertebrale în

regiunea dorso-lombarã. La examenul fizic s-a
constatat cã prezintã circumcizie ritualã.
Cadavrul pare a avea vârsta de 22-25 ani.

2. Robert Guard, de talie înaltã, vârsta 25-30
ani, prezentând fracturi multiple deschise ale
ambelor gambe; plagã prin schijã profundã,

regiunea-antero superioarã a coapsei drepte,
arsuri de gradul 3 a mâinii stângi.

Faþã de constatãrile de mai sus, am autorizat

ridicarea cadavrelor procedându-se la
înhumarea lor. La ora 16 (ºasesprezece) au fost
ridicate de autoritatea comunalã, aºezate în sicrie

ºi transportate la Cimitirul Ortodox din comuna
Ogrezeni, pentru a fi înmormântaþi.

Drept pentru care am încheiat prezentul

proces verbal, la faþa locului.
ss Medic circa Sanitarã Bãlãºoeni
ss ªeful secþiei Bolintin”.
În încheierea acestei modeste contribuþii la

cinstirea faptelor de eroism ale înaintaºilor noºtri,
menþionez faptul cã în vara lui 2015 am însoþit
pe un urmaº al unuia dintre membrii echipajului
bombardierului american doborât la Ogrezeni.
Chris Locky, al cãrui bunic murise atunci, s-a
arãtat foarte emoþionat ºi interesat de orice
informaþie privitoare la cele întâmplate atunci.

Singura imagine disponibilã a cpt. av. Marin
Ghica, extrem de utilizatã în mediul on-line, este
cea care i-a însoþit necrologul publicat în ziarul
Universul. Fiind de o calitate slabã, am preferat
sã preluãm pentru informarea dvs o fotografie
din Denes Bernad, Rumanian Aces of World War

2, Osprey Publishing, 2003, p. 18, în care apare
eroul acestui material ºi pe care am reprodus-o
pe prima paginã a revistei Sud. Marin Ghica este
în rândul de sus, al treilea din stânga, cel care
poartã ochelari de soare.

Americanul Chris Locky cu Ciprian Necºutu, la Ogrezeni,
în apropierea locului prãbuºirii bombardierului B-24

Chris Locky cu istoricul Dan Melinte,
coautor la „Ploiesti. Low level stike”
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NUNTA  LA  PALANCA  (I)
Prof. Corneliu STATE

TRTRTRTRTRADITIIADITIIADITIIADITIIADITII,,,,,

Comuna Floreºti-Stoeneºti, judeþul Giurgiu, este situatã la 30

km de Bucureºti, în partea centralã a Câmpiei Vlãsiei, pe

interfluviul Argeº-Sabar. Localitatea este compusã din trei sate

mari: Floreºti, Palanca ºi Stoeneºti, cu un istoric cunoscut din

perioada medievalã a secolului al XV-lea. O puternicã dezvoltare

se constatã în perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu când

pe teritoriul satului Stoeneºti au fost construite douã edificii în

stil brâncovenesc: Conacul Drugãnescu ºi Biserica Bunavestire.

În jurul acestor edificii monumentale s-au desfãºurat ºi au fost

duse mai departe tradiþii ºi obiceiuri vechi de cãtre locuitori cu

dragoste pentru locurile natale.

Comuna se aflã într-o zonã de

interferenþe etnografice ºi folclorice ºi

pãstreazã încã numeroase tradiþii ºi

obiceiuri strãvechi, privind diferite etape

din viaþa omului. Este greu sã mai întâlneºti

acum astfel de obiceiuri datoritã apropierii

de Bucureºti, capitala þãrii. Faptul cã mulþi

locuitori ai celor trei sate, prin ocupaþia lor

principalã, aceea de constructori, au colindat

lumea în lung ºi-n lat, intrând în contact cu

tradiþii ºi religii diferite de a lor, a fãcut ca

multe tradiþii ºi obiceiuri locale sã fie alterate

sau pierdute.

Viaþa satelor a explodat în ultimele

decenii, îndepãrtând tinerii de tradiþiile ºi

obiceiurile locale. E greu astãzi sã gãseºti

un bãtrân care sã descrie portul popular

local, aºa cum era acum 60-70 de ani.

Puþinele tradiþii ºi obiceiuri pe care le-am

aflat de la bãtrânii din sat sunt cele privind

naºterea-botezul, cãsãtoria-nunta, decesul-

înmormântarea.

În rândurile urmãtoare ne vom ocupa de

descrierea întemeierii unei familii, aºa cum

se întâmpla cu peste 60 de ani în urmã.

Cãsãtoria a doi tineri cuprindea atunci o

serie de etape pe care le vom descrie în continuare:

– scosul fetei la horã ºi hora satului;

– peþitul fetei;

– nunta cu momentele tradiþionale: fedeleºul, bãrbieritul

flãcãului, pusul florii ginerelui de cãtre naº, îmbrãcatul miresei,

adusul apei de cãtre mireasã, gãtitul bradului, cerutul miresei de

cãtre colãcer pentru ginere, iertãciunea mirilor, nuneasca, spãlatul

naºilor ºi al socrilor, legatul miresei, ritualuri de încheiere a nunþii.

Nunþile de astãzi, cele ce se desfãºoarã la curte, sub cort, nu la

restaurant, în afara satului, mai pãstreazã multe din aceste

momente, dar puþin alterate.

IEªITUL LA HORÃ era un eveniment deosebit în viaþa unei

fete. Pânã la vârsta de 14-16 ani fata era pregãtitã în tainele

gospodãriei. Pentru orice pãrinte era o mândrie deosebitã ºi o

mare sãrbãtoare sã-ºi vadã fata pentru prima datã la horã. Când

venea timpul pentru a fi scoasã la horã, fata era „înoitã” cu

îmbrãcãminte cât mai „aleasã”. Fetei i se confecþiona sau i se

cumpãra îmbrãcãminte, încãlþãminte ºi podoabe adecvate. În

timpurile mai îndepãrtate fetele îmbrãcau costum popular alcãtuit

din fotã dintr-o foaie petrecutã ºi cu ciucuri pe poale, ie înfloratã

ºi se încãlþau cu pantofi. În perioada interbelicã portul popular

era din ce în ce mai puþin folosit, iar fetele au început sã poarte

îmbrãcãminte cu influenþe orãºeneºti. Pentru horã fetei i se

confecþiona rochie de catifea de cãtre croitoreasa satului. De

Crãciun i se confecþiona costum foi-taior din stofã. Purta palton

lucrat la croitorul satului. Paltonul avea gulerul din blana de

vulpe sau de miel în funcþie de posibilitãþile pãrinþilor. De Paºte,

fetelor li se cumpãrau pantofi, iar de Crãciun, ghete cu ºireturi.

Odatã cu îmbrãcãmintea, fetelor li se cumpãrau podoabe:

mãrgele, cercei, inele, iar dacã pãrinþii erau înstãriþi, fetele purtau

la gât un galben, doi sau o salbã întreagã.

Fetele mergeau la horã cu capul descoperit. Coafatul consta în

ondulatul pãrului cu fierul de ondulat, înroºit în foc sau la lampã.

Dupã ondulare pãrul era dat cu ulei de pãr sau „unt-de-migdale”.

Pãrul era împletit la spate în cozi, în care se prindeau, de obicei,

funde albe, grena sau albastre. Pãrul putea fi aranjat ºi în coc

obiºnuit format din cozile împletite. În partea lateralã a capului se

prindea o floare, de obicei o garoafã roºie.

Îmbrãcãmintea fetei depindea de situaþia materialã ºi socialã a

pãrinþilor. Pãrinþii doreau ca fata lor sã arate cât mai bine, sã facã

o impresie cât mai bunã pentru o viitoare partidã în vederea

cãsãtoriei.

Scosul la horã se petrecea numai de Paºte sau de Crãciun,

când au loc sãrbãtorile cele mai importante din viaþa creºtinilor.

Nu numai fata era pregãtitã pentru ieºitul la horã, ci ºi bãiatul-

flãcãu sau „þângãul”. Cum în sat majoritatea bãrbaþilor erau ºi

sunt constructori, bãiatul ieºea la horã la vârsta de 16-17 ani,

atunci când termina perioada de ucenicie ºi devenea calfã. La

acest eveniment bãiatul purta costum de stofã cu vestã, lucrat de

croitorii satului, Gheorghe Croitorul ºi Gigicã sau, dacã starea

materialã îi permitea, lucrat de croitori de lux de la Bolintin sau

Bucureºti. Pe lângã costum bãiatul purta cãmaºã albã, pãlãrie ºi

pantofi, iar dacã era iarnã purta palton, ghete ºi cãciulã de miel.

În fiecare duminicã dupã amiazã se organiza hora, iar seara era

balul. În Palanca, hora se organiza la salon ºi la cârciumã la

Codinicã, la Negoi sau la Andrei Mehedinþu, în funcþie de cum

ºtiau negustorii sã-ºi atragã flãcãii la cârciuma lor. La horã cântau,

de regulã, lãutarii din sat: Coinea cu cavalul, Nicolae Unguru cu

„clanareta” ºi Bãlãºicã la armonicã. Fetele veneau la horã însoþite

de mame, iar dacã fata era „în vorbã” cu un bãiat, acesta venea ºi

o lua de acasã dar însoþitã de mamã.

Cum intrau fetele în horã? Hora era începutã de flãcãi, apoi

fetele intrau în dreapta bãiatului dorit ºi ales. Pentru dansul

urmãtor bãiatul avea obligaþia sã invite fata care intrase în horã

lângã el. De multe ori se întâmpla ca fetei sã nu-i placã flãcãul

care-o invita ºi sã-l refuze, riscând ca flãcãul jignit sã o pãlmuiascã

în mijlocul horei, considerând refuzul o jignire. Un moment mult

aºteptat în finalul horei era Periniþa. La acest joc participau

majoritatea tinerilor, mai puþin cei proaspeþi „scoºi la horã”. Un

bãiat intra în mijlocul horei cu o batistã sau o nãframã în mânã ºi

fluturând-o îºi alegea fata doritã pe care-o invita în horã unde

îngenuncheau ºi se sãrutau. Fata continua jocul invitând un alt

bãiat în horã, iar jocul continua repetându-se pânã la final. Hora

reprezenta principalul mijloc de cunoaºtere, de întâlnire ºi de

distracþie a tinerilor din sat. Aici se stabileau ºi relaþiile în vederea

unor viitoare cãsãtorii.

PEÞITUL ªI ÎNÞELEGEREA. Majoritatea cãsãtoriilor se

realizau pe criterii sentimentale, bazate pe dragostea dintre cei doi

tineri. Au fost însã ºi numeroase cãsãtorii în care motivul cãsãtoriei

l-a reprezentat zestrea miresei ºi nu dragostea dintre cei doi tineri.

Cãsãtoriile erau trainice din douã motive, fie dragostea tinerilor

era puternicã, fie zestrea la care nu se putea renunþa aºa de uºor;

numãrul pogoanelor de pãmânt, vitele primite, galbenii din salbã.

De cele mai multe ori cãsãtoriile erau aranjate de peþitoare. Peþitul

sau înþelegerea era un moment important în stabilirea unei

cãsãtorii. Cãsãtoriile aranjate de peþitoare erau cãsãtorii din interes,

pentru zestre. Peþitoarele erau femei, de regulã rude ale bãiatului,

care mergeau la pãrinþii fetei dorite, puneau întrebãri privitore la

zestrea fetei ºi stabileau o întâlnire între cele douã familii.

Întâlnirea avea loc la casa fetei.

De regulã bãiatul ºi fata care se iubeau cãdeau de acord asupra

cãsãtoriei, iar fata stabilea cu pãrinþii dacã aceºtia erau de acord

cu cãsãtoria, data întâlnirii, când bãiatul putea veni sã cearã mâna

fetei. La aceastã întâlnire bãiatul mergea însoþit de pãrinþi ºi de

câteva rude apropiate. Bãiatul ducea fetei un inel ºi bomboane

fine, iar viitorul socru bãuturã.

Un moment important al acestei întâlniri îl reprezenta stabilirea

zestrei ce urma a fi datã fetei. La aceste înþelegeri de regulã nu

participau ºi tinerii, viitorii miri. De obicei zestrea era alcãtuitã

dintr-o suprafaþã de pãmânt, vite, mobilã, trusou cu plãpumi din

lânã, lenjerii ºi cât mai multe cuverturi, macaturi ºi velinþe din

lânã þesute în casã ºi salba de galbeni dacã fata era bogatã.

Discuþiile cele mai aprinse erau pe seama pãmântului dat ca zestre.

Tot acum se stabilea ºi data nunþii, lãutarii, naºii ºi darurile pe

care socrii mici trebuiau sã le dea în horã la Nuneascã.

Dupã înþelegere, tinerii plecau la horã ºi la bal. În unele cazuri,

tinerii se cãsãtoreau, „se luau”, în acea searã, fata mergând la

casa bãiatului. A doua zi socrii mari trimeteau „cu rachiul”. Dupã

o sãptãmânã tânãrul însurãþel era obligat sã-i cumpere soþiei

îmbrãcãminte nouã pentru a o scoate în sat, la bal ºi la cârciumã.

Uneori, când pãrinþii nu se înþelegeau asupra zestrei sau nu

erau de acord cu aceastã cãsãtorie, iar tinerii se iubeau avea loc

„fuga sau furatul” fetei. Fata pleca acasã la bãiatul ales fãrã ºtirea

pãrinþilor ºi în termeni populari „se luau”. A doua zi dimineaþa

pãrinþii bãiatului trimeteau la pãrinþii fetei o solie formatã din mai

multe femei, rude apropiate bãiatului, cu „rachiul”, vestind

cãsãtoria tinerilor. Alaiul era însoþit de lãutari. Alaiul se îndrepta

spre casa fetei în joc ºi chiuituri.

Femeile purtau la vedere o sticlã cu

rachiu, împodobitã cu funde roºii ºi

pachetul cu cãmaºa fetei ce dovedea

fecioria ei. Sticla era incolorã, iar

rachiul colorat în roºu simboliza

fecioria fetei. Pe lângã acestea socrii

mari mai trimiteau un plocon compus

din gãini fripte, cozonaci, covrigi ºi

bãuturã. Dacã pãrinþii fetei nu erau

de acord cu aceastã cãsãtorie ºi nu

primeau „rachiul”, solia se aºeza pe

ºanþul din faþa casei fetei ºi consumau

ploconul în cântecul lãutarilor,

chiuind ºi dansând. Acest lucru era o

mare ruºine în sat pentru pãrinþii fetei.

Când discuþiile privind înþelegerea

decurgeau normal, urma nunta.

Tradiþia era ca tinerii sã facã nunta de

„fatã mare ºi flãcãu”, nelocuind

împreunã pânã în noaptea nunþii. O

datã nunta stabilitã, încã de la

înþelegere sau peþit bãiatul alegea naºii

dintre naºii familiei. La întâlnirea

tradiþionalã care avea loc la naºi acasã

participau tinerii ºi pãrinþii lor, iar

naºul invita câteva rude ºi prieteni

apropiaþi. Tinerii aduceau naºului

plocon cu gãini fripte, cozonaci ºi bãuturã. La aceastã reuniune

se stabilea clar data nunþii ºi ce lãutari sã tocmeascã. Acum se

discuta despre obligaþiile mirilor faþã de naºi ºi ale naºilor faþã

miri.

Naºii erau obligaþi sã cumpere lumânãrile pentru cununie,

oglinda ºi un dar ce era dat la masã. Naºa cumpãra miresei

„gherlanda” (coroniþa albã), voalul, mãrgele, cercei, mãnuºi ºi

baticul de legat. Tinerii erau obligaþi sã dea naºilor la masã velinþe,

covoare, rochie de mãtase sau stofã pentru costume. În hora

mare – Nuneasca, naºii primeau de la pãrinþii fetei ºtergare de

borangic, cãmaºã þãrãneascã, feþe de masã artizanat cusute de

fatã, lenjerii. La neamurile naºului, în Nuneascã, se dãdeau cãmãºi

þãrãneºti ºi feþe de masã artizanat. De multe ori naºul era foarte

costisitor prin pretenþiile faþã de tineri.

Dupã alegerea naºilor ºi stabilirea datei nunþii se tocmeau

lãutarii, iar mirii ºi socrii pregãteau nunta în cele mai mici

amãnunte. Mirele era obligat sã „îmbrace” mireasa cumpãrându-

i rochia de mireasã, pantofii, rochia ºi coroniþa roz pentru Fedeleº

ºi „vereghetele”. Þinuta pe care o purta mireasa cu o duminicã

înainte de nuntã, când invita fete ºi flãcãi sã participe la ritualul

din duminica nunþii, o cumpãra tot mirele. În acea duminicã

viitoarea mireasã purta o rochie roz.

Sâmbãtã, în dimineaþa dinaintea nunþii un grup de tineri, prieteni

ai ginerelui, porneau la baltã pentru a tãia papurã cu care se gãtea

curtea miresei ºi a ginerelui. Poarta mare era amenajatã cu un

imens semicerc realizat din lemn împodobit ºi funde de diferite

culori din hârtie creponatã. În partea superioarã a arcului era

realizatã o inimã în care era scrisã urarea tradiþionalã pentru nuntã

„BINE AÞI VENIT”. Apoi sâmbãtã dupã amiazã fete, prietene

ale miresei, confecþionau funde din hârtie creponatã, de diferite

culori, cu care împodobeau cele douã curþi.

FEDELEªUL. Era petrecerea organizatã sâmbãtã seara

înaintea nunþii la casa miresei cu prilejul despãrþirii de feciorie.

La acest eveniment participau viitorii miri cu prietenii ºi tinerii

din sat. Era o searã de joc ºi voie bunã care se încheia cu o masã

festivã fãrã dar. Înainte de Fedeleº, ginerele trimitea un grup de

tineri însoþiþi de lãutari ºi câteva femei, care chiuiau ºi jucau , cu

ploconul de veste la casa naºului. Apoi alaiul se îndrepta spre

casa miresei unde ducea ºi aici un plocon de veste socrilor mici,

dar ºi bradul pe care urmau sã-l împodobeascã tinerii a doua zi.

Alaiul cu lãutari rãmânea la Fedeleº. Mai târziu sosea la Fedeleº

ºi ginerele însoþit de prietenii apropiaþi.

Bolintin Vale, octombrie 1944: nunta lui Gheorghe Bojog ºi Andreica Tãnase Ivãnuº
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…cu o vechime de 15 ani, din 2004, pe o carte scrisã de un bun prieten, „un bãtrân-lup-de-mare”, comandorul
de marinã Marian Moºneagu, pe atunci Directorul Muzeului Naþional al Marinei Române. Cartea, un
impresionant volum, la propriu ºi la figurat, se numeºte Cultul apelor la români, ºi are urmãtoarea dedicaþie:
„Primiþi, vã rog, aceastã carte-document, ca semn al preþuirii ºi recunoºtinþei autorului, (pe care l-aþi fãcut
cunoscut pe calea undelor-radiofonice, ºi apoi în cartea  „Destine pentru eternitate”)… o cercetare fãcutã cu
pasiune de un îndrãgostit de apele României, ca ºi de de Marea ei…”

Am luat cartea din biblioteca mea de suflet, nu întîmplãtor azi, 6 ianuarie, Ziua Bobotezei, mare praznic
creºtin, al botezului Domnului Iisus Hristos, în apele Iordanului, de cãtre  înaintemergãtorul, proorocul numit
Ioan Botezãtorul. Mã bucur sã  ºtiu în biblioteca  mea  aceastã carte, valoroasã prin scriitura literarã ºi
caracterul ei enciclopedic . Iatã care sunt argumentele autorului în alegerea temei: „Sunt nãscut în zodia
Racului… am copilãrit pe meleaguri sucevene, la îngemãnarea a douã ape, Moldova ºi Râºca… aºa încât apa
se pare cã mi-a fost hãrãzitã… Am ajuns la 14 ani, pentru întâia oarã, la þãrmul Mãrii, ca elev al Liceului Militar
de Marinã „Alexandru Ioan Cuza”, apoi student al Institutului de Marinã „Mircea cel Bãtrân”… astfel am
descoperit ºi am trãit în toatã plenitudinea lor, revelaþia cãlãtoriilor pe mare… Devenit prin adopþie fiu al

Dobrogei, am alcãtuit aceastã lucrare având convingerea cã nimic din ceea ce ni se întâmplã nu este zadarnic ºi întâmplãtor ºi cã Apei-vis, tainã
ºi mobil al cursului vieþii mele îi datorez satisfacþia unei profesii atotcuprinzãtoare ºi bucuria de a vã oferi
aceastã carte-trudã a mea!”

Voi încerca, fie ºi pe scurt, sã vã atrag atenþia asupra valorii deosebite, de tom- enciclopedic, cum
spuneam, a acestei lucrãri, poate unicã în Europa…(!?) Are patru capitole, primul  numit
„Simbolistica apei” cu subcapitolele: apa-subiect cosmogonic, universul acvatic al Bibliei, zei ºi divinitãþi
ale apelor, apa-element de purificare. Capitolul 2, se numeºte „Apele în ritualurile ºi practicile religioase, cu
subcapitolele: sfinþirea apelor, botezul, ritualul apei funerare. Capitolul 3 este dedicat exclusiv, cu mare bogãþie
de informaþii, cultului apelor la români ºi se ocupã, printr-o cercetare aprofundatã de apele miraculoase,
motivul mitic al ploii, divinitãþi ºi fãpturi mitice acvatice, rituri ºi ceremonii acvastice, precum ºi de o
epopee folcloricã danubiano-ponticã. Capitolul 4 povesteºte despre Ziua apelor în România, la 14 iunie,
despre tradiþiile ºi semnificaþiile acestei zile. Cartea este bogat ilustratã, cu multe imagini inedite, precum este
chiar cea de pe copertã, o scenã de pe fresca muralã exterioarã de la mânãstirea Voroneþ.

…De-a lungul timpului, scriitori, poeþi, memorialiºti, artiºti plastici au avut ca subiect, pentru
creaþiile lor , elemente ale universului - acvatic, ºi au realizat opere ce au  rezisat în timp, unele apreciate ºi
astãzi, la mai bine de o sutã de ani de la apariþia lor. APA- de la izvor, la  fântânã, la pârâu, cascadã, lac, ori
marile râuri ce brãzdeazã relieful României, au înnobilat opere de artã, picturi, bazoreliefuri, poeme, în
versuri ori în prozã…o demonstraþie convingãtoare despre dragostea românilor pentru bogãþia de ape a þãrii.
Iatã doi creatori ºi opera lor, cu inspiraþie din  acest univers: Grigore Alexandrescu ºi Alecu Russo.

GRIGORE ALEXANDRESCU – 205 ani de la naºtere (22 februarie 1814), „unul dintre poeþii care
au descoperit lirismului românesc trei drumuri de desfãºurare, în fabulã, în epistolã ºi în meditaþie” (Paul Cornea, „De la Alexandrescu la
Eminescu”)… a ales râul OLT, un gigant de ape, un simbol al unor vremuri de vitejie ºi glorie, pe malurile sale, când oastea românã era condusã
de marele domnitor Mircea cel Bãtrân. Poemul „Umbra lui Mircea. La Cozia” este o creaþie remarcabilã, Oltul este un personaj fabulos, iar
Domnul Mircea, o staturã miticã, un gigant: „Oltule, care-ai fost martor vitejiilor trecute,/ ºi puternici legioane p-a ta margine-ai privit,/ Virtuþi
mari, fapte cumplite îþi sunt þie cunoscute,/ Cine oar-poate sã fie omul care te-a-ngrozit?... Este el, cum îl aratã sabia lui ºi armura/ Cavaler de
al credinþei sau al Tibrului stãpân/ Traian, cinste a Romei ce se luptã cu natura/ Uriaº e al Daciei, sau e Mircea cel Bãtrân?/ …Mircea! îmi
rãspunde dealul, Mircea! Oltul repeteazã / Acest sunet, acest nume valurile-l priimesc/ Unul altuia îl spune, Dunãrea se înºtiinþeazã/ ªi-ale ei
spumate unde cãtre Mare îl pornesc…”

ALECU RUSSO – 200 de ani de la naºtere (17 martie 1819), un reprezentat al generaþiei paºoptiste, animat de un patriotism înflãcãrat, este
ºi un mare admirator al frumuseþilor naturii patriei, de la munþi pânã jos, la câmpie, la luncã ºi la regina apelor, la Dunãre… Imn de slavã, de
admiraþie pentru frumuseþea marele fluviu, pentru DUNÃRE, care strãbate þara de la un capãt la altul, scãldând ºi fertilizând sudul, lunca,
grânarul României, îi aduce scriitorul Alecu Russo în poemul în prozã, cel mai apreciat, „Cântarea României”. Iatã versetul 6: „Dunãrea bãtrînã,
biruitã de pãrinþii tãi, îþi sãrutã poala ºi îþi aduce avuþii din þinuturile din care soarele rãsare ºi de unde soarele apune… vulturul din vãzduh catã
la tine ca la pãmântul sãu de naºtere… râurile cele frumoase ºi spumegoase, pâraiele cele rãpede ºi sãlbatice cântã neîncetat lauda ta… O, þarã
falnicã ca nici una, pentru ce faþa þi-e îmbroboditã?”

…Dar Eminescu? ªi el aduce în universul sãu poetic izvorul… „bãiet fiind pãduri cutreeram ºi mã culcam ades lângã izvor”… fântânile „apele
plâng, clar izvorând în fântâne” …„lacul codrilor albastru nuferi galbeni îl încarcã”… Iar vânturile/valurile , ajung pânã la Marea cea Mare! Oare
au vãzut-o aievea ochii lui sau doar cei ai minþii poetului?!?... dorul lui cel de pe urmã fiind „Sã mã lãsaþi sã mor la marginea mãrii”…

Pornind de la o dedicaþie…

Iubitorii literaturii se întâlnesc, de cele mai multe ori, pentru a-ºi împãrtãºi din experienþã sau pentru a fi
cunoscuþi de public.

Condus de scriitorul Victor Gh. Stan, preºedintele filialei de profil din Bucureºti  a Uniunii Scriitorilor din
România,  clubul  de literaturã pentru copii ºi tineret „Clipe albastre” îºi þine întâlnirile la Casa Corpului
Didactic, director Gabriel Vrânceanu. A ajuns la ediþia nr. 40.

Am mai participat la întâlnirile clubului, unde vin scriitori care compun texte pentru copii ºi adolescenþi,
uneori aducând acolo copii talentaþi, pentru a-i încuraja. La alte ediþii, de exemplu, m-am întâlnit cu Florentina
Chifu, Dan Floricã, Elena Bolânu, Corin Bianu ºi cu profesoare, de la licee ºi ºcoli gimnaziale, din Capitalã
ºi din þarã,  care cultivã tinerele talente.

Deºi vremea a fost neprielnicã, vânt, zãpadã, lapoviþã, ninsoare, la mijlocul lunii decembrie, iubitorii
literaturii nu au pregetat sã vinã, pentru a citi sau a asculta creaþiile scriitorilor dedicaþi, mulþi  îndrumãtori sau
formatori ai unor copii talentaþi.

Recenta întâlnire a inclus felicitarea a douã membre ale clubului, primite de curând între scriitorii uniunii,
filiala Literaturã pentru copii ºi tineret Bucureºti, Vera Crãciun ºi Elena Lupºan, lansãri de carte ºi prezentãri
de reviste de culturã.

Mentorul clubului a deschis lucrãrile, arãtând cã talentul ºi strãdania celor douã scriitoare, de acum „cu acte în regulã”, a condus la
recunoaºterea oficialã a calitãþilor lor neîndoielnice, ca autoare de cãrþi ºi texte apreciate de publicul cititor.

Prima a citit versuri poeta Daniela Gherasã: „Veºminte de luceafãr”, titlu omonim volumului în curs de apariþie, „Descânt de orhidee”,
„Zborul lui Icar”, „Contre-pièd”, „Jad sãlbatic”, „Rocade moarte”. Este o poezie în care se îmbinã elemente specifice trãirilor ºi destinului
omenesc, precum dragostea, nostalgia lucrurilor ºi peisajelor cunoscute, dumnezeirea, elemente ale naturii: luna argintatã, „prinsã în cãpãstru”,
drumul „ce-l ºtiam numai al nostru”orhideea, cântãrile de filomelã. Poeta a explicat faptul cã este convinsã de vibraþia proprie pe care o are
fiecare cuvânt, legatã de creaþie ºi dumnezeire. Doar rugãciunea este o izbândã, iubirea este o vãpaie ºi „dorm toþi îngerii iubirii/ sub poteci de
ramuri sfinte”. Oamenii nu sunt decât „umbre de luminã”, iar sclipirea „e a astrelor plãmadã”.

Vera Crãciun a citit dintr- carte a sa pentru copii (câteva sunt în ediþie bilingvã, în românã ºi englezã), despre „Uþã, uþã, sãniuþã” ºi „Povestea
lui Motãnel”, pagini desprinse din frumoasa lume a copilãriei. A scris plachetele pentru cei mici: „Povestea lui Brãduleþ”, „Povestea umbreluþei”
º.a., frumos ilustrate ºi colorate.

Participanþii au ascultat apoi frumoasa „Poveste a anotimpurilor” a Elenei Lupºan, din acelaºi univers al copilãriei mici, cu accente
pedagogice ºi imagini reuºite, fragmente dovedind o foarte bunã cunoaºtere a psihologiei copiilor de vârstã micã, reuºind astfel sã obþinã un
puternic ºi binemeritat ecou din partea acestora.

Numãrul recent al revistei „Cartelul metaforelor” a fost prezentat la aceastã întâlnire a clubului, fiind evidenþiatã priceperea ºi talentul
realizatorilor, în frunte cu scriitorul buzoian Marin Ifrim, care publicã frecvent atât volume de poezie, autobiografice sau despre teatrul
„Gheorghe Ciprian”, cât ºi articole de opinie în revistele culturale.

A fost lansatã cartea „ªcoala, educaþia, literatura ºi societatea”, pe care am conceput-o din perspectiva profesoralã, discuþiile pe marginea
cãrþii arãtând interesul participanþilor pentru acest important domeniu ºi pentru viitorul învãþãmântului românesc, implicit pentru viitorul
copiilor ºi nepoþilor celor prezenþi ºi ai tuturor.

S-a lansat ºi antologia „Poeþi ºi prozatori contemporani în Regal eminescian”, coordonatã de Eugenia Enescu Gavrilescu, un volum masiv,
apãrut din dorinþa de a face cunoscute creaþiile poetice ale contemporanilor unui public numeros, o include ºi pe poeta care a citit prima în
aceastã ºedinþã a clubului ºi care va debuta editorial în curând.

Domnul Victor Gh. Stan i-a îndemnat pe cei prezenþi sã persevereze în a scrie, timpul ºi cititorii hotãrând asupra valorii textelor, a îndemnat
la pãstrarea spiritului tradiþiilor româneºti într-o epocã a globalizãrii, apreciind cã tinerii ºi copiii talentaþi pot ajunge creatori de literaturã printr-
o bunã îndrumare din partea celor consacraþi.

Pentru viitorul numãr al revistei „Clipe albastre” a clubului de literaturã, lucrãrile citite vor fi materiale alese cu prioritate.
Urmãtoarea ºedinþã a fost anunþatã pentru data de sâmbãtã, 19 ianuarie 2019, în aceeaºi salã primitoare a Casei Corpului Didactic a

Municipiului Bucureºti.

Clubul „Clipe albastre”

Corneliu Vasile

Abia trezit din somn Ancu pãºi în bãtãturã ºi o

vreme privi soarele. „Se cãzneºte ºi el sãracu’ sã urce

dealu’” îºi zise, compãtimindu-l. Era o dimineaþã rece

de aprilie, decisã parcã sã limpezeascã gândurile, ºi sã

le punã în ordine. Plãcându-i, întârzie mai mult decât

îi era cheful. Numai cã noima zilei fu dintr-o datã

ruptã ºi clipa aia de pace amânatã. Un zvon straniu

rãzbãtea la intervale regulate ºi se spãrgea în aerul

limpede dintre salcâmi. Lumea la porþi, nedumeritã ºi

curioasã; care þânci, care muieri, care în toatã firea –

Cât se putea þine.

– Ce-i mã... ce-are mã zãltata aia?!! În rãspântie,

una smucitã ºi spelbã, într-o rochie de deftinã –

nfloratã, dintr-ai lui Gãgãrici. Nelipsitã de pe la pomeni

ºi ospeþe.

Chiuia ca luatã… chinuitã rãu de-o veselie îndelung

reprimatã ºi care aºteptase sã fie împãrtãºitã la toatã

suflarea – Asta, suflarea, nemaiavând stare sã afle.

„ª-aoleu ce bine-mi pare / C-a ieºit Tanþa fatã mare”.

Trei þigani sfrijiþi din banda lui Ghibuº îi þinea hangu’

ºi-i bãtea tarapanaua. „C-aºa-i la rachiu”. ªi-unde nu

mi se zdrumica muncitã din toate încheieturile cu o

cârpã roºie spãlãcitã-ntr-un bãþ, º-o sticlã de juma’

parte-nceputã.

– Pãi cât s-o fi avut mã Tanþa asta, nu-i a mica a lu’

Cãcãþeanu dã pã Linie?! C-avea vreo trei... Treiºpe,

hai paiºpe, cã parcã mai ieri umbla cu traista dã gât!!?

– Cam…

– Pãi tac’su ce-o zice?

– E dus… încolo pã Bãrãgan – La Perieþi…

– De-asta zic, cã s-a stricat lumea de tot... ºi scuipã

aºa-ntr-o parte, a silã… mã mir cã se mai face ziuã.

Cu ora… la dude
Altu’ mai trãsnit, mai cã n-am pomenit. I se dusese

vestea. Ce sã mai zic dã Dida?! – cã-i potrivise

Dumnezeu. Las’ cã nici noi nu eram cruce de-nchinat,

dã ni se punea, nu-l slãbeam pe om neam.

– Ce-i fã, cu hãrmãlaia aia la poartã?!... cã nu-i a

bunã.

– Ia niºte draci dã copii… zice sã-i laºi la dude.

– Du’ fã d-acilea… cã n-am timp. Nu stau io acu’

dã ei. Nu vezi cã am treabã, eºti oarbã?

– Ai mã Dide, cã n-o fi foc, îndurã-te numa’… cã

þi-o mucezit pãlãria-n cui de când cu politica.

– Ai tu?!  Bine… Da pã rând ºi dupã... po-si-bi-li-

tã-þi.

– Cum adicã?!! Cã-s o droaie.

– Fã nu mã face... cã mã rãzgândesc. Vezi geaba þi-

am scos televizoru’ pã prispã n-ai înþeles, nici cât

negru sub unghie din capitalismu’ ãsta... sãlbatic. Ia

colo ceasu’ din odaie, stai pã scãunel ºi dã-le drumu’

în bãtãturã, cu grupu’… Taxeazã-i. De n’au,

chestioneazã-i... dã apartenenþã: ãi cu feseneu dintâi,

pã þãrãniºti trece-i la urmã. Nepricepând, muierea

încuviinþã totuºi.

– Aha!... Câþi sunteþi mã?!

– Aºtia de-i vezi þaþã, rãspunde una mai sãltatã ºi

boccie... cã p’a lu’ Zgãiban îl chemã mã-sa „cã ce stã

ca milogu’ la poartã”.

– Nu zãu, o gãsi fudulia.  Hait… unu, doi, trei,

patru, cinci… stop. Voi ãºtia de rãmaserã-þi, careaua.

Viniþi, care-ntr-o orã... restu’ mâine, cã ºi mâine-i o

zi. ªi-aveþi în grijã, sã nu-l supãraþi pã nen’tu, cã-l

ºtiþi cât îi de afurisit. N-apucã sã-i „instruiascã”... pã

dupã gard, unu mic ºi cârn, c-o claie dã zulufi ºi

cârlionþi aurii rãmas pã dân’afarã, striga... ca din gurã

dã ºarpe.

– Þaþã, þaþã Didããã... bre, ºi io þiu cu Iliescu.

– Bravo, þâcã... îngãduie-l fã ºi p’ãsta... n-auzi cã-

i de-al nostru?

În fine, am uitat sã zic... Dide ãsta, dupã polocru

Zgâitu’ – era om „însemnat”. C-avea un ochi cãzut, dã

lãcrima-ntr-una. Când sã uita aºa la lume, fie om, fie

copil, mai cã sã holba... dã te lua cu frig... în toiu’ verii.

George Theodor Popescu

Academia lui  Diogene
Academia lui

Diogene
– profilancu –

INTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITII,,,,,
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4.11.2018: Toamna

veºtejirii noastre
„Îmi e atât de dor de tine/ ªi nu mai

cade nicio ploaie.../ Tot ce-a mijit, se
veºtejeºte” (Monica Pillat) Deºi sunt din
alt registru poetic, versurile de mai sus
se potrivesc surprinzãtor ºi cu starea
vremii de azi ºi de pânã acum. O toamnã

atipicã, cu temperaturi peste normal, dar, din pãcate, ºi cu o lipsã
totalã de precipitaþii de circa trei luni (în sud, în zona noastrã).
Asta, pentru agriculturã înseamnã producþii foarte mici în anul
care vine. Va creºte sigur preþul la cereale, deci ºi la pâine (cu
circa 50%, prognoza mea). Iar dacã în târg se vor menþine
restricþiile ºi pentru cereale, vom spune „adio!” creºterii porcilor
ºi pãsãrilor în gospodãriile proprii, nemaiavând sursa de furaje
necesare. Grâul semãnat dupã discuire (fãrã arãturã) în stratul
superficial uscat nu a rãsãrit decât pe ici, pe colo ºi este veºted ºi
filiform. Dacã irigaþii nu s-au mai fãcut pentru cã sistemele nu
mai funcþioneazã de ani buni, seceta îºi aratã colþii, ca în 1946-
1947. Grãdinarii sunt mai puþin afectaþi ºi, deºi au avut probleme
cu temperaturile ridicate ºi dãunãtorii globalizãrii, au avut ce
culege, dar cu mai multã cheltuialã. De aceea legumele sunt mai
scumpe. Dar avem ce cumpãra, slavã Domnului! Fiind dupã
bâlci, tarabele nu s-au reaºezat, iar mãrfurile stau pe sol. Vremea
caldã ºi însoritã a favorizat vânzarea. ªi, cum mulþi producãtori
nu au venit în zilele de bâlci, astãzi oferta a fost mare, de calitate,
iar preþurile mai scãzute. Gogoºarii, la plasa de 5 kg, 10 lei (deci
2 lei/kg!). Arpagic 8 lei/kg, roºii frumoase 5-6 lei/kg, iar cele
mai mici, 3 lei/kg. Fructe ieftine: 2-2,5 lei/kg. Varza 1,2-1,5 lei/
kg. Au apãrut ºi pomii fructiferi, 15 lei/buc, orice soi. La cererea
nepotului Vlad (Bolintineanul), am cumpãrat un nectarin, dar ca
sã-l plantez am folosit târnãcopul, de tare ce era pãmântul! Pentru
cã nu avem de ales, mergem înainte, cã mai sunt sfinþi (ba chiar
ºi sfanþi). Eu nu râd, râdeþi voi, de haz sau de necaz. Ridendo
castigat mores!

11.11.2018: Brumã ºi smog
Acum am devenit cu adevarat oras pentru cã am dat ultima

probã. Îndeplinisem toate condiþiile, aveam de toate la standardele
cele mai înalte, europene chiar. ªi asta într-un timp scurt: strãzi ºi
canalizare, cãmin cultural cu toate dotãrile, reabilitãri edificii
social-culturale, marcaje ºi indicatoare, dupã cum bine ºtiþi, nu le
mai continui. Un singur lucru ne lipsea: smogul pe care-l au
marile aºezãri urbane. Ei bine, acum îl avem: praf ºi fum
amestecate respirãm pe sãturate. Încã se mai dã foc la frunze ºi
resturi vegetale, la cabluri ºi cauciucuri în depozitele de fiare
vechi, ca-ntr-o urbe fãrã stãpân, cu responsabili bine plãtiþi pentru
protecþia mediului. Bolintinul din Vale seamãnã cu o cetate. Este
înconjuratã cu un adevãrat zid, nu construit, ci artificial, fãcut
din gunoaie. Geaba Hotãrâri Consiliu Local, geaba salubritate
plãtitã (chiar îºi face treaba, golind tomberoanele conform
programãrii), þiganii spoitori ºi roabele rezidenþilor înalþã zidul
de mizerii: moloz divers, ambalaje din carton, plastic, sticle ºi
metal, resturi vegetale atipice, crengi de pomi (cã s-au tãiat cei de
pe domeniul public pentru ºanþuri), betoane, polistiren etc. Târgul
este încã în suferinþã. Nix tarabe aranjate, improvizaþie, marfa pe
folii, vânzãtorii stau pe lãdiþe, obosiþi de atâtea aplecãri (halal
ergonomie) ºi zgribuliþi de temperatura matinalã. A fost prima
dimineaþã când mi-au îngheþat picioarele ºi a treia cu brumã ºi
parbrize îngheþate. Fãrã modificãri (nicio veste sau zvon, doar cã
s-ar face un mol, spunea tanti Maria din Bãleni-DB; n-are lumea
ce vorbi, i-am rãspuns, a murit ultimul sudor al ADP-ului, dar,
continui, ºi entuziasmul de acum vreo trei luni, cã atât þine la noi,
lehamitea este endemicã). Puþinã lume, deºi marfã a fost destulã,
îndeosebi fructe (soiuri diverse, de calitate extra, foarte ieftine,
1-2,5 lei/kg), pomi fructiferi (la fel, diversitate, patru producãtori
diferiþi cu 15 lei/buc). Azi am luat un cireº amar, soiul „Amara”!
de la unul din Breaza-Buzãu. Florile la ghiveci s-au vândut în
totalitate. Încã multe legume culese înainte de brume, varza pentru
murat (1-1,2 lei/kg), verdeaþã proaspãtã, conopida (3 lei/kg),
varza roºie 2,5 lei/kg. La fel, sfecla roºie ºi ridichile negre 2,5
lei/kg. Pãstãi late 7 lei/kg, morcovi destui, 2,5-3 lei/kg. Arpagic
8-10 lei/kg. Ceapa scumpã 3,5-4 lei/kg din import. Ceva brânzã
la intrare, în exterior, poziþionatã într-un loc „invizibil” pentru
controlul care acum nu mai vine, nemaifiind carne ºi cereale, nici
mici sau pastramã. Subþirimea cumpãrãtorilor de azi o consideram
explicabilã prin interzicerea dughenelor cu grãtare ºi tãrii. Singura
plãcere: gogoaºa înfuriatã, o înghiþi nemestecatã. Aºadar, mai
vedem ce-o fi în continuare. Nu emit supoziþii, dar bate toaca de
trei zile la bisericã. De ce, aºa dintr-odatã, cã nu suntem la
mãnãstire? Zic aºa, într-o doarã, cã-i posibil ca dupã ce se va
face hala agroalimentarã în centru, târgul sã nu mai existe, poate
doar bâlciul anual ºi gura lumii, slobodã cum e, va avea dreptate.
Vom vedea, cei ce vom mai trãi. ªi chiar dacã nu, va trãi amintirea.

18.11.2018: Porþi ºi portiþe
Nu puteam rata târgul acestei zile, cu toate cã am fost în echipa

care s-a ocupat de standul revistei „Sud” la Târgul Internaþional
de Carte „Gaudeamus”, Bucureºti, 2018. La ora ºapte, trecând
pe lângã el, am oprit ºi am fãcut o recunoaºtere rapidã, ba chiar
am ºi cumpãrat câte ceva, în fugã. Am simþit o stare de aºteptare
calmã, începuserã sã aparã cumpãrãtorii. Deºi s-a anunþat de
câteva zile cã urmeazã o vreme rea, cu temperaturi foarte scãzute

ºi cu precipitaþii mixte, încã nu miºcã nimic la noi. Legume multe
ºi de calitate pe care le-am regretat din lipsã de timp. Fructele
copleºiserã târgul, ca niciodatã: ieftine, diverse ºi de calitate extra,
1-2,5 lei/kg. La fel pomii fructiferi. Pâinea expiratã, cu destinaþie
furajerã, se vindea în patru locuri, ºi avea clienþi (încã mai sunt
porci!). Am plecat iute spre Bucureºti. Dar ceea ce observasem
la una din cele douã intrãri mai mici mi-a dat de gândit, pentru cã
ceva apãruse încã de acum o sãptãmâna: brânzãresele de la
Cartojani ºi Buturugeni. Acum strãjuiau intrarea din exterior.
Aºadar, o breºã în faþa interdicþiilor din ultima vreme, o atitudine
disperatã a oamenilor nedreptãþiþi ºi afectaþi economic. De aici ºi
titlul. Târgul are, evident, porþi de intrare: douã mari ºi douã
mici. Mã aºteptam sã aparã ºi niºte „portiþe” de pãtrundere a
mãrfurilor interzise. Textul dispoziþiei de interzicere se referea la
„incinta târgului”. Acele femei care vând lapte ºi brânzã nu erau
în interiorul târgului, ci în afara lui. Ca atare, nu încalcã litera
legii. Doar spiritul ei. Aceasta-i teorie. Practic însã, cineva închide
ochii. Oameni suntem, nu-i aºa? Aºtept mai multe „portiþe” de
acest fel. Completez cu informaþia cã, de la ora opt seara a început
o ninsoare abundentã, care a acoperit pânã dimineaþa pãmântul,
obligându-ne sã folosim lopeþile.

25.11.2018: Sfârºit de toamnã în do major!
A trecut ºi toamna aceasta. Ne-a plãcut cã a fost caldã peste

aºteptãri ºi, cu toatã seceta severã, grãdinile ºi livezile au fost
pline, lucru ce se vede azi în târg. Grãdinarii ºi pomicultorii ºi-au
adunat în întregime produsele, ferite pânã la final de brume ºi
temperaturi scãzute. Acum se strãduiesc sã le valorifice, apelând
la noi, cumpãrãtorii. Pe tarabe sau direct pe sol erau expuse toate
legumele ºi zarzavaturile posibile, dar ºi fructe autohtone sau de
import. Fãrã sã vrei, cumperi ºi ce nu þi-ai propus, pentru cã au
fost preþuri foarte avantajoase, atât la legume, dar mai ales la
fructe. De exemplu, merele au avut preþuri de la unu la maxim
2,5 lei/kg. Gogoºarii, maxim 2 lei/kg, foarte buni. Grãdinarii au
scãzut preþurile pentru cã, fiind perisabile, unele legume ºi
zarzavaturi ar putea fi afectate de rãcirea bruscã a vremii pe care
o tot anunþã meteorologii. Scãpând de ele, scapã ºi de griji. Iar
pentru noi e bine cã ne bucurãm de prospeþimea lor. Roºii forþate
în lãdiþe: 5 lei/kg. Varza: 1,5 lei/kg. Foarte atrãgãtoare ridichi de
lunã cu 1-1,5 lei/legãturã alãturi de cele negre, 2 lei/kg. Pomii
fructiferi, tot cu 15 lei/buc. Þoale second-hand umpleau tarabele
la preþuri scãzute (îndeosebi salopete pentru zidari). Douã
gogoºerii consacrate aveau cozi de pofticioºi (o afacere prosperã).
Cherestea ºi furaje întregeau oferta diversã. Am cumpãrat un
balot de paie cu 10 lei. Sper sã gãsesc ºi porcul pitit de pestã ºi de
„vigilenþa” D.S.V., hrãnit în exces ca sã nu guiþe de foame ºi sã-
ºi trãdeze ascunzãtoarea. Preþul însã a crescut foarte mult ºi
sacrificiul lui mã va costa toatã pensia. Inedit azi mi s-a pãrut
micul dejun al unor grãdinari. Nemaifiind mici, mâncau ce ºi-au
adus de acasã. Înainte de interdicþie, cum soseau, la ora cinci
dimineaþa, îºi astâmpãrau foamea cu micii care deja îi aºteptau la
grãtare. Acum se adapteazã. Ca ºi noi.

2.12.2018: De sus, din cer, zãpadã ºi ger
Meteorologii au jubilat: prognoza s-a adeverit întocmai. Zãpadã,

apoi ger de marþi încoace. Încet, temperaturile au scãzut fiindcã
un aer polar a cuprins toatã þara. Ieri ºi azi dimineaþã minus 12°C.
Chiar ºi ziua s-au înregistrat  minus 2-3 grade C ºi pe la noi. Deci
ger nãpraznic ºi nedorit, nici de vii ºi nici de morþi. În târg, puþin
popor. Pe câteva tarabe legume deja îngheþate. Supãrat pe Gerilã,
nea Petricã din Hobaia mi-a oferit un buchet de busuioc uscat,
amãtât cã n-a vândut nimic. Fructele îngheþate tremurau ºi ele
odatã cu proprietarii blazaþi. Pânã ºi cheresteaua era plinã de
chiciurã. Covrigi ºi pâine furajerã, varzã semiîngheþatã cu 2 lei/
kg, dar ºi baloþi de paie ºi trifoi întregeau oferta slabã. Am cumpãrat
însã câte ceva pentru sezonul rece: ciorapi, colanþi, bluzã groasã
unisex etc. Fãrã sã-mi propun, am gãsit o pleaºcã la o chivuþã ºi
ea îngheþatã („din Jermania”, bre!): un carusel etajat, foarte
frumos, din lemn, pentru nepoþi, cu doar zece lei, care a atras
priviri invidioase. A fost cadoul meu din partea lui Moº Nicolae,
care m-a rãsplãtit pentru cã nu am lipsit de la târg, înfruntând
vremea friguroasã. Ce pãcat, vinul fiert ar fi fost binevenit, ca o
prelungire (titiriþoi) a Zilei Naþionale. Trãiascã România ºi târgurile
ei, tradiþionale sau inventate conjunctural!

16.12.2018: Povestea porcului care trãia pe-o

Creangã!
Apropierea Crãciunului pune lumea pe gânduri, dar ºi pe

drumuri. Despre porc cam toþi îºi pun întrebarea: de unde-l iei ºi
cum sã-l transporþi în condiþiile restricþiilor ºi controalelor anunþate
(ºi chiar aplicate, din pãcate, în unele locuri din þarã). În târg s-a
interzis comercializarea cãrnii ºi a animalelor vii, iar Nelu, deºi a
scumpit la maximum (20 lei/kg), nu ar reuºi singur sã satisfacã
cererea tradiþionaliºtilor ca mine. Nu vã spun cum am adus porcul
de dincolo de graniþa judeþului ºi ce teamã am îndurat pe parcurs,
cu antemergãtori. Mai scump decât anul trecut (11 lei/kg în viu),
deºi producþia de cereale a atins un record în acest an ºi normal
preþul trebuia sã scadã. Calvar în toatã regula! Ca atare, în acest
an, sarmalele vor fi de trei categorii: de aur, de argint ºi de
tinichea, respectiv din porc de curte, din ferme româneºti ºi din
import. Fiecare însã cu preþul ei. Mai an apãreau informaþii cum
cã sãtenii din nu ºtiu care localitãþi erau terorizaþi de porcii mistreþi
care le distrugeau culturile! Alteori aceeaºi placã, dar cu urºi
sau, mai rar, cu lupii care atacau turmele ciobanilor. Ba chiar ºi
gãinile se obrãzniciserã ºi sãreau gardul în grãdina vecinului,
mâncându-i ceapa ºi varza. Autoritãþile, grijulii, au luat mãsuri ºi
au venit cu soluþii ºi arme speciale pentru combaterea ºi înlãturarea
unor noi „pericole” apãrute de curând (rãzboiul hibrid?!): pesta
aviarã, porcinã, ovinã, ba chiar ºi boala vacii nebune. La întrebarea
„cine a fost mai întâi, pãdurea sau mistreþii?” au ghicit corect ºi
au tãiat pãdurile la ras! În curând, toate aceste animale
„rãufãcãtoare” mai sus pomenite vor intra pe lista celor în curs de
dispariþie ºi vor fi vãzute – ca dropia – în diorame la Muzeul
Antipa sau la Posada. Tãierea porcului în curte nu va mai fi un
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moment de bucurie ºi de îndestulare, ci un obicei crud ºi barbar
al unor locuitori ai satelor ce s-ar fi numit þãrani. Iar sarmaua va
fi desenatã pe fundul farfuriei viitorului, care va avea încorporat
un dispozitiv electronic comandat mental ºi, deºi vom mânca –
probabil ºi posibil un singur fel, universal, de ceva nedefinit –
ne vom închipui cã ne înfruptãm cu orice fel de preparate poftim.
Tot omul va mânca atunci (ºi bogatul, ºi sãracul) icre negre,
biftec de vacã din pampasul argentinian, codiþe de porcuºor de
Guineea etc. Sugestiv, pe butonul de comandã va fi scris cuvântul
chef. Spectacolul cu tãierea porcilor va fi interzis populaþiei
robotizate ºi dirijate de Zeul Viitorului. Unde eºti tu, Gopo, sã
faci un film pe acest scenariu? Iar târgul ºi povestea lui va
deveni o amintire. Nu definitiv pierdutã, pentru cã va exista
cartea „Mersul târgului. Hai-hui printre tarabe” apãrutã de curând
ºi care se poate târgui. V-o recomand ca autor.

23.12.2018: Zumzet de colinde!
Era, dar în mintea mea, în timp ce colindam prin târg dupã te

miri ce mai era sau nu nevoie pentru apropiatul Crãciun. Dupã o
sãptãmânã plinã de anomalii termice ºi fenomene meteo
cuprinzãtoare ºi surprinzãtoare (ninsoare, lapoviþã, ploaie, polei,
îngheþ ºi zile cu temperaturi negative), de asearã s-a încãlzit
vremea, a plouat puþin, iar azi dimineaþã era prea frumos ca sã fie
adevãrat. ªi a fost bine aºa, ca sã gãsim de toate, pe tarabele gata
sã cadã, ridicate în silã ºi montate superficial, fãrã sudurã, de
angajaþii Primãriei (pardon, A.D.P.-ului) ºi care nu au fost fixate
în sol, arãtând ca o placã dentarã fãrã Corega. Acum ºi noi
suntem prea pretenþioºi, în loc sã zicem mersi de îndurare ºi sã
mai aºteptãm pânã la anul, cã aºa a zis Barosanu’ într-un ziar de
acum douã zile. Rãbdare, aºadar, pânã la cine ºtie care an. Oferta
zilei: covrigi, mere ºi ornamente florale pentru brad ºi crucile din
cimitire (afacerea ultimilor ani, împodobirea crucilor pentru
bucuria morþilor). Toate la preþuri foarte scãzute din cauza
supraofertei, dar ºi a diversitãþii. Nu am vãzut pe nicãieri brazi
naturali, ci numai chinezeºti, din plastic sau alcãtuiþi artizanal
din crengi de brad ºi gata împodobiþi, lucru bun cã nu se mai taie
iresponsabil pãdurile în devenire. Mere frumoase de toate soiurile
cu doar 1,5 lei/kg ºi covrigi pe alese cu numai 10 lei/ºir de o sutã
umpleau târgul la tot pasul. Ceva legume (cartofi, ceapã, usturoi,
salatã verde, morcovi etc.). M-a surprins coada la gogoºi (firma
„La Turcu”) unde cumpãrau doar spoitorii, de parcã n-ar mai fi
mâncat de când lumea (!), de unde s-au întors sã colinde, obicei
pe care nu l-au uitat. Dupã prânz, temperatura crescând, au ieºit
– pe bune! – albinele la zborul de curãþire. Disearã aºtept
colindãtorii fãrã grijã. Am covrigi (400 buc.), mere, nuci, citrice,
bomboane. Numai sã vinã, pentru cã nu prea mai sunt copii. De
ieftinã ºi frumoasã ce era (doar cinci lei), am luat ºi o sorcovã.
Ca sã fie. La nevoie, mã sorcovesc în oglinda luatã de la regretatul
Ariticã anticaru’ astã varã. Brânzãresele îºi vând marfa la prima
portiþã, în exteriorul gardului. Dl M.M. (consilier local) aflat în
control cu echipa A.D.P.-ului îmi spune cã acelea se supun
controlului poliþiei, fiind în afara târgului. Dar lângã gard, în
afara acestuia, este tot domeniu public, nu-i aºa? Ne ia,
carevasãzicã, de proºti! Bravos neicã, bine cã nu ne ia de
hotentoþi, cã-l mâncam, ca orice canibali ce se respectã.

30.12.2018: Bilanþ 2018
O duminicã mohorâtã, cu cerul acoperit de nori dar cu

temperaturã acceptabilã, încheie activitatea târgului în anul ce se
apropie de sfârºit. Cu slabe speranþe de vânzare, puþini ofertanþi
s-au aventurat, ºi aceia, se pare, ca sã nu-ºi iasã din obicei. De
bunã seamã cã eu nu puteam lipsi, cã altfel cine v-ar mai fi putut
povesti. Jumãtate din târg era ocupat de mãrarii din zona
Voineºtilor de Dâmboviþa ce etalau toate soiurile disponibile la
preþuri extrem de scãzute. Cu 1-1,5 lei/kg se vindeau mere
deosebit de mari ºi frumoase. Efectul supraproducþiei din toamnã.
În rest, ceva legume, furaje pentru animale (dar nu cereale) ºi
mãrfuri industriale casnice. Deloc covrigi, pentru cã au rãmas
aproape intacþi din lipsã de colindãtori. Chiar ºi brânzãresele
aºteptau zadarnic cumpãrãtori lângã gard, spre drum, unde ºi-au
gãsit niºa, n’aºa!? În general, imagine deloc optimistã. Trãgând
linia, în anul ce se încheie mâine calendaristic, târgul a avut o
viaþã palpitantã, cu multe emoþii pentru vânzãtori ºi cumpãrãtori.
A fost influenþat puternic de vreme: îngheþuri ºi zãpezi târzii,
temperaturi exagerate vara, secetã îndelungatã toamna. La care
s-au adãugat controale D.S.V. permanente. Totul a culminat cu
închiderea temporarã totalã, timp de aproape douã luni (august
ºi septembrie), din cauza pestei porcine existente în unele zone,
dar la noi NU! Urmãrile, care se menþin ºi acum, au fost
frustrante: interzicerea comercializãrii cãrnii, a animalelor ºi
pãsãrilor vii, a cerealelor, laptelui ºi brânzeturilor. Am numit-o
„sindromul porcului mistreþ”, rãu ºi plimbãreþ, care a fost
pretutindeni dar nicãieri, ca haiducul Ghiþã Cãtãnuþã ce hãlãduia
în voie acum 170 de ani în pãdurile din jurul Bucureºtiului,
speriind poterele ce-l vânau la propriu. S-a desfiinþat ºi chiar
arat locul unde funcþiona ilegal (dar cu ºtirea tuturor organelor
ce închideau ochii contra unei atenþii babane colectatã de la
vânzãtori) oborul de porci, cã alte animale nu mai sunt la noi
(doar trei vaci, ca la Grãdina Zoo ºi câþiva cai ai spoitorilor). Un
an negru pentru cã l-am pierdut pe anticaru’ Ariticã, dar ºi pe
singurul cioban autentic, Tudoricã, ce strãjuia zona brânzeturilor
cu cuºma lui de oaie. Capac la toate, s-au interzis grãtarele cu
tradiþionalii mititei pe care-i gustau ºi moºii fãrã dinþi, dar ºi cei
care mai de dimineaþã se închinaserã la sfinþi. ªi uite-aºa, povestea
care a început sã se scrie cu „A fost odatã un târg la Bolintinul
din Vale, cãlcat ºi de Gicã Petrescu ºi chiar de Maria Tãnase în
refugiul din ’44", a ajuns în 2018 aproape de sfârºit. Deja i-a
luat locul destul de mult „ºopingãreala” din malluri, iar
promisiunea autoritãþilor cã va porni modernizarea târgului în
2019, chiar dacã se va realiza vreodatã, va fi prea târziu. Vã urez
tuturor sã trãiþi clipa, iar ultima dorinþã sã vã fie: Oh, de-aº mai
vedea odatã minunatul târg bolintinean, unde ºi-au purtat paºii
moºii ºi strãmoºii noºtri! La mulþi ani, vouã, cei ce iubiþi târgul!

Stefan
Crudu
,
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Litere, anul XIX, nr. 11-12 (224-225), noiembrie-decembrie

2018, revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor

Târgoviºteni. Director Tudor Cristea; Redactor ºef Mihai Stan.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul VIII, nr. 8 (83), august

2018. Director Coman ªova; Redactor ºef Florentin Popescu.

Actualitatea literarã, anul IX, nr. 87, noiembrie-decembrie

2018, revistã a Unirii Scriitorilor din România editatã de

Societatea Culturalã Lugojpress. Director Nicolae Silade;

Redactor ºef Remus V. Giorgioni.

Caietele de la Araci, anul VI, nr. 2 (10), decembrie 2018,

publicaþie semestrialã de literaturã a Muzeului Naþional al

Carpaþilor Rãsãriteni. Redactor ºef Luminiþa Cornea; Secretar

de redacþie Nicolae Scurtu.

Pro Saeculum, anul XVII, nr. 7-8 (131-132), 15 septembrie

– 1 decembrie 2018, revistã de culturã, literaturã ºi artã editatã de

Centrul Cultural Vrancea. Director executiv Nina Deºliu;

Redactor ºef Rodica Lãzãrescu.

Biblioteca SUD-ului
Victoria Milescu, Porþia de existenþã, Bucureºti, Editura eLiteratura, 2018. „Poetul poate fi asemuit

lui Sisif. Stânca sa pe care o urcã în pisc este poemul. Dupã fiecare poem terminat el jubileazã ºi

coboarã în lume cãutând subiectul altui poem (aceeaºi stâncã, aceeaºi poezie, cu altã variantã). Dupã

ce desãvârºeºte un poem ºi mai ales o carte, mi-o imaginez pe Victoria Milescu fericitã.” (Lucian Gruia)

Nicolae Dan Fruntelatã, Doña Misteria, Bucureºti, Editura RawexComs, 2018. Ultima./ Cade cerul

pe umerii goi/ Simþi stele mângâindu-þi arsura/ Ce iubire e, Doamne, în noi/ Cu pãmântul lovindu-ne

gura!

Ion C. ªtefan, Floare de colþ: iubirea, Bucureºti, Editura Arefeana, 2018. „Cititori, înarmaþi-vã cu

rãbdare când vã veþi trece privirea peste versurile acestem fiþi gata sã asistaþi la o solarã ceremonie de

tainã, în care nu-i loc pentru nicio umbrã, pregãtiþi-vã auzul pentru o simfonie concert de cuvinte din

care cu siguranþã veþi reþine leit-motivul: Annã, zorile iubirii se varsã peste lume...” (Paula Romanescu)

Iuliana Paloda-Popescu, Sfera de cristal, Bucureºti, Editura RawexComx, 2018. „Eu personal am

constatat cã majoritatea poeziilor sale sunt cu tematicã biblicã, adevãrate icoane, ceea ce face ºi mai

puternicã legãtura Iulianei Paloda-Popescu cu literatura ºi arta plasticã.” (Stan Brebenel)

Bianca Mîciu, Valsând prin ploaia vieþii, Câmpulung Muscel, Editura Larisa, 2018. „În acest volum

vei regãsi dorinþele, visurile, speranþele, dezamãgirile, dar cel mai important valsul Biancãi prin ploaia

al cãrei curcubeu îl aduce prin simpla ei prezenþã printre rânduri.” (Anamaria Gheorghiþã)

Florentin Popescu, Ãºtia suntem, Bucureºti, Editura RawexComs, 2018. „Bucureºtiul literar ºi

artistic... un proiect unic pânã la urmã, cu atât mai interesant cu cât acoperã o niºã în publicistica

noastrã, proiectând asupra spaþiului culturii naþionale ºi universale o perspectivã impregnatã de spiritul

sudic...” (Rãzvan Voncu)

Ioan Aurel Pop, Din mâinile valahilor schismatici...: românii ºi puterea în Regatul Ungariei

medievale (secolele XIII-XIV), Ediþia a II-a, Cluj Napoca, Editura ªcoala Ardeleanã, 2017. În cartea

aceasta (despre români, cum aratã ºi titlul sãu) apar foarte des, ca sinonime, numele de vlah (cu

variante) ºi român. Numele unui popor ºi numele unui stat sunt uneori la fel de importante ca existenþa

propriu-zisã a poporului respectiv ºi a statului în cauzã. Sunt de remarcat cazurile recente ale unor

popoare ºi state desprinse din formaþiuni federale ºi care oscileazã în cãutatea unor etnonime, glotonime

sau toponime adecvate sau doresc sã poarte denumiri neagreate de toþi membrii comunitãþii internaþionale.

Nicolae Scurtu, Contribuþii de istorie literarã, vol. 3, Bucureºti, Editura Ars Docendi, 2018. „Nicolae

Scurtu este un caz singular în literatura contemporanã. De peste un deceniu el umple coloanele presei

noastre literare cu documente inedite ºi corespondenþã necunoscutã, venind cu completãri, retuºãri

biobibliografice de cea mai mare importanþã, completând fondul de aur al patrimoniului naþional cu

aspecte noi, revelatoare, þinând de viaþa sau opera scriitorilor români.” (Mircea Popa)

Reviste primite la redacþie

Unul dintre cei mai iubiþi

ºi respectaþi scriitori ºi

profesori, poetul, prozatorul,

criticul ºi istoricul literar,

fondatorul unor reviste

culturale ºi al unor cenacluri

literare, Tudor Cristea, ne-a

pãrãsit. În noaptea de 31

decembrie 2018 spre 1

ianuarie 2019 – subitul,

vorba lui ªerban Cioculescu

– l-a rãpit dintre cei dragi,

dintre rude, prieteni ºi

admiratori pe Omul ºi

Scriitorul care a fost ºi va rãmâne în conºtiinþa celor care l-au

cunoscut prin mãreþia spiritului sãu. [...]

Prin revista „Litere”, prin salonul literar al Societãþii Scriitorilor

Târgoviºteni (2005-2018), el a fost animatorul culturii scrise

dâmboviþene, mulþi, dacã nu majoritatea, considerându-l a fi

mentorul care le-a condus cu autoritatea sa paºii în creaþia literarã.

A fost un om al Cetãþii, dedicând din timpul sãu preþios

comunitãþii, presei locale ºi naþionale, ºcolii ce a fost onoratã sã-

l aibã profesor. Numeroase distincþii au rãsplãtit întreaga sa

activitate, pe niciuna însã nu a preþuit-o mai mult decât respectul,

admiraþia ºi dragostea concetãþenilor ºi a emulilor sãi.

Deplângem cu toþii trecerea în Absolut a marelui om, scriitor

ºi prieten care a fost Tudor Cristea.

Sincere condoleanþe familiei îndoliate.

Dumnezeu sã-l odihneascã în pace, iar nouã, prietenilor ºi

colegilor sãi, sã ne dea putere sã trecem peste aceastã grea pierdere

pentru noi fiecare în parte ºi pentru cultura scrisã dâmboviþeanã

ºi naþionalã.

Societatea Scriitorilor Târgoviºteni

Filiala „Ion Heliade Rãdulescu” a UZPR, Târgoviºte

Redacþia ºi colaboratorii revistei Sud deplâng pierderea marelui

om de culturã care a fost Tudor Cristea.

In memoriam

Tudor Cristea

Teofil Rãchiþeanu, Elegii pentru restriºtea voevodului, Piteºti, Editura Tiparg, 2018. De la început

plãnuisem ca fiecare poem sã aibã drept titlu un nume de voevod, dar, dupã un timp, am renunþat la idee.

Dacã eventualul cititor e un bun cunoscãtor de istorie, va ºti la cine mãrefer. Cine nu cunoaºte istoria

neamului nostru nici n-ar avea rost sã citeascã aceastã carte.
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (VII)
„Sfântul Iachint a aºezat biserica din spaþiul nostru românesc pe fãgaºul ortodoxiei.”

ralucatudor2000@yahoo.com;

0720 773209
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Solutions, Iaºi

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte

Mitropolit, aþi vorbit de multe ori despre sfinþii bine

plãcuþi lui Dumnezeu. Vã rugãm acum sã ne vorbiþi

despre primul mitropolit al Þãrii Româneºti, Sfântul

Iachint, trecut în calendarele noastre ortodoxe, spre

sãrbãtorire, în data de 28 octombrie.

Îps. Ioan: Suntem obiºnuiþi ca, în general, atunci

când se vorbeºte despre viaþa unui sfânt, sã aflãm cine

au fost pãrinþii, unde s-a nãscut,

care au fost primele clipe de viaþã

petrecute în comunitatea

respectivã, pentru cã aºa este

normal, când vorbeºti despre

cineva, sã  întrebi despre pãrinþii

lui ºi de unde este. Dacã mã veþi

întreba pe mine cum s-au numit

pãrinþii, mama ºi tata Sfântului

Iachint, nu vã pot rãspunde. Dacã

mã veþi întreba unde s-a nãscut ºi

când, nici la lucrul acesta nu vã

pot rãspunde, pentru cã în urmã

cu peste 600 ºi mai bine de ani, nu

se consemnau întotdeauna aceste

date.

Dar sã luãm pilda unui mãr.

Mergem ºi cumpãrãm un mãr, dar

noi n-am vãzut trunchiul ºi ramurile acelui mãr, ale

pomului în sine, totuºi ne bucurãm de roada unui pom,

a unui mãr. Tot aºa ºi cu viaþa Sfântului Iachint. Nu

ºtim rãdãcina, tulpina ºi ramurile lui, despre aceste

pãrþi ale unui pom, nu ºtim, dar vom vedea roadele

binecuvântate ale acestui sfânt.

ªtirile, cel puþin în spaþiul nostru românesc, dupã

retragerea aurelianã de la 275, sunt tot mai puþine. N-

am sã intru în istorie pomenind cronicile bizantine,

dar îngãduiþi-mi sã ajungem la anul 1247, la o diplomã

a Cavalerilor Ioaniþi care consemneazã cã între Carpaþii

Meridionali ºi Dunãre erau formaþiuni statale libere,

cnezate ºi voievodate. ªi, dupã tradiþia bizantinã, lângã

un om care conducea un cnezat, în general, se afla ºi

un ierarh, se afla biserica lui Hristos. Abia pe la 1277,

mai gãsim o cronicã în care se vorbeºte despre Litovoi,

cã ar fi avut un ierarh pe lângã curtea sa. Mai facem

un pas în istorie ºi ajungem la anul 1324, când o

cronicã spune cã toate aceste mici formaþiuni statale,

administrative, aflate în spaþiul dintre Carpaþi, Dunãre,

Porþile de Fier ºi Marea Neagrã, erau sub stãpânirea/

conducerea unui domn înþelept, creºtin, Basarab I, care

a domnit între anii 1310-1352.

Facem un pas foarte mic înapoi ºi ne ducem în

Dobrogea, în vecinãtatea Isaccei de astãzi. Acolo, la

1348, este amintit un ierarh pe nume Iachint. La 1352,

Basarab I este chemat la Domnul ºi-i urmeazã la tron

fiul sãu, Nicolae Alexandru Basarab (1352-1364).

Acesta crescuse în familie creºtinã, vãzând cele sãvârºite

de tatãl sãu, care construise biserici ºi mãnãstiri în

spaþiul nostru românesc, dupã ce a întregit aceastã þarã,

de la Turnu Severin, Carpaþi ºi Dunãre, pânã în nordul

Dobrogei.

Deci, fiul sãu, Nicolae Alexandru Basarab, îl cheamã

pe ierarhul Iachint sã vinã la Câmpulung, la Curtea de

Argeº. Însã, ca ºi astãzi, un ierarh nu se poate muta,

dintr-o parte în alta, fãrã binecuvântarea mai marilor

sãi. Aºa se face cã domnitorul Nicolae Alexandru face

scrisoare patriarhului Calist I al Constantinopolului,

sã aprobe strãmutarea acestui ierarh la curtea

domneascã de la Argeº.

Parcã începe sã înfloreascã

acest copac, nu? Deci deja avem

un ierarh legal. Probabil

Constantinopolul ar fi vrut sã

trimitã pe altcineva. Aceasta o

deducem din scrisoarea fãcutã de

domnitorul Nicolae Alexandru,

care-i scrie Patriarhului „nu pe

altcineva, cu rugãminte”. Dând la

o parte negura vremurilor de

peste ºapte veacuri, dând la o

parte colbul istoriei, ne gândim

cã atunci când un domnitor spune

„nu pe altcineva, cu rugãminte!”

înseamnã cã domnitorul îl

cunoºtea, cã ierarhul Iachint avea

o viaþã aleasã, cã ºtia ºi limba

românã, ºi limba slavonã, greacã

nu mai vorbesc. Iatã un om cu o credinþã ortodoxã

nestrãmutatã ºi neîntinatã.

L.C.: Prin câteva linii, Înaltpreasfinþia Voastrã aþi

schiþat un adevãrat portret de ierarh trãitor pe

meleagurile noastre în vremuri atât de îndepãrtate. Vã

rog sã continuaþi.

Îps. Ioan: La insistenþele domnitorului român,

Constantinopolul rãspunde ºi iatã cã avem menþionat

în cronici ca primul Mitropolit al Þãrii Româneºti pe

Ierarhul Iachint.

Ce mai ºtim din urmele cronicilor bãtrâne? Cã

Sfântul Iachint era prieten ºi ucenic al Sfântului

Grigorie Palama de la Muntele Athos. Auziþi?! Sfântul

Iachint era la Vicina, în Þara Româneascã, ºi þinea

legãtura cu unul dintre cei mai mari teologi ai vremii,

Sfântul Grigore Palama! Auziþi de unde îºi trãgea seva

credinþei acest prim mitropolit al Þãrii Româneºti?!

Apoi, grãiesc cronicile bãtrâne cã l-a cunoscut în

Muntele Athos ºi pe Sfântul Nicodim de la Tismana,

pe care l-a rugat, cu bunã chibzuinþã ºi rugãminte, sã

plece din Muntele Athos ºi sã vinã sã punã rânduialã ºi

temelie nouã, athonitã în monahismul existent deja în

spaþiul nostru românesc.

Iatã cu cine era prieten ierarhul Sfânt Iachint! Cu

Sfântul Grigorie Palama ºi cu Sfântul Nicodim! Cu

doi sfinþi. Eu vã întreb ºi vã rog sã vã daþi rãspuns

fiecare: eu cu cine sunt prieten? Cumva sunt prieten

cu oameni sfinþi, plãcuþi lui Dumnezeu? Sau sunt

prieten cu ... altcineva?

Mã gândesc cã cei ce citesc aceste pagini sunteþi

prieteni cu sfinþii. La fel m-am gândit când am vorbit

despre Sfântul Iachint, în slujba de priveghere de la

catedrala patriarhalã, m-am gândit la toþi cei ce-au

venit o cale atât de lungã sã-l sãrute ºi sã-l îmbrãþiºeze

pe Sfântul Calinic de la Cernica, sfântul care a fost

hirotonit într-o zi de 26 octombrie în biserica ce azi

este catedralã patriarhalã, unde ºi-a plecat genunchii

ºi a cerut harul lui Dumnezeu. Toþi închinãtorii sunt

prieteni cu sfinþii. La fel m-am gândit atunci la cei ce-

au venit cu dragoste ºi au îmbrãþiºat pe Sfântul Dimitrie,

un om simplu, dar din care s-a revãrsat mult har. Iatã,

deci, cum spuneam, cu cine a fost prieten Sfântul

Iachint!

L.C.: Vremuri atât de îndepãrtate de noi! Totuºi,

Înaltpreasfinþite Pãrinte, vã rugãm sã ne prezentaþi ºi

alte informaþii despre vieþuirea Sfântului Iachint ca

mitropolit în Þara Româneascã.

Îps. Ioan: Cunoaºtem doar puþine lucruri, despre

el. Pe la anul 1370, îi scrie patriarhului de la

Constantinopol cã, în ultima vreme, n-a mai putut sã

vinã la Sinod, la Constantinopol, din cauza bãtrâneþii

ºi a suferinþelor pe care le avea. Simþind cã se apropie

ceasul chemãrii sale Sus, menþioneazã în scrisoarea

cãtre patriarhul Constantinopolului sã desemneze ºi

chiar nominalizeazã el un cãlugãr care sã ajungã sã

conducã biserica lui Hristos din aceastã parte de þarã.

Iatã, deci, puþine lucruri despre pom ºi despre

coroanã, dar ar trebui sã vorbim despre roadele acestui

pom binecuvântat de Dumnezeu, care a fost Iachint.

ªi eu, în urmã cu mulþi ani, m-am hrãnit din acest

pom binecuvântat de Dumnezeu, cum vã hrãniþi toþi

credincioºii prieteni ai sfinþilor.

Sfântul Iachint a aºezat biserica din spaþiul nostru

românesc pe fãgaºul ortodoxiei, pentru cã el, când a

fost numit întâi aici ca mitropolit al Þãrii Româneºti,

practic a fost al Ungrovlahiei, adicã ºi al românilor de

dincolo de Carpaþi. Sfântul Iachint a hirotonit preoþi,

a trimis misionari, a zidit biserici ºi mãnãstiri, pe care

toate le-a pus sub sceptrul, sub crucea sfintei ortodoxii.

Poate vã mai aduceþi aminte de la ºcoalã, când eram

eu se mai pomenea, când am învãþat de bãtãlia de la

Posada de la 1330, când Basarab l-a biruit pe Carol

Robert de Anjou, regele ungurilor, l-a scos de aici ºi

Þara Româneascã a scãpat de suveranitatea maghiarã,

deoarece catolicismul deja pãtrunsese adânc în spaþiul

acesta al nostru românesc.

Vã întreb ºi sã vã daþi rãspuns duhovnicesc fiecare

la întrebarea: ce-ar fi fost România astãzi dacã n-am

fi rãmas uniþi în spiritul ortodoxiei? În mod cert cã n-

am fi astãzi þara despre care spunea Eminescu „de la

Nistru pânã la Tisa ºi de la Hotin pânã la Mare”.

Prin urmare, pomenirea Sfântului Iachint este ºi o

sãrbãtoare a Mitropoliei Þãrii Româneºti, deoarece

pânã în Maramureº s-au întins cele sãvârºite de

Dumnezeu prin acest Sfânt Iachint. Dumnezeu l-a ales

pe el, apoi voievozii noºtri, unul dupã altul, au sprijinit

ºi comunitãþile româneºti de dincolo de Carpaþi. Aºa

s-a tors din caierul istoriei fir cu fir ºi s-a legat un

neam românesc ºi o credinþã ortodoxã de la o margine

la alta a þãrii noastre.

Vedeþi cât de plin de roade este acest pom care se

cheamã Sfântul Iachint?!


