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Mãrturisesc cã dintotdeauna m-au fascinat cãrþile despre istoria omenirii, dar cu

deosebire cele legate de cultura ºi civilizaþia unor popoare care au lãsat urme adânci

(mai ales prin ceramicã, dar ºi prin unelte sau scrieri) pentru noi, cei de azi ºi pentru

cei de dupã noi. De aceea socot ca pe un mare noroc faptul cã în urmã cu vreo

treizeci de ani am avut ºansa sã fiu redactor de carte la o serie de volume apãrute sub

genericul „Culturi ºi civilizaþii” la o editurã astãzi uitatã aproape cu totul: Sport -

O definiþie simplã a noþiunii de culturã ar putea fi datã de totalitatea creaþiilor ºi aspectelor

identitare care definesc un grup. Apartenenþa la grup nu este legatã de calitatea de creator ci de

împãrtãºirea acestor valori. În funcþie de aceste criterii, extrem de variabile, se poate constitui o

infinitate de asocieri care sã poarte, totuºi, numele de culturã. Una dintre aceaste variabile, ad-hoc

a fost denumitã culturã românã ºi se presupune cã este împãrtãºitã de totalitatea aparþinãtorilor

acestei naþiuni. În funcþie de punctul de unde se face observaþia, enunþul anterior poate pãrea fals,

deoarece numãrul celor pasivi cultural sau cu desãvârºire aculturali este covârºitor, prin urmare

aceºtia pot fi atribuiþi oricãrei alte definiþii culturale. Pasivii ºi aculturalii nu constituie aºadar

cimentul care leagã o naþiune, în cazul nostru, cea românã.

Se discutã la noi, în vremea din urmã, despre coexistenþa a douã „culturi”: cultura de stat ºi

cultura privatã. Prima, reprezentatã de întreaga infrastructurã susþinutã de Stat (adicã din banii

statului, mulþi-puþini: teatre, muzee, biblioteci, institute, case de culturã etc) ºi de productele ei, cea

de a doua cuprinzând tot ceea ce înseamnã creaþie neinstituþionalizatã, în care se încadreazã ºi

scriitorii sau pictorii, de exemplu. Cea dintâi, nu poate fi, prin definiþie, decât conservatoare,

înregimentatã, cu produse relativ standardizate. Nu-i negãm necesitatea. Cealaltã, independentã,

fragilã, rãspunde unui alt gen de nevoi estetice. În Europa vesticã, cele douã aspecte conlucreazã

armonios, în S.U.A. preponderentã este cultura privatã (deºi, surprinzãtor, americanii au o agenþie

pentru susþinerea creaþiei literare autohtone), iar extrema în cazul culturii de stat a fost atinsã de

regimurile comuniste. Discuþiile de la noi sunt în jurul implicãrii (de dorit, numai financiare)

statului român în susþinerea culturii private. Argumentul pentru aceastã implicare este simplu:

valorile creatoare ale unui grup social se aºeazã sub forma unei piramide. Cu cât baza acesteia este

mai mare, cu atât vârful se aflã mai sus. Insuficienþei acestei baze datorãm faptul cã noi, românii,

nu avem un Nobel, de exemplu, sau cã Brâncuºi ori Eliade au ajuns cu adevãrat mari numai atunci

când s-au ataºat unui grup cu o bazã suficient de largã pentru a-i propulsa spre înãlþimi. Aºadar, nu

trebuie sã ne temem de numãrul mare de titluri apãrute, de numãrul mare de reviste literare sau al

altor creaþii, ci dimpotrivã.

Implicãrii statului român în susþinerea culturii private i se împotrivesc unii, pe care i-am putea

numi pseudoculturali (cu „aere” culturale), pe motivul cã nu este normal sã plãteºti pe cineva care

cerceteazã, scrie sau publicã pentru cã-i face plãcere.

Aº mai adãuga faptul cã statul român, spre deosebire de altele, este obligat ºi din alte motive sã

finanþeze cultura privatã. Pânã la instaurarea comunismului, România a avut un “sector privat”

care-ºi avea proprii susþinãtori, ba chiar îl sprijineau ºi pe cel de stat. Instituþii de învãþãmânt,

publicaþii de culturã, colecþii de artã, muzee, burse pentru cercetare etc., au fost lãsate de mari

mecena, oameni cu sufletul aproape de naþiunea din care se nãscuserã: Virgil Cioflec, Toma

Stelian, A. Simu, Dimitrie Poenãrescu, C-tin ªt. Bolintineanu ºi încã, foarte mulþi, alþii. Statul

român le-a batjocorit voinþa, însuºindu-ºi donaþiile lãsate prin testamente sau legate pe care îºi

luase angajamentul, parafat ºi semnat, cã le va respecta. Dupã o astfel de tristã experienþã este greu

de crezut cã alþii, prea curând, vor mai lãsa ceva sub acoperirea juridicã a statului nostru. Fãrâmituri

numai ºi cu multã strângere de inimã. ªi din aceastã cauzã baza culturii române este atât de îngustã,

iar implicarea bugetului general este obligatorie.
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Avionul de zãpadã, 1966, autor Costicã “Popâinac”

(urmare din pagina 1)

Cea mai veche scriere din lume,
apãrutã pe Valea Dunãrii

Turism. O editurã care în ciuda numelui ei - ceea ce poate pãrea ciudat acum! - nu

publica, cum credeau (ºi mai cred încã unii) doar cãrþi de turism, ghiduri ori cãrþi de

ºi despre sport, ci ºi lucrãri de mai larg ºi mare interes, aºa cum erau cele din amintita

colecþie.

Atunci, în acei ani l-am cunoscut (ºi am avut privilegiul ºi onoarea sã-i fiu cel

dintâi lector al lucrãrilor) ºi pe Constantin Daniel, renumitul orientalist care ne-a dat

Civilizaþia Egiptului antic, Civilizaþia asiro-babilonianã, Civilizaþia fenicianã ºi

alte ºi alte studii pe care orice iubitor de istorie ºi culturã ar trebui sã le aibã în

biblioteca personalã. Mai târziu, prin 2005, când printr-o altã întâmplare norocoasã

am ajuns în Bagdadul califilor ºi al Sheherezadei, mai apoi în Babilonul afurisit de

Biblie am putut sã vãd „la ele acasã” vestigii despre care abia dacã auzisem înainte

sau citisem sporadic prin cãrþi.

La toate acestea mã gândeam mai deunãzi când, deschizând paginile unei reviste

arhicunoscutã pentru apetitul ei faþã de curiozitãþile din toate domeniile cunoaºterii,

mi-a fost dat sã parcurg un material în care publicaþia se întreba (zic aºa fiindcã

textul a apãrut nesemnat) chiar prima paginã: „Cea mai veche scriere a lumii s-a

nãscut pe Valea Dunãrii?” ºi prezenta cititorilor mai multe „ipoteze de lucru” ºi de

dezbatere în legãturã cu o scriere necunoscutã descoperitã în zona Balcanilor

(cuprinsã între „ceea ce este azi nordul Greciei ºi pânã în Slovacia (de la sud la nord)

ºi Croaþia pânã în România (de la vest la est)”.

Articolul cu pricina (pe care n-am sã-1 povestesc aci) porneºte de la ideea pe care

o are un savant german, Harald Haarmann, potrivit cãreia pe Valea Dunãrii, pe

parcursul a douã mii de ani, între 5500 ºi 3500 î.Hr. ar fi existat cea mai veche

civilizaþie, mai veche ºi decât cea a Sumerului, locul unde un alt savant, S.N. Kramer

crede (cum bine ºi exact a ºi argumentat-o în urmã cu mai multe decenii) cã „a

început istoria lumii”.

Se ºtie cã în vara anului 1961 arheologul Nicolae Vlassa a descoperit celebrele

tãbliþe de la Tãrtãria Gura Luncii (judeþul Alba), artefacte care de atunci încoace

n-au contenit sã fie un fel de „mãr al discordiei” între arheologii din toatã lumea.

Este vorba de trei tãbliþe aflate într-un mormânt ºi care conþin o scriere total

necunoscutã pânã acum. Tãbliþele cu pricina - datate cu aproximaþie în jurul anului

5500 î.Hr. - conþin incizate în lut semne ale unei scrieri pe care amintitul Haarmann

o considerã a fi cea mai veche din lume.

Dimpotrivã, alþi istorici ºi lingviºti cred cã n-ar fi vorba de oarece cuvinte ºi litere,

ci numai de semne grafice, fãrã o semnificaþie lingvisticã, chiar dacã astfel de tãbliþe,

cu incizii asemãnãtoare s-au descoperit în mai multe situri arheologice de-a lungul

regiunilor din Valea Dunãrii.

De vreme ce prin metode comparative (Carbonul 14 nefuncþionând în acest caz)

s-a ajuns la concluzia cã tãbliþele de la Tãrtãria ar data cam de pe la 5300 î.Hr. în timp

ce suratele lor din Mesopotamia dateazã doar de pe la 3500-3300 î.Hr. - ceea ce, în

mod firesc, conduce la concluzia cã „Istoria s-a nãscut în Balcani” ºi nu la Summer.

Asta pânã când cine ºtie ce alte descoperiri nu vor demonstra altceva...

Evident, citind toate acestea n-am putut sã nu mã gândesc ºi la cât de revoluþionarã

ar fi într-o zi descifrarea acestor scrieri dacã, într-adevãr, e vorba de o limbã încã

necunoscutã. Poate mai revoluþionarã chiar ºi decât descifrarea hieroglifelor, în urma

cãreia s-au deschis larg ºi nebãnuite ferestre cãtre lumea de acum câteva mii de ani,

în vreo necropolã ascunsã încã în solurile de pe Valea Dunãrii nu se vor fi aflând ºi

ceva tãbliþe pe care ºi-au lãsat fructul cugetãrii ºi al poeziei lor îndepãrtaþii locuitori

ai acelor meleaguri.

ªi cine ºtie dacã, aflându-se asta, nu numai cultura în general ci ºi literatura în

special nu-ºi vor împinge paºii de început cu câteva milenii mai încolo decât azi?

Iatã, în adevãr, o frumoasã temã de meditaþie pentru noi toþi, pentru oamenii de

culturã ºi pentru scriitorii din România ºi din Europa...

Emmanuel Daydé, Aurel Cojan. A stroll in the air,

Editeur Alain Margaron, Paris, 112 pagini.

Antonie Plãmãdealã, Trei ceasuri în iad, Editura

Sophia, Bucureºti, 2013, ediþia a patra, 344 pagini.

Cronicarul a fãcut însemnãrile care urmeazã – în mare

parte autobiografice – pe când se afla în iad mai întâi

ca fugar ºi deþinut la Jilava, iar apoi la munca de jos,

timp de 17 ani.

Mihai Plãmãdealã, Refugiul: deznãdejde ºi speranþã,

Editura Istros a Muzeului Brãilei, Brãila, 2012, 215

pagini. La începutul lunii ianuarie 1950, în ziua de 11,

s-a întâmplat ceva care a marcat viaþa fiecãruia dintre

noi pentru totdeauna. În dimineaþa acelei zile, abãtut la

poarta miliþianul sectorist, Alx. Prescorniþoiu...

George D. Florescu, Paul Cernovodeanu, Horia

Nestorescu-Bãlceºti, Fiul lui Nicolae Bãlcescu: Bonifaciu

Florescu, Editura Nestor, Bucureºti, 2011, 254 pagini. În

fundul unei curþi din str. Surorilor, într-o casã micã,

ascunsã de niºte case mari la faþa stradei, mã dusei sã-mi

gãsesc amicul; dar în locul bucuriei lui frãþeºti, mã

întâmpinã jalea nemângâiatei soþii. Cu douã ore mai

înainte, Bonifaciu se sculase mai vesel ca oricând...

Pobeda de zãpadã de pe Boiereasca

Omul de zãpadã, 1969, autor Costicã “Popâinac”
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SCRISOARE

ªtiu, voi pleca la fel cum am venit.

Fãrã bagaj, fãrã bilete, fãrã toate.

Doar stelele un pic miºcate

ºi-un gol rãmas, plus-minus infinit.

ªtiu, va mai fi o vreme încã fum,

scaunul va mai scârþâi din când în când

ºi, un moment de reculegere pãstrând,

între etaje liftul s-o opri din drum.

Apoi, pendulele vor reporni treptat

ºi licãririle oraºelor în noapte

ca ºi cum nu s-ar fi-ntâmplat.

Doar peste ani abia, mângâind vreo carte,

poate þi se va face dor ºi-o sã mã cauþi

dar eu atunci voi fi deja departe...

MANDYLION
(sonet în amfibrah)

Mai þine-mã-n braþe o clipã

la fel ca pe un muribund,

când zorii se întrepãtrund

cu noaptea ºi steaua-i risipã.

Mai þine-mã-n braþe o clipã

aºa ca ºi cum mã scufund,

pe gât sã-mi rãmânã profund

a ta imprimatã aripã.

Surâsu-þi rãmânã arsurã

pe pieptul þipând ca o turmã

strivit de-a ta dulce torturã,

a palmei brutarului urmã

pãstratã-n a pâinii sculpturã.

Mai þine-mã, dorul mi-l curmã!

CE ESTE POEZIA?

Ce este poezia, nu se ºtie.

Câte pãduri tocate în zadar !

Biblioteci întregi umplute doar

cu-aceeaºi gãunoasã teorie.

Material didactic? Ce prostie!

Niºte ologi în marºul literar

ce nici cu picioruºele mãcar

n-au scris în viaþa lor o elegie.

Cum deci þi-ar fi de-ajuns savanteria

s-o scoþi la capãt vreodatã?

Ne-a mai rãmas doar tautologia,

doar definirea ostensivã, iatã:

mã uit la ochii tãi de ciocolatã

ºi-atunci pricep ce este poezia.

SINGUR ÎN NOAPTE

Singur în noapte ca-ntr-un tânãr mormânt

rãtãcind dupã tine, cãutându-te-n Lunã...

Dar în parcul pustiu nu e nimeni sã-mi spunã,

numai stelele scârþâie clãtinate de vânt.

ªi mi-e frig ca ºi cum încã nu te-ai nãscut,

un copac iau în braþe ºi îþi simt pulsând sânii...

Scânteiazã oraºul rãscolindu-ºi tãciunii

ºi mã-ntreb de-i sfârºitul ori nici n-a început.

ªi tot strig dupã tine încercând mii de nume

ºi tãceri tot probez, fel ºi fel de mãrimi

dar zadarnic îmi caut pereche în lume

rãmân singur în noapte, ca Adam pe Pãmânt

în gol gata sã cadã ºi coasta sã-ºi sfãrâme

solid asiguratã la firma Celui Sfânt.

ABRACADABRA

Nu pot sã merg pe apã precum Isus ori Angel magul

nici prin sticla vitrinei nu pot sã trec fãrã s-o sparg

nu ºtiu sã fac Statuia Libertãþii sã disparã-n larg

ca David Copperfield sau Moise cu toiagul.

Nu pot sã fac dintr-o eºarfã un trandafir

nici hocus-pocus dintr-o turmã un popor

nu ºtiu pe un covor persan sã zbor

nici pe un pat de cuie sã dorm ca un fakir.

În schimb, pot sã te strâng în braþe fãrã sã te-ating

ºi-un lung roman de dragoste sã-þi scriu pe gurã

ba chiar ºi soarele cu lacrimi pot sã-l sting

pot arta culinarã s-o public ca literaturã

cu copyright pe gustu-þi de cireaºã-amarã,

iar cu un vers pot face durerile sã-þi moarã...

DOCTORE,

IAR MÃ DOARE O CARTE...

Doctore, iar mã doare o carte...

Te conjur, cruþã-mã odatã de torturã,

Fã-mi cinste o cinzeacã de-anestezic

ªi-apoi reteazã-mi-o dintr-o loviturã!

Destul ce-am pãtimit venind pe lume,

Ce blestemat soroc mi s-a fost dat,

Ce cosmic frig m-a luat din prima noapte

Când de al maicii trup m-ai dezbrãcat.

Nu-i pentru aste vremi literatura,

Te uitã-n jur ce imposturã ºi palavre,

Azi orice eunuc lasã gravidã editura

ªi-n capul mesei rod condeiul niºte javre.

Hai, doctore, de chinuri mã scuteºte,

De al meu Pegas n-aibã parte hipodromul,

Destul þiganca-n palmã cã-mi citeºte

Povestea acelei specii dispãrute, Omul...

CÂNTEC DE PAHAR

Eu mor, tu mori, el moare, toþi câþi am fost sub soare,

pânã când singur vântul s-o da în balansoare

ºi nimeni n-o rãmâne din cei ce au cuvântul

s-audã-atunci a liniºtii detunãturã mare.

Eu mor, tu mori, el moare, pânã când perimatã

aceastã conjugare cãdea-va în uitare

în noile gramatici rescrise de motoare

ºi moartea însãºi scoasã va fi din dicþionare.

Dar pân-atuncea pruncii mai au destul a plânge

cã nu-ºi au mamã iarba livezii sau vreo floare

de-apropierea coasei complet neºtiutoare.

Dar pân-atunci mai doare de-atâta-asemãnare:

eu mor, tu mori, el moare... Mai toarnã deci, bãiete,

soluþie calmantã în rana din pahare!

Emil Lungeanu
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Victoria Milescu

Cu siguranþã, domnul

Vali Niþu (n. 12.XII.1952,

Ungureni, jud. Dâmboviþa),

ºef de serviciu la Primãria

municipiului Târgoviºte,

Doctor în ªtiinþe

Economice, vicepreºedinte

al Societãþii Scriitorilor

Târgoviºteni, fondator al ziarului Impact, scrie poezie ºi prozã

demult, altfel cum s-ar explica numãrul mare de cãrþi apãrute în

cascadã din 2008, începând cu Trãgând înapoi o noapte, dupã

care au urmat alte 15 cãrþi. Poate autoexigenþa l-a reþinut sã nu

publice decât dupã vârsta de 50 de ani,  poate acum a venit ora

astralã a împlinirii sale, care nu are nimic de-a face cu vârsta

biologicã, fiindcã ceea ce scrie Vali Niþu poartã amprenta unei

tinereþi dezinvolte, pe alocuri chiar juvenile, cu o receptivitate

maximã faþã de iubire, cu multiplele-i faþete, mai mereu pe fundalul

unei naturi generoase în preschimbãrile ei generate de trecerea

imuabilã a anotimpurilor ºi deci a unui timp fericit ºi prielnic

unor sensibile filosofãri.

În recenta sa carte, Sentiment de noiembrie (Editura

Bibliotheca, Târgoviºte, 2013), regãsim acelaºi autor etern

îndrãgostit dar ºi dezamãgit, visãtor dar ºi lucid trecând pe

bulevardul toamnei vieþii pe care frunzele cad precum cuvintele,

unele sfioase, altele amare rostite din timiditate, discreþie ori

sentiment al zãdãrniciei. Poetul descrie, rememoreazã, analizeazã

iubirea în provocatoarele ei ipostaze, fiind când erou, când victimã,

fiinþa asupra cãreia se revarsã atenþia ºi afecþiunea sa fiind o

femeie ,,înfricoºãtor de dragã”, ,,o femeie frumoasã / Cât libertatea

unui cuvânt”, o ,,femeie din vis”, pe care o poate întâlni tot în

vis, uneori ludic, alteori melancolic. Vali Niþu este însã un visãtor

care nu pierde total contactul cu realitatea, fiindcã ceea ce se

întâmplã în jur vine sã pigmenteze, sã aducã un plus de sugestie

speculativã cadrului liric din care se ridicã uºor aburul unor

versuri delicate, aproape pudibonde. Astfel, ceea se pierde din

ardenþa senzualã se câºtigã prin implantul realist al unui cotidian,

unde banalitatea distrage, submineazã, disipeazã pânã la rarefierea

albã – rezultantã a tuturor opþiunilor

trãite sau netrãite. De la copertã pânã

la ultimele poezii predominã albul,

culoarea preferatã, obsedantã sau

culoarea fãrã culoare a sufletului:

,,ecoul alb”, „izvoarele albe”, trilogia

albã” etc. Albul e cultivat insistent,

scontând prin efectul repetitiv

crearea unei imagini glaciale,

imaculate, cu trimitere spre puritatea

unor sentimente neîmplinindu-se

tocmai din neputinþa de a ieºi din

captivitatea lor abstractã, idealã: într-

o garã albã / o femeie albã / cu

degete lungi ºi lumini albe / peste

fiecare trecere de cale feratã / o

pasãre albã / o noapte albã / ºi eu

ca o plutire a unor solzi incolori

(din plutire ireversibilã). Albului i

se asociazã tot o culoare din zona

spiritualitãþii, albastrul: trec

zâmbind / la braþ cu gândurile

albastre etc.

Prin întreaga carte circulã

insidios un scorpion alb, cunoscut

de fapt din cãrþile anterioare, alias poetul, nãscut în zodia

Scorpionului, ce-i dominã totemic poezia, destinul. ,,Scorpionul

din pragul alb” devine subiect de autoironie, autoanalizã,

autoflagelare uneori. E copleºit în egalã mãsurã de iubire ºi

nostalgie. Iubirea-i se etaleazã ,,pe portativele dimineþilor de

noiembrie”, are ,,parfum de septembrie” ºi ,,plouã cu sentimente

în octombrie”. Iubitei ,,cu priviri flãmânde” îi propune: ,,foloseºte-

mã fãrã milã”, în jocul unei cruzimi ce zâmbeºte cu îngãduinþã.

Cuvintele sunt aºternute prudent, fãrã

schilodiri de sensuri, în asocieri uneori

candide, ,,ude pe coala vieþii”, de ploi, de

lacrimile rememorãrilor ce alimenteazã

aproape întregul corpus al cãrþii.

Sentimental fãrã complexe, poetul îºi

devoaleazã dorul, dorinþa cu o dezarmantã

sinceritate: îmi e atât de dor sã îmbrãþiºez

/ femeia ca un þãrm; îmi e atât de dor de

mâine; îmi e atât de dor / de parcã nu ar

fi fost niciodatã / atâta liniºte; îmi este

dor de zodia pereche / de trupul ei uitat

etc. De aici pânã la un ecou de romanþã

nu mai e decât un vers: Atât de singur / ºi

totuºi, atât de împreunã. Iubirea, prin

capriciile ei autumnale, configureazã

materia poeziei care se ridicã deasupra

tuturor patimilor ºi amãgirilor, rãmânând

singura consolare, singura stea fixã ºi cea

care conteazã în viaþa ,,scorpionului

singular”: eu rãmân sufletul unei poezii /

la ceas aniversar / noiembrie. ªi totuºi,

Sentiment de noiembrie degajã un

sentiment de optimism, de trãire

nonºalantã a tuturor ofertelor vieþii.

Volumul este un dar pe care autorul ºi-l face sieºi la împlinirea a

61 de ani, sau 61 de ecouri ale vârstei sale, privind cu nostalgie

înapoi ºi cu iubire înainte.

Tatiana RÃDULESCU

Scorpionul îndrãgostit

Vicenþia Vara: Alter-ego cu flori galbene

O creangã de aur este / sufletul meu / încãrcat de suspine / ca

de rodii prea coapte. Prinsã de vremea hoinarã, floarea grãbitã

de fruct se desface.

Scriitoarea Mariana Ionescu desfãºoarã în paralel cu activitatea

de elaborare a unor proze sofisticate o poeticã prin care îºi asumã

o nouã identitate: Vicenþia Vara. Alegerea în sine a pseudonimului

apare în consonanþã cu viziunea sa despre poezie ca modalitate

de purificare a sufletului prin ritualuri succesive, jocuri de rol

atent elaborate/încifrate ca ºi prin acrobaþii diurne.

Catharsisul ca efect estetic nu mai

presupune în cazul sãu confruntarea eului cu

sentimentele de groazã ºi milã, raportarea

acestuia la stãri limitã, întrucât Vicenþia Vara

vizeazã alte repere. Ar fi în primul rând

psalmul ca specia ºi atitudinea de psalmodiere

cu bucurie sfioasã cãtre divinitate, precum în

cântecul treptelor, apoi jurãmântul de înnoire

a firii, de statornicire în eternitate a sufletului.

Doar chipul meu sinucigaº se azvârle în /

apa otrãvitã de vreme a oglinzilor, / vrând

sã înece tinereþea fugarã, / cu glezne

transparente ºi subþiri, / ca un vânt de

primãvarã / murmurând cântece.

Doar chipul supus vremii / ascunde o

creangã de aur / încãrcatã de suspine / ca de

roade prea coapte. Amãgit de vremea

hoinarã, / fructul, de floare, cu greu se

desparte. (Creanga de aur, p. 84.)

Fiecare poezie a ei abordeazã problematica

sufletului ca dar ce se cere pãstrat, înnobilat

continuu, în lumina unei conºtiinþe treze.

Înzestratã cu posibilitatea de a plasticiza ideile

în conformitate cu tema aleasã, Vicenþia Vara

proiecteazã scenariile sale în peisaje

paradisiace, onirice, matinale, crepusculare.

Nu pot sã nu fac referire în cazul imagisticii

ºi al tonului sãu incantatoriu la modele precum

Emil Botta sau Magda Isanos. Graþiosul se

detaºeazã pe fondul elegiei ºi în cariera ei

liricã se observã deopotrivã unitate în planul

simbolurilor, dar ºi trecerea de la limpezimea discursului la o

aglomerare a figuraþiei. Este cazul concret al plachetei ce face

obiectul prezentãrii de faþã, Alter ego cu flori galbene.

Pentru exemplificare, floarea galbenã floarea de iasomie,

pasãrea de aur, mãiastra basmelor româneºti consunã cu simbolul

druidic al crengii de aur: Eternitatea.

Argintul ca atribut al lucrurilor neperisabile ºi pure subliniazã

apariþia îngerului, apa vie ca sânge vital al universului precum ºi

zona astralã.

Ritualurile de purificare implicã prezenþe menite sã împartã cu

omul ceva din greutatea existenþei terestre, sã îl sprijine în

fragilitatea sa.

Alãturi de înger, sora geamãnã

de dincolo, învãluitã în flori de

iasomie, anunþã veºti apocaliptice,

astfel încât cea rãmasã pe pãmânt

sã-ºi cultive menirea cu un plus de

implicare: eu cu iubirea luminez.

Situarea plachetei Alter ego cu

flori galbene diferã de cea

iniþiatoare în cariera liricã a

autoarei, Umãrul de argint. Dacã

prima era epuratã, cu o sintaxã

poeticã mai simplã, placheta

actualã apare mai dinamicã/diversã

în organizarea scenariilor ºi în

figuraþia simbolicã, saturatã în

imagini. Pentru a limpezi lucrurile

ºi a oferi o cheie de lecturã a acestei

cãrþi, autoarea a aºezat ca prim

poem Pururi tânãrã, cu referiri la

Oda în metru antic, iar în final

dipticul Bucurã-te ºi Cu iubirea

aproape interzisã, poeme ce trimit

într-un mod personal la textul nou

testamentar al fericirilor:

Bucurã-te pentru întristarea ta

/ - murmurã pasarea mãiastrã cu

voce de stea - / cãci fericiþi vor fi

cei ce astãzi plâng. / Mâhnirea

þãrânei umple sângele vieþii celei

vechi, / bea ºi împãrtãºeºte-te cu

vinul amãrui / al vremii visând

veºnicia în care / se topeºte arama timpului ºi se împrãºtie firea

/ alte vieþi neîncetat semãnând. / Bucurã-te, murmurã

steaua...(Bucurã-te, p. 88).

În cuprinsul actualului volum rostirea numelui apare de 2-3

ori. Titlul are în vedere condiþia adamicã a omului în prezenþa lui

Dumnezeu, demnitatea originarã de a numi prezenþele din jurul

sãu, dupã care existã rostirea propriului nume ca asumare a

destinului individual, ulterior apãrând sugeratã ºi posibilitatea de

a încerca sã ghiceºti numele îngerului tãu pãzitor.

Copilul de argint al viselor mele / vorbeºte o limbã veche, din

ani bãtrâni, / strigã pe nume pãsãrile, animalele, plantele / ca

sã le trezeascã în altã viaþã / din somnul vieþii acesteia cu vorbe

schimbate, / ca sã le aducã pe tãrâmul soarelui verde, / acolo

unde lumina harnicã îmbãlsãmeazã / cu tinereþe veºnicã sângele

lumii. (Strigarea numelor, p. 83).

Pentru poeta contemporanã Vicenþia Vara, chiar dacã eul este

un altul, în consonanþã cu ce au gândit Baudelaire sau Rimbaud,

Tudor Arghezi însuºi, el nu este demn de ura ci, dimpotrivã, de

jubilaþia într-o nuanþã melancolicã, poate pentru cã nu poate sã

epuizeze darurile existenþei, orizonturile perceptibile ºi vaste.

Eul participã la festinul existenþei, floarea, creanga de aur îi

protejeazã integritatea, echilibrul, în egalã mãsura îi oferã acestuia

accesul la cunoaºterea abisalã. Numai cã scriitoarea cenzureazã

aceastã laturã cu prudenþã. Cunoaºterea abisalã nu mai þine de

esenþa seninã a discursului liric, ci sondeazã/releveazã o naturã

gravã pe care Vicenþia Vara refuzã sã o aºeze în centrul

preocupãrilor ei poetice.

Scriitoarea Mariana Ionescu a studiat într-o primã fazã a

formaþiei sale de critic literar, latura oniricã a prozelor lui Tudor

Arghezi în planul literaturii române. Umorul fabulos, umorul

negru, fantasticul au fãcut obiectul tezei sale de doctorat, densã

în referinþe de domeniul teoriei literare, al esteticii.

Pe de altã parte ea este o cititoare a psalmilor, scriind ea însãºi

unul în volumul Umãrul de argint. Din aceasta perspectivã, ea

opteazã cel puþin în lirica sa pentru cuvintele care purificã chipul

dureros al lumii, indicând de la un scenariu la altul, zone de

scânteieri paradisiace, cu prezenþe neperisabile, graþie

înþelepciunii, clarviziunii, iubirii.

Profesionalismul Marianei Ionescu – Vicenþia Vara dupã

experienþa ei poeticã a fost apreciatã de personalitãþi precum

Irina Mavrodin, Victor Sterom, Ovidiu Munteanu, Victoria

Milescu, Ion Roºioru, Florentin Popescu, Geo Vasile ºi rezultã

chiar din opþiunea autoarei de a se dedica versurilor la sfârºitul ºi

nu la începutul carierei sale. Exact aºa cum gândea ºi afirma

Verlaine: Car tout le reste est littérature.

Editura RAWEX COMS, Bucureºti, 2012
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O lucrare îndelung aºteptatã
Lucrarea despre care vom vorbi are, fãrã nici o îndoialã,

caracteristicile necesare pentru a fi definitã drept monumentalã.

Intrã în categoria cãrþilor definitorii pentru cultura unui neam,

fãcând parte din aceeaºi categorie precum Marele dicþionar

geografic al României, de acum mai bine de un veac, a seriei

Documenta Romaniae Historica, a recentei Marile familii

boiereºti..., îngrijitã de Mihai Dim. Sturdza º.a.

Dicþionarul toponimic al României. Muntenia, apãrut sub egida

Institutului de Lingvisticã „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” ºi, prin

urmare, cu girul Academiei Române, ºi-a vãzut publicat primul

volum în anul 2005, la Editura Academiei Române, cel mai recent,

al cincilea (însã nu ultimul – Literele N-P), apãrând în 2013. El

este urmarea unor alte studii de anvergurã, menite sã descrie din

punct de vedere toponimic, istoric, geografic ºi administrativ

spaþiul românesc: Dicþionarul toponimic al României. Oltenia;

Tezaurul toponimic al României. Moldova. Uriaºa întreprindere

s-a dorit a se constitui în instrumentul de lucru indispensabil,

cerut ºi aºteptat de generaþii de cercetãtori, menit sã limpezeascã

apele încã întunecate ale istoriei ºi devenirii socio-culturale a

poporului nostru.

Necesitatea unei lucrãri de acest gen a

fost imperios afirmatã de toþi cei care sunt

cât de cât familiarizaþi cu hãþiºul toponimic

românesc. În secolul XIX, o

întreprindere, de asemenea monumentalã,

începutã cu Dicþionarele geografice pe

judeþe ºi încununatã de Marele dicþionar

geografic al României („România micã”,

adicã Moldova ºi Valahia), s-a dovedit

incompletã ºi în multe locuri imprecisã,

dupã încheierea ei comunitatea ºtiinþificã

susþinând necesitatea elaborãrii unui nou

Dicþionar (v. discuþiile din Arhivele

Olteniei, an XIV, 1935). Nu s-a reuºit,

din varii motive, a se aduna resursele

materiale ºi ºtiinþifice necesare decât dupã

cãderea regimului comunist (compilaþiile

gen Enciclopedia geograficã a României

ne ferim a le pune la socotealã).

La realizarea Dicþionarului

toponimic..., sub îndrumarea prof. univ.

dr. Nicolae Saramandu, au participat Gh.

Bolocan, Maria Dobre, Christian Ionescu,

Ecaterina Mihãilã, Filofteia Modoran, Ion

Moise, Ion Peniºoarã, Cornelia Popescu,

Adrian Rezeanu, Galina Simionescu,

Elena Timofte, Domniþa Tomescu, cãrora li se adaugã un numãr

de colaboratori, din cadrul Institutului ºi externi, pânã la depãºirea

cifrei 500 (!). Un colectiv uriaº, lucrând de-a lungul a zeci de ani

(!) ºi consumând resurse importante (deºi, suntem convinºi,

fãrã risipã), am fi aºteptat sã ne ofere opera perfectã de care

aveam atâta nevoie, care sã ne permitã, de exemplu, sã ºtim cu

siguranþã unde a fost înmormântat cel mai celebru român, Vlad

Þepeº, sã cunoaºtem locurile unor mari bãtãlii (Posada, Rovine,

Cãlugãreni etc), sã putem sã ne edificãm asupra trecutului ºi a

structurii proprietãþii satelor, moºiilor, a „þãrilor” româneºti etc.

Amãrãciunea porneºte, mai cu seamã, din faptul cã o îndreptare,

dacã va fi, va fi dincolo de orizontul nostru fizic de aºteptare...

Critica de faþã, doritã a fi constructivã ºi în spiritul adevãrului

ºtiinþific ce ar trebui sã treacã dincolo de „nãzuinþele” omeneºti,

atinge numai probleme (nu eshaustiv) în legãturã cu spaþiul

vechiului judeþ Ilfov (pânã la 1981), o analizã mai largã, mai

amãnunþitã, depãºind puterile unei singure persoane ºi spaþiul

alocat acestei recenzii.

O primã chestiune este legatã de formã. De pildã, la data

apariþiei primului volum din Dicþionarul toponimic (2005),

localitãþile Bolintin Vale sau Mihãileºti nu mai aveau statutul de

comune aºa cum sunt definite în lucrare, ci de oraºe, de peste 15

ani. Nu þine de prestigiu, ci de precizie. Din punct de vedere

administrativ, oficialitãþile române au dat dovadã de o mare

instabilitate, astfel încât atunci când vorbim despre un judeþ este

absolut necesar sã specificãm ºi o datã calendaristicã. Dacã ar fi

procedat astfel, autorii operei în discuþie nu ne-ar fi pus în situaþia

de a afla cã, de exemplu, satul Poenari, comuna Ulmi, se aflã

concomitent în judeþele Ilfov ºi Giurgiu (vol. 3, pe aceeaºi paginã

153), cã Bolintinul din Deal se aflã în Ilfov la pag. 32 (vol. 3) ºi

în Giurgiu la pag. 102, la fel ºi Ogrezeni (vol. 3, p. 70 ºi 204) ºi

putem continua, din pãcate, foarte mult. O altã chestiune de

formã þine de modul în care se fac trimiterile bibliografice: în

fondurile Arhivelor Statului (spre ex.) nu vom întâlni niciodatã

la Mitropolia Þãrii Româneºti 41/3, ci XLI/3 sau la Achiziþii Noi

204/8, ci CCIV/8 º.a. Nu credem cã este ceva ce poate fi lãsat la

alegerea ºi interpretarea fiecãruia, mai ales cã se poate pune

oricând întrebarea care-i numãrul dosarului (pachetului) ºi care-

i numãrul documentului din el.

Presupunând cã problemele de formã întâlnite nu pot pune

obstacole insurmontabile unui specialist familiarizat cu tema,

celelalte „scãpãri”, a cãror frecvenþã ºi gravitate ne-au consternat,

aduc aproape emiterea verdictului de inutilizabil pentru elaborarea

unei lucrari ºtiinþifice a Dicþionarului toponimic... Vom înºira,

pe scurt, câteva exemple, în mãsura pe care spaþiul acordat ne-o

permite ºi cu precizarea cã erorile depistate în cele cinci volume

apãrute pânã acum, sunt cu mult mai numeroase:

- Lipseºte menþionarea foarte multor toponime, unele dintre

ele cuprinse în Marele dicþionar geografic...: Cetatea Fetii de la

Crevedia, Flocoasa de la Ciorogârla, Moarta de la Crivina,

Legãnari de la Suseni (Malu Spart), Modroganu, Jugureni etc.

- Localizãri greºite ºi confuzii: documentele privitoare la

Flocoasa ºi Jugureni (sate dispãrute, aflate pe teritoriul comunelor

Ciorogârla ºi Domneºti) sunt atribuite unor localitãþi, cu acelaºi

nume, de prin alte judeþe (vol. 3, p. 302-303); toponimele relative

la satul Floreºti, com. Floreºti-Stoeneºti, sunt amestecate rãu cu

cele privitoare la Floreºtii de pe Colentina, fostã proprietate a m-

rii Cernica (vol. 3, p. 50), culminându-se cu afirmaþia cã

mãnãstirea de la Grãdiºtea Floreºtilor (Cernica, pe scurt) se aflã

în comuna Floreºti-Stoeneºti (vol. 3, p. 150 – inutil sã mai spun

cã Floreºtii de pe Colentina nu au existat pentru Dicþionar); nu

este vorba despre Bolintinu-Drãgãneasca, ci Bolintinu-

Drugãneasca (vol. 1, p. 310); Mutu, ca ºi Gogora, nu se aflã în

comuna Stoeneºti (GR), ci în comuna Floreºti-Stoeneºti (GR) –

vol. 3, p. 399; în comuna Bucºani nu existã satul Ulieºti, ci Uieºti

(vol. 3, p. 246, 247); comuna Ciorogârla nu se aflã în judeþul

Giurgiu, ci în Ilfov (vol. 3, p. 276, 315);

Moara Pescaru se aflã la Bucºani (azi,

jud. GR), nu în învecinatul Clejani (vol.

3, p. 318) etc., etc.

- Definiþii aproximative precum Lacul

Tãtarului: lac în jud. If – Care Lac al

Tãtarului?, pentru cã sunt mai multe în

judeþul Ilfov, ºi Judeþul Ilfov din ce an

ca întindere administrativã?, pentru cã

ºtim un Lacul Tãtarului (neconsemnat

în Dicþionar, deºi prezent în zeci de

documente, hãrþi ºi planuri) care a fost

în judeþul Vlaºca, apoi în Ilfov, iar acum

în Giurgiu, etc., etc.

- În Introducerea lucrãrii se afirmã cã

nu vor fi consemnate toate atestãrile

documentare ale unui toponim, însã se

va menþiona prima atestare documentarã.

Nu avem nimic de reproºat acestei

decizii, reproºãm numai inconsecvenþa

doveditã la punerea ei în practicã: aflãm

(corect) cã primul document al

Bolintinului este din 1433, însã la Mârºa

(exemplu la îndemânã) cel mai vechi

document citat este din 1576, deºi este

un sat atestat încã de la 1451 (vol. 4, p.

286). Ce sã credem!? Neºtiinþã sau superficialitate?

- Definiþii care dau naºtere la încurcãturi de nedezlegat: ce sã

înþelegem din Matca Câlniºtei = Loc sat com. Bolintin Deal, sat

Mirãu com. Stoieneºti, jud. If?; satul Dealu (Golãºei), com.

Crevedia Mare (azi GR), este confundat cu un altul, Malu, mult

mai vechi ºi dispãrut care se afla pe malul drept al Argeºului

vlãºcean ºi, pentru ca stupoarea sã fie completã, aºezat de

Dicþionar în judeþul Dâmboviþa (eroare perpetuatã de la vol. 3, p.

130); Crevedia Mare, fostã în judeþul Vlaºca, apoi, pânã la 1981,

în Ilfov, acum în Giurgiu, este aruncatã în judeþul Dâmboviþa,

amestecându-se trimiterile documentare cu cele ale localitãþii

Crevedia, fostã ºi ea în Ilfov (vol. 4, p. 135, 146, 151, 247 º.a.);

- Grave, poate cele mai grave, sunt trimiterile documentare

inexistente. Fiind oarecum familiarizat cu documentele spaþiului

enunþat, unele trimiteri mi s-au pãrut stranii. Am verificat numai

la Arhivele Statului (la Academie, din lipsã acutã de timp,

însãrcinând pe altcineva sã o facã, deºi „cititor” cu state vechi

acolo, nu a primit permisiunea pentru a studia fondul documentar

pe motivul cã nu este public ºi cã, de regulã, este rezevat

cercetãtorilor din institutele Academiei ºi abia apoi muritorilor de

rând) ºi am avut neplãcuta surprizã de a constata cã nu existã

documentele din Colecþia Achiziþii Noi, având cotele 3188/69,

3217/1, 3183/42, 3248/23 (în notaþia Dicþionarului), iar trimiterile

la Fondul Hotãrnicii, Vlaºca, nr. 7 ºi 13, pentru toponime aflate

(?) în vecinãtatea satului Bolintinul din Deal (azi jud. GR – vol.

4, p. 146, 153, 263, 291 etc.) sunt lipsite de orice temei real. De

asemenea, în Fondul Mitropoliei Þãrii Româneºti, documentul

de la cota 18/5 (XVIII/5) nu are nici o legãturã cu toponime de la

Mârºa (ci de la Culcaþi-IL) ºi nici cel de la 25/2 (XXV/2) vreo

legãturã cu satul Crivina (ci cu Dãrãºtii de Vlaºca). Exemplele

pot continua.

Dintr-un punct de vedere strict personal deplângem lipsa din

vasta bibliografie de lucrãri consultate pentru realizarea

Dicþionarului mãcar a celei aparþinând Melentinei Bâzgan,

Judeþele Þãrii Româneºti pânã la mijlocul secolului al XVIII-

lea, Bucureºti, Editura Cartea Universitarã, 2004.

Dicþionarul toponimic al României. Muntenia, suplineºte,

desigur, multe goluri de informaþie, însã, din pãcate nu se poate

utiliza ca instrument ºtiinþific fãrã o verificare criticã a fiecãrei

definiþii. Or, a verifica de unul singur, mai ales fãrã a fi de strictã

specialitate (geografia istoricã), munca a peste 500 de persoane,

dintre care unii sunt specialiºti de un real prestigiu, mã tem cã

este de o imposibilitate evidentã ºi trebuie sã ne aºteptãm ca în

studiile viitoare, elaborate cu trimiteri la Dicþionarul toponimic...,

sã se strecoare din ce în ce mai multe erori, al cãror numãr va

creºte exponenþial cu trecerea timpului. ªi atunci ne întrebãm:

Cui prodest?

Vasile GRIGORESCU

Corneliu STATE

(continuare în pag. 9)

UN EROU MARTIR:
AUREL STATE

Motto: M-am agãþat de o aripã de înger

În luna ianuarie 2014, a avut loc lansarea volumului Drumul

Crucii. Amintiri de pe front ºi din gulaguri, roman autobiografic

al lui Aurel State, aflat la a III-a ediþie. Cartea nu propune atât

biografia eroului-martir, ci momente din viaþa de pe front, cu

suferinþe, momente uneori hazlii, cu soldaþi care sfideazã moartea.

În ea se cuprinde

realitatea crudã din

lagãrele sovietice cu

tratamentul inuman ce

sfida convenþiile

i n t e r n a þ i o n a l e

privitoare la soarta

prizonierilor de rãzboi.

Aurel State a scris

aceastã carte cu o

modestie excesivã.

Povestea mai bine decât

scria: relateazã

diferitele episoade cu

un umor discret ºi cu o

înþelegere adâncã a

suferinþei ºi a cãderilor

pe care le provoacã.

Vom întâlni contrastul

dintre realitãþile, de o

cruzime înfiorãtoare,

ale rãzboiului ori ale

lagãrelor ºi privirea ingenuã a autorului. Cartea are darul de a

privi oroarea cu ochi nevinovaþi, ai unei nevinovãþii greu pãstrate

ºi scump plãtite.

Cine a fost Aurel State? Sub diferite formulãri, rudele, prietenii,

apropiaþii, colegii de suferinþã de pe front ºi din lagãrele sovietice

sau închisorile politice din România îl caracterizeazã ca pe un

erou al neamului, sfânt mãrturisitor al patimilor noastre, cavaler

fãrã de prihanã, martirul din Godenii Muscelului. S-a nãscut pe

29 aprilie 1921, la Godeni (Muscel), azi în judeþul Argeº, fiind

unul din cei patru copii ai lui Ion ºi Elisabeta State, þãrani la

origine, el vestit meºter tâmplar. Aurel State urmeazã ºcoala

primarã din sat (1928-1932), iar între 1932-1940 cursurile ªcolii

Normale din Câmpulung Muscel. Între 1940-1941 îl gãsim în

cadrul ªcolii Militare de Ofiþeri de Rezervã din Ploieºti. Între

1942-1944 va lupta ca voluntar pe frontul de est, în Batalionul 1

Vânãtori de Munte Sinaia. Este rãnit de patru ori ºi decorat cu

Virtutea Militarã, Crucea de Fier ºi Ordinul Mihai Viteazul. Va

lupta împotriva partizanilor sovietici ºi dupã ce se acoperise de

glorie în luptele pentru cucerirea Sevastopolului îi este dat sã

participe la bãtãlia în urma cãreia acest important punct strategic

va fi recucerit de trupele lui Stalin. Aici va fi luat prizonier pe 12

mai 1944.

Urmeazã 12 ani de recluziune, 12 mai 1944 – 11 noiembrie

1955, în lagãrele din Gorki, Oranki, Simferopol, Vorkuta,

Dombas, Stalingrad, Sverdlovsk. A refuzat, asemenea altor mii

de ofiþeri români, pãstrându-ºi demnitatea, de a se înscrie în

diviziile trãdãtoare Tudor Vladimirescu ºi Horea, Cloºca ºi

Criºan. Pe 12 februarie 1949 este condamnat la moarte de un

tribunal stalinist, pentru cã a luptat împotriva partizanilor sovietici.

Pedeapsa a fost comutatã la 25 ani de muncã grea, fiind etichetat

„criminal de rãzboi”. În protestul sãu adresat Guvernului URSS

ºi Comitetului Central al PCUS arãta cã: „Luptasem, expus morþii,

ca ºi adversarul – dovadã cele patru rãni, dar nu dãdusem o

palmã celor fãrã apãrare ºi, totuºi, în numele justiþiei unei mari

puteri, sunt trecut în rândul nelegiuiþilor. Protestul este urmat de

represalii inumane, carcerã severã ºi bãtãi sângeroase.

În anul 1955 prizonierii de rãzboi români au fost eliberaþi ºi

repatriaþi. La trecerea Prutului, se aºteptau sã intre în libertate,

dar la Ungheni-Iaºi îi aºteptau vagoanele-dubã ale Securitãþii.

Revenit în þarã, lui Aurel State i s-a deschis dosar de verificare de

cãtre MAI, Direcþia Regionalã Piteºti, Serviciul Raional Muscel.

Acuzaþiile aduse au fost de „legionar, criminal de rãzboi, activitate

subversivã împotriva Uniunii Sovietice ºi a ordinei sociale din

România”. Dosarul fiind întocmit, se aºtepta numai prilejul pentru

a fi arestat.

Între 1956 ºi 1957, ca urmare a tratamentului inuman la care a

fost supus în cei 12 ani de prizonierat, suferind de afecþiuni

gastrice ºi TBC, a fost internat în spitale din Bucureºti ºi

sanatoriile TBC de la Brebu ºi Moroeni. În anul 1957 reuºeºte

primul la examenul de admitere la Universitatea Bucureºti,

Facultatea de Filologie, secþia Limba ºi literatura germanã. Primul

semestru îl încheie cu calificative maxime, însã, la 12 februarie

1958, Aurel State este arestat din preventoriul studenþesc TBC.

Motivul: cu câteva zile înainte participase la înmormântarea

poetului ofiþer George Fonea, prieten ºi coleg de suferinþã în

prizonierat, fiind acuzat de „uneltire împotriva orânduirii sociale”.

Aflat în anchetã ºi torturat, i s-a cerut sã mãrturiseascã cum cã a

fãcut parte dintr-un „complot legionar” ºi sã-i deconspire pe
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Vasile Morar
Vasile Morar, poet ºi publicist (n. 2.11.1949, Chelinþa,

jud. Maramureº) a debutat cu poezie în revista Flacãra, în

1981, iar în volum, prin concurs, la Editura Albatros în 1982,

în Caietul debutanþilor. De atunci i-au apãrut numeroase cãrþi

de poezie: de Vasile Morar, 1995; Naturi moarte, 1997;

Biblioteca din Chelinþa, 1999; Duminici samaritene, 2004;

Va veni îngerul, 2005; Zodia scorpionului tandru, 2007;

Evanghelia dupã Ioan, 2007; Sub podul calicilor, 2008;

Oraºul cenuºiu, 2009; Lumea fariseului, 2010; Nu vã temeþi,

2011, precum ºi cãrþi de publicisticã: Balconul care latrã,

2000; Armata de teracotã, 2008; Cu cramponul în pieptul

firului de iarbã, 2009; Bufniþa roºie, 2011. Este membru al

Uniunii Scriitorilor din România ºi a primit premii pentru

poezie, între care: Marele Premiu la Festivalul de Poezie

Sighetul Marmaþiei, 2007; Premiul Societãþii Scriitorilor

Danubieni la Festivalul Internaþional de Poezie ,,Mihai

Eminescu”, Tr. Severin, 2010; Marele Premiu ,,Sf.

Gheorghe” la Festivalul Internaþional ,,Cununa de spice”,

Uzdin, Serbia, 2010. Poezia sa a fost comentatã de: Ion Rotaru,

Alex. ªtefãnescu, Gheorghe Grigurcu, Tudor Cristea, Marian

Ilea, Ioan Groºan, Ioan M. Pop etc. În România literarã din

23 iunie 1988, Nicolae Manolescu scria: ,,Vasile Morar nu

scrie ca Mircea Cãrtãrescu chiar niºte Georgice, dar le-a citit

ºi se vede bine la el lunecarea liricã de la autenticitatea

biograficã a lui Ioan Alexandru cel de odinioarã la jocul detaºat

cu imaginile ºi cu scriitura universului rural de origine din

poezia generaþiei ’80".

UN FULG IMENS

Sunt semne mari, iubito, la noapte o sã ningã

tu pune lemn în sobã ºi scapãrã chibrit

ochiul de foc pe geamuri va învãþa sã plângã

curg peste sat berbecii cu lânã de grafit

La marginea zãpezii vom închina cu þuicã

din cãni de lut mãrgeaua va mirosi a prun

trage cuþitul rece pe inima de puicã

pe uºã pune lacãt cât oul de lãstun

Intrã în beciuri noaptea ca într-un câmp de floare

n-o alunga, mai toarnã horincã în pahar

sã ascultãm zãpada – un murmur de fecioare

Priveºte, tot pãmântul e limpezit cu var

când somnul o sã vinã ca leneºele ape

eu o sã-þi pun, iubito, un fulg imens pe pleoape.

NATURÃ MOARTÃ

CU MÃTRÃGUNÃ

Între noi, iubito, creºte mãtrãguna

tu o uzi cu lacrimi, eu o ud cu vin

daþi, vã rog, prieteni mai spre stânga luna

sã vedem cum trece peste cer un crin

Între noi, iubito, creºte oleandru

frunzele cât palma, florile de var

sângele meu curge înspre tine tandru

ca lumina zilei peste calendar

Între noi, iubito, creºte iarba grasã

nu o udã nimeni, o hrãnim cu noi

crudã-nrouratã cerul nu ne-apasã

Divizãm tãcerea nopþii lungi la doi

diluatã forma trupului mereu

unde eºti, iubito, oare unde-s eu?

ÎN OCHIUL TÃU

Sã ne privim lung unul pe altul

ca ºi cum am fi douã statui

eu intrând în ochiul tãu cu sfialã

tu ochiului meu sã nu te supui

Apoi ochiul tãu sã se-nchidã

eu în el sã rãmân rãstignit

prin zloata ce nu se sfârºeºte

tu sã strigi înspre chipul cioplit

Sã vinã salahori sã mã scoatã

printre pleoapele tale de cearã

ca sã mai deschid ochiul odatã

sã nu-þi rãmânã chipul afarã.

POEZIA

Ca un înger vine înspre mine

cu aripile largi, viguroase

poate vine dinlãuntrul meu

smulsã din carne, de peste oase

Poate vine dinafara mea

din locuri pe care nu le-am vãzut

cineva o trimite, nu vine singurã

deºelând calul de lut

Nu zãboveºte, o simt cum se duce

ºi iar o aºtept ca pe o sãrbãtoare

când se va întoarce, cuvintele

vor cãlca pagina albã-n picioare

O întreb adesea care e rostul lucrurilor

ºarpele, vulturul, hribul

ea îmi rãspunde, eu strig

nu sunt poetul, eu sunt doar scribul.

SOMNUL

Sunt grei þãranii ºi când dorm se face

pe talerul câmpiei un crater de pãmânt

lumina piatrã cursã cãmaºã pe torace

se vindecã ºi iarba adoarme pe mormânt

curg anii rãsucite cad crucile pe spate

metalul se subþie în clopot ºi topor

trec înspre sud cãruþe cu osii fãrã roate

ºi exilaþi în hamuri caii orbesc ºi mor

când se trezesc þãranii dau iarba la o parte

ca pe o bundã caldã crescutã peste ei

au timp de viaþã, nu mai au timp de moarte

pruncii se rup din carnea truditelor femei

umbra þãranului incandescentã ºi latrã –

cãmaºã de pânzã stã pe cer aruncatã.

ARDEALUL

Abia mai suie dealul cãtre culmi

cã pe dincolo-ncepe sã coboare

se vede câte-un pom zvârlit pe cer

câte-o troiþã, câte-un geam cu floare

Se strâng sub ciuturi bivolii burtoºi

ºi se trântesc în belþile coclite

le mai rãmâne numai albul ochilor afarã

ºi coarnele cu vârfuri rãsucite

Câtre amiazã trece câte-un plug

ºi vede cine trece peste-o sãptãmânã

cum se aºazã ciorile pe brazdã

ºi croncãne cu guºile pe lunã

Omul nu-ºi îndeasã vita pe sub zbici

grãieºte molcom ºi pãºeºte-agale

apoi uitã de vite ºi de plug

luat cu trebi ºi gândurile sale.

OASELE CU MÂNA

PE CLANÞÃ

A fost vijelie cumplitã în Chelinþa azi-noapte

întunericul curgea smoalã peste giurgiuvele

drumul putrezea ca vreascul sub ploaie

auzeam cum vin înspre casã oasele mele

Copacii trosneau se rupeau ramuri bãtrâne

carnea îmi era de mult risipitã

din când în când fulgerele sinucigaºe

se azvârleau în apa smintitã

Vara se târa pe pãmânt ca vulpea la pui

oasele mele se apropiau îngrijorate

orele treceau sfâºiate spre ziuã

ca soldatul rãnit cu trupul în spate

Tunetele bãteau în poarta noastrã s-o spargã

fulgerele legãnau în balanþã

la lumina unuia am vãzut prin fereastrã

cum oasele mele erau cu mâna pe clanþã.

ARIPI IMENSE

Despic ploaia înspumatã ºi trec

cu pieptul o despic ºi cu braþele goale

fulgerele care-mi curg peste umeri

au pielea fierbinte ºi moale

Tãlpile-mi ating din când în când drumul

aripi imense desfac

în jur aerul e dulce ca mierea

plutirea mi-e ca a unui copac

Luat de furtunã de subsuori

ºi purtat pe deasupra pãdurii

când el se apleacã victorios

ºi sãrutã oþelul securii.

FÂNTÂNARUL

Îþi zic, fântânarule, nu sãpa prea adânc

ca sã nu dai de oasele mele

printre care trece leneºã luna

înconjuratã de stele

Opreºte cu sãpatul la primul izvor

rãsuflarea-mi îþi va arde glezna fierbinte

ºi unde dacã vei asculta o sã auzi

cum curge întunericul printre cuvinte

Scurteazã ºi lanþul ciuturii din lemn fraged

cât sã poatã lua stropul de apã

cu care trecãtorul sã-ºi astâmpere setea

sapã, fântânarule, sapã.

PRIN GAURA CHEII

Moartea terminase de privit

prin gaura strâmtã a cheii

acum ºtergea limba cuþitului trecut

peste gâtul alb al femeii

Rãstimp vânãtorul ducea puºca la ochi

în vârful cãtãrii chiar pieptul lui

era convins cã în zare-i mistreþul

sau ciuta albastrã cu pui

Moartea apasã zâmbind pe trãgaci

bubuitura a cãzut înfundatã

vânãtorul mângâia puºca ºi-o sãruta

în pieptu-i cu rana surpatã

Ciuguleau pãsãri cu gheare de foc

vânãtorul le împingea într-o parte

rana era frumoasã ca o icoanã

într-o mãnãstire cu ferestrele sparte.

CALUL TATII

În cavou sicriele dau muguri

cumpãna fântânii zvârle ramuri

iarba creºte în asfaltul proaspãt

iedera se leagãnã pe ramuri

Doar scheletul calului aleargã

oasele s-au ros cum au cãlcat

o cravaºã cade peste crupa

calului în beznã îngropat

Se aude inima bãtându-i

râul lung de sânge cãutând

ºi din viermi cum carnea se-nfiripã

ºi un cal în poartã tropãind

Dar când dãm sã-l slobozim în curte

nu e calul pururea gonind

e doar nechezatul prins în hamuri

ºi e umbra tatii þesãlând.
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Valentin Iacob, Colonelul Elf, Editura Tracus Arte,

Bucureºti, 2013, 96 pagini. Alfred sunt eu, din pãcate!

Alfred, vãrul lui Vineri. Ãla pe care a picat mãgãreaþa

sã alerg, sã mã duc dupã dracu’ gol ãsta, de Vineri.

Biblioteca
SUD-ului

Vladimir Udrescu, îmblânzitorul de lumini, Editura

Tipo Moldova, Iaºi, 2013, 214 pagini. te-ai însoþit precum

cãpeteniile / de secerãtori / cu vulpile polare ale tristeþii

tale / iarna printre sloiuri / de slavã-n derivã...

Gabriel Dragnea

NOI, AMINTIRILE
(coloana a cincea)

Amintirile vorbesc în ºoaptã

Sub pietrele roase de timp,

Rãmãºiþe ale templelor

Distruse de privirile

Îngerilor decãzuþi.

A cincea coloanã încã tremurã

ªubrezindu-ºi fundaþia

În lacrimile oamenilor uitaþi

De dor ºi de pasul cãtre

Un mâine pierdut

În ceaþa deznãdejdii.

Amintirile se renasc în ºoaptã

În memoria aproape mutã

A zidurilor amorþite

De liniºte ºi de mucegai.

Dar se aud strigãtele

Neputinþei sfâºiate de dorinþa

De a trãi, dincolo de tãcere.

Noi, amintirile, ucise cândva

De uitare, aºteptãm

Lacrimile primãverii ascunse

În conºtiinþa muritorilor rutinaþi,

Blazaþi ºi rãtãciþi în gãri pustii,

În trenuri fãrã destinaþie,

În plicuri sigilate, netrimise.

Noi, amintirile vrem glas ºi luminã

Pentru a vesti naºterea

Celei de-a ºasea coloane.

CA ÎNTR-UN DANS AL IERTÃRII
(a ºasea coloanã)

Hotãrât ºi neliniºtit ca o

ploaie de primãvarã,

am pedalat pe bicicleta

copilãriei, veche ºi ruginitã,

obositã de drum ºi de clipe

în oraºul de tainã ºi dor: Ruga.

Mergeam încordat pe alei

în zgomot de lacrimi trimise

spre cer, ofrandã ºi dorinþã.

Lumânãri la ferestre

mulþumeau nopþii,

lângã colaci cu iz de

smerenie ºi spaþiu sacru.

Umbre ale privirilor

deznãdãjduite se ridicau

deasupra bisericii închise,

ca într-un dans al iertãrii.

Încolþit de tulburare,

amorþit, încãtuºat de

teama necunoscutului

împingeam bicicleta

spre marginea oraºului,

hrãnit cu suspin ºi rugãciune.

Doar eu sunt

pe alei, printre clãdiri

cãutând rãspunsuri dincolo de

zidurile condamnate la tãcere.

Întorcându-mi privirea

am început sã tremur

zâmbind. Plouã.

Lumânãrile s-au stins brusc

sub semeþia  coloanei a ºasea.

E duminicã ºi clopotele bat.

M-am trezit devreme.

Lãcrimez cu optimism.

Sufletul îºi serbeazã

renaºterea.

Iuliana VASILACHE

Mi-am învârtit ochii prin bucãtãria cu faianþã albã ºi murdarã

de grãsime, neimpresionându-mã mizeria din jur. În fond, mã

aflam în locuinþa unui bãrbat. Ceva fierbea pe foc. M-am dus sã

vãd, dar imediat ce am fãcut primul pas, piciorul meu a cãlcat

într-o baltã lipicioasã ºi rece. Purtam ºosete. Nu-mi plãcea

senzaþia de ºosetã udã, dar gândul cã aº putea sã mã descalþ îmi

provoca un dezgust ºi mai mare.

- Scuze în legãturã cu asta. Aveam de gând sã curãþ.

Însã nu se grãbi sã o facã.

– Ai papuci? am întrebat eu.

– Sigur. Verificã sub masã.

M-am aplecat sã mã uit, dar nu era nimic în afarã de un motan

adormit ºi o bucatã de pâine lângã coada lui. Nici nu s-a miºcat

atunci când am încercat sã-l dau la o parte ca sã vãd ce e dupã el.

– Nimic, am rostit eu ridicându-mã. Nu e nimic acolo.

– Serios? Pot sã jur cã aici l-am lãsat ultima oarã pe Victor.

Aºteaptã o clipã sã verific în camerã.

Avea trei ºi s-a întors mai repede decât aº fi crezut. Îmi aruncã

jos o pereche de papuci bãrbãteºti, foarte mari si uzaþi.

– Uite! N-am alþii.

– Sunt buni ºi ãºtia.

Mi-am strecurat picioarele în ceea ce mie îmi aduceau mai de

grabã a pungi, ºi am târºâit pânã în faþa aragazului.

– Ce-ar trebui sã fie asta?

– Cafea.

– N-ar fi bine sã închizi focul?

– Închide-l.

Am oprit aragazul.

– Dulapul de sus.

– Ce-i cu el? am întrebat.

– Cãnile.

Am scotocit orbeºte cu mâinile pe deasupra

mea pânã am atins ceva rece. Am apucat de

mâner douã cãni puþin ciobite, fiecare având

pe ele modele cu animale.

– Fãrã zahãr, te rog. ªi fãrã lapte. Îmi place sã fie tare.

Am strâmbat din nas ºi am turnat cafea din ibric în cãnile mult

prea mari. Am deschis uºa frigiderului ºi am înhãþat cutia cu

lapte.

– Este expirat.

– Nu prea beau lapte, a fost rãspunsul lui.

L-am pus înapoi în frigider. Nu mã interesa dacã se va otrãvi

mai târziu cu el. Nu era problema mea.

– E bine ºi aºa, am spus luând cãnile ºi punându-le pe masa la

care era aºezat. Fuma. Am apreciat cã nu fãcea mult zgomot ºi nu

punea întrebãri. Am luat o gurã de cafea ºi m-am încruntat. Era

oribilã.

– Nici mie nu-mi place.

– Atunci de ce ai mai fãcut-o?

Ridicã din umeri.

– Credeam cã aºa trebuie.

Am împins cana la o parte ºi am rãmas privind gresia albastrã

cu chitul înnegrit.

– S-a întâmplat ceva. Am avut un vis...

– Stai aºa! m-a întrerupt el. Lasã-mã sã-þi aprind o þigarã.

N-a aºteptat sã refuz. Îmi bagã deja între buze una din pachetul

de pe masã ºi mi-o aprinse cu þigara lui. Era fum peste tot, în aer,

în gurã... Dar nu a mea.

Un motan gri se strecurã printre picioarele mele parcã vrând

sã le încurce. I-am tras o loviturã în burtã, iritatã, ca apoi sã mã

simt puþin vinovatã de reacþia de prim moment. Acesta îºi încordã

spatele supãrat ºi sãri pe masã, direct în faþa mea. Se relaxã

plimbându-se în cercuri scurte, de parcã nimic nu s-ar fi întâmplat

în realitate. Mirosi pachetul plin de þigãri ºi se ridicã pe labele din

spate, foarte firesc. Îl luã ºi se îndreptã spre marginea mesei. Se

aºezã liniºtit ºi scoase una din þigãri. Nu ºtiu cu ce anume o

aprinse dar acum se bucura de ea.

– Nu-i nimic. Te iert, spuse motanul fãrã mãcar sã întoarcã

capul. Eram înconjuraþi de un fum ce nu mirosea în niciun fel.

De parcã n-ar fi fost.

Nu m-am miºcat nici eu.

– De unde ºtii dacã-mi pare cumva rãu?

– Ar trebui, îºi miºcã el coada meditativ.

– Dar n-o fac.

– Nu te-am întrebat nimic.

– ªtiu.

Am aºteptat pânã când coada înþepeni.

– Nu sunt nebunã.

– Nu eºti, a admis el.

Liniºte.

– Nu am fãcut nimic intenþionat.

– Probabil. Vorbim de acelaºi lucru?

– Da.

– Nimeni nu ne obligã sã facem ceva ce nu vrem. Ni se aratã

opþiunile ºi noi alegem. E simplu.

N-am rãspuns imediat.

– ªtiu.

– ªi ce ai de gând?

– Nimic.

Mi-am încleºtat dinþii.

– N-am fãcut nimic greºit.

– Din partea mea poþi spune orice te face sã te simþi mai bine.

A tãcut iar.

Brusc a început sã tuºeascã violent. Scãpã þigara. S-a mai auzit

un zgomot. De data asta eu tuºeam. Simþeam cum fumul greu

îmi inundã plãmânii. Am agitat mâna prin aer încercând sã

îndepãrtez pãtura gri ce se formase în jurul meu ºi care, mã

împiedica sã desluºesc ceva clar.

– Eºti bine?

Am zãrit chipul bãrbatului în capãtul celãlalt al mesei, vizibil

amuzat de reacþia mea.

– Ai înnebunit? m-am speriat eu. Nu ai deschis niciun geam?!

Se mulþumi doar sã ridice din umeri în timp ce m-am repezit

spre fereastrã. Am lãsat aerul sã pãtrundã în bucãtãrie.

– ªi? Unde rãmãsesem? Ziceai ceva de un vis.

Motanul ieºi în grabã de sub masã, îndreptându-se undeva,

într-un alt colþ al casei.

– Victor? se mirã bãrbatul. Parcã ziceai cã nu e nimic sub

masã.

– Am minþit.

Elevã, n. 1996

Colegiul Naþional „Ion Creangã”, Bucureºti

Nu e vina mea...
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Comisarul Niculescu-Bolintin acuzã:

Slavici, Arghezi - vinovaþi de trãdare!
ªtefan CRUDU

(continuare în pag. 9)

Devenirea naþiei române nu a avut, aºa cum s-ar putea crede ºi

aºa cum cei mai mulþi dintre noi am fost învãþaþi, un drum neabãtut.

Privit cu obiectivitate, el ne apare îngrozitor de sinuos, cu repetate

schimbãri de direcþie, cu situaþii în care am

fost când învingãtori, dar mai ales învinºi.

Totuºi, asemenea tuturor celorlalte naþii ale

pãmântului, poate dintr-o necesitate

fiziologicã, am preferat sã ne amãgim cã

valorile care ne-au cãlãuzit au fost unanim

îmbrãþiºate, fiindu-ne cele mai potrivite.

Desigur, ºtim cã pe Mircea cel Bãtrân l-au

alugat românii conduºi de fratele sãu, cã

Vlad Þepeº a ucis fãrã milã nenumãraþi

români transilvãneni, cã împotriva lui ªtefan

s-au ridicat în repetate rânduri românii

munteni, el pedepsindu-i cu o rarã cruzime,

însã acestea se pare cã nu sunt fapte de luat

în seamã. Tot aici ar trebui sã încadrãm ºi

refuzul „experþilor” români de a accepta sã

primim moºtenirea lui Brâncuºi pe motiv

de lipsã de valoare. În acest context am dori

sã încadrãm povestea care urmeazã.

Preliminariile primei conflagraþii

mondiale ascundeau, sub o liniºte aparentã,

uriaºe contradicþii între interesele marilor puteri, cãrora li se

alipeau nãzuinþele celor mici, precum noi. Datoritã conjuncturilor

politico-economice, România, dupã obþinerea independenþei, avea

sã se lase cuprinsã în sfera de influenþã a Austro-Ungariei ºi

Germaniei. Deºi mult hulitã, aceastã apropiere avea sã asigure,

totuºi, micii Românii extinderea teritoriului prin încorporarea

Cadrilaterului ºi traversarea poate a celei mai faste perioadã din

întreaga sa istorie, trecutã ºi viitoare. Acestea erau condiþiile la

momentul izbucnirii primului rãzboi mondial, când în vara anului

1914 regele Carol I pune pe masa Consiliului de Coroanã de la

Sinaia Tratatul pe care îl aveam semnat cu Puterile Centrale,

cerând respectarea acestuia ºi intrarea imediatã în luptã alãturi de

Germania ºi Austro-Ungaria. Refuzul aproape unanim al

Consiliului de Coroanã (numai Petre P. Carp l-a sprijinit pe

rege) va marca intrarea României într-o aºa-zisã neutralitate, pe

durata a doi ani, marcatã în subsidiar de moartea de inimã-rea a

celui mai mare conducãtor al acestei naþii, Carol I. O altã

consecinþã a acestei stãri de fapt a fost polarizarea societãþii între

susþinãtorii Antantei ºi cei ai Puterilor Centrale.

Ajunºi în vara lui 1916, când „timpul nu mai avea rãbdare” ºi

când României i s-a impus sã aleagã, a ales sã fie de partea

Antantei ºi în special a orgolioasei Franþe, principalul declanºator,

alãturi de Austro-Ungaria, al sângerosului conflict. Entuziasmul

din luna august nu avea sã dureze, cãci în urma bãtãliei de pe

Neajlov ºi Argeº, la 23 noiembrie (stil vechi), trupele germano-

austro-ungare ocupã Bucureºtii, guvernul I.C Brãtianu ºi Casa

Regalã fugind la Iaºi. La 29 noiembrie (12 decembrie, stil nou),

apãrea în capitalã primul numãr al ziarului oficial al autoritãþilor

de ocupaþie: Bukarester Tageblatt (în limba germanã) – Gazeta

Bucureºtilor (în limba românã).

Am purces la aceastã lungã introducere pentru a intra mai bine

în atmosfera a ceea ce se va numi „Procesul ziariºtilor”, intentat

colaboratorilor la Gazeta Bucureºtilor, care a avut drept

consecinþã condamnarea de cãtre Curtea Marþialã a acuzaþilor D.

Karnabat ºi S. Grossman la câte zece ani de închisoare, iar pentru

Ioan Slavici, Tudor Arghezi (I.N. Theodorescu) ºi Dem.

Theodorescu câte cinci ani. Au fost arestaþi atunci circa 50 de

ziariºti, de la directori precum Slavici (la Gazeta Bucureºtilor),

pânã la corectori mãrunþi. Nu aveau însã sã fie arestaþi politicieni

germanofili ca Titu Maiorescu, Petre P. Carp sau Alx.

Marghiloman ºi nici C-tin Stere, al cãrui jurnal, Lumina, nu

fusese cu mult mai prejos decât Gazeta... Chestii româneºti...

La Vãcãreºti vor fi închiºi cei mai importanþi, Slavici stând 11

luni, fiind eliberat la 18 decembrie 1919, în urma unei puternice

campanii de presã (ex. Adevãrul, 27 martie 1919), a susþinerii

politicienilor ardeleni ºi a unor avocaþi precum C.G. Costa-Foru,

D. Micescu, Em. Socor, N.D. Cocea º.a.

Importanþa acuzaþilor pentru cultura românã, în principal Slavici

ºi Arghezi, este uriaºã ºi bine cunoscutã. Mai puþine se cunosc

despre unul din actorii principali ai acestei drame, cel care a

condus instrucþia ºi a fost desemnat sã formuleze acuzarea,

maiorul, la acea datã, Gheorghe Niculescu-Bolintin. Despre

activitatea lui a adus o serie de lãmuriri muzeograful giugiuvean

Emil Pãunescu, unele chiar în paginile revistei noastre,

conjunctural mai vorbindu-se ºi în alte publicaþii (ex. România

literarã, nr. 8, 24 feb. 2012, p. 10,11).

„Procesul ziariºtilor” a fost „rejudecat” în anul 1973, la Muzeul

Literaturii Române, cu prilejul aniversãrii a 125 de ani de la

naºterea lui Slavici (Manuscriptum, nr. 4(13),

1973, p. 70-88). „Juriul” a fost alcãtuit acum

din ªerban Cioculescu, Ion Pas, Barbu

Solacolu ºi D.I. Suchianu. Ziaristul Ion Pas

(în epocã, la Adevãrul ºi Dimineaþa) îºi

amintea cã în timpul procesului desfãºurat la

Curtea Marþialã „mã prezentam, în fiecare zi,

comisarului regal Niculescu-Bolintin, un om

de treabã, ofiþer de rezervã, în civilitate avocat.

Îl întrebam ce procese mai sunt pe tapet ºi el

îmi dãdea informaþiile pe care le aduceam la

redacþie”. Barbu Solacolu afirmã cã

rechizitoriul în faþa Curþii Marþiale a Corpului

II Armatã nu a fost susþinut de Gheorghe

Niculescu-Bolintin, ci de un alt comisar regal,

Minculescu. Niculescu-Bolintin ar fi susþinut

acuzarea unui alt lot, „a plevuºtei”, în care

intrau Leontin Iliescu, A. de Herz, N. Pora,

St. Antim ºi alþii. Totuºi Gheorghe Niculescu-

Bolintin a condus instrucþia, dupã cum

pomeneºte ºi Slavici (Închisorile mele, p.

203): „[Niculescu-Bolintin] Nu mã mai slãbea

din Bãtrânule Slavici, îmi spunea cã are sã-

mi fie ruºine de faptele mele, mi-a zis tâmpit,

mã ameninþa cã-mi va fi astupatã gura cu

pãmânt, cã am sã mã sting la Vãcãreºti, ºtiind

cã, de faþã mi-e soþia dimpreunã ºi cu douã

fiice ale noastre, striga ºi gesticula ºi-n cele

din urmã a „proferat” vorbele când marile

interese ale neamului cer, puþin importã,

dacã o familie îºi pierde capul”. Aceastã

opinie este întãritã de documentul, inedit dupã

ºtiinþa noastrã, pe care îl publicãm în

continuare în care apare menþionat numele

lui Arghezi:

Corpul II Armatã

No. 14590 – 21 dec. 1918

Intrare, 22-XII-1918

Ordin de urmãrire,

(ss) General Popovici

Referat

În urma ordinului verbal al dlui Comisar al Guvernului pe

lângã armatele aliate de a aresta ºi deþine în Hotelul Modern pe

gazetarii Karnabatt, Dem. Teodorescu, N. Popescu-Duþu, Anton

Camburopol, Saniil Grossman, Victor Mestugean, Herman

Johnsohn, Braunstein, Brãniºteanu ºi A de Hertz ca periculoºi

siguranþei trupelor aliate, am început ºi cercetãri asupra

activitãþei lor din timpul rãsboiului ºi înaintea lui, luându-le

declaraþiuni ºi interogatorii.

Din examinarea declaraþiunilor ºi interogatoriile inculpaþilor

D. Karnabatt, Dem. Teodorescu, I.N. Teodorescu – Arghezi ºi

Anton Camburopol rezultã cã ei sunt soldaþi în batalionul de

jandarmi pedeºtri rãmaºi în teritoriul ocupat ºi demobilizaþi în

neregulã, au intrat în serviciul inamicului în calitate de redactori

la „Gazeta Bucureºtilor”.

Aceastã gazetã era o anexã a gazetei nemþeºti „Buk. Tagblatt”

[Bukarester Tageblatt, n.r.], scrisã în româneºte cu scopul de a-

ºi înlesni operaþiile sale de pe frontul român, iar inculpaþii prin

scrierile publicate au dat inamicului instrucþiuni vãtã mãtoare

situaþiunei noastre politice ºi militare, fãcându-se astfel pasibili

de delictul prevãzut ºi pedepsit de art. 53, titl. II

adiþional combinat cu 68 ºi 69 C.P.C. ºi art. 3 din

Legea stãrei de asediu.

Din declaraþiunile ºi interogatoriul inculpatului

Nicolae Popescu-Duþu, rezultã cã înainte de

evacuarea Bucureºtilor a fost rãnit uºor ºi în timpul

evacuãrei a fost liberat din spital dar nu a urmat

armata, rãmânând în teritoriul ocupat de inamic unde

a intrat la „Gazeta Bucureºtilor”, deci în serviciul

inamicului cãruia prin scrieri i-a dat instrucþiuni

vãtã mãtoare situaþiunei noastre militare ºi politice,

fãcându-se astfel pasibil de delictul de dezertare

prevãzut ºi pedepsit de art. 52 titl. II adiþional ºi 53

titl. II ad. din C.J.M. combinat cu 68 ºi 69 C.P.

Din declaraþiunea ºi interogatoriul lui Saniil

Grossman rezultã cã fiind gazetar de meserie a

rãmas în teritoriul ocupat de inamic ºi s-a pus în

serviciul lui scriind la „Gazeta Bucureºtilor” ºi

dându-i instrucþiuni vãtã mãtoare operaþiunei noastre

politice ºi militare, înlesnindu-i operaþiunile sale, fapt

prevãzut ºi pedepsit de art. 68 ºi 69 C.P.C. ºi 53 titl.

II ad. din C.J.M.

Din declaraþiile ºi interogatoriile ºi actele din dosar rezultã

cã A. de Hertz a scris la ziarul „Scena” ºi a scris diferite

reviste, dând inamicului instrucþiuni vãtã mãtoare situaþiunei

noastre politice ºi în acelaºi timp a înlesnit operaþiunile militare

ale inamicului, fãcându-se pasibil de pedepsele prevãzute de

art. 68 ºi 69 C.P. ºi art. 53 titl. II ad. din C.J.M.

În ce priveºte pe inculpaþii Victor Mestugean, Herman

Johnsohn ºi Brãniºteanu rezulta din declaraþiile lor cã anterior

mobilizãrei generale a armatei au fost trecuþi în lista de spioni

a lui Günter ca, cum li s-a dat sume importante de bani, fapt ce

nu poate fi fãcut decât cã au primit bani pentru spionaj, fãcându-

se astfel pasibili de pedeapsa prevãzutã de art. 53 titl. II ad. din

C.J.M. ºi art 1. 2. 3. din Legea spionajului din timp de pace ºi

68 al. 5, C.P.C.

În consecinþã suntem de pãrere a se da ordine de urmãrire

contra sus numiþilor pentru faptele ce li se pun în sarcinã.

Comisar regal – raportor

(ss) Maior Gheorghe Nicolescu – Bolintin.

(Arhivele Statului Bucureºti, Colecþia Personalitãþi,

Teodorescu G. Dem, nr. 2, f. 1, 2)

Dupã cum uºor se poate deduce,

personajul nostru, Gheorghe Niculescu-

Bolintin, era originar din Bolintinul din

Vale, unde se nãscuse în anul 1877 ca fiu

al preotului Sachelarie Nae Oprescu ºi al

soþiei acestuia, Tinca. Dupã cursurile

primare în localitatea natalã, datoritã

ascuþimii minþii de care dãduse dovadã,

stãrii materiale bune a familiei ºi

sprijinului oferit de Constantin ªt.

Bolintineanu, tânãrul Gheorghe va urma

cursurile Liceului „Gh. Lazãr” ºi va

absolvi Facultatea de Drept cu teza de

licenþã tipãritã la Editura Minerva, în

1901, Confecþionarea ºi interpretarea

legilor. Lucrarea este dedicatã profesorilor,

pãrinþilor ºi marelui filantrop C-tin ªt.

Bolintineanu.

Este, aºadar, avocat, apoi judecãtor de

instrucþie ºi procuror regal, în primul

rãzboi mondial servind ca ofiþer cu gradul

de maior pe lângã Curtea Marþialã.

Lãmuritor asupra familiei sale este

arborele genealogic anexat acestui articol,

elaborat pe baza cercetãrilor proprii ºi mai

cu seamã a informaþiilor oferite cu o

bunãvoinþã pentru care-i suntem recunoscãtori, de dl ing. Nicoarã

Badea, din arhiva cãruia am extras ºi edificatorul document pe

care vi-l prezentãm în continuare.

Tribunalul Ilfov, Secþia Notariat, nr. 6397/919,

27 martie 1919.

Act de transacþie

Între subsemnaþii:

Tinca preotul Sachelarie N. Oprescu, Constantin Niculescu,

Gheorghe Niculescu-Bolintin, Alexandru Niculescu, ªtefan N.

Oprescu, Ioan N. Oprescu ºi Marin N. Oprescu, toþi de fel din

comuna Bolintinu din Vale, a intervenit acest act de transacþie

pentru a preîntâmpina un proces dintre noi relativ la averea

rãmasã pe urma soþului ºi tatalui nostru Preotul Sachelarie N.

Oprescu, decedat în comuna Bolintinu din Vale, convenim

urmãtoarele:

“Conacul” Niculescu-Bolintin

Preotul Sachelarie N. Oprescu,
pictat de Teodor Mâinea
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(urmare din pag. 5)

presupuºii sãi colaboratori. Atunci a spus rãspicat anchetatorilor:

„Nu sînt legionar, dar dacã vã e aºa fricã de ei, vã rog sã mã

consideraþi unul dintre ai lor”. În iulie 1958 sare de pe clãdirea

închisorii bucureºtene Uranus, în încercarea de a se sinucide,

nedorind ca sub torturã sã depunã mãrturie împotriva unor

coinculpaþi nevinovaþi ca ºi el. „M-am agãþat de o aripã de înger”,

este expresia spusã atunci când a scãpat cu viaþã, dar cu numeroase

ºi grave fracturi care au fost „tratate” la spitalul închisorii Vãcãreºti.

Dupã 8 luni de chin, cu 120 de fracturi, cu ºuruburi ºi plãci

metalice sub piele continuã sã înfrunte istoria: „frânt a fost, dar

înfrânt niciodatã”. În 1959, în urma procesului a fost condamnat

la 18 ani de muncã silnicã ºi 7 ani de degradare civicã. Din cei 18,

a executat numai 6 ani în închisoarea de la Aiud, iar în 1964 a fost

eliberat datoritã decretului. Pãrãseºte închisoarea Aiud cu ultimul

lot de deþinuþi, cei care refuzaserã pânã la capãt „reeducarea”.

Revine, în acelaºi an, la Universitate, terminã facultatea, ajunge

profesor ºi predã la o ºcoalã din Bucureºti pânã în 1976, când a

ieºit la pensie. A fost permanent supravegheat de Securitate. În

acest timp a scris Drumul Crucii ºi a tradus numeroase cãrþi. În

1977 a predat la Editura Cartea Româneascã manuscrisul cãrþii

Drumul Crucii, dar fiind cenzuratã nu a mai putut fi publicatã.

Romanul a fost pãstrat de Marin Preda, pe atunci preºedinte al

Editurii Cartea Româneascã. Cu toate încercãrile Securitãþii de a

pune mâna pe manuscris, acesta a fost bine pãzit. Un exemplar a

fost trimis în strãinãtate, cu mari eforturi ºi a apãrut în anul 1983,

dupã moartea autorului, la Editura Coresi Verlag din Freiburg,

Germania. A doua ediþie avea sã aparã abia în 1993, la Editura

Litera, datoritã poetei Ileana Mãlãncioiu, originarã din satul

Godeni, colaboratoare ºi prietenã cu Aurel State.

Aurel State a fost rearestat, anchetat ºi torturat, murind în

spital la 19 noiembrie 1983, în condiþii neelucidate, se pare ucis.

Drumul Crucii acestui erou-martir a început încã din beciurile

Siguranþei, pe când era acuzat de a fi legionar. Aurel State nu a

fost niciodatã legionar, dar a avut douã idealuri: Neamul Românesc

ºi Credinþa în Hristos.  Ajunºi în þarã în anul 1955, prizonierii au

fost încarceraþi la Jilava. Eroii au devenit „monºtri” ºi „bandiþi”.

A urmat Aiudul ºi încercãrile de reeducare ale lui Enoiu ºi ale

colonelului Crãciun nu au avut sorþi de izbândã. La prima

„ºedinþã”, Aurel State s-a ridicat sprijinindu-se în cârje ºi a replicat:

„Sînt destul de educat ca sã mai am nevoie de aºa ceva, nu mi-e

teamã de tine”. Un deþinut s-a repezit ºi i-a sãrutat mâna de pe

cârje în semn  de apreciere a curajului.

La 19 noiembrie 1983 a purces la drumul spre cer. Îi plãcea sã

creadã cã rugãciunile mamei sale îl salvaserã în toate împrejurãrile.

Securitatea nu l-a iertat nici mort. Prietenii ºi cunoscuþii au fost

avertizaþi sã nu meargã pentru a-l conduce pe ultimul drum. Lumea

a venit, totuºi, la cãpãtâiul acestui martir. Securitatea, prezentã, a

filmat adunarea, pentru a putea identifica apoi pe participanþi ºi a

interzis orice cuvântare.

Într-adevãr, pentru cei din Godeni, rude, vecini, cunoscuþi,

Aurel State (Domnul Auricã dupã cum era numit), are aura unui

sfânt. Ca nepot al Domnului Auricã, îmi aduc aminte momentul

întoarcerii din prizonierat. Aveam 6 ani, eram vecini ºi rude. Era

întuneric ºi a venit urmat de un alai de consãteni. Bãtrânul sãu

tatã, Mãre sau Moºu, povestea mai apoi cã l-a recunoscut dupã

felul cum s-a aplecat când a trecut pe sub bolta  de vie de la colþul

casei. Mai târziu, îmi aduc aminte, cã în timpul procesului din

1958, tanti Lucreþia, sora lui, venea la noi la Bucureºti (locuiam

în cartierul Griviþa) pentru a merge împreunã cu tata, Onicã State,

la proces. La întoarcere vorbeau încet, pe ascuns, ca sã nu auzim

noi copiii. Ultima datã l-am vãzut în 1972, când a venit la

apartamentul nostru din Bucureºti-Piaþa Chibrit, cu ocazia

cãsãtoriei mele. Era înalt, drept, dar se sprijinea în cârje.

Tatãl meu, Ion (Onicã) State, vãr primar cu Aurel State, a lãsat

mãrturie despre el în filele jurnalului:

3 XII 1955: Azi am auzit cã vin prizonierii din URSS. Mã

frãmântã gândul la Aurel. Marioara are presimþirea fermã cã

trebuie sã avem veºti despre el...

9 XII 1955: În sfârºit mã hotãrãsc sã merg la Arion, care îmi

spune marea veste cã în ziua de 4 decembrie 1955 Aurel a sosit

la Godeni. Nu-mi venea sã cred. M-am hotãrât sã merg la

Godeni, sã-l vãd pe Aurel.

13 XII 1955: Am plecat la Godeni cu Marioara. Dupã 12 ani

ºi 4 luni am avut mult dorita clipã sã-l vãd pe mult doritul nostru

Aurel. L-am pipãit pe dearândul sã mã conving cã este întreg.

Drãguþul de el, e slãbit, nervos, abãtut, veºnic nemulþumit. N-

am putut vorbi cu el prea mult, e obosit. Am discutat referitor la

sãnãtatea lui, care lasã de dorit. M-am interesat cu Arion sã-l

internãm în Bucureºti.

În ziua morþii s-au auzit tristele versuri:

Vezi-l Doamne, Tu cum trece / pragul lumii, slab ºi drept, /

rãstignit pe crucea rece

care-i spânzurã în piept / voievod fãrã coroanã / þãrii lui de

peste vis, / suflet fãrã de prihanã, sânge fãrã de zapis! // Vezi-l,

Doamne, ºi-l trimite sã-i petreacã paºii, lunii, / Ale îngerilor

cete / spre Crimeile luminii, / cã din noaptea lumii tale / a pornit

pribeag spre cer / strâns în giulgiul lui de zale / cel din urmã

Cavaler! [Vasile A. Marian (Rãzvan Codrescu), 19 noiembrie

1983]

Drumul Crucii, cartea lui Aurel State, reprezintã pentru tânãra

generaþie, o sublimã lecþie de verticalitate.

Un erou martir - Aurel State

(urmare din pagina 8)

I. Noi C. Niculescu, Gheorghe Niculescu-Bolintin, Alexandru

Niculescu, ªtefan N. Oprescu, Ioan N. Oprescu ºi Marin N.

Oprescu, declarãm cã lãsãm în usufruct mamei noastre, Tinca

N. Oprescu, pe tot timpul cât va trãi, toatã averea mobilã ºi

imobilã, rãmasã pe urma defunctului nostru pãrinte Preot

Sachelarie N. Oprescu ºi anume:

a) Planul de casã, cu casã ºi ecarete pe el, situat în vatra

satului Bolintinu din Vale, învecinat cu proprietatea administraþiei

plãºei, fost proprietate Scarlat Popescu;

b) Locul de vie ºi pomi roditori pe lângã cimitir în întindere

ca la un pogon ºi trei sferturi;

c) Ca la cinci pogoane loc arãturã lângã satul Crivina;

d) Ca la ºase pogoane loc arãturã, situat în Islaz ºi La Meri,

pendinte de comuna Bolintinu din Vale;

e) Suma de lei 16.746,45 (ºase spre zece mii ºapte sute patru

zeci ºi ºase lei 45%) din care 7746, 45 depuºi la Banca

„Prevederea” din comuna

Bolintinu din Vale, lei 7.000 la

împrumutul „Unirei” sub

recipisa nr. [loc gol, n.r.], iar

lei 2.000 depuºi la Cassa de

Depunere din partea fratelui

nostru Alexandru Niculescu,

în contul acestei transacþiuni

dupã cum se prevede mai jos.

Întreagã aceastã avere ce

îmi aparþine rãmâne în

uzufruct în condiþiunile codului

civil mamei noastre Tinca

preotul Nae Oprescu, pânã la

încetarea sa din viaþã, când

se va împãrþi între noi ca fraþi,

fie chiar în momentul morþei

mamei noastre, fie mai înainte

prin osebit act de partaj, însã

vom intra în stãpânire numai

dupã moartea mamei noastre.

II. Eu, Alexandru Niculescu,

iau chiar de acum din averea

tatãlui meu, locul de casã din

Bucureºti, str. 13 Septembrie 65 în întindere la faþã de 5 stânjeni

iar la fund de 4 stânjeni, adicã jumãtate din întreg terenul ce

tatãl meu a avut cumpãrat ºi anume partea rãmasã lui dupã ce

a dat zestre cealaltã jumãtate surorei noastre Vasilica C. Naum.

Pentru acest loc de casã pe care îl iau, voi depune drept valoare

la Cassa de Depunere suma de 2.000 (douã mii) pe contul

succesiunei al cãrui venit îl va lua mama noastrã ca uzufructarã

dupã cum s-a prevãzut mai sus.

III. Eu, Ioan N. Oprescu, voiu lua în plinã proprietate dupã

moartea mamei mele, jumãtate din planul de casã ºi anume

partea despre Marincea. Latura totalã din faþã ºi din fund se va

împãrþi exact pe din douã ºi jumãtatea locului care cade dinspre

Marincea o voiu lua-o cu tot ce se gãseºte pe ea construcþie ºi

pomi. În schimb la intrarea în posesie ºi proprietatea acestei

jumãtãþi de plan de casã, voiu plãti, adicã voi vãrsa la massa

succesoralã suma de lei 3.000 (trei mii) drept valoarea acestui

imobil.

IV. Noi, Gheorghe Niculescu-Bolintin, Alexandru Niculescu,

ªtefan N. Oprescu, Ioan N. Oprescu, Marin N. Oprescu ºi

Tinca Nae Oprescu, declarãm cã Constantin Niculescu, fratele

ºi fiul nostru, a chitat încã de pe când trãia defunctul tatã creanþa

lui ipotecarã de 3.000 lei cu procentele cuvenite, ce avea asupra

caselor sale din strada Ion Mincu nr. 25 ºi în baza acestui act

va putea singur sã cearã ºi sã obþinã radierea acestei ipoteci

înscrisã la nr. [loc gol, n.r.].

V. Subsemnata Tinca preotul Sachelarie N. Oprescu, declar

cã renunþ la orice pretenþiune ce aºi avea în succeseiunea

defunctului meu soþ, mulþumindu-mã pe cele cuprinse în aceastã

transacþie autenticã.

[Urmeazã semnãturile pãrþilor ºi legalizarea actului. Martor

este V. Dincescu, avocat, originar tot din Bolintin, domiciliat pe

strada ªtirbei Vodã, nr. 164, Bucureºti. Document original din

Arhiva Nicoarã Badea, f. 1-2.]

Dupã o viaþã dedicatã justiþiei, în care s-a afirmat drept un

excepþional profesionist, rezolvând cazuri care au fãcut furori în

epocã (cazul Hans Friedman, cel care amãgea fetele de mãritat,

subtilizându-le zestrea; cazul Andrei Horvath, al traficului de

influenþã la examinarea candidaþilor ca ºefi de garã; cazul crimei

din strada Precupeþii Noi cu acuzata Arabela Armãºescu-

Stravolca; cazul atacului asupra automobilului legaþiei poloneze;

cazul avocatului Virgil Nicolaescu – Gicã-mic; furtul de la

societatea petroliferã „Cometa”; prinderea tâlharului Pia Brãdescu

etc), Gheorghe Niculescu-Bolintin se stingea la timp, în anul

1939, pe 17 februarie, soarta ferindu-l de tãvãlugul comunist ce

avea sã-i închidã prin puºcãrii pe multe dintre rude. Unul ca el,

care anchetase, în 1933, muncitorii de la atelierele Griviþa ºi pe

care Istoria... lui Roller îl eticheta drept omul rãu din Bolintin,

nu ar fi scãpat cu viaþã. Revista Detectiv, cea care-i publicase de

atâtea ori cazurile rezolvate, îºi exprima astfel regretul dureroasei

Comisarul Niculescu-Bolintin acuzã:

Slavici, Arghezi - vinovaþi de trãdare!

pierderi:

„A închis ochii zilele trecute cel care aproape douã decenii a

stãpânit Cabinetul I al judecãtorilor de instrucþie din Tribunalul

Ilfov. Deºi era de multã vreme Consilier de Curte, a fost menþinut

pe loc la Cabinetul de instrucþie, unde a instruit câteva din cele

mai celebre afaceri de dupã rãzboi. Niculescu-Bolintin a fost un

mare detectiv pe lângã un magistrat integru, pasionat de meseria

sa... pasionantã. Utilizând toate mijloacele moderne de

investigaþie, el a reuºit sã lumineze o serie de afaceri dramatice,

cari au pasionat la vremea lor opinia publicã româneascã. În

lunga sa carierã el a studiat îndeaproape lumea noastrã interlopã,

izbutind în cercetãrile sale sã deosebeascã, din moravurile

oamenilor mocirlei, calea cea dreaptã de urmat.”

Rezultã, din semnãtura pusã pe documentul prezentat mai

înainte, cã Gheorghe Niculescu-Bolintin locuia în Bucureºti, pe

strada Uranus, nr. 7; la Bolintinul din Vale însã, deþinea un

adevãrat conac, cu parter ºi etaj, aflat la ieºirea din localitate de

pe Drãgoi, pe dreapta drumului care duce spre Spitalul Poenãrescu

(Poenari), pe sub linia de înaltã tensiune de astãzi. Moºia aceasta,

pentru cã era destul de întinsã, ajungând pânã la Rãstoacã (Sabar)

ºi cu vreo 200 de metri lãþime, fusese cumpãratã din fosta

proprietate Drugãneasca, care fusese vândutã de urmaºi dupã

moartea în urma unui duel a lui Alexandru Drugãnescu zis

Nebunul, între alþii ºi fraþilor Dedu. Proprietatea va fi moºtenitã

de Dan Niculescu-Bolintin, fiul lui Gheorghe, care o va stãpâni

pânã la instalarea „regimului muncitoresc-democratic”, când va

fi nevoit sã o „doneze de bunãvoie” în speranþa cã îl va ocoli

inevitabilul. Nu l-a ocolit!

Conacul Niculescu-Bolintin va servi, în 1944, drept lagãr de

tranzit pentru prizonierii germani (inf. Marian Vasilescu, 2014),

pentru ca în anii 50 sã devinã sediu al Fermei nr. 6 Poenari a

I.A.S. Ciorogârla. Ca o ironie a sorþii, casa celui care a trimis la

închisoare atâþia rãufãcãtori, a devenit pentru o varã, la începutul

anilor 60, puºcãrie de femei (cu garduri de sârmã ghimpatã,

foiºoare, reflectoare), care erau obligate sã munceascã la ferma

legumicolã de pe fosta moºie. Dupã colectivizare (1962), ferma

I.A.S. a fost mutatã la Poenari iar clãdirile au fost lãsate în

pãrãsire, materialele de construcþie fiind furate pânã la fundaþii.

Pe ruinele, care abia se mai vãd, au fost aruncate gunoaiele

riveranilor de pe Drãgoi ºi de prin alte pãrþi, aduse de cãruþele

spoitorilor. Iar astãzi, printre câini ºi gunoaie, nimic nu mai

aminteºte de grandoarea bãtrânului Bolintin.

Imaginea de pe prima paginã îl aratã pe Gheorghe Niculescu-

Bolintin instrumentând reconstituirea unui caz (Reportaj,

supliment Realitatea ilustratã, 30 aprilie 1931).

(Revista Sud invitã pe toþi cei care iubesc istoria acestor

locuri ºi posedã informaþii, documente, fotografii etc., sã ne

contacteze în vederea valorificãrii lor în paginile acestei

publicaþii sau al volumului în pregãtire „Documente din arhive

particulare”)

Bustul preotulului
Sachelarie N. Oprescu,
autor Teodor Mâinea

Cimitirul Sf. Vineri, cavoul
familiei Niculescu-Bolintin
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Stimatã doamnã

Ioana Pârvulescu, revista

Sud, în numele cãreia v-

am rugat sã purtãm

aceastã discuþie, apare de

mai mulþi ani la

Bolintinul din Vale,

localitate care vã este

desigur cunoscutã din

anii când fãceaþi naveta

ca sã predaþi la ºcoala de

la Roata. Ce amintiri

pãstraþi acelor vremuri?

Cât se poate de

pestriþe. Nu regret

experienþa în sine, ci

durata ei. Au fost 7 ani

lungi din viaþa mea, între 23 ºi 30, vârstã la care ai energie,

memorie, creativitate, chef de scris ºi de trãit. Or, naveta în

condiþii cumplite (am descris în mai multe rânduri ce însemna

asta, statul în picioare în autobuze arhipline, cu þurþuri înãuntru

iarna, cu o cãldurã insuportabilã vara, ºi pe care le aºteptai în

câmp neºtiind exact când vin – ºi cu asta n-am spus încã nimic),

naveta zi de zi îþi tocea nervii ºi sãnãtatea, îþi epuiza energia, îþi

strivea creativitatea ºi îþi seca cheful de viaþã. Chiar dacã eu am

avut noroc cu o doamnã directoare minunatã, doamna Lucia

Stãnescu, de altfel tot profesoarã de românã, vremurile erau de

aºa naturã încât te sufocau. Copiii, elevii, erau însã receptivi ºi

drãguþi. Mã întreb ºi acum ce s-a întâmplat cu cel mai talentat ºi

mai cultivat dintre ei, Stan Enache, care, dacã ar fi trãit într-o

lume liberã ar fi ajuns, nu mã îndoiesc, un Marin Preda. Azi,

dupã terminarea facultãþii obþii o bursã într-un mare

oraº european, vezi lumea, înveþi, bei culturã, dacã

vrei.

Drumul zilnic spre Roata, de luni pânã

sâmbãtã, în abrutizantele condiþii ale ultimului

deceniu ceauºist, nu a fost unul oarecare. Aþi avut

percepþia cã vã afundaþi într-o periferie a

Bucureºtilor, o mahala cu toate sensurile

peiorative ale termenului, sau într-un spaþiu cu o

spiritualitate mai aparte. Vã întreb dacã aþi simþit

pe acest drum cã treceaþi prin Ciorogârla lui

Pamfil ªeicaru, prin Bolintinul lui Dimitrie

Bolintineanu ºi Grigore Alexandrescu, prin

Crevedia lui Nicolae Crevedia, lãsând la Mârºa

pe Cioflec sau Oscar Han? Aþi avut vreodatã

conºtiinþa prezenþei acestor spirite?

Sigur, la început, în primul an de navetã,

împreunã cu colegii mei absolvenþi de Litere,

trimiteam câte un gând bun cãtre, de pildã,

Bolintineanu, care avea ºi statuia la vedere, ba

chiar mai recitam câte un vers naiv ºi sentimental din opera lui

sau glumeam pe seama celebrei O fatã tânãrã pe patul morþii.

Dar, cu timpul, nu mã mai bucurau decât grãdinile cu lalele

înflorite ºi câmpurile cu verde proaspãt, care îmi liniºteau ochiul

în fiecare lunã mai. ªi toamna, fructele din pomi. Iar, uneori,

seara, câte o lunã imensã cum rareori se vede la munte (eu

CONVORBIRICONVORBIRICONVORBIRICONVORBIRICONVORBIRI

crescusem la Braºov). Fiind orãºeancã, asemenea lucruri mã

încântau, nu eram deprinsã cu ele.

Aþi destãinuit undeva, cã o scriere a dumneavoastrã,

„Oglinda veneþianã”, a fost conceputã pe când fãceaþi naveta,

din zori în noapte. Este o prozã ruptã de actualitatea imediatã,

a autobuzelor ºi dubelor muncitoreºti sau este una marcatã de

sentimentele stârnite de acest „lung drum al Vlaºcãi”?

Nu cred cã tot romanul a fost gândit în autobuz, în nici un

caz, dar e adevãrat cã, neavând ce face câte o orã-douã la dus ºi

iarãºi, la întors, compuneam în minte. Adesea poeme, pe care le

scriam apoi rapid, când ajungeam la ºcoalã, în cancelarie. Cât

despre roman, n-are absolut nici o legãturã cu drumurile mele,

dimpotrivã, era o posibilitate de evadare. E un fel de saga a

familiei mele ºi e legat de Braºov ºi de casa în care se aflã încã

aceastã oglindã veneþianã din titlu.

Care este haina care vã îmbracã cel mai bine: dascãl, poet,

critic literar, prozator?

Ca sã preiau metafora: profesoarã e

haina de lucru, poet e o hainã rarã,

sofisticatã, pe care o îmbrac doar în

momente – puþine – de sãrbãtoare, haina

de critic „m-a strâns” întotdeauna ºi am

îmbrãcat-o doar de nevoie, iar cea de

prozator e haina în care mã simt liberã, ca o

costumaþie de vacanþã.

ªtiu cã vã simþiþi în largul

dumneavoastrã în vechea lume

româneascã, în Bucureºtii de

altãdatã. De curând,

Asociatia noastrã a editat un

giuvaer de demult, aprecierile

critice ale Virginiei Pilat

asupra operelor unor

scriitori români din veacul al

XIX-lea. Ele dateazã din anii

1905-1906 ºi au rãmas într-

un manuscris, salvat ca prin

minune de vitregiile

vremurilor. Despre Viginia

Pilat ºtim cã a fost

„profesoarã de românã” la liceul Regina Maria

din Bucureºti. În rest, avem puþine informaþii ºi

nici o fotografie a autoarei. Vã mãrturisesc cã

adesea, citind rândurile Virginiei Pilat, mi-a venit

în minte imaginea dumneavoastrã. Desigur, în

vremea Virginiei Pilat nu se putea vorbi despre o

criticã literarã „femininã”. Cum credeþi cã

stau lucrurile astãzi?

Astãzi femeile se pot ocupa de absolut

orice, fãrã opreliºti. Adesea cu exces de

agresivitate, care vine din nevoia de afirmare de sine. De

pildã reporteriþele tv. se simt mari ºi tari ºi uneori au voci

„cu o octavã mai sus decât normal”. De remarcat cã, pe

mãsurã ce femeile au cucerit

teritorii considerate pânã nu

demult masculine, ºi bãrbaþii au

cucerit teritorii cândva

preponderent feminine. De pildã

meseria de casier. Pe vremea când

fãceam eu naveta era puþin ciudat

sã vezi un bãrbat casier, azi e cât

se poate de normal. În genere, am

încredere cã lucrurile vor fi tot mai

normale în privinþa meseriilor. În

critica literarã nu conteazã dacã

textul e scris de o femeie sau de

un bãrbat, ci dacã e onest sau

necinstit, dacã e adecvat sau inadecvat.

Bucureºtiul sau Bucureºtii?

Bucureºtii e un plural desuet. La

început au fost Bucureºtii. Sigur cã orice

oraº e format din mai multe straturi, din

mai multe lumi, iar în cazul Capitalei

noastre lucrul e evident. Dar cuvântul s-a modernizat, a primit,

prin uz (poate imitând ºi aici Parisul) forma de singular, iar eu

am preferat-o întotdeauna. Cãrþile mele sunt scrise, în fond, pentru

contemporanii mei ºi, chiar dacã multe se ocupã de trecut, ca

structurã sunt cât se poate de actuale.

A consemnat Gabriel STEGÃRESCU

Interviu cu prozatorul, eseistul ºi criticul literar

Ioana Pârvulescu

Îi admir pe oamenii care fac capodopere din viaþa lor

ªcoala din Roata cu “Stejarul Unirii”

În denumirea Asociaþiei noastre (Asociaþia pentru Culturã

ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu), care editeazã ºi revista Sud,

apare numele Bolintineanu, deºi nu neapãrat cel al lui Dimitrie.

În vremea din urmã studiul poetului din Bolintin nu mai este

cuprins în manualele ºcolare. Din perspectiva noastrã, care

considerãm o datorie promovarea moºtenirii acestuia, Dimitrie

Bolintineanu ar trebui înþeles ca o personalitate complexã, cu

realizãri ºi contribuþii majore la cultura româneascã. Desigur,

prin prisma creaþiei literare, Dimitrie Bolintineanu poate fi

perceput drept un autor minor,

însã portretul sãu nu este complet

dacã ignorãm, spre exemplu, cã

sub mandatul sãu s-a înfiinþat

Facultatea de Litere din Bucureºti

sau dacã-i ignorãm opera

jurnalisticã sau verticalitatea

principiilor. Dumneavoastrã,

care aþi lucrat la elaborarea de

manuale ºcolare, cum vedeþi

toatã aceastã problematicã?

Sunteþi de pãrere cã este

suficientã cunoaºterea unui

scriitor numai prin prisma

creaþiei literare?

Mie toatã „perioada

Bolintineanu” mi-e dragã, adicã

timpul generaþiei paºoptiste.

Paºoptiºtii au ceva auroral ºi pur,

ceva ce generaþia urmãtoare, a

junimiºtilor, a pierdut (ºtiþi asta

din Epigonii). La Bolintineanu m-a impresionat ºi tristeþea

sfârºitului sãu, în spital (ºi spitalele erau, pe-atunci, mai rele

decât închisorile), merita mai multã atenþie din partea

contemporanilor. Era extraordinar de iubit ca poet, pe-atunci, iar

meritul lui e cã a fãcut saltul cãtre Conrad, deºi publicul îi cerea

balade facile ºi poeme „cu flori”.  Iar în cazul paºoptiºtilor viaþa

a întrecut cu mult opera, ºi-au pus geniul în viaþã, ca sã-l

parafrazãm pe Oscar Wilde. Îi admir pe oamenii care fac

capodopere din viaþa lor. Închei deci, dorindu-le cititorilor revistei

dumneavoastrã o viaþã ca o carte frumoasã.



1111111111

Convorbiri duhovniceºti cu

Î.P.S. Ioan Selejan,
Arhiepiscopul Munþilor, al Episcopiei Covasnei ºi Harghitei

CONVORBIRICONVORBIRICONVORBIRICONVORBIRICONVORBIRI

A consemnat Luminiþa CORNEA

Luminiþa Cornea –  Înaltpreasfinþite Pãrinte Arhiepiscop, în vara anului 2013, la Centrul Ecleziastic de Documentare

„Mitropolit Nicolae Colan” din Sf. Gheorghe, v-aþi întâlnit cu un grup de basarabeni, profesori ºi studenþi de la Universitatea

„B.P.Hasdeu” din Cahul, Republica Moldova. Aþi mãrturisit cã vã bucuraþi foarte mult de prezenþa basarabenilor ºi v-aþi

întreþinut cu invitaþii din Basarabia. Aþi aflat

atunci cã una dintre profesoare, Ioana

Axentii, cerceteazã activitatea Episcopului

Justinian Teculescu, pe când a fost episcop

de Cahul, între 1926-1932.

Î.P.S. Ioan – Da, i-am mulþumit cu

bucurie cã studiazã activitatea Episcopului

nãscut pe teritoriul Eparhiei noastre, în

Voineºtii Covasnei. Partea culturalã a scãpat

de lanþuri, pe când elementele politice încã

sunt încãtuºate. Dar, din mila lui Dumnezeu,

dupã 1989 graiul, cuvântul, cultura s-au

descãtuºat. ªtim cã întotdeauna elementul

de culturã a fost vectorul care a tras dupã el

civilizaþia unei þãri, unor popoare. Aºa cum

cercetãtorii din zona noastrã cercetezã viaþa

ºi activitatea unor personalitãþi nãscute pe

aceste meleaguri, sunt interesate ºi de

locurile unde au activat, este bine cã ºi pe acele plaiuri existã cãrturari cu asemenea preocupãri. Mã bucur cã se realizeazã astfel de

conexiuni. Oamenii de culturã pot reface spaþiul cultural românesc comun. Oricât ar fi fost acel gard de sârmã ghimpatã, gros cât

braþul meu, tot îl mãnâncã rugina într-o zi. Întotdeauna s-a vãzut, în decursul istoriei culturii ºi civilizaþiei lumii, cã þãranii sunt

oameni sfinþi. Ei, sãracii, cu sudoarea lor au sfinþit pãmântul, însã oamenii de culturã sunt chemaþi, într-o þarã, într-o civilizaþie, sã

sfinþeascã vãzduhul, cerul ei, de aceea zic eu cã aceste interconexiuni sunt extraordinare. Sârma aceea ghimpatã a fost mult mai

penetrantã decât zidul comunist care a fost mult mai opac. Eu n-am vãzut Basarabia nu din cauza gardului de sârmã ghimpatã,

ci nu am vãzut-o din cauza unor ordine. Dupã 1989, la o întâlnire colegialã, la mai mulþi ani de la terminarea liceului, în vorbirea

mea, am mulþumit profesorilor pentru ce ne-au învãþat ºi pentru cã nu ne-au terorizat niciodatã. Profesorii mei de liceu nu ne-au

terorizat niciodatã, deºi dirigintele meu mi-a spus cã în

caietul lui de observaþii, în dreptul numelui meu, printre

alte caracterizãri despre mine, scria: tânãr ce frecventeazã

biserica. În sfârºit, profesorii nu ne-au obstrucþionat,

adicã, dacã eu credeam în Dumnezeu, în loc de zece sã-

mi dea ºapte. Le-am spus atunci profesorilor de istorie

cã îi iert pentru cã nu ne-au vorbit de Basarabia: vã iert,

ºtiu cã n-aþi avut voie sã ne spuneþi despre Basarabia,

cã acolo trãieºte sânge românesc, vã iert cã nu ne-aþi

spus despre istoria lor. I-am iertat pentru cã mi-am dat

seama prin ce ar fi trecut dacã ne-ar fi spus atunci

despre Basarabia.

Vã rog sã ne vorbiþi despre credinþa basarabenilor

ºi despre felul cum vedeþi în continuare legãtura dintre

românii de pe cele douã maluri ale Prutului.

Sunt atâtea personalitãþi care s-au nãscut dincolo de

Prut, în Basarabia, ºi au venit aici. Ar fi bine, cât se

poate, sã avem o listã, pentru cã nu este, cred, o localitate

mai importantã, un oraº mai important, unde sã nu fie

aºezat vreun cuib, vreun grup de basarabeni. ªtiu cã,

atunci, în 1940, când s-a dat ordin de plecare din Basarabia, cât de atent, cât de minuþios a organizat statul român retragerea. N-a fost

familie din Basarabia, plugar, învãþãtor, medic, fiecare a fost trecut pe listã ºi a trecut frontiera, ba chiar a ºi ºtiut în ce localitate pleacã.

Am prins ºi eu oameni mai în vârstã care au fost refugiaþi. Vã spun cã a fost de admirat credinþa lor. Au adus cu ei un plus de

valoare spiritualã ºi de la început s-au lipit lângã bisericã. Au fost mereu lângã bisericã, pe unde au fost. De aceea spun cã sunt

importante cercetãrile din domeniul ºtiinþei, medicinei º.m.d., dar sunt tot atât de importante ºi cercetãrile legate de spiritul unei

naþiuni. Se îmbolnãvesc oamenii. Se îmbolnãvesc ºi copacii, dar, mai presus de bolile acestea individuale, este foarte grav când se

îmbolnãveºte o naþiune. Iatã noi am fost separaþi, ca ºi când am fi fost doi plãmâni, unul a respirat aer din Carpaþi ºi celãlalt a

respirat aer dintre Prut ºi Nistru, dar nu s-au despãrþit. Cei doi plãmâni au hrãnit fiinþa naþionalã. Numai cã prin ce au trecut

basarabenii ºi prin ce am trecut ºi noi, mai ales în Transilvania! În 1940, dupã ce au venit ungurii, pe un cântãreþ bisericesc dintr-

un sat de aici, Mãrtãnuº, l-au tãiat ungurii bucãþi, l-au aruncat pe gunoi ºi trei zile nici nu i-au lãsat sã-l îngroape. Deci au fost

atrocitãþi de mare anvergurã, dar noi le-am trãit aici, basarabenii le-au trãit aproape douã sute de ani cu intermitenþe, dar noi, în

Transilvania, le-am trãit 800 de ani. Gândiþi-vã cum se mai întâmplã cã avem în spaþiul transilvan oameni care mai vorbesc

româneºte, care mai au culturã românã! Uitaþi-vã, de exemplu, prin 1910-1911, bunicul meu s-a dus la ºcoalã. Într-un sat românesc

din Transilvania, la ºcoalã, era învãþãtor maghiar. Când a venit bietul copil acasã, scria cuvinte ungureºti. L-au lãsat pãrinþii un an,

l-au mai lãsat încã un an ºi gata, a rãmas cu douã clase, cã nu l-au mai lãsat sã meargã la ºcoalã maghiarã. Aºa a rãmas cu douã clase

ºi toatã viaþa a semnat cu douã litere. Deºi cu puþine clase, pãrinþii mei m-au învãþat pe mine sã vorbesc româneºte.

Înaltpreasfinþite Pãrinte, cred cã oricine vã aude simte cã aceste cuvinte despre fiinþa neamului nostru românesc le spuneþi din

inimã, nu din cãrþi.  Vã rog sã ne mai vorbiþi despre apãrarea fiinþei naþionale, ce sfat ne daþi în aceastã privinþã pentru viitor?

Trebuie sã privim înainte, cã, dacã ne uitãm numai în urmã, ne vom împiedica pe cãrarea istoriei. Ne uitãm în urmã ca sã ºtim ce

am fost ºi cum suntem, dar realizarea unitãþii naþionale ºi spirituale a românilor nu se face decât privind înainte. Dacã ne tot

întoarcem, s-ar putea sã  rãmânem cu gâtul strâmb. ªi atunci ce popor ar fi acela cu gâtul strâmb, sucit?! Nu aºa ne-a fãcut

Dumnezeu. Voinþa lui Dumnezeu este sã fim toþi împreunã. Dumnezeu ne-a pregãtit, în Rai, tuturor românilor un loc. Pentru toþi,

Dumnezeu a pregãtit un colþ de Rai. Acolo este un tricolor românesc, unde toþi românii se strâng laolaltã.

Sã revenim la fiinþa neamului nostru românesc. Trebuie ca toate celulele fiinþei naþionale sã pulseze cãtre un þel. Este o tragedie

când se îmbolnãveºte un popor, fiinþa unui neam. Trebuie sã ne ferim sã ni se îmbolnãveascã fiinþa, adicã sã nu ne urâm unii pe alþii,

pentru cã dispare acel popor în care îºi face casã ura. Trebuie sã ne iubim mai mult. Dacã se vorbea, în 1859, de secarea Milcovului

„dintr-o sorbire”, sã ne ajute Dumnezeu sã secãm ºi Prutul într-o zi, dar zic eu cã nu l-aº seca, ci l-aº mângâia, ci l-aº binecuvânta,

pentru cã Prutul este o binecuvântare a spaþiului românesc. Când vorbesc despre spaþiul nostru românesc, eu pomenesc de multe ori,

în predicile mele, cuvintele lui Eminescu De la Nistru pân la Tisa / Din Hotin pânã la Mare. Acestea sunt cele patru puncte cardinale

marcate de Eminescu, sunt borne de spiritualitate peste care nu va putea sã treacã nimeni. Nimeni nu ne va face vreodatã imaginea

în lume. Noi ne facem imaginea în lume. Chiar dacã nu avem nu ºtiu ce superinstitute de cercetãri, lumea de astãzi cautã oaze de

moralitate, cautã þãri unde sunt popoare morale; aceasta va fi aurul generaþiilor viitoare. Nu aurul va avea valoare. Cei care vin dupã

noi, peste câþiva ani, vor arunca aurul pe strãzi ºi vor cãuta aurul unei credinþe cu adevãrat în Dumnezeu ºi moralitatea.

Florin COLONAª

(continuare în pag.16)

Promenada prin grãdina Tuilleries oferea în acel sfârºit de
noiembrie 2013, satisfacþia a douã expoziþii care tezaurizeazã
importante repere de artã vizualã. Gãzduite de cele douã
impunãtoare pavilioane edificate de cãtre Napoleon al III-lea,
unul pentru practicarea jocului cu mingea ºi cu palma, asemãnãtor
sportului nostru naþional, oina, ºi un al doilea menit sã protejeze
portocalii de intemperiile ºi capriciile iernii.

Cele douã maiestuoase creaþii arhitectonice, dominând piaþa
Concordiei, sunt celebre pentru expoziþiile pe care le gãzduiesc ºi
au intrat în limbajul curent, sub numele de Jeau de Paume ºi
Orangérie.

Pânã acum vreo douã decenii Jeau de Paume a gãzduit colecþia
de impresioniºti, care astãzi se gãseºte pe celãlalt mal al Senei, la
giganticul muzeu aflat în fosta garã Orsay. Actualmente, aici au
loc în general expoziþii temporare, foto ºi graficã. În acest moment
pe lângã alte expoziþii de mai micã amploare fiinþeazã o
retrospectivã a unui mare fotograf Erwin Blumenfeld (1897-
1967), opera sa fiind o emoþionantã frescã a aspectelor socio-
politice dintre cele douã rãzboaie, puse în paginã prin fotografii,
desene ºi fotomontaje realizate într-o jumãtate de veac, începând
din 1910 pânã în 1960.

La Orangérie, în afara colecþiei permanente de impresioniºti ºi
a celor douã sãli cu contur parabolic, pe ai cãror pereþi sunt
imensele pânze cu nuferi, pictaþi în diferite anotimpuri ºi la diferite
ore ale zilei, de cãtre maestrul Claude Monet, se întâmplã ºi alte
evenimente care au însã un caracter temporar. De data aceasta
expoziþia dedicatã operei artistei mexicane Frida Kahlo, al cãrei
destin artistic vom cãuta sã-l urmãrim, în rândurile de mai jos.

Fiicã a unui emigrant german, stabilit în Mexic, având o mamã
din partea locului, trãind într-o familie cu mulþi copii, multe fete
ºi doar un bãiat, s-a nãscut în 1907, în familia unui salariat al unei
bijuterii.

În  La Casa Azul (Casa Albastrã), mama este depãºitã de numãrul
mare de copii, având în grijã ºi alte douã fete din primul mariaj al
neamþului. Femeie frumoasã, bine clãditã, cu talie subþire ºi ochi
sublimi, era neºtiutoare de carte. Fire despoticã, le învaþã pe fete
treburile gospodãreºti. Frida, se apropie mai mult de tatãl sãu,
care avea însã o suferinþã, fãcând crize de epilepsie. Era, dealtfel,
un om instruit, citind literaturã germanã clasicã, cântând la pian,
studiind filosofii germani ºi preocupându-se de ºah, ulterior
abandonând meseria de bijutier pentru cea de fotograf, prin care
obþine o slujbã la Patrimoniul Cultural Mexican. În frecventele
ºedinþe de fotografiere a vestigiilor arheologice este însoþit de
fiica sa Frida, pe care o iniþiazã în arta fotografiei, ºi care, va
cãpãta ea însãºi mult drag pentru a surprinde imagini cu ajutorul
obiectivului. Cele deprinse prin luarea de imagini pe film, îi vor
folosi ca elemente în lucrãrile de picturã de mai târziu.

Fetiþa cu obrajii bucãlaþi, cu trãsãturi frumoase moºtenite de la
mamã, avusese la vârsta începerii ºcolii poliomielitã. Este obligatã
sã stea la pat nouã luni, dupã care, piciorul drept atrofiat îi creeazã
probleme la mers. Copiii rãutãcioºi îi spun „Frida, picior de lemn”.
Depãºeºte cu multã dârzenie momentul, fãcând antrenamente de
recuperare, face mult sport pe patine cu rotile, merge, aleargã, se
caþãrã peste tot, pasionatã de bicicletã se întrece cu bãieþii ºi chiar
se bate cu ei ºi de multe ori îi înfrânge. Handicapul locomotor se
atenueazã ºi va fi mascat cu abilitate prin botine înalte, ºosete
diferite ºi chiar pantaloni, ceea ce la epoca aceea era ceva mai rar
la o femeie. Atitudinea bãieþeascã din comportamentul ei faþã de
colegi, se traduce ºi prin preluarea elementelor vestimentaþiei
masculine.

Tocmai îºi înzdrãvenise biniºor piciorul bolnav, arãta bine ca
domniºoarã ºi avea un psihic tonic, avea succes la ºcoalã ºi se
gândea serios sã devinã medic, preocupându-se asiduu de ºtiinþele
naturii, biologia captivând-o, când un alt eveniment nefericit
intervine în viaþa adolescentei de 18 ani.

În 17 septembrie 1925, chiar de Ziua Independenþei Mexicului,
luând un autobuz în drum spre casã, are loc o teribilã tamponare
cu un tramvai, care zdrobeºte pur ºi simplu vehicului în care se
afla. Copila aceasta, care suferise pânã la acesta vârstã mai mult
decât se poate închipui, va fi strãpunsã de o barã care-i va provoca
leziuni multiple ºi de o gravitate inimaginabilã.

Puþine ºanse de supravieþuire are un om, care pierde o cantitate
enormã din masa sanguinã, al cãrui abdomen ºi bazin este strãpuns
asemenea unei sãbii de o barã metalicã care-i provoacã multiple
fracturi ale coloanei vertebrale ºi a pelvisului cu dislocarea din
ºold a acelui atât de încercat picior drept. Parcã n-ar fi fost suficient,
la acestea se mai adaugã ºi nenumãrate fracturi la gambã, la coaste
ºi la claviculã.

Plãpândul trup al viitoarei mari artiste, sfârtecat de fiarele
contorsionate ale caroseriei autobuzului se lupta cu viaþa. Frida
este hotãrâtã sã învingã. Este o luptã a biologicului cu moartea. În
stradã aveau loc în acel timp mari tulburãri sociale, revolte,
adevãrate bãtãlii care fãrâmiþau societatea mexicanã, pe fondul
unor nemulþumiri create de diferenþele enorme între clasele sociale.
Frida este foarte receptivã la glasul strãzii. În spital fiind se
intereseazã de politicã, ia pulsul evenimentelor, se frãmântã. Cu
totã imobilizarea la pat, începe sã deseneze. Trimite epistole foºtilor
colegi, în care textele sunt alternate de desene, care au legãturã cu
realitatea imediatã, evocând amintiri din copilãrie, din ºcoalã sau
din stradã. Are din ce în ce mai mult curaj, care se reflectã ºi în

desenele sale.

Patul o obligã sã aleagã o temã la îndemânã. Începe sã facã
autoportrete. Se ºtie prea bine, cã autoportretul nu este la îndemâna
oricui. Ei bine, Frida exerseazã cu o ambiþie ieºitã din comun
acest subiect. Mai mult decât atât, reuºeºte. În întreaga sa creaþie,
tema va fi reluatã continuu. Dupã o perioada lungã de spitalizare,
bucuria cã este externatã nu dureazã mult. Dupã un interval de

Din durere
s-a-ntrupat pictura

Eu n-am vãzut Basarabia nu din cauza gardului de
sârmã ghimpatã, ci nu am vãzut-o din cauza unor ordine.
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Vânãtoare de noapte

Am fost o singurã datã la vânãtoare.

Dacã ar fi dupã mine, aº interzice

vânãtoarea, iar iubitorilor de puºcoace ºi

bubuituri le-aº pune la dispoziþie mii ºi mii de

poligoane, unde sã tragã pânã îºi vor sparge

timpanele. Nu cunosc o îndeletnicire mai crudã

ºi mai barbarã decât aceea de a trage în

niºte fiinþe care se hrãnesc, respirã, privesc

lumea cu ochi vioi ºi se tem pentru viaþa lor.

Pentru a se amuza, aceºti oameni ar putea

organiza vânãtori de cãciuli ºi pãlãrii, precum

Tartarin din Tarascon. Înarmat pânã în dinþi ºi

încãrcat cu mâncare ºi bãuturã, acesta mergea

în fiecare duminicã pânã la marginea oraºului,

unde se adunau toþi prietenii sãi, care aduceau

ºunci afumate, slãninã, maldãre de cârnaþi,

fleici, carabine ºi pistoale. Vânãtorii îºi aruncau

pe rând ºepcile în sus ºi trãgeau cu sete în ele.

Când nu mai rãmânea niciun chipiu întreg,

dãdeau semnalul încetãrii masacrului ºi se

puneau pe chefuit.

Îmi plac în schimb vânãtorile nereuºite.

Unul dintre prietenii mei s-a dus într-o iarnã la

vânãtoare, cu un alt bãrbat. Era miezul nopþii,

iar cei doi s-au urcat într-o Dacie ºi au pornit

plini de voioºie. Ajunºi pe câmp, au oprit

motorul ºi ºi-au trecut de câteva ori, unul altuia,

o sticlã pântecoasã, plinã cu þuicã de prune,

îmbãtrânitã în butoi de dud. Te ungea pe suflet,

mi-a zis mai târziu amicul meu. Dupã ce au

golit sticla, s-au pus sã aºtepte iepurii. S-au

trezit din somn abia dimineaþa, înþepenii de frig.

ªi-au dezmorþit oasele, au bãut þuica rãmasã,

au pornit maºina ºi s-au întors liniºtiþi acasã.

Cum spuneam, am fost o singurã datã la

vânãtoare. Mi-a fãcut onoarea sã mã invite un

personaj important al regimului. „Tovarãºul”

era mare din toate punctele de vedere: funcþie

importantã, bani mulþi, poziþie solidã în Partidul

Unic, avere considerabilã. În plus, era un

munte?? de om, mãsurând aproape doi metri.

Îi meditasem copilul la limba românã ºi, ca sã-

mi facã o bucurie, marele om s-a gândit sã mã

ducã la o vânãtoare de noapte. Dupã ce se

întunecase bine, m-am pomenit cu el la poartã.

Era înarmat cu o puºcã scumpã ºi se deplasa cu un ARO nou,

condus de ºoferul sãu. Era o toamnã târzie, grâul abia încolþise,

dar marele om nu þinea seamã de asemenea mãrunþiºuri. L-a pus

pe ºofer sã o ia direct peste semãnãturile celui mai apropiat CAP.

Am ajuns în mijlocul câmpiei ºi, cu farurile aprinse, a început sã

caute iepuri. Apãrea câte un vãtui orbit de lumina puternicã, se

ridica pe picioarele dinapoi, rãmânând nemiºcat, marele om îl

ochea, dar animalul, pradã unei inspiraþii salvatoare, o lua la

fugã, iar aprigul vânãtor începea sã înjure ºi lãsa puºca jos. Pânã

la urmã, unul a rãmas în douã lãbuþe suficient timp pentru ca

marele om sã-l þinteascã ºi sã-l doboare. Arma a bubuit ºi iepurele

a început sã se zbatã în spasmele morþii.

– Du-te ºi adu iepurele, i-a ordonat marele om ºoferului.

Tânãrul a sãrit de la volan, a luat rozãtorul mort ºi l-a aruncat

în maºinã.

– Mare iepure, a zis el. Mare ºi gras.

– Eh, un iepure ca oricare altul, a spus marele om, cu prefãcutã

modestie. I-l dãm profesorului.

ªi pe urmã, poruncitor ºi ferm:

– Hai, ce mai stai? Întoarce maºina, sã mergem acasã, cã s-

a fãcut târziu.

– ªtiþi, a început sã povesteascã pe drum ºoferul, am avut ºi

eu iepuri.

– Iepuri sãlbatici? a întrebat ironic marele om. Îþi trãseseºi

crescãtorie?

– E, ºi dumneavoastrã acum! Cum sã cresc iepuri sãlbatici?

Aveam iepuri de casã. De toate rasele, de toate mãrimile... Aveam

cuºti peste cuºti ºi mâncam aproape în fiecare zi iepure la tavã

sau fript. Se înmulþiserã ºi ajunsesem sã numãr peste o sutã de

bucãþi.

– Te procopsiseºi, bã, bãiete, a spus fals admirativ marele

om.

– Sã vedeþi, a continuat ºoferul. De la o vreme îmi dispãreau

din puii proaspãt fãtaþi. Aveam eu unele bãnuieli, aºa cã am stat

ºi am pândit la cuºti. ªi ce sã vezi?

–Îi mânca iepuroaica, ºi-a dat cu pãrerea marele om.

– Aº, nu! a râs ºoferul. ªi-a fãcut apariþia cotoiul. Cã nu vã

spusei... Aveam un cotoi mare ºi gras. L-am ºi cântãrit, avea vreo

zece kile.

– Bã, tu cam tai piroane, a zis marele om.

– Nu, pe cuvânt, toatã lumea se mira când venea pe la mine

ºi vedea motanul ãsta. „Ce dracu îi dai, bã, sã mãnânce, de s-a

fãcut cât porcul?” mã întreba câte unul. ªi cum vã spuneam, ºi-

a fãcut apariþia infractorul. „Gata! m-am gândit eu. Ãsta îmi

mãnâncã puii de iepure!” Dar l-am lãsat sã vãd pe unde intrã.

Nenorocitul ochise o spãrturã în plasa de sârmã ºi s-a strecurat

pe acolo. Eram gata sã mã reped la el, când l-am vãzut cã încalecã

pe o iepuroaicã, o apucã iute cu dinþii de ceafã ºi... dã-i... începe

s-o cotoiascã. “Ce dracu iese, mã, din ãºtia? m-am gândit eu.

D-ãia cu coada lungã ºi cu urechile mari?” ºi mi s-a fãcut aºa, o

scârbã de n-am mai vrut sã ºtiu de iepuri.

– ªi ce-ai fãcut cu ei? a întrebat marele om.

– Am deschis larg poarta ºi i-am dat pe uliþã pe toþi. Pânã la

unul. Au mâncat vecinii douã sãptãmâni din ei. Ca sã nu mai

vorbesc de câinii din împrejurimi. Unii iepuri voiau sã se întoarcã

înapoi, stãteau toatã ziua în poarta mea, dar i-am zgornit.

– ªi motanul? am întrebat eu. Ce s-a mai întâmplat cu el?

– Motanul l-am omorât, fire-ar el al dracu! I-am fãrâmat

capul cu o bâtã! Sã-l satur de dragoste ºi de iepuroaice!

– Mda, a fãcut marele om.

ªi, dupã o vreme, meditativ:

– Oare aºa pãþesc toþi cotoii care se spurcã la iepuroaice?

N-am mai zis niciunul nimic, încercând sã ne pãstrãm

mãruntaiele întregi, în hurducãturile maºinii, care trecea peste

niºte ºleauri adânci.

Nu existã þarã pentru artiºti

Era poreclit Dom Pedro ºi ar fi putut sã facã o facultate

adevãratã, aºa cum le spunea el instituþiilor de pe vremuri. Dar n-

a vrut.

– La stilul meu, precis aº rãmâne mereu cu câteva restanþe pe

toamnã. Mai mult m-aº târî. Ce, asta ar fi viaþã?

Omul avea o prestanþã evidentã, datoritã staturii

impresionante ºi pãrului negru, des ca peria. Purta ºi o mustaþã

bogatã, cu vârfuri ascuþite, în stil mexican, responsabilã de porecla

exoticã, cãpãtatã încã din adolescenþã. Era foarte demn ºi nu se

umilea niciodatã. Se purta cu nepãsare ºi devenea lacom doar

atunci când pe masã se punea ceva care îi plãcea. Una peste alta,

un bãrbat care respira libertate prin toþi porii fiinþei sale.

A trecut prin multe meserii, dar la serviciu fãcea exact ce îi

poftea inima. Se simþea obosit, lua o pauzã. Voia sã plece, pleca.

Avea poftã de o bere, o bea. Îi era somn, se culca. Era enervat, se

îmbãta. Degajat, fãrã explicaþii, fãrã regrete. Dacã ºeful îl ameninþa

cu concedierea, a doua zi nu se mai ducea el la slujbã. ªi nu mai

cãlca pe acolo toatã viaþa.

Dom Pedro avea niºte expresii favorite care fãceau din el o

prezenþã agreabilã, aºa cã toþi îi cãutau tovãrãºia.

– Mãi, sã fie!

– Salut, tot, sãru’ mâna, la revedere, sãrbãtori fericite, ãla e,

ce mai!

– Ai, mã, zãu?

Era iubit ºi respectat fãrã sã fi fãcut cel mai mic efort în

direcþia asta.

Era de pominã întâmplarea când Pedro, soldat fiind, a agãþat

o prostituatã ºi s-a dus cu ea la o margine de

pãdure. Era beat ºi nesigur pe el.

– Ai de gând sã faci ceva sau plec? Cã n-am

toatã ziua la dispoziþie, s-a oþãrât femeia.

Pedro s-a ridicat în picioare. Orizonturile se

clãtinau, prãbuºindu-se peste el. Atunci i-a venit

ideea salvatoare ºi s-a aºezat la loc.

– Fã, tu ºtii cã nu e bine sã te fuþi cu oricine?

a întrebat-o el pe tânãrã. Nu e moral sã fii curvã

ºi pe deasupra...

– Po-poftim? s-a bâlbâit ea, necrezându-ºi

urechilor.

Dar Pedro a predicat înainte, fãcându-i o

moralã straºnicã.

Pãrinþii sãi, oameni foarte înstãriþi, au murit

ºi i-au lãsat moºtenire un întreg domeniu ºi o

vilã cu trei etaje. Dom Pedro s-a retras la þarã ºi

a devenit ºi mai liniºtit. Ca sã aibã bani de þigãri,

vindea azi o uºã, mâine o sobã, iar mai târziu

obiecte de mobilier. Se învecina cu niºte tineri

blonzi ca niºte norvegieni, care mergeau, în

nopþile de toamnã, la furat porumb de pe

câmpurile CAP-ului.

– Bãi, a zis unul dintre voinici, putem noi

sã-l lãsãm pe Dom Pedro sã moarã de foame?

Au convenit cã nu puteau. Aºa cã în

urmãtoarea noapte l-au convocat ºi pe el la o

expediþie de jaf. La miezul nopþii s-au urcat în

cãruþã. Acolo, bãieþii aveau o sticlã mare, plinã

cu þuicã.

– Îmi daþi ºi mie un gât? a întrebat, politicos,

Dom Pedro.

Tovarãºii sãi s-au precipitat sã-i satisfacã

dorinþa.

Când au ajuns la tarlaua pe care o aveau ca

þintã, Pedro bãuse trei sferturi din conþinutul

clondirului. Fârtaþii i-au pus un sac în mânã ºi l-

au îndemnat sã nu piardã timpul. Dar dupã ce a

coborât din teleguþã, el a simþit cum o fericire

fãrã margini îi inundã toatã fiinþa. Fusese toatã

viaþa un om liber, dar acum simþea cã zboarã. I

s-a nãzãrit cã ar putea fi un comisar care îi

vâneazã pe infractori. A întins mâna spre un

camarad, ca ºi cum ar fi avut un pistol, ºi a

rãcnit:

– Bummmm!

Hoþii au sãrit ca arºi.

– Bãi, Pedro, dã-o dracu de treabã, pune mâna ºi umple

sacul, cã n-avem timp de goange!

– Bauuuuuu!

– Pedro, nu fi nesimþit! Te-am luat cu noi de milã ºi tu ne dai

de gol?

– Bummmm!

– Auzi? Dacã te-ai îmbãtat, stai mãcar liniºtit ºi nu mai face

tãrãboi !

– Paaaaac!

– Fiiuuuuuu!

– Bummmm!

– Bauuuuuuu!

Se dezlãnþuise al treilea rãzboi mondial. Bãieþii lãsaserã sacii

ºi se minunau de tãrãboiul pe care-l fãcea Dom Pedro.

– Staþi aºa! s-a auzit, din boscheþi, o voce autoritarã ºi

prãduitorii au rãmas încremeniþi.

Trei miliþieni, cu armele în mâini, îi înconjuraserã.

Dom Pedro râdea de se prãpãdea.

– Bãi, bãiete, a zis un zbir, în timp ce îi punea lui Pedro

cãtuºele, în felul tãu eºti un... d-ãia... cum le zice... zi-i sã-i zic...

aha!... un comedian d-ãla! Un artist! De-o juma’ de orã stãm ºi

te ascultãm.

– Ce artist, mânca-þi-aº? s-a revoltat un fur. E un prost care

moare de foame. Iar noi, sã ºtii, cântãm ºi la acordeon ºi suntem

oameni de onoare!

Nu mai ºtiu ce s-a mai întâmplat cu personajul meu, dar e

clar cã lumea asta nu e fãcutã pentru artiºti.

(din volumul în curs de apariþie la Editura Tracus Arte)

Serban Tomsa,,
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Clubul de istorie
Ciprian NECªUÞU

ªedinþa Clubului de Istorie din data de 18 ianuarie 2014 a

marcat intrarea acestuia în cel de al treilea an de existenþã. Numãrul

participanþilor (de aceastã datã, peste 30) a fãcut neîncãpãtor localul

obiºnuit al ºedinþelor Clubului din str. Partizani. La un asemenea

succes „de public” au contribuit cel puþin doi factori: tema ºi

invitaþii speciali.

Tema centralã a discuþiilor a fost oferitã de recentele descoperiri

din spaþiul localitãþii Bolintinul din Vale, spaþiu în care pânã acum,

cu excepþia a douã staþiuni la Malu Spart, nu fuseserã repertoriate

situri arheologice. Ca urmare a acestor noi ºi excepþionale

descoperiri, Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu a contactat specialiºtii Muzeului Naþional de Istorie

a României, care au rãspuns cu un profesionalism ºi o

promptitudine demne de laudã. Dupã efectuarea unei analize

preliminare, pe teren, au fost invitaþi la Clubul de Istorie pentru a

comenta ºi explica pasionaþilor bolintineni cele gãsite. Am avut

aºadar onoarea de a ne bucura de prezenþa arheologilor Cãtãlin

Bem, Eugen Silviu Teodor ºi Mihai Florea care au „aºezat” resturile

arheologice între Epoca Bronzului ºi primul mileniu al erei

creºtine, Cultura Dridu a Evului Mediu Timpuriu. Cele mai

impresionante artefacte au fost reprezentate de un pumnal din

piatrã (descoperit pe malul stâng al Argeºului, în intravilanul

Bolintinului din Vale, de cãtre Nicu Bãnicã) ºi de ceramicã

aparþinând Culturii Cerneahov – Sântana de Mureº (sec. IV),

gãsitã de subsemnatul (Ciprian Necºuþu) pe malul stâng al

Ilfovãþului, lângã pãdurea de la Malu Spart.

Discuþiile iscate ne-au purtat prin lumea Neoliticului românesc,

a sectei bogomilice, a vizigoþilor care, de pe malurile Buzãului au

ajuns tocmai pe ale Nigerului ºi din blonzi s-au transformat în

negri, despre ritualuri de sacrificiu ºi funerare etc. S-a discutat ºi

despre posibilitãþile de valorificare culturalã a excepþionalelor

descoperiri fãcute, concluzia fiind aceea cã lipsa de finanþare

imposibiliteazã, cel puþin pentru moment, orice proiect în acest

sens.

La final a fost prezentat filmul documentar

Bucºani. O zi din viaþa unei comunitãþi neolitice,

realizat de Cãtãlin Bem, conducãtorul ºantierului

arheologic de la Bucºani (jud. GR), de a cãrui

vizionare s-au bucurat: Casiana ºi Nicu Niculescu,

Corneliu State, Dumitru Dumitricã, Floricã Dan,

Marian Grigore, Constanþa Crudu, Sorin Chiva,

Alexandra Rãduþã, Marius Stancu, ªtefan Crudu,

Nicolae Stoica, Constanþa Chiva, Fãnela

Constantin, Eugen Crudu, Nicu Bãnicã, Dumitru

Dumitricã, Gabriel Stegãrescu, Ciprian Necºuþu,

Vasile Grigore, Valeriu Dumitrescu.

Urmãtoarea ºedinþã a Clubului de Istorie a

fost programatã pe 15 martie 2014, zi în care

Bolintinul serbeazã a 581 aniversare de la prima

atestare documentarã. Prin urmare, tema va fi,

cum altfel, Bolintinul, istorie ºi devenire.

Resturi ceramice de la Þeava de gazUltimul vizigot, Ismael Diadie el Kuti

Andreea TRÃISTARU

Într-o zgribulitã searã

de februarie, Muzeul de

Istorie al Municipiului

Bucureºti a gãzduit

primul dintre

evenimentele anului 2014

menite sã celebreze

centenarul naºterii

pictorului Aurel Cojan.

Sufletul acestor

manifestãri, acelaºi care

în 2004 i-a organizat

vizita în România ºi

expoziþia de la ªosea, este

domnul Florin Colonaº,

prins în mreaja creaþiei ºi

personalitãþii pictorului

stins în 2005, la Paris.

Expoziþia, adãpostitã acum de etajul I al Palatului Suþu, adunã

lucrãri reprezentative pentru evoluþia viziunii artistice a lui Cojan

ºi a influenþelor pe care le-a amalgamat. Despre aceasta a vorbit

numerosului public prezent la vernisaj (dintre care am remarcat

pe Alex Leo ªerban, Emil Lungeanu, Cornel Ostahie, Florentin

Popescu ºi încã multe alte personalitãþi din domeniul artei,

literaturii, culturii în general) doamna Ruxandra Garofeanu ºi

amfitrionul evenimentului, domnul Florin Colonaº, care au

surprins aspecte din viaþa lui Conu’ Ricu, despre galeristul sãu

Alain Margaron, despre România ºi Franþa.

Manifestãrile aniversare vor continua, sub bagheta aceluiaºi

neobosit Florin Colonaº, la Anticariatul Unu, în data de 4 martie

ºi la Academia Românã, pe 18 martie 2014, locuri unde ºi revista

Sud va fi prezentã.

Aurel Cojan la
Palatul Suþu

“Arheologul” Ciprian Necºuþu, sãpînd la Þeava de gaz
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Trauma lipsei de prieteni... pe Facebook
PUNCTE CARDINALEPUNCTE CARDINALEPUNCTE CARDINALEPUNCTE CARDINALEPUNCTE CARDINALE

Cristina LUPAªCU

Constantin Bãrbutã,

Mã gândeam la un moment dat cã eu nu primesc atâtea

like-uri cum primesc alþii de pe Facebook. M-am consolat

o perioadã, spunându-mi cã asta nu se întâmplã pentru

cã eu nu dau like-uri decât foarte rar. Apoi mi-am dat

seama cã, uneori, cu mãsurã, ca-n toate în viaþã, ºi

Facebook-ul, ca ºi internetul în general, este bun. ªi ce-

i drept, simt nevoia uneori, de a posta ceva, cã arde o

nerãbdare în mine de a împãrtãºi ceva prietenilor

de pe Facebook. Însã, când postez îmi dau seama

cã lumea nu comenteazã, ca la alþii, cu zecile.

ªi atunci m-am gândit, am analizat... Prietenii

mei, din lumea realã, nu sunt din cei care sã trãiascã

exclusiv pe Facebook, cu excepþia celor care din

asta îºi câºtigã existenþa. Ei trãiesc în verdeaþa,

soarele, ploaia ºi zãpada autentice, nu în cele

share-uite.

Apoi, m-am mai gândit... Sunt sigurã cã oricât

de mult i-a afectat pe unii acest „sindrom”, nu

cred cã existã persoanã care chiar sã se

mulþumeascã numai cu peisajul oferit de imaginea

unui „gadget de poºetã”. ªi atunci, care-i „faza”?

De ce simþim nevoia sã arãtãm totul pe Facebook?

Arãtãm imagini cu noi în drum spre munte, la mare,

în ploaia de afarã (nu cred cã mai e un pleonasm),

cu zãpada vãzutã de la fereastrã... Practic, postãm

lucruri pe care încã le trãim pe viu, din fericire,

pentru a fi „trãite” ºi într-o lume închipuitã. Dar

parcã bucuria, mare ºi adevãratã, vine dupã ce

postãm ºi vedem cã avem un „feed-back”. ªi

atunci, poate, nevoia de a împãrtãºi vine din

nevoia de a primi un rãspuns. Dar, de cele mai multe ori,

în fotografiile postate nu suntem singuri. ªi atunci, mã

întreb, de ce avem nevoie de un rãspuns de dincolo de

cercul de prieteni reali în care ne aflãm?

Regizorul Spike Jonze, în filmul Her, ne-a prezentat o

viziune din registrul „evoluþiei fãrã mãsurã”... Sau prost

înþelese?! Ni se aratã imaginea unei lumi perfecte, în

care ºtiinþa a evoluat pânã în punctul în care sunt creaþi

roboþi cu inteligenþã emoþionalã. ªi observi, la un

moment dat, un puhoi de lume ieºind de la metrou,

aparent fericitã, înveselitã de telefoanele lor cu

inteligenþã emoþionalã. Oamenii sunt împreunã dar fãrã

nicio legãturã între ei. Ajung sã dispere când sistemul de

operare picã, ºi când prietenii lor „sisteme de operare” îi

înºealã ºi-i pãrãsesc. ªi atunci, se refugiazã tot în oamenii

de lângã ei.

Cumva, cred cã prietenii aceºtia virtuali pe care ni-i facem

prin intermediul Facebook-ului ne dau impresia cã suntem

protejaþi. Alungã frica de vulnerabilitate prin faptul cã, deºi

ne expunem peste mãsurã, nu ni se poate face aparent niciun

rãu. În film, personajul principal ajunge sã se îndrãgosteascã

de sistemul sãu de operare, în care descoperã pe „cineva”,

chiar dacã nu are un corp.

Mama mã întreba, la un moment dat, suferind sincer,

de ce noi nu îi facem ºi ei declaraþii pe Facebook?!

Aceastã chestiune era ridicatã pe când ne aflam la numai

câþiva centimetri una faþã de cealaltã, nu despãrþindu-ne

mãri ºi þãri! Am respins isteric aceastã posibilitate dar

simþeam cã nu-mi pot explica exact pentru ce. Pentru cã

mi se pãrea fals? Atât timp cât în realitate nu obiºnuim,

de ce sã o facem pe Facebook?! ªi atunci, m-am mai

gândit puþin. Totuºi, nevoia asta existã. A fost exprimatã,

deci existã. Plânge cu suspine în faþa unui calculator la

vederea declaraþiilor unei odrasle adresate mamei sale.

ªi mama odraslei plânge probabil, tot suspinând, vãzând

de ce sentimente este capabilã odrasla. Dar, tot în faþa

unui calculator. Aceste lucruri nu se întâmplã faþã în

faþã, ci mediat, din faþa sau din spatele, cum vreþi, unor

calculatoare.

În fond, avem nevoie de recunoaºtere pentru cã aºa

suntem concepuþi. În urma unui experiment pe rozãtoare

s-a constatat cã cele stimulate cu electroºocuri au trãit

mai mult decât cele care nu au fost lãsate în pace. Evident,

cel mai mult au trãit cele care au primit atenþie din partea

îngrijitorilor (hranã au primit toate), însã au interacþionat

numai cele electrocutate.

Prin urmare, decât deloc, e bunã ºi socializarea pe

Facebook. Însã, ceva se întâmplã  când constatãm cã

devenim incapabili sã socializãm în afara reþelei cu la

fel de multã uºurinþã cu care o fãceam, poate, cândva.

Mi-a rãmas în minte, în special, un fragment dintr-o

carte pe care o citesc – genial!: „Noi, bãrbaþii ºi femeile,

suntem creaturi ale soarelui. Iubim lumina ºi viaþa. De

aceea ne îngrãmãdim în târguri ºi oraºe, iar satele se

depopuleazã an de an. Ziua, în plina luminã a soarelui,

când peste tot, în jurul nostru, natura e treazã ºi activã,

ne atrag costiºele dealurilor ºi pãdurile de nepãtruns;

dar noaptea, când maica noastrã, Pãmântul, se duce la

culcare ºi ne lasã treji, vai, lumea pare atât de solitarã!

ªi noi, ca niºte copii într-o casã pustie, ne speriem.

Începem atunci sã oftãm ºi sã nu mai putem de dorul

strãzilor luminate de felinare, al glasurilor omeneºti ºi al

pulsului vieþii semenilor noºtri. Ne simþim atât de

neputincioºi ºi de mici în marea liniºte, când pomii, ca

niºte umbre negre, foºnesc în adierea vânturilor de

noapte. În preajma noastrã sunt duhuri ºi suspinele lor

înãbuºite ne întristeazã peste mãsurã. Da, da, sã ne

strângem cu toþii în marile oraºe, sã aprindem rugurile

uriaºe ale unui milion de becuri de gaz, sã chiuim, sã

cântãm în cor ºi sã ne simþim viteji.” (Jerome K. Jerome,

Trei într-o barcã).

Se întâmplã totuºi ceva când începe sã ne fie mai uºor

sã gãsim într-o maºinãrie lucrurile de care avem nevoie.

Poate cã nevoia de psihoterapie a început sã aparã de

când ne este tot mai greu sã gãsim drumul spre noi înºine.

Poate cã asta conduce la lipsa de rãbdare în a-l descoperi

pe cel de lângã noi. ªi poate, într-adevãr, singurãtatea în

aglomeraþia cea mai mare e o consecinþã a fricii de ceva.

Ne e teamã când zãbovim prea mult în prezenþa noastrã

de ce-am putea descoperi ºi nu ne-ar plãcea (sau credem

cã trebuie sã nu ne placã). ªi atunci „ne strângem cu toþii

în marile oraºe, aprindem rugurile uriaºe ale unui milion

de becuri de gaz, chiuim, cântãm în cor ºi ne simþim

viteji”.

Poate cã avem atâta nevoie de „rãspunsul din reþea”

pentru cã nu mai putem percepe rãspunsul în oamenii

din faþa noastrã. Poate cã nu putem vedea impactul pe

care îl avem asupra celor de lângã noi, neintermediat,

neamplificat, din cauza atrofierii instrumentului

percepþiei. ªi atunci postãm fãrâme „artificioase” însã

„perfecte” de viaþã în speranþa cã un „like” din partea

unui „prieten” (cu care în realitate nu suntem prieteni),

din „cartea cu feþe”, ne va confirma iluzoria fericire

instalatã în viaþa noastrã.

Poate cã nu este suficient sã ne mulþumim numai cu

electroºocuri uºoare, neletale, pentru a ne aduce aminte

cã trãim. Putem încerca sã trãim numai cu atenþia celor

lângã care suntem deja. Poate reuºind sã fim suficienþi

pentru noi înºine, vom reuºi sã ne fie suficienþi cei de

lângã noi.

Remarcam ºi

salutam totodatã,

într-un alt articol

cu acest titlu

( T r i b u n a

învãþãmântului,

21 octombrie

2013) câteva idei

p r i o r i t a r e ,

programatice ºi

promiþãtoare anului ºcolar curent, expuse public de

ministrul educaþiei, pe care ne-am permis a le însoþi de

unele sugestii, îndeosebi cu referire la mãsuri necesare,

ameliorative ºi imediate, izvorâte dintr-o lungã

experienþã în domeniu. Cazul petrecut la cumpãna dintre

ani, abuziv, revoltãtor prin vocabularul grosier ºi tupeu

al unei deja foste purtãtoare de catalog, nu a fãcut decât

sã confirme concludent fenomenul de involuþie ºi una

din cauzele fundamentale stabilitãþii ºi valorii. Acest

eveniment, dezolant ºi nedemn, produs într-o instituþie

de educaþie ce va purta nemeritat ºi pentru ani buni

blamul de „fiþe”, induce, consecutiv reacþiilor

descãtuºate ºi universale de indignare ºi dezavuare spre

o realitate mai mult decât alarmantã, aceea cã el

reprezintã, într-o mãsurã suficient de apropiata realitãþii,

doar vârful aisbergului, ºi cã educaþia, unanim

recunoscutã drept fanion în pregãtirea generaþiilor ce ar

urma sa garanteze progresul societãþii, devine un proces

tot mai corodat ºi mãcinat în profunzime. Pe fondul

acestei îngrijorãri întemeiate, lumea ºcolii, conºtiinþa

publicã deopotrivã, a salutat responsabilitatea ºi

fermitatea manifestate de factorii de decizie ºi sociali cu

atribuþii ºi rãspunderi inclusiv în prevenirea ºi

combaterea fenomenului paralizant al corupþiei,

mãsurilor legale dispuse, asigurarea consecvenþei ºi

toleranþei zero. Sunt multiple temeiurile acestui

optimism robust ce reies din seriozitatea ºi atenþia

acordatã stabilirii adevãrului, verificarea de probe, pro

ºi contra, unanimitatea decidenþilor, vizavi de sancþiunea

maximã aplicatã. Prin douã ºi remarcabile apariþii

publice la interval de 24 de ore, ministrul educaþiei,

apolitic ºi cu un salariu de demnitar inferior funcþiei

anterioare, a întârit, cu argumente substanþiale, ceea ce

o þarã întreagã dorea ºi aºtepta: decizia în unanimitate

de înlãturare din educaþie este corectã ºi legalã, ba mai

mult, ministerul va acþiona pentru corectarea

imperfecþiunilor legii, astfel încât nici unul dintre cei ce

au compromis cu vinovãþie misiunea sacrã de educator,

sa nu mai poatã reveni în sistem. Cu aceeaºi determinare

ºi consecvenþã, primul demnitar al ºcolii, profesor ºi

pãrinte, þinând seama de interesul ºi aºteptãrile foarte

mari a reiterat direcþiile ºi demersurile, þintind

consolidarea legalitãþii, moralei ºi disciplinei,

readucerea în mediul educaþional a climatului de

competenþã, care genereazã respect ºi prestigiu, specifice

acestui segment social important ºi complex, deopotrivã

dificil ºi sensibil.

În întregul sistem educaþional, mãsuri anticorupþie

sunt deja în aplicare, interzicerea categoricã a

meditaþiilor cu proprii elevi, ºcolile nu vor deveni

„agenþi economici” ºi nici profesorii „comisionari”,

cadourile de orice fel ºi valoare ce altereazã demnitatea

ºi prestigiul, precum ºi manifestãrile tot mai extinse,

stridente, costisitoare, prilejuite de absolvirea ciclurilor

inferioare, vor fi de asemeni declarate ca ilegale

„fondurile”, reprezentanþii sindicatelor argumentând,

mai complet ºi mai convingãtor faþã de propriile

discursuri cã, învãþãmântul, fiind gratuit în baza

constituþiei, sarcina dotãrii ºcolilor cu tot ceea ce este

necesar bunei funcþionãri revine statului prin autoritãþile

locale. Este un pas important spre ceea ce sugeram

anterior, acela cã ministerul educaþiei, garant al unui

climat educaþional adecvat în toate instituþiile ºcolare,

trebuie sã taie acest nod gordian, interzicând, la o adicã,

prin ordin, orice fond ce are la origine contribuþii bãneºti

ale pãrinþilor. O nota aparte ºi confuzã a expus preºedinta

asociaþiilor nationale de pãrinþi, sugerând ca acestea sã

obþina personalitate juridica ºi sã desfãºoare activitãti

precum... orice firmã, ceea ce constituie o eroare.

Concluzia ce se desprinde din ansamblul evenimentelor

care au tulburat enorm climatul ºcolar la toate nivelele,

este aceea cã, în orice instituþie de învãþãmânt, ministerul

educaþiei este responsabil unic de aplicarea ºi respectarea

Legii învãþãmântului, nimeni nu poate institui reguli de

conduitã care, precum s-a constatat pot avea consecinþe

mai mult decât dãunãtoare. Determinarea, consecvenþa

ºi intransigenþa, consacrate ridicãrii calitative a actului

educaþional, un Cod etic ce va statornici, în sfârºit, norme

de conduitã, clare ºi obligatorii, cu sancþiuni pe mãsurã,

devin repere ºi garanþii ale unei reveniri, treptatã dar

certã, a procesului de educaþie la fireasca normalitate.

Determinare ºi consecvenþã
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Târgul în ianuarie: stare de avarie. La

început de an 2014 târgul a pornit anemic. Într-un anumit

fel este normal. Cu porcul tãiat ºi cu rezerve în cãmãri

(dar ºi cu banii cheltuiþi de sãrbãtori) oamenii nu prea

mai pleacã de acasã nici mãcar pentru miºcare sau sã

testeze pulsul pieþei. Nici negustorii nu catadicsesc sã

batã drumul pentru câþiva clienþi rãtãciþi ºi sã cheltuie

mai mult decât câºtigã. Cei de carne nici pe atât, lumea-

i sãtulã. Poate doar pentru brânzeturi, lapte, fructe ºi

cereale. Sã aºteptãm pânã la pensie cã poate se va mai

înviora.

26.01.2014 – Cod alb de zãpadã ºi legume

îngheþate.
Viscolul anunþat a început de ieri. Drumuri

înzãpezite, circulaþie blocatã. Incinta târgului plinã de

troiene. Doar lângã intrarea spre str. Republicii doi

vânzãtori de cartofi ºi mere (ei oricum stau zi de zi în

aceastã locaþie). Zãdãrnicie ºi încrâncenare de prisos.

Azi lumea cumpãrã de la Mega Image.

2.02.2014 – Cinste lor, curajoºilor!
Administraþia târgului a fãcut culoare prin troiene

pentru primirea celor douã tabere care animã în fiecare

duminicã arena unde se desfãºoarã spectacolul. Câþiva

vânzãtori „înrãiþi” au pãtruns cu greu prin zãpadã ºi au

lopãtat sã elibereze zona de acces (faþã ºi spate) a tarabelor

consacrate sau închiriate pe lung timp. S-au ales cu muncã

voluntarã ºi cu aplauzele mele.

9.02.2014 – Anemic dupã ceaþã densã.
Încã este multã zãpadã pe lângã tarabe. O ceaþã

lãptoasã a afectat circulaþia ºi din nou activitatea

târgului. De data aceasta chiar a deranjat ºi pe

cumpãrãtori, care aveau nevoie de lactate, legume ºi

fructe.

16.02.2014 – În sfârºit, târgul s-a înzdrãvenit!
Vremea s-a încãlzit apreciabil (temperaturi

primãvãratice, pânã la 12°C în zonã). A început ºi plata

pensiilor ºi a crescut cererea. Toatã lumea mulþumitã,

vânzãtorii mai ales. Preþuri normale, acceptabile! Multe

cereale (33 lei/sac 3 duble, pentru orice sortiment). Anul

trecut, pe vremea aceasta erau 45 lei/sac. Cartofi 1,5-2

lei/kg. Mere-super 3 lei/kg, restul de la 1,5-2 lei/kg. Cam

toate legumele cu 2 lei/kg. Am gãsit varzã cu 0,5 lei/kg.

Spanac cu 6 lei/kg (din solar).

23.02.2014 – Intrarea în normalitate.
Zi apropiatã de normal. Toate sectoarele s-au animat.

Au fost ºi câteva maºini cu cherestea. Totuºi, carnea nu

s-a prea vândut (poate duminica viitoare, de lãsatul

secului). ªi nici la sectorul lactate. Au apãrut trufandalele.

Vremea deosebit de cãlduroasã a favorizat dezvoltarea

plantelor în solare. Preþuri cam piperate: salata mare 3

lei/buc, cea mai micã 2 lei/buc. Spanacul 6 lei/kg, foarte

frumos. Legumele la preþuri de circa 2 lei/kg (morcovi,

ceapã, cartofi). Cam aceeaºi marfã la toþi vânzãtorii.

Uniformizare care spune ceva: aproape toþi iau marfa

din en-gros-uri. ªi preþurile s-au cam aliniat. A crescut

preþul la mere: cele mai frumoase cu 4 lei/kg (la sfârºit

au scãzut la 3 lei/kg). Surprizã: cineva vindea rãsad de

salatã la cuburi. În februarie este un record de

„timpurietate”. Sã sperãm la o primãvarã bunã, cu

abundenþã de zarzavaturi ºi cu preþuri mici.

Constantin BÃRBUÞÃ

Un cenaclu literar – Armonia, un cor – Lyra, un Club al

Seniorilor, sunt repere ce ilustreazã convingãtor statura

distinctã ºi importantã a preocupãrilor membrilor

Asociaþiei Pensionarilor din jud. Giurgiu (preºedinte

Marcel Vulcan), prin care dictonul „numai entuziasmul

este viaþã” (Champolion) îºi aflã o strãlucitã confirmare.

Bine gândite ºi aºezate organizatoric, activitãþile ºi

acþiunile culturale ºi nu numai, tonusul personal,

mobilizator ºi generos, solidaritatea, iniþiativa ºi

implicarea, permit identificarea seniorilor giurgiuveni

în zona optimistã ºi frumoasã a vieþii.

Cenaclul literar ºi gazeta Armonii, cu apariþie bianualã

din motive cunoscute ºi din care vã recomandãm câteva

creaþii semnificative, constituie o mãrturie elocventã a

adevãrului cã niciodatã nu este prea târziu spre a-þi

exprima talentul, ideile, sentimentele sau trãirile despre

lume ºi viaþã (Mihaela Pãun, Eminescu la Cenaclu, nr. 3,

2011, p. 12; Ion Gaghii, Dreptate, numai în ceruri, nr. 4,

2011, p. 31, Printre lacrimi mã rugam, nr. 3, 2011, p. 27;

M. Vulcan, Am fost tineri, nr. 4, 2011, p. 41; T. Radan,

Suflete zbuciumate, nr. 4, 2012, p. 23).

Dilema veche, nr. 521, 6-12 februarie 2014,

gãzduieºte foarte multã Ucraina, cãreia nu prea avem curajul a-i

ura ceva: Sã se schimbe?! – Sã nu se schimbe?! Cãci, dacã se

schimbã, se va schimba ceva? Oricum, prea multã pãrtinire în

abordarea destinului „sãracei” Ucraine. Recomadãm articolul lui

Sever Voinescu despre Forþa reformatoare a nostalgiei, despre

Bizanþ, Iustinian ºi Lege, ºi descoperim, totodatã un Cãtãlin

ªtefãnescu mult prea subiectiv pentru a fi pe gustul nostru în

Ridiculomania. Selma Iusuf, excelentã, ca de obicei, cu legendele

urbane despre zãpadã la români. La pagina 16, Matei Martin

construieºte argumente în jurul unui Apel pentru competenþã în

instituþiile publice de culturã, referindu-se la prãpastia dintre

consumul cultural „la þarã” ºi cel de oraº ºi la accesul general al

publicului la instituþiile de culturã.

Reviste, Reviste...

Litere, nr. 1-2 (166-167), ianuarie-februarie 2014 (director

Tudor Cristea, redactor ºef Mihai Stan). Foarte buna revistã

târgoviºteanã oferã ºi de astã datã un sumar bogat. Recomandãm

Occidentul – Jocul viitorului (Magda Grigore) despre recenta

carte a lui Lucian Boia, Brevetul de inventator al poeziei acordat

de Emil Lungeanu lui Costin David (p. 38, 40), Mircea

Constantinescu, Pânã la Lolita, te mãnâncã Sebastian. Excelentã

Tragedia regelui Richard al III-lea în interpretarea lui Horia

Gârbea. Versuri de Daniel D. Marin, Grigore Grigore, Adrian

Agheorghiesei, Savian Mur, Emil Stãnescu. Interesantã

rememorarea lui Ioan I. Ciorãnescu fãcutã de Victor Petrescu.

România literarã; din numãrul 6 (7 februarie

2014) ne-am oprit asupra cronicii semnate de Cosmin Ciotloº la

cartea lui Alexandru Muºina, asupra evocãrii lui Mircea Muthu,

transilvanul, realizatã de Ioan-Aurel Pop ºi asupra incursiunii

fãcute de Grete Tartler în mirifica lume hispano-arabã din Al

Andalus. Citãm privitor la libertatea culturalã a poleitei Franþe:

„Refuzul protejãrii limbilor regionale nu dateazã de ieri, de azi în

Hexagon. El are cauze diverse. Carta Europeanã a limbilor

regionale este aceea care a scos oficialitãþile din inerþie.” (p. 23).

În numãrul 7 (14 februarie) am reîntâlnit foarte buna cronicã

literarã a lui Cosmin Ciotloº, vorbind acum despre cartea lui

Dan Sociu ºi am savurat articolul lui Mihai Zamfir despre

Modelul Ion Pillat. O vizitã a lui Marinetti în Rusia, relatatã de

Leo Butnaru, ne reaminteºte una din viziunile italianului: „Noi

visãm la crearea unui tip extrauman, cãruia îi vor fi distruse

suferinþele morale, bunãtatea, duioºia ºi dragostea – unicele nuclee

care otrãvesc adevãrata energie vitalã, unicii dereglatori ai uriaºei

noastre electricitãþi fiziologice.” Sublim, ca o poezie! Pe ultima

paginã, întâlnim un foarte pertinent punct de vedere privind

condiþia revistelor de culturã ale þãrii (unde se spune principalelor

reviste, definiþie ce face parte din aceeaºi categorie cu poziþia

Franþei în materie de limbi regionale): „Convingerea noastrã este

limpede: revistele acestea sunt instituþii de culturã fundamentale

pentru statul român, pentru identitatea ºi devenirea noastrã ºi ele

nu pot fi lãsate sã funcþioneze la voia întâmplãrii, fãrã sprijinul

statului. Materialul cu care lucreazã ele este limba românã, în

textele literare scrise în limba românã se imprimã ºi se conservã

cel mai bine datele specificitãþii noastre, acelea care ne asigurã

perenitatea. Aºa încât, revistele de culturã trebuie sã aibã protecþia

statului (mai direct, susþinerea financiarã), ca alte instituþii de

culturã româneºti: teatre, muzee, biblioteci, case de culturã etc.

Valoarea acestor publicaþii nu se mãsoarã dupã numãrul de cititori

(ca la Click sau la Libertatea...), ci dupã calitatea literaturii pe

care o gãzduiesc (literatura vie de astãzi este patrimoniul de

mâine).”

Actualitatea literarã, nr. 36, februarie 2014

(director Nicolae Silade, redactor ºef Remus V. Giorgioni). Am

remarcat articolul lui Al. Cistelecan despre Cea neiubitã de

nimenea (Mia Cerna) ºi proza lui Liviu Andrei de la pagina 5.

Versuri de Nicolae Bãciuþ, Coriolan Pãunescu ºi Niculina Oprea.

O surprizã mai puþin plãcutã, pentru care ne cerem iertare cititorilor

noºtri,  este prezenþa unui material publicat ºi în revista Sud

(noiembrie-decembrie 2013). Este, din pãcate, o procedurã pe

care mulþi autori o considerã ingenuã, aceea de a trimite acelaºi

material la mai multe publicaþii ºi sã-l menþinã ºi dupã ce au

primit confirmarea cã va fi publicat. Este o lipsã de respect arãtatã

cititorilor, în primul rând, ºi sperãm, cel puþin în cazul Sud-ului,

sã o evitãm pe viitor.
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Din durere s-a-ntrupat pictura
(urmare din pagina 11)

numai câteva sãptãmâni este din nou internatã ºi pusã într-un
corset de ghips. Un chin
fantastic pentru fiinþa
umanã: sã fii imobilizat la
pat într-o carapace albã.
Pentru un om obiºnuit sã
ducã o viaþã dinamicã,
„rãstignirea” aceasta pe
orizontalã este un adevãrat
blestem. Ziua ca ziua – îºi
ocupã timpul citind
literaturã, filozofie ºi
istorie a artelor. Se
intereseazã cu nesaþ de
opera unor mari artiºti. Dar
noaptea? Noaptea, cu
insomniile ºi cu ochii
aþintiþi în tavan, viseazã
scenarii fantastice, cu
personaje groteºti ºi scene
de groazã, care o duc
uneori la o stare de
epuizare nervoasã. Din

fericire, gãseºte resursele spirituale de a-ºi reveni ºi a depãsi acele
momente.

Au fost destui artiºti care au fost nevoiþi sã suporte supliciul
corsetului. Aº aminti o mare pictoriþã, Lucia Demetriade-Bãlãcescu,
care în lunga spitalizare a
scris ºi a desenat chiar
ilustraþia unor volume ºi, de
asemenea, pe scriitorul
Max Blecher, care a lãsat
literaturii române titluri de
referinþã ºi care a scris o
serie de poezii ºi a desenat
în îndelunga perioadã a
spitalizãrii. Ambii aveau
tuberculozã a coloanei, iar
tratamentul era acelaºi. A
existat ºi o corespondenþã
a pictoriþei cãtre mai tânãrul
confrate într-ale artei,
epistole de un farmec
deosebit, însoþite de
vigniete ºi care aveau fãrã
îndoialã un efect superior
medicamentelor timpului.
Lãsând la o parte exemplul
celebru al pictorului Henri de Toulouse-Lautrec, aº aminti alþi doi
artiºti de-ai noºtri, cu aceleaºi grave probleme ale coloanei: Florica
Apostol (excelentã ilustratoare de carte pentru copii) ºi Gheorghe
Bucãtaru, pictor ºi profesor de mare dãruire.

Dupã experienþa cumplitã a corsetului, Frida este hotãrâtã sã se
dedice artei, renunþând la studiile medicale. Va picta, iar
autoportretul o va captiva pe de-a-ntregul. Viaþa, agitaþia din for

o fac sã-ºi recapete
tonusul. Urmând
exemplul altor tineri se
înscrie în Partidul
Comunist Mexican. În
curând, îl va cunoaºte pe
marele artist, muralistul
Diego Rivera, unul din
cei trei mari maeºtri
mexicani, care au fãcut
din arta lor un manifest
politic de o mare forþã.
Reuniþi în trioul mexican,
completeazã estetic prin
creaþiile lor de mari
dimensiuni marile edificii
ale capitalei mexicane sau
din alte mari oraºe.
Orientarea evidentã spre
stânga a muraliºtilor
mexicani, serveºte
minunat cauza celor din
partid. De altfel,

comuniºtii au avut ca material de propagandã arta monumentalã
(frescã, mozaic, ceramicã) fie în interiorul clãdirilor, fie în exterior,
pe faþade (case de culturã, uzine, spitale). Aceasta artã ºi cântecele
de masã au fost un material propagandistic cu rol major în efortul
de a schimba conºtiinþa omului de rând.

Într-o bunã zi îl roagã pe marele muralist sã-i vadã câteva
lucrãri, mergând chiar la ºantierul unde lucra maestrul. Binevoitor,
coboarã de la înãlþimea schelei ºi fermecat de silueta tinerei ºi
sveltei femei, uitã cã are patruzeci de ani, cã este o namilã de om
ºi începe o idilã, care continuã cu o cãsãtorie cu mari bucurii ºi

depresii, cu divorþ ºi apoi un nou mariaj, cu aventuri de fiecare
parte, dar ºi cu realizãri importante artistice, de prim rang pentru
amândoi.

Secera ºi ciocanul care-i cucerise în egalã mãsurã, începe sã nu
mai fie acelaºi fermecat
simbol, ºi dupã ce Diego
pãrãseºte partidul, Frida îl
urmeazã. Este ºi jocul marilor
scriitori de peste ocean –
Cocteau, Sartre, Éluard. Este
din ce în ce mai sigurã cã
poate trãi îndependent, din
propria-i artã. Îºi va alcãtui o
þinutã vestimentarã cu totul
aparte, evident având ecou în
opera sa. Merg împreunã la
San Francisco, care-i încântã,
mai ales dupã experienþa
vizitei lui Diego în URSS,
unde Stalin îi va tãia aripile
creaþiei, nefiind de acord cu
un proiect al mexicanului. Se
întorc în Mexic, apoi din nou
în SUA, de data asta pentru o expoziþie la de curândul inaugurat
Museum of Modern Art (MOMA), unde Diego va expune creaþia
sa de ºevalet.

Frida are marea dorinþã de a deveni
mamã. Din pãcate, dorinþa se
transformã într-o mare suferinþã,
amplificatã pe plan psihic. Va pierde
mai multe sarcini ºi cu toate eforturile
nu va reuºi nici în viitor.

În aceasta perioada americanã, frida
va picta un singur tablou, în 1933,
„Rochia mea este atârnatã acolo”.
Diego, dupã o serie de comenzi ºi mulþi
bani câºtigaþi dar la fel de repede
cheltuiþi, va picta douã panouri pentru
Cartierul General al troþkiºtilor. Peste
putin timp, în viaþa Fridei va intra ºi
Lev Troþki, aflat acum peste Atlantic,
în Norvegia. Troþki a aderat la miºcarea
bolºevicã, prin 1917. Dupã venirea la
putere a acestora a devenit omul „forte”
(Comisarul Poporului) în domeniul
externelor, iar apoi trece la apãrare,
creînd „Armata roºie”. Dupã moartea lui Lenin, este dat afarã din
partid ºi apoi expulzat. Doctrina lui era „revoluþia permanentã”.
La Casa Azul va fi pusã la dispoziþia marelui revoluþionar. Aici va
fi un punct de întâlnire a multor intelectuali. Între Frida ºi Troþki
se înfiripã o idilã care capãtã amploare.
Pe de altã parte, Diego nu este deloc un
sfânt. Are numeroase amante, pe care le ºi
imortalizeazã în frescele sale. dar, viaþa
continuã într-un ritm alert. Frida, cu toate
suferinþele ei mai are ºi alte relaþii
amoroase, dar ºi alte suferinþe fizice: o
apendicitã, dureri acerbe la picior ºi un
nou avort. Dorinþa de a avea un copil este
copleºitoare ºi de aceea nu se dã în lãturi,
de la nimic, spre a-ºi realiza visul
maternitãþii.

Dacã facem un salt peste ocean, vom
gãsi în Europa acelor ani o femeie
frumoasã, cultivatã ºi extrem de talentatã,
ale cãrei aventuri galante sunt celebre.
Este vorba despre Tamara de Lempicka,
superba rusoaicã-polonezã, ale cãrei
lucrãri de picturã cuceresc publicul ºi care
culmea... în amurgul vieþii ºi al gloriei, se va stabili în Mexic, iar
cenuºa sa va fi aruncatã pe binecunoscutul Popocatepetl.

Forþa de creaþie a Fridei este din ce în ce mai dramaticã. Face în
continuare autoportrete în a cãror vigoare se regãsesc amprente
ale reminiscenþei durerii. Marele Breton, venit în Mexic cu prilejul
unui turneu de conferinþe, o cunoaºte pe Frida ºi opera ei, se
declarã entuziasmat ºi exclamã: „Arta ei este asemenea unei panglici
frumos înnodatã împrejurul unei bombe”. Breton se întâlneºte în
casa lor, unde va locui, cu Troþki ºi vor redacta împreunã un
manifest al unei arte revoluþionare independente. Frida, capãtã
invitaþia din partea galeristului Levy de a avea o „personalã” la
New York. Cunoºte personalitãþi ºi de ce nu, glorie. Este curtatã
de galeriºti. Se simte bine. Apoi face o vizitã la Paris, un fel de
rãspuns al vizitei lui Breton în La Casa Azul. De fapt, schimbã un
cartier general al troþkiºtilor cu altul, de partea cealaltã a oceanului.
Este complet decepþionatã de faptul cã la sosirea ei tablourile nu
erau scoase din vamã ºi la nervi spune lucruri grave la adresa
acestui „Papã” al suprarealismului: „Idiotul de Breton, nu se
strãduise sã le scoatã”. Pânã la urmã totul se va rezolva prin
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Ultima...

amabilitatea acelui etern factor coagulant al suprarealismului,
Marcel Duchamp. În plus, locuinþa amfitrionului sãu nu prezenta

pentru ea cele mai bune condiþii igienice. dar ce
conteazã toate acestea atunci când ai posibilitatea
sã cunoºti personal zeii: Eluard, Kandinski, Picasso,
Miro, sau creatoarea de modã Elsa Schiaparelli.

Rãmâne credincioasã crezului sãu artistic.
Realitatea este cea pe care o redã ºi nu visele.

Din nou dureri de coloanã. Face diferite
tratamente. În timpul acestor crize îºi va tãia pãrul
ºi ce putea urma? Un autoportret cu pãrul tãiat.
Apar decepþii din ce în ce mai dese. Compensarea:
alcool ºi droguri... Dezintoxicare. Divorþ de Diego
cel adorat ºi adulat pentru arta sa. Dupã o prima
tentativã de asasinat, pânã la urmã Troþki este
omorât de un tip pe care Frida l-a cunoscut. Este
arestatã la Paris, interogatã, tracasatã ºi scoasã pânã
la urmã din cauzã. Apoi, o nouã expoziþie la Julien
Lévy ºi nenumãratele insistenþe ale lui Diego
Rivera pentru reluarea mariajului ºi totul reîncepe,
dupã un an de la divorþ.

Deºi, participã cu lucrãri la marile expoziþii, inclusiv la
Expoziþia Internaþionalã a Suprarealismului, First Papers of
Surrealism (New York, 1942), va critica evenimentul. „Pentru

mine reprezintã o manifestare
decadentã a artei burgheze. O
deviere de la acea artã adevãratã
pe care poporul o aºteaptã de la
artist”.

Filozofia de viaþã o va transmite
ºi elevilor sãi, de la ºcoala de
picturã, unde va funcþiona câþiva
ani ºi unde va fi colegã cu alþi artiºti
importanþi. Scoate elevii din
mediul închis al atelierului, în
exterior. Este o nouã formã de
plain-air, în care rolul social este
firul roºu al creaþiei. Frida este în
fond o veritabila militantã.
Imboldul ei: „Sã ieºim în stradã!”,
are ºi conotaþii sociale ºi politice
deloc de neglijat.

O nouã perioad ã de suferinþã a
coloanei. Spital, chinul imobilizãrii

la pat, din ce în ce mai accentuat. Un nou corset, dupã o nouã
operaþie de grefoane aplicate vertebrelor. Analgezicele nu mai
ajutã. Este nevoie de morfinã, iar asta va conduce la o dependenþã
ulterioarã. Haz de necaz, îºi va picta gipsul corsetului, dar îºi va

face ºi un autoportret bust cu corset.
Marcel Duchamp va expune un tors
de manechin cu corset, care ºi la
recenta expoziþie de la Paris,
„Suprarealism ºi obiect”, are un rol
important într-una dintre vitrine.

Boala nu o þine departe de viaþa
politicã. Va fi reprimitã în partidul
comunist (1948) ºi va milita,
adunând iscãlituri pentru Congresul
de la Stockolm, împotriva
experimentelor atomice din insulele
arhipelagului Bikini.

În 1953, deschide o expoziþie la
Muzeul de Artã Contemporanã din
New Mexico, unde este adusã
imobilizatã, în patul cu rotile.

Înfocatã militantã cum a fost
întreaga viaþã, va participa la un
miting comunist, alãturi de Diego.

În scaunul rulant, va purta o pancartã cu un porumbel al pãcii.
Acest simbol al puritãþii ºi-a luat zborul ºi o datã cu el a plecat,

la numai 47 de ani ºi Frida...
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