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Lumina lunii

Florentin POPESCU

Am citit despre...

Scriitori, în viziuni grafice (V)

de Ion Pillat

Lumina lunii pline alunecã în casã.

Toþi înecaþii nopþii ºi-nalþã în oglinzi

Ca-n ape faþa albã ºi iar la fund o lasã

Când, luna ca sã iasã, obloanele le prinzi.

ªi iat-o ºi mai albã, tiptil ca o pisicã

Se suie pe burlane, pãtrunde prin fereºti,

Sãrutã lung ºi ochii închiºi ºi gura micã,

ªi cea mai tãinuitã iubire n-o fereºti.

Dar, pãrãsind oraºul, rãzbate pe câmpie,

Se scuturã deodatã de praf sã n-o mai vãz,

Mãsoarã iepureºte pãduri, livezi, moºie,

Ciulind urechi de raze prin verdele ovãz.

Eveniment editorial: “Metamorfozele unei comunitãþi. Bolintinul ºi
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OAMENI DE

LÂNGÃ NOI

Viorica ºi Gheorghe Iacob

Vasile GRIGORESCU
Editorial Speranþe

În numãrul trecut al revistei noastre, scriind despre unul dintre cei mai mari graficieni
contemporani, Silvan Ionescu, promiteam sã ne oprim ºi asupra unor portrete de scriitori ºi
artiºti, realizate de acesta ºi în mare mãsurã intrate în conºtiinþa lumii culturale, devenind
totodatã de referinþã.

 O facem acum, având la îndemânã albumul pe care Adrian-Silvan Ionescu, fiul marelui
artist, i l-a editat în 2011 la Institutul Cultural Român.

Aºadar, deschidem albumul ºi ne oprim la capitolul Literaþi. Cel dintâi portret este al lui Tudor
Arghezi – o acuarelã de 34,9 x 25 cm. O figurã conturatã din linii negre (rama ochelarilor), violete
(conturul capului), verde (partea lateralã, cea aflatã în luminã, a chipului). Aceeaºi culoare contureazã
buzele ºi zona umbritã a obrajilor, în timp ce de cealaltã parte un galben portocaliu urmãreºte
trãsãturile feþei de la frunte ºi pânã la gât. În ansamblul ei imaginea sugereazã o forþã, o anume
rigiditate ºi – prin toate la un loc – o mare personalitate. Într-un „tuº”, realizat la 15 iulie 1967, semnat
ºi purtând menþiunea „în dimineaþa când am aflat cã a murit Arghezi” reia, în linii mari, conturul
acuarelei de mai înainte. Nu este singura ipostazã în care a fost imortalizat autorul „Cuvintelor
potrivite”, fiindcã într-un desen din 1962, în tuº, marele poet apare vãzut din profil – un bãtrân parcã
nedumerit de locul în care se aflã; în josul desenului, abia sugeratã, apare mâna poetului þinând
bastonul – pesemne aluzie la cartea lui „Cu bastonul prin Bucureºti”.

Silvan Ionescu – artist care nu fãcea portretul oricui – s-a orientat îndeosebi cãtre marile
personalitãþi ale vremii lui, mai ales ale celor care ºi din punct de vedere pictural sau grafic erau

„Sudiºtii” au avut un început de varã tumultos, fiind implicaþi într-o serie de manifestãri culturale
ce le-au pus la mare încercare resursele ºi capacitãþile organizatorice. Marele eveniment editorial
reprezentat de apariþia lucrãrii „Metamorfozele unei comunitãþi. Bolintinul ºi neamurile lui” a demonstrat
cã românii iubitori de culturã formeazã o familie puternicã, care ºtie sã-ºi coaguleze energiile ºi sã
sprijine recunoaºterea meritelor unui proiect valoros despre care, în Amfiteatrul „I. H. Rãdulescu” al
Academiei Române, o mare personalitate a României contemporane, academicianul Rãzvan
Theodorescu, mãrturisea cã „Sunt absolut extaziat!”. Mulþumim tuturor acelora care ne-au fost
alãturi, demonstrându-ne astfel cã sunt prietenii de care avem nevoie ºi pe care ne putem sprijini.

Pãstrând discuþia în atmosfera lucrãrii mai sus amintite, vã împãrtãºim cã am fost destul de
uimiþi sã constatãm cã cei mai interesaþi, atât din punct de vedere al exemplarelor achiziþionate, dar
ºi al reacþiilor, au fost românii/bolintinenii din emigraþie, din Europa sau Canada, SUA ºi Australia
chiar. Avantajul Internetului, desigur, dar ºi al democraþiei.

Legat de acest aspect, al „împrãºtierii” românilor în cele patru zãri, o altã sursã de mirare ne-a fost
oferitã de o coincidenþã din categoria „viaþa bate filmul!”. În mijlocul manifestãrilor ce aveau ca
subiect principal „Bolintinul ºi neamurile lui”, a sosit vestea – ce a ocupat câteva zile micile ecrane –
cã pe 16 iunie 2019, în oraºul german Görlitz, a fost ales ca primar românul Octavian Ursu.
Coincidenþa face cã între „Bolintinul ºi neamurile lui” ºi primarul Octavian Ursu sã existe o legãturã
cât se poate de directã, cãci jumãtate din rudele ºi strãmoºii acestuia se regãsesc în aceastã carte. De
ce doar jumãtate? Fiindcã dumnealui este bolintinean doar dupã mamã ºi cu o vechime de cel puþin
douã veacuri în localitate, atât cât am reuºit sã coborâm de-a lungul acestei spiþe de neam.

Mergem mai departe ºi vã spunem cã o rudã rãmasã acasã a aceluiaºi primar, nepot de vãr de-al
doilea mai precis, a avut curiozitatea sã-ºi afle profilul genetic ºi, apelând la o firmã de profil, dupã
analiza ADN-ului i s-a oferit urmãtorul rezultat: „balcanic 56,1%, grec ºi sud italian 33,4%, evreu
ashkenazi 3,9%, finlandez 2,7%, altele 3,9%”. Existã o singurã definiþie pentru acest amalgam:
EUROPEAN ºi sunt convins cã aceeaºi schemã geneticã o vom întâlni la mai toþi vecinii noºtri.

Pentru cineva cât de cât cunoscãtor al trecutului, este surprinzãtoare absenþa de aici a ADN-ului
cu origini asiatice: mongolii, turcii mai vechi, adicã pecenegii ºi cumanii sau mai noi, adicã
otomanii ºi, parafrazându-l pe Antonio Machado, nici mãcar una „gota de sangre gitano”, populaþie
tot asiaticã, alãturi de care convieþuim de câteva sute de ani.

Altfel, ce mai aflãm din paginile revistei? Cã un foarte priceput afacerist, Calouste Gulbenkian, de
naþie armean ºi cetãþean otoman/turc, dupã ce ºi-a petrecut o bunã parte a vieþii în Franþa ºi Anglia, la
final a decis cã de fapt el este portughez ºi a donat acestui popor strânsura unei vieþi îmbelºugate. Iar
despre Alexandru Negrescu, român de bunã seamã, aflãm cã numele sãu – Negresco – a devenit o
„marcã înregistratã” a oraºului francez Nisa, cãruia îi aduce renume ºi un profit considerabil.

Aºadar, românul Negrescu a decis cã este francez, armeanul Gulbenkian cã e portughez,
„bolintineanul” Ursu german... Am zice atunci cã apartenenþa la o naþie a fost ºi este mai mult un
act de voinþã, decât unul ce þine de moºtenire, unul subiectiv, iar la momentul optãrii pentru o
identitate sau alta, „bagajul” cultural cântãreºte mai mult decât cel genetic.

Metamorfoza identitarã este un fenomen care la români, odatã cu dobândirea libertãþii de miºcare ºi
dezvoltarea noilor tehnologii informatice, a cãpãtat proporþii „biblice”. Chestiunea ar trebui sã stârneascã
îngrijorare ºi sã preocupe oricare persoanã responsabilã ºi mai ales pe cei cu funcþii de conducere în Stat.

În acelaºi timp însã, sunt unele motive de speranþã. Faptul cã bolintinenii ce locuiesc în afara
României au fost ºi sunt mai interesaþi de un proiect precum „Bolintinul ºi neamurile lui” decât
„rãmaºii”, dovedeºte cã „bagajul” cultural atârnã încã greu în definirea identitãþii lor. În aceeaºi
categorie intrã atitudinea civicã a „diasporei”, cea jignitã crunt de unii politicieni, în privinþa mobilizãrii
la momentul votului sau al adoptãrii unor decizii importante privitoare la devenirea þãrii noastre.

Ei sunt români ºi încã simt româneºte. Altfel va fi atunci când copiii lor îºi vor pune problema
identitãþii ºi nu cred cã noi sau reprezentanþii noºtri suntem pregãtiþi sã-i îndrumãm în dificila
alegere. La Bolintin sau aiurea...
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Timpul regãsirii
„Accelerarea istoriei”, proces ce caracterizeazã

ultima perioadã de timp, aduce cu sine schimbãri
de anvergurã.

În ce priveºte spaþiul nostru (de periferie, însã
european) poziþionarea în faþa noului mers al lumii
are douã faþete: una de un conservatorism specific,
cealaltã deschisã progresului celui mai radical.
Aceste poziþionãri antagonice se înfruntã în mod
caricatural, una încercând sã imite un Orient
„particular” (etnicism de secol nouãsprezece, apel
la tradiþii muzeale ce se doresc aduse în viaþa
curentã, o formã de interpretare a istoriei în care se
pune accentul pe victimizare ºi exaltarea moºtenirii
spiritual bizantine, reticenþã la orice formã de
schimb cultural), alta un Occident „impersonal”
(cetãþean universal, fãrã origini ºi identitate clarã,

îmbrãþiºând pânã la adoraþie orice concept, din partea oricui, doar sã fie „în trend” ºi în
limba englezã, fãrã niciun interes pentru istorie, mare consumator de „tehnologie de
socializare”). Uneori, din interes politic sau mercantil, aceste abordãri se amestecã
dând naºtere unei duplicitãþi ce devine caracteristica principalã a unei lumi cu metehne
orientale reambalate într-o formã occidentalã. Astfel apar lideri de carton în domenii
din cele mai diverse, care, pentru a se impune ºi menþine apeleazã la manipulare ºi
„pavlovizare” media la un nivel dintre cele mai grosolane, ca ºi la cultivarea unei
atmosfere de aparentã bunãstare produsã de meritele imaginare ale celor ajunºi la
„butoanele” societãþii.

Anatol E. Baconsky (1925-1977) cu rãdãcini într-o familie de preoþi a fost un poet,
eseist ºi traducãtor nãscut ºi având o formare primarã în Basarabia, la Chiºinãu, dupã
care date fiind circumstanþele istorice urmeazã studii superioare la Cluj. În acest oraº
este membru fondator  ºi director al revistei „Almanahul Literar” (ulterior “Steaua”)
unde reuºeºte sã impunã o poezie modernã ºi racordatã la lirica europeanã în plinã
epocã proletcultistã, dupã ce anterior fãcuse concesii. Pãrãseºte apoi urbea transilvanã
ºi se mutã la Bucureºti, unde desfãºoarã o intensã activitate scriitoriceascã (îi este
interzis un roman distopic pe care îl tipãreºte în Germania), mai ales ca traducãtor,
aducând în prim plan marea poezie a lumii, în special occidentale. Cãlãtoreºte mult,
fiind în epocã un cosmopolit ºi un autor ce sprijinã tinerii care îl priveau drept un
maestru autentic. Moare la cutremurul din martie 1977. Dupã episodul concesiv iniþial,
Baconsky va scrie o poezie modernã la limita suprarealismului, utilizând adesea un
ton meditativ ºi elegiac în cheie blagianã. Lirica sa este unanim vãzutã drept una care
deschide calea generaþiei ºaizeci readucând în prim plan valorile estetice: „Ar fi fost sã
te uit ori sã-mi spun/ cã-ntâlnirile noastre n-au fost decât visul grãdinii aceleia/ cã
volutele sânilor tãi nu erau decât umbletul lunii prin apã/surprins de un tânãr// Dar
vara de câte ori trece ºi tremurã-n zare/ din nou bãnuindu-se toamna cu capul tãu roºu/
vãd iarãºi nisipul acela vãd iarãºi cum pleci ºi strigã/ strigã pierind în Septembrie
mâinile tale” (Vara târzie)

Tot rãdãcini dincolo de Prut are ºi Leonid Dimov (1926-1987) care debuteazã la vârsta
de patruzeci de ani (dupã ce începe ºi abandoneazã, pe rând, nu mai puþin de cinci
facultãþi) ºi la aproape un deceniu de la aventura colegilor de generaþie de la „Steaua”,
fiind unul dintre fondatorii (alãturi de prozatorul Dumitru Þepeneag) grupului oniric.
Era un grup ce dorea sã dezvolte un curent estetic în continuarea suprarealismului ºi îºi
propunea o exploatare literarã a visului. Lipsa de aderenþã la cotidianul epocii face ca
grupul sã fie repede interzis, iar unii din membrii sãi sã aleagã exilul. Cu minime concesii
ºi o retragere din zona vizibilã, Leonid Dimov îºi scrie mai departe opera. Importantelor
influenþe barbiene, dar ºi argheziene, li se adaugã o construcþie barocã, o finã ironie ºi o
inventivitate debordantã. Poezia sa posedã o mãiestrie în utilizarea limbii ºi o sonoritate
specificã, cu iz oriental, plus o asimilare livrescã mereu proaspãtã. Mulþi afirmã cã el este
primul nostru poet postmodern, iar astãzi lirica sa prezintã o mare atracþie pentru tinerii
poeþi. „Cum nasc apoi nãluci în cavalcade/ Gonind uºor spre porturi sidefii/ Spre specii
calde, populând estrade/ La circul interzis pentru cei vii// Nu mã lãsa, de umeri mã
cuprinde/ ªopteºte-mi vorbe clare, sã-nþeleg/ Ori ºuierã preziceri ºi colinde/ Sã fie iarnã
pentr-un ev întreg. (Sã fie iarnã)

Anatol E. Baconsky ºi Leonid Dimov au oferit culturii româneºti de la mijlocul
secolului trecut câte o propunere liricã ce a ieºit din cadrul epocii, încercând o înnoire
bazatã pe o forma mentis occidentalã unul, orientalã celãlalt. Ambii reuºesc sã
reinventeze domeniul fãcând apel la reconsiderarea valorilor estetice. Opera lor poate
fi un îndemn de a iniþia un timp al regãsirii cu moderaþie ºi responsabilitate faþã de
trecut ºi mai ales pentru viitor, utilizând instrumentele prezentului.

Alexandru Cazacu

circumscrieri
pretexte

Gabriel Dragnea

Atât de mult ne-am obiºnuit sã trãim în întuneric,

sã ne iubim viaþa alãturi de umbre, sã zâmbim ºi sã

zidim pe întuneric încât, atunci când ne întâlnim cu o

luminã, cât de firavã, ori nu o vedem, ori nu o

recunoaºtem ºi fugim de ea îndepãrtând-o! Prea puþin

s-a vorbit despre acest tânãr poet, pentru care destinul nu a avut sã-i ofere decât 21

de ani, dar plini de vise ºi poezie! Multã poezie!

S-a nãscut în Brãila pe 23 martie 1970 ºi, la numai 11 ani obþine un premiu pentru

poezie la revista „Cronica”, revistã care îi marcheazã ºi debutul poetic. A publicat în

reviste literare precum Amfiteatru, Contemporanul ºi Luceafãrul. Ronald Gasparic,

cãci despre el este vorba în acest in memoriam, nu a avut timpul necesar pentru a

demonstra ce poate face cu harul care i s-a dat. În 1992, la lansarea postumã a primei

lui cãrþi, „Plâns la zâmbetul meu”, despre tânãrul poet ucis cu bestialitate pe strãzile

Brãilei poetul Cezar Ivãnescu mãrturisea faptul cã este „unul dintre acei tineri români

care a fost înzestrat cu geniu, care ar fi putut sã devinã un nume celebru în ºtiinþã sau

în literaturã. Aºa cum spunea ºi Cãlinescu despre Mihai Eminescu, cã a lãsat doar

firimituri din ceea ce ar fi putut sã fie opera eminescianã, aºa a lãsat ºi acest tânãr de 21

de ani, niºte firimituri ale spiritului sãu împrãºtiate pe caietele de cursuri sau pe

diferite cãrþi.”

Într-adevãr, citindu-i poemele vom observa un stil autentic, propriu, plin de

metaforã, un vers surprinzãtor, pe alocuri ºocant care nu ne lasã pe noi cititorii sã

intuim cã în spatele acestor gânduri, bine construite poetic, se ascunde un tânãr

aparþinând anilor 90, student al Facultãþii de Electroenergeticã din Iaºi. Concret:

„Voi ºtiþi cã suntem/ De cînd s-a sfârºit zborul/ ªi-au început umbrele sã zboare prin

vânt?/ Nu e aºa, am spus/ Nu e aºa, am strigat/ Noi suntem de demult/ De demultul

în care copiii/ Purtau braþele în inimã.” (De când?, din volumul postum Plâns la

zâmbetul meu) Sau „Am cãutat iarba prin roua/ Ce pusese stãpânire pe dorul din

mine/ ªi sufletul meu mi se curbase/ Asemeni unui spaþiu plâns.// Pe afarã mi-

aleargã fãrã trup/ sufletul tãu/ Îngândurat cã nu-s decât/ un înger cu aripi de pamânt.”

(Între nord ºi neplâns, din volumul Universul oblic). Deºi tânãr, în majoritatea

poemelor sale este urmãrit permanent de ideea morþii, idee care devine centralã, un

laitmotiv clar, mai ales în paginile celui de-al doilea volum postum, „Universul

oblic”, publicat în 1995 la Ed. Princeps din Iaºi. Este un poet care nu ºi-a diluat

versurile, ºtiind unde sã se opreascã pentru a nu afecta mesajul clar, profund, percutant:

„Nu lãsaþi lacrimile sã cadã/ pe aripile fluturilor/ aºa cum zãpada cade/ pe aripile

pãmântului,/ pentru cã fluturii/ neºtiind sã vorbeascã,/ neºtiind sã cânte,/ nu vor

alina durerea voastrã, cu aripile lor ude/ pe muzica/ cuvintelor/ durerii voastre./ Nu

lãsaþi lacrimile sã cadã/ pe poeziile poetului/ pentru cã el,/ poetul,/ va crede cã

poeziile plâng/ iar poeziile/ poeziile poetului/ nu plâng niciodatã.” (Nu lãsaþi, din

volumul Universul oblic).

Din pãcate, acesta este încã un exemplu de joc nedrept al sorþii, în care un om

înzestrat de divinitate cu un talent fantastic, un tânãr cu un potenþial enorm este

situat, prin indiferenþã, la periferia literaturii. Din nou, versurile sale ne demonstreazã

cã realizatorii clasamentelor în poezie ºi prozã, aceia care gireazã cu bani publici

pentru texte scrise pe genunchi, pe sub mese de club sunt poziþionaþi eronat între

parantezele acestei ecuaþii literare, în care ar trebui sã conteze doar valoarea textului:

„În trei puncte stãtea sprijinit/ Sufletul meu./ A cãzut o stea/ ªi a mai rãmas agãþat în

douã puncte/ Sufletul meu,/ A mai cãzut o stea/ ªi am ramas aproape eu./ Iar când se

va stinge/ Ultima fãrâmã de iubire/ Sufletul meu va zbura.” (Eu, din volumul Plâns

la zâmbetul meu).

Dar, despre cine stabileºte ierarhiile ºi care sunt condiþiile care trebuie îndeplinite

pentru a urca între marile paranteze ale poeziei româneºti, într-o scrisoare viitoare!

Aºadar, sã ne bucurãm cât putem de existenþa celor care fac poezie, muzicã, de

actori, de cei care deseneazã poezia în dans sau picturã... Sã ne apreciem creatorii,

mai des decât sã privim crucile lor care ne amintesc cã ei au trãit printre noi! Spun

ºi eu, aºa cum au mai spus-o ºi alþii, atunci când s-au referit la poeþi tineri, dispãruþi

prematur de pe scena lumii, precum Labiº sau, de ce nu, Cãtãlin Bursaci, Daniel

Turcea sau Virgil Mazilescu: ce poet mare ar fi fost bãiatul ãsta!

Ce poet mare ar fi
fost bãiatul ãsta!
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(urmare din pag. 1)

Am citit despre...

Scriitori, în viziuni grafice (V)
mai expresive ca figurã, sugerând complexitatea omului ºi – de
ce nu? – interiorul, psihologia acestuia, racordatã, fãrã îndoialã,
la operã.

Din acest punct de vedere Bacovia a reprezentat pentru artist
modelul de excepþie, deoarece figura celui care ne-a dat „Plumb”-
ul ºi „Scânteile galbene” i-a sugerat lui Silvan Ionescu mai multe
portrete (nu mai puþin de ºase sunt reþinute ºi în albumul despre
care vorbim, deºi nu este exclus sã fie chiar mai multe, probabil
pãstrate azi în arhiva familiei). Prima imagine bacovianã este o
acuarelã (29,5 x 28,8 cm) în care poetul, cu o barbã proeminentã,
mult împinsã înainte, apare cu ochii închiºi, cu sprâncene conturate
din doar câteva linii, aºijderea mustaþa. Este interesant cã artistul
a reþinut figura poetului în câteva culori închise, tonalitãþile acestea
sugerând, desigur, ceva din atmosfera poeziilor bacoviene. Al
doilea portret (un pastel de 33,5 x 21,7 cm) ne aratã un Bacovia
strâns în sine, parcã ar fi lângã un perete, ferindu-se de ceva sau
de cineva, poate de ploaie, cine ºtie. Culorile, de asemenea, sunt

tot sumbre: un albastru cenuºiu, un negru amestecat cu brun, în
genere un fond întunecat ºi trist. Într-o acuarelã, guaºã artistul a
reþinut doar capul scriitorului – unul de bãtrân obosit, cu mari
cearcãne roºii în jurul ochilor, cu pleoapele aproape închise, totul
sugerând un fel de damnare sau de resemnare în faþa sorþii. Într-
un tuº ºi apoi într-un pastel mai vedem ºi un Bacovia hieratic,
scheletic aproape, parcã venind din altã lume…

Ceva mai încolo în album un alt mare scriitor care a constituit
un model aparte pentru Silvan Ionescu a fost Ion Barbu. În
primul dintre portrete, realizat în creion, poetul este vãzut la o
masã (probabil la Capºa, unde se ºtie cã-ºi fãcea veacul înainte
de a merge la Facultatea de matematicã, unde era profesor), din
profil, cu mâna dreaptã scriind ceva, în vreme ce alãturi îl aºteaptã
ceaºca de cafea. În desenul urmãtor, în totul abstracþionist, au
fost reþinute de la model doar câteva elemente definitorii: chelia,
un ochi ºi mustaþa. Într-o a treia reprezentare autorul poemului

„Dupã melci” este vãzut ceva mai realist, poate chiar exagerat de
realist în comparaþie cu portretele de mai înainte: un bãtrân
încotoºmãnat cu un palton grena, cu gâtul înfofolit într-un fular,
se sprijinã cu mâna dreaptã într-un baston, iar pãlãria abia îi
acoperã bogãþia de plete ce îi iese pe sub cozoroc.

În alte douã acuarele poetul-matematician a fost surprins
vãzându-i-se doar capul în douã ipostaze ce par a înfiora la prima
vedere; în cea dintâi nu i se vede decât bastonul þinut cu mâna
stângã, în vreme ce deasupra unei mari mustãþi, flancatã de o
bogãþie de plete se vãd doi ochi albaºtri, larg deschiºi, venind
parcã de undeva de sus, din câmpia largã a unei calviþii. În cea de
a doua imagine poetul-matematician a fost eternizat vãzut din
profil. Coama leoninã ºi mustaþa bogatã, pe oalã, surprind imediat,
ca ºi ochiul drept – cel cu care poetul pare a privi cãtre ceva care-
l nemulþumeºte. Mâna îndoitã sub bãrbie sugereazã ideea cã
modelul abia îºi poate stãpâni nerãbdarea faþã de ce aude (sau
vede?) în faþã.

Culorile ambelor portrete au vigoare ºi dinamism, dând
impresia de ceva viu, în miºcare, neliniºtitor pentru cei din
apropiere…
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Nicolae Dan
Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Am primit – Doamne, ce dar

frumos înainte de Rusalii! –

primele douã volume ale

proiectului Bolintinul ºi

neamurile sale , adicã

Metamorfozele unei comunitãþi,

realizate de colectivul coordonat

de fratele nostru Vasile

Grigorescu, cãruia i se adaugã

ªtefan Crudu, Marian Grigore

ºi Ciprian Necºuþu. ªi mai are în

spate Vasile Grigorescu o elitã a

oraºului Bolintin Vale, Asociaþia

pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu.

Mulþumind tuturor celor care l-au sprijinit, directori de arhive,

oficialitãþi ale Bolintinului care au inclus lucrarea în bugetul

localitãþii, acest om cu totul deosebit, Vasile Grigorescu, istoric

de vocaþie ºi patriot român de cea mai bunã tradiþie, nu uitã sã-i

mulþumeascã fiului sãu, Dinu ªtefan Grigore, care, doar câþiva

ani având, i-a îngãduit tatãlui sãu sã-i jertfeascã din timpul

copilãriei, trãind pentru aceastã operã. Gest superb pentru un

bãrbat care, alãturi de prietenii lui, de neamurile lui, de neamul

lui, a construit o carte rarã, ca o biblie a aºezãrii de lângã Bucureºti,

în „furca de argint” a Argeºului ºi a Sabarului. Nu mã aºtept sã

recunoascã prea mulþi concetãþeni ce au fãcut Vasile Grigorescu

ºi echipa lui pentru Bolintin. Epoca bronzului a trecut de mult.

Nu se mai ridicã statui, nu se mai acordã

recunoºtinþã pentru fapte bune ºi mai ales pentru

mari fapte de culturã. Timpul se mãsoarã în afaceri

profitabile, în mitã grasã plasatã unde trebuie, în

pile politice care întunecã meritocraþia ºi

promoveazã mediocritatea, tupeul ºi demagogia.

În faþa acestei „cabale a încornoraþilor”, cum

zicea un poet genial, eu nu pot sã lupt cu armele

logicii. Nu pot decât sã zidesc o placã de admiraþie

pentru oamenii adevãraþi, atâþia câþi mai sunt, care

muncesc nebuneºte ºi dau chip ideilor lor,

imaginaþiei lor, iubirii lor.

Cartea acestor bolintineni este o încercare

exemplarã pentru dorinþa României de a ieºi din

marasmul contemporan.

Este o carte de pomenire. Se spune în

introducerea ei (un exerciþiu de nemurire – splendid

e un cuvânt prea sãrac!):

A pomeni pe cineva înseamnã a trimite spre

acela un curent de viaþã. Iar a-l pomeni neîncetat

înseamnã a trimite spre el un curent neîntrerupt

ºi veºnic de viaþã. A pomeni în veci înseamnã,

deci, a þine veºnic în viaþã pe cei pomeniþi.

E un citat din pãrintele Dumitru Stãniloae. E

sensul acestor cãrþi pe care le-au realizat bolintinenii.

Bolintinenii mei. Daþi-mi voie sã-i consider aºa, pentru cã eu

sunt un om al Sudului românesc, pentru cã mi-am gãsit la ei o

casã a mea de suflet, pentru cã revista „Sud”, care apare aici,

numai aici, e o matrice a eternitãþii româneºti.

Opera de care vorbim astãzi are o caracteristicã cu totul aparte.

Numai douã studii apãrute în arealul românesc, unul în capitala

þãrii, Arhiva Genealogicã Virtualã ºi celãlalt în Transilvania,

Historical Population Database of Transylvania, mai abordeazã

astfel aceastã temã.

Al treilea, biblia unei localitãþi din dunga Bucureºtilor.

Aproape mi-e fricã sã scriu, dar o fac totuºi, oraºul acesta intrã în

istorie pe cai albi ºi, dacã forurile ºtiinþifice din România, dacã

Un exerciþiu de nemurire

Academia Românã vor înþelege acest lucru,

se va putea deschide o cale de cercetare a

existenþei acestui popor hãituit ºi ignorat de

istoria mondialã.

Se spune în carte: informaþiile pe care le

veþi regãsi în lucrarea de faþã se

referã la peste o sutã de mii de indivizi

(circa 22 000 de beneficiari direcþi ai

actelor, cãrora li se adaugã pãrinþii,

naºii, martorii, preoþii, primarii,

ofiþerii de stare civilã etc.) despre care

veþi afla momentul naºterii, cãsãtoriei

sau decesului, vârsta, ocupaþia,

domiciliul, ca ºi alte detalii, precum

înrudiri, vecinãtãþi, confesiune, etnie,

ºtiinþã de carte sau cauza morþii.

Cartea lui Vasile Grigorescu ºi a

echipei sale e o istorie în mers. Vie,

pãtimaºã chiar, coloratã de amãnunte

pitoreºti, un studiu sociologic

umanizat pânã la paroxism, neamuri de proveniþi ºi venetici

în arealul bolintinean, începând cu celebrul Cosmad,

pãrintele poetului Dimitrie Bolintineanu, emblema acestei

aºezãri ºi unul dintre marii ctitori ai literaturii române,

aromânul venit din Tesalia ori Macedonia, oricum din zarea

aromâneascã a fiinþei noastre naþionale. Treceri ºi petreceri de

neamuri olteneºti, transilvane, bulgare, turceºti, sârbeºti, chiar

un chinez, pe nume Tsang, pe aceastã placã a Sudului unde s-au

succedat destine ºi istorii.

Boierii mari ºi boierii mici ai locului, meseriaºii, zidarii,

þãranii, intelectualii satelor sudice pe oasele cãrora s-au clãdit

Dan Gîju, Emil Pãunescu , Nicolae Scurtu

Miron Manega, Doru Dinu Glãvan, Gabriel Dragnea

La Monumentul lui Bolintineanu: Silvan G. Escu, Marian Grigore, Gh. Tudor, Marian
Dumitru, Nicolae Scurtu, Vasile Grigore, Emilia Dãnescu, Nicolae Constantin, Emil
Pãunescu, Ioana Fruntelatã, Mihai Antonescu, Nicolae Dan Fruntelatã...

generaþii de copii deºtepþi ºi luminaþi care au ajuns departe, la

Bucureºti ºi dincolo de Bucureºti.

Pânã la generalul-erou de la Mãrãºeºti, Eremia Grigorescu,

dintr-un neam venit dinspre Galaþi, care are rãdãcini ºi aici, lângã

apa Sabarului.

Nu pot sã mã abþin de la a citi ca un scriitor aceastã biblie

bolintineanã. Sunt pagini ºi informaþii ce au o savoare deosebitã,

cu un acut accent al prozei istorice.

Iatã, de exemplu, de ce mai mureau bolintinenii în veacurile

al XIX-lea ºi la începutul veacului al XX-lea. De anghinã, de

apoplexie, de apucat de-un lemn, de bombã

de aeroplan, de brâncã, de dambla, de puºcã,

de dropicã, de fãlcariþã, de gloanþe, de înec,

de lungoare, de tãiat cu o coasã etc.

Vine pe urmã o Addendã cu nume

deosebite din aria bolintineanã: Adâr,

Adelaide, Casiþa, Evda, Grãsuna, Ilonda,

Mehmet, Mercurie, Mustafa, Ramazan,

Romana, Suchim, Suliman.

ªi o carte a poreclelor de un parfum

indicibil: Costel Tartacot, Popâinac, Didilicã,

Hruºciov, ªiretu, Gica Bâþâitii, Bojog,

Beleagã, Pupalaº, Fâþ, Crudu, Ghiolbanca.

Cartea asta de leac e ºi o bucurie a limbii

române, a umanitãþii noastre colcãitoare,

expresive pânã la delir verbal ºi înþeleaptã

pânã la sentinþa definitivã a proverbelor.

Nu vreau ca judecãþile mele sã vã rãmânã

în minte ca un simplu exerciþiu de admiraþie,

cum zice un autor foarte contemporan. Ci ca

o scrisoare trimisã prin poºta secretã a

credinþei vechi româneºti întru pomenirea

acestui neam care a rãmas în picioare în ciuda

tuturor rãutãþilor istoriei. Cu speranþa cã va mai rãmâne, va mai

dura un timp mãcar. Fratele nostru mai tânãr, Vasile Grigorescu,

reproduce, într-un capitol al cãrþii, un citat din Ecleziast:

Cei vii în adevãr, mãcar, ºtiu cã vor muri; dar cei morþi nu

ºtiu nimic ºi nu mai au nicio rãsplatã, fiindcã pânã ºi pomenirea

li se uitã. ªi dragostea lor ºi ura lor ºi pizma lor de mult au ºi

pierit ºi niciodatã nu vor mai avea parte de tot ce se face sub

soare... Þara morþilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare,

nici chibzuialã, nici ºtiinþã, nici înþelepciune.

Sigur, acesta e înþelesul cel mare...

Bolintin Vale – lansarea lucrãrii “Metamorfozele unei comunitãþi”
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Suntem invadaþi de

vegetaþie ca într-un veac de

singurãtate . Un popor

vegetal ne cuprinde cu braþe

verzi ºi îndrãgostite,

îmbãtând aerul cu miresme

aromitoare. Alt popor de

vietãþi miºunã printre noi, pe

pãmântul care, ºi el, freamãtã

în aceastã lâncezealã

fecundã. Timp propice

abandonãrii, visãrii. ªi,

totuºi. Gândul cheamã la

judecatã cuvintele, care se

lasã greu strunite. Au trecut ºapte luni de când am luat în

pimire acest univers. Luni în care s-a salahorit zi ºi noapte

pentru împãcarea cu locul ce pare a ne fi acceptat. Au

urmat alte ºapte luni, de bunã înþelegere. Aceste ultime

douã capete de timp – cel de acum ºapte luni ºi cel de azi

– aº dori sã le marchez, în continuare, prin douã

evenimente care au strâns în jurul lor o parte din istoria

locului ºi a oamenilor.

Brumãrel 14 – sub semnul Sfintei Cuvioase

Paraschiva

Cuvioasa Paraschiva este

sfânta ocrotitoare a Liei. Nu

ºtiu care pe care a ales. Cert este

cã dupã unul din pelerinajele

de început la Iaºi, de închinare

la moaºtele sfintei, Lia susþine

cã, de atunci, în viaþa ei s-a

produs o semnificativã schim-

bare în bine. Astfel, ziua de 14

octombrie a devenit moment

de bilanþ – ºi de sãrbãtoare. Ca

ºi de aceastã datã, la care voi

face referinþã în cele ce... – ºi

tocmai când începeam sã

povestesc, îmi bate în poartã

mai noul meu prieten din

Moldoveni, Mitu Moldovitu –

pseudonimul lui de poet local

cu dimensiuni naþionale (aºa îi

place sã se recomande). Þine

sã-mi spunã cã a citit utimul

reportaj din revista „Sud”, cel

consacrat istoricului comunei;

i-a plãcut ºi, inspirat de cele

relatate, a scris o poezie pe care,

musai, trebuie sã mi-o arate. Citim împreunã:

La Moldoveni

La Moldoveni, aici, la noi, devale,

Unde îþi iese Ialomiþa-n cale

Cu lunca ei tãiatã ºi vândutã

Cã nu mai ai din ce sã faci o plutã,

În Bãrãganul vitreg al urgii

Unde ºi-a înþãrcat dracul copiii

ªi-ºi mânã vântul peste tot ciulinii

Stârnind guzganii-n uºa vizuinii

ªi-s viscole ce-n iarnã se rãsfaþã

ªi trec ºacalii Dunãrea pe gheaþã

ªi vulpile cu blãnuri argintii

Pândind la anafore peºti molâi

Iar vara, sub a soarelui tornadã,

Pornesc nebune arºiþe sã cadã

Pârjolind totul, tãvãlug de foc,

Peste pãmântul fãrã de noroc,

Aci ºezum ºi plânsum noi, pribegii,

Nefericiþi, când se bãturã regii –

Prizonieri din neamul moldovean

Legaþi pe veci de asprul Bãrãgan

N-au fost gepizi, avari sau vreun arab,

A fost un Lup ºi-a fost un Basarab,

Doi regi români, fãcându-se de-ocarã –

Nu le-ajungea domniei lor o þarã

ªi-n lupta ce ne-o amintim ºi azi

Învinse Basarabul ce viteaz,

Iarã pe noi, prizonierii, deci,

Legatu-ne-a de Bãrãgan pe veci

Atunci se nãscu satul ce-n inimã îl port:

Din lacrimi ºi speranþã ºi efort –

ªi-l botezarãm Moldoveni, sã fie

De la obârºie pânã-n vecie.

...Poetul mã priveºte întrebãtor. Îl asigur cã poezia e

bunã, chiar foarte bunã – ºi-l îndemn sã scrie mai departe,

poate iese o monografie în versuri. Îmi mai citise câte

ceva ºi înainte, dar toate la timpul lor. Acum pleacã

mulþumit cãtre o nouã inspiraþie, iar eu reiau firul de

unde nici nu începuse bine povestea. Cãci ziua de 14

octombrie a anului trecut a fost cu totul specialã: a fost

inauguratã casa ºi „vernisatã” troiþa – ambele sfinþite de

cãtre pãrintele Silviu-Cristian Biteº, preotul paroh al

Bisericii Ortodoxe din comunã. Un cuvânt despre troiþã.

În Moldoveni, pe lângã poet, avem ºi un sculptor, care

îºi zice, mai modest, artist popular. Se numeºte Petcu

Tudorache ºi sculpteazã în lemn. El i-a sculptat Liei trei

piese de dimensiuni mari: o cruce cu Iisus Hristos rãstignit

pe ea; Maica Domnului în înclinare pioasã la Fiul; Sfânta

Paraschiva, în aceeaºi poziþie smeritã. Troiþa este aºezatã

în faþa casei, între flori, cu privirea la stradã. Pentru mai

buna vedere, la sugestia artistului, gardul a fost desfiinþat

pe o distanþã de cinci metri ºi înlocuit cu plasã de sârmã.

Dupã ce-am beneficiat cu toþii, în creºtet, de câte o

scuturãturã de aghiazmã din busuiocul pãrintelui, toatã

lumea prezentã la eveniment a fost invitatã de cãtre

amfitrioanã la tradiþionala agapã fraternalã. Vecini mai

de aproape ºi mai de departe: doamna Ioana, stãpâna

celor mai cãutate ouã de gãinã; doamna Florica ºi soþul

ei, domnul Grigore, neîntrecuþi în lapte ºi brânzã (aici

nu se discutã decât cu domnul ºi doamna – sã nu te audã

cineva zicând tuºã, mãtuºã ori tanti, cã e foc! – semn cã

se trag din foºti boieri ai Moldovei), domnul Gigi de la

magazinul de unde cumpãrãm pâine. Evident, artistul ºi

soþia sa, doamna Constanþa. Ne-au onorat cu prezenþa

lor la eveniment ºi paharul adiacent domnul primar ºi

domnul vice. A fost frumos, deºi, din când în când, câte

unul mai îndrãzneþ îl inoportuna pe primar cu întrebarea-

durere a tuturor: Când daþi drumul la apã pe þeavã,

Ion Andreitã,

domnule primar? Promisiuni. Nici astãzi onorate. Dar

poate cã nu totul þine numai de Primãrie...

Cireºar 6 – Înãlþarea Domnului, Ziua Eroilor

Joi. Sãrbãtoare însemnatã cu cruce roºie în calendar.

Suntem cu toþii la bisericã. Slujbã oficiatã de parohul

Biteº împreunã cu fostul preot, venit în vizitã. Mã uit la

bãtrânele înºirate pe peretele din stânga: toate

înveºmântate în negru, cu basmale negre pe cap,

ghemuite în genunchi, sprijinite parcã în crucile pe care

ºi le fac cu luare-aminte. Pe chipurile pãmântii nicio

tresãrire. Din când în când, câte un oftat. La ce s-or fi

gândind? La nevoile de acasã sau la vreun om drag dãruit

rãzboiului, acum, când preotul predicã despre eroii

neamului?!

Dupã slujbã, se întinde, de-a lungul aleii, masa

fraternalã. Preoþii servesc masa separat, dupã colþul

bisericii, nu în bãtaia ochiului vulgului. A venit ºi

primarul. E ziua lui de naºtere. Primeºte felicitãri. La

separeu, îmi ºopteºte poetul Titu Moldovitu, apãrut nu

ºtiu cum lângã mine. Doamna Florica ne-a þinut loc lângã

ea. Pânã sã ne aºezãm, cercetãm Monumentul Eroilor, o

construcþie modestã, din beton, pe care însã nu se zãreºte

niciun nume de erou. Sprijinã cerul, anonim, vegheat de

maiestuoasa statuie a Maicii Domnului, sculptatã de

marele artist popular. Poetul, în urechea mea:

Am avut ºi noi eroi

ªi veterani de rãzboi,

Dar nici unul n-a intrat

Pe monumentu-nãlþat.

Apoi, cu voce tare:

Pe unde ne-or fi eroii

Risipiþi în pânza ploii?

Pe la Stalingrad, mãi frate,

Dorm pentru eternitate,

Pe la Cotu Donului

Sub pecetea somnului

ªi aripa dorului.

Au fost ºi la Mãrãºeºti,

Cã dreptatea n-o cerºeºti,

O câºtigi prin luptã grea,

Mãiculiþã, mama mea –

Ca sã-þi râdã viaþa-n soare

Pentru România Mare.

...Un bãtrân trage din ceaºca de þuicã murmurând:

Ehe, Cotu Donului... Cotu Donului...

Nemaiputând rãbda, alt bãtrân se rãsteºte: Ce-aveþi,

mã? Lãsaþi eroii sã doarmã-n pace. Mai bine sã vã

povestesc eu ce-am visat acu vreo douã nopþi, cã n-aº

vrea sã uit. Se fãcea cã eram mai mulþi într-un loc ºi ne

întâlnim cu Domnul ªtefan cel Mare. ªi ne întreabã

Domnul, vrând sã ne adune de prin niºte vãioage, pentru

luptã: Unde sunteþi voi, moldovenii mei? ªi eu sar în

sus ºi rãspund: Aici, la Moldoveni, Mãria Ta! ªi m-am

trezit lac de sudoare. Tãcu un timp, apoi adãugã,

concluziv: Asta e.

Nu-mi pot stãpâni o curiozitare, ºi-l întreb dacã a

vãzut vreo piesã de teatru cu ªtefan cel Mare. De unde,

domnu, cã eu de-aici am ieºit doar cât am fãcut rãzboiul

– ºi m-am întors, dupã cum se vede. Iar eu îmi amintesc

de o întâmplare asemãnãtoare, auzitã într-un ºantier din

Slatina. Se construiau hidrocentralele de pe Olt, iar în

Slatina se afla sediul Grupului de ºantiere Oltul Inferior.

Aici soseºte o trupã de teatru cu piesa „Apus de soare”,

de Delavrancea. Sala arhiplinã de constructori. La un

moment dat, eroul ªtefan chiar aºa întreabã: Unde sunteþi

voi, moldovenii mei? La care un ºantierist rãspunde

instantaneu: Aici, la Tecehaº, Mãria Ta! Tecehaº – TCH,

adicã Trustul de Construcþii Hidrotehnice. Dar

constructorii îi ziceau, familiar, Tecehaº, într-atât se

identificaserã cu el, dupã cum m-a lãmurit un ºantierist:

Muncim la Tecehaº, umblãm cu Tecehaºul, mâncãm cu

Tecehaºul, dormim cu Tecehaºul, ne bucurãm cu

Tecehaºul, plângem cu Tecehaºul, ni s-a nãscut copilul

când eram cu Tecehaºul la...

...Scrisori pe vechea adresã, vorba scriitorului Marin

Sorescu. ªi astfel, sub semnul dublei chemãri a lui ªtefan

cel Mare, se trage cortina ºi dupã acest al doilea

eveniment din viaþa moldovenilor de Bãrãgan.

De neamul moldovenilor… din Bãrãganul ialomiþean
4. La douã capete de timp

JURNAL PUR SI SIMPLUJURNAL PUR SI SIMPLUJURNAL PUR SI SIMPLUJURNAL PUR SI SIMPLUJURNAL PUR SI SIMPLU,,,,,

Biserica din Moldoveni
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„Doamne,

sufletul meu /

E o

binecuvântatã

câmpie...”

Recenta vizitã la Blaj a Sanctitãþii Sale Papa Francisc a pus pe
orbitã internaþionalã „mica Romã” eminescianã, perceputã drept
o concentrare excepþionalã a virtuþilor spirituale româneºti, de-a
lungul a peste trei secole de tragice încercãri ale istoriei.

Sunt nenumãraþi prelaþii ºi credincioºii de rând, þãranii ºi
cãrturarii ardeleni ce au crezut cu putere în curãþenia rãdãcinilor
neamului ºi în nevoia iluminãrii prin carte a acestuia. Între cei ce
au urmat cu înaltã fidelitate demersul promovat de episcopul
Inochentie Micu ºi de apostolii ªcolii Ardelene se prenumãrã la
loc de binecuvântatã amintire poetul Radu Brateº, despre care
regretatul scriitor Ion Brad afirma în prefaþa la Cântece de pe
coline, prima carte a autorului apãrutã dupã rãzboi (1974, la

editura Dacia): „El era
dãruit, era un poet
adevãrat, sensibil,
cultivat. Trãind toatã
viaþa la Blaj, sub umbra
zidurilor prin care res-
pirã istoria, dedicând
studii speciale acestui
oraº-simbol al deºtep-
tãrii românilor, poetul
Radu Brateº ºi-a impus
rigori stilistice, prozo-
dice, de esenþializare.
Aceluia care m-a
învãþat nu numai pe
mine, ci întregi
generaþii sã citeascã, sã
înþeleagã ºi sã iubeascã
marea poezie românea-
scã de totdeauna, unui
astfel de dascãl nu-i
pot purta decât o
imensã ºi perpetuã
recunoºtinþã.”

Radu Brateº este
pseudonimul (sau, cum spun francezii le nom de plume) al lui
Gheorghe I. Biriº (nãscut la 16 martie 1913, decedat ºase decenii
mai târziu, la 11iulie 1973) fost dascãl de limba românã la liceul
„Sf. Vasile cel Mare” din Blaj, unde l-a avut coleg ºi prieten pe
prea timpuriu dispãrutul scriitor Pavel Dan, admirabilul prozator
al Câmpiei transilvane, acel spaþiu despre care poetul va scrie în
Dar ceresc: „Ne-a dãruit Dumnezeu o câmpie ca-n poveºti: /
Grânele cresc înalte ºi grele de rod; / Belºug de soare-n lanuri ºi
norod / Crescut în datini ºi minuni cereºti.”

Strofa aceasta adunã cele douã ipostaze majore ale poeziei lui
Radu Brateº: teluricul ºi divinul, aflate într-o sublimã
corespondenþã, cea a Creaþiei ºi a Creatorului.

Antologia Vârstele inimii (editura ªcoala Ardeleanã, Cluj-
Napoca 2018) pune în valoare aceastã dualitate a scrisului
autorului încã din primele versuri ale culegerii Satul cu minuni,
rãmase ca ºi Cântece de pe coline în paginile a douã caiete pe
care, abia peste decenii, devotata fiicã a poetului, Liana-Tereza
Biriº, avea sã le facã publice: „Satul meu n-are istorie ºi primar.
/ E un sat cu tristeþi ºi minuni: / Dumnezeu coboarã printre
oamenii buni / Sã le-ajute la sapã, la plug, la car.”

Satul acesta, numit la începutul veacului douãzeci Ciufud, a
devenit sub numele de Izvoarele un cartier al Blajului, urbea în
care poetul ºi-a trãit mulþi ani din viaþã (cu excepþia celor petrecuþi
în timpul studiilor universitare la Cluj ºi cu ceilalþi, nefericiþi, de
recluziune undeva pe malul Prutului ºi, ulterior, în lagãrele de
muncã forþatã de la Canalul Dunãre-Marea Neagrã). În tot acest
timp Blajul i-a fost stea fixã a existenþei, ca ºi celui mai mare
poet al românilor despre care va scrie în poemul Eminescu la
Blaj: „Oraºul îi vorbeºte copilului-poet / De lupte, suferinþe,
idealuri... / Sub cerul toamnei, murmurã discret / Târnava-ntre
galbene maluri. / Iar cãrturari în chilii obscure / Citesc trecutul
din pagini vechi. / Sunã în noapte zvon de pãdure / ªi clopote-n
turlele vechi. / ªi-apleacã poetul frunte ºi gând: / trecutul e un
vast labirint... / Îl cheamã departe o mamã plângând / ªi-o vale
cu sclipiri de argint. / Îl cheamã... dar taine plutesc împrejur. /
Poetul, poporul sau râul cuvântã? / Îmi târãsc soarta ca un vultur
/ Ce îºi târãºte aripa frântã?”

Foarte activ în viaþa culturalã transilvanã a anilor treizeci-
patruzeci, Radu Brateº avea sã fie practic interzis dupã 1948,
când viaþa sa a cãpãtat o turnurã dramaticã.

Ciclurile de poeme Tristia ºi Lângã apa Prutului pãstreazã în
alcãtuirea lor liricã o suferinþã imensã ºi, în acelaºi timp, plinã de
demnitate. Deºi reîncadrat la un moment dat în învãþãmântul
public, scriitorul a rãmas practic uitat, pânã la moarte. Personal,
aflasem de existenþa sa în vara anului 1968, în redacþia revistei
Astra din Braºov de la sensibilul poet Dumitru Gherghinescu

Vania ºi de la exuberantul dramaturg Emil Poenaru, acesta din
urmã ºi el fiu al Blajului. Erau anii unei anumite liberalizãri a
epocii dar care l-au ocolit pe delicatul poet Radu Brateº ce avea
tot dreptul sã considere cã „Nimic în lume nu-i neclintit. / Vanã
iluzie-i starea pe loc. / ... Stîlp de luminã, în asfinþit, / Mã mistui
singur în propriul foc.”

La un an de la dispariþia sa fizicã urma sã aparã volumul de la
Dacia, Cântece de pe coline datoritã influenþei administrative a
fostului sãu alumn Ion Brad. Cartea beneficiazã de o densã postfaþã
a regretatului nostru prieten Valentin Taºcu care avea sã confirme
mult mai târziu, în 2008, în textul ce va prefaþa În împãrãþia
lutului (ed. Clusium): „Permanenþa poeziei lui Radu Brateº este
legatã de cea a poeziei ardelene. Ceea ce-l diferenþiazã de ea ºi-l
defineºte pe poet este evitarea obsesiei istorice. Radu Brateº
simte istoria, este copleºit de ea, dar o recepteazã liric ºi tot astfel
o înapoiazã.”

Altfel spus, cu referire la vizita la Blaj a Sanctitãþii Sale Papa
Francisc despre care am pomenit în deschiderea rândurilor de
faþã, spre deosebire de mucenicii întru credinþã, poeþii n-au nevoie
de autoritatea religioasã spre a fi beatificaþi. Acest serviciu le este

asigurat de însuºi harul pe care li l-a dãruit Cel de Sus.

La Bohème...

Generaþia mea a trãit cu intensitate patetica „Boemã” a lui
Charles Aznavour, mulþi dintre tinerii acelor ani (ºaptezeci) având
sentimentul cã strãbat Montmartre privind superior spre noii
veniþi ce nu vor fi avut acea istoricã ºansã: „Je vous parle d’un
temps / Que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître”.
Mai ales cã scurta liberalizare româneascã dintre 1965-1970 avea
sã fie brutal spulberatã, lãsându-ne amintirea zilelor ºi nopþilor
de la Podgoria ºi de la Povernei, unde un mandatar iscusit (nea
Jerca) izbutise sã
adune într-un timp
record un mare
numãr de artiºti
într-un spaþiu nu
prea generos. De
aceea, cum aveam
sã rememorez peste
ani cu poetul
George Astaloº ºi
cu pictorul Mihai
Sânzianu, probabil
cã doar „Au Lapin
Agile” se va fi
înregistrat o atare
densitate artisticã...
De fapt, cred cã noi
nu fãceam altceva
decât sã mimãm
boema, dovadã cã
mai toþi ne-am
strâns pe la casele
noastre din þarã ori
– dupã caz – la cele
din Paris ori Lausanne.

Am realizat acest lucru destul de târziu ºi mi s-a confirmat
recent prin lectura unei cãrþi surprinzãtoare vizând Ultima boemã
bucureºteanã (1964-1976) urmatã de Portrete de boemi (ed.
Compania, 2018). De ce surprinzãtoare? În primul rând pentru
cã ea este scrisã de un eminent medic psihiatru, doctorul Mihai
Neagu Basarab, autor al unor lucrãri ºtiinþifice importante dar
ºi al unor piese de teatru ce l-au impus între dramaturgii de
esenþã ai teatrului românesc, încã nepregãtit din pãcate sã punã
în valoare mesajul intelectual al acestor lucrãri curajoase. În al
doilea rând, pentru cã, dincolo de þesãtura unor întâmplãri ce
mãrturisesc de la sine esenþa boemei bucureºtene de la sfârºitul
epocii Dej ºi începutul epocii Ceauºescu, aflãm o analizã
profundã a acestui fenomen socio-cultural ce-ºi aflã pentru prima
oarã comentatorul ideal.

De altfel, cartea e plinã de sentinþe necruþãtoare precum aceasta:
„Boema, ca mizerie aproape generalã, este în acelaºi timp autentic
trãitã ºi simulatã, jucatã în prezenþa unor speranþe de nezdruncinat
într-un viitor mai mult sau mai puþin tenebros, dar pânã la urmã
împlinit ca realitate. Aceastã mizerie concretã, în parte autentic
trãitã, fereºte boema de impostori” (p.7).

Câteva rânduri mai departe aflãm cã „boema este formatã în
principal din candidaþi la ratare care se considerã candidaþi la
nemurire” (p. 8). Vorba lui Jacques Plante, textierul lui Charles:
„Dans les cafés voisins / Nous étions quelques uns / Qui
attendions la gloire...”. Tot acest „parolier” i-a pus la dispoziþie
lui Aznavour ºi Les Comédiens...

ªi sã nu uitãm, zice Mihai Neagu Basarab, cã «prima boemã
bucureºteanã dupã model parizian a fost pentru noi o prostealã.
Ne prosteam aºa cum domnul Goe sau Ionel din Vizita îi imitau
pe „oamenii mari”. Acum o sutã cincizeci de ani, noi eram copii
ºi franþujii erau adulþi» (p. 50).

În schimb, la un moment dat aveam sã dobândim o boemã pur
româneascã, datoritã condiþiilor istorice pur româneºti ºi de care
Franþa fusese feritã.

Este chiar cazul boemei bucureºtene înfãþiºatã de Mihai Neagu
Basarab. Ea a apãrut ca urmare a amnistierii deþinuþilor politici,

«sute de mii, care reprezentau în sânul poporului român de atunci
o masã ca de minereu aurifer îmbogãþit faþã de restul populaþiei,
mai adaptatã la socialism, cu credinþa mai puþin antrenatã, în
libertatea iluzorie „de afarã” » (p. 9). Între aceºtia se vor numãra
câþiva dintre intelectualii pe care tânãrul M. N. Basarab îi va
frecventa ºi-i va cunoaºte îndeaproape ºi cãrora le va dedica în
carte expresive portrete. E vorba de filosoful Petre Þuþea ºi de
gazetarul Oscar Lemnaru, dar ºi de pictorii Niculai Georgescu ºi
Decebal Niþulescu ori desenatorul Dan Boiþã, preþuit de Corneliu
Baba ºi care se va dedica medicinei stomatologice. Observându-
le manifestãrile, ei l-au condus probabil pe autor la concluzia cã
„într-un fel, boema este ca o boalã care se vindecã, atestând astfel
puterea de regenerare a unui neam, resursele de apãrare chiar în
condiþii vitrege, ale organismului social.” (p. 8)

Cartea dovedeºte o imensã afecþiune faþã de lumea descrisã. În
acelaºi timp, autorul fiind un valoros medic, nu-i lipseºte inserþia
ºtiinþificã. Dovadã: „La boemi, instinctul de conservare suferã o
distorsionare, funcþioneazã la niºte parametri speciali, pe care un
om obiºnuit numai cu mare greutate îi poate înþelege, ºi asta dacã
îi sunt explicaþi de o persoanã cu foarte mult talent pedagogic”
(p. 72).

Din fericire, doctorul Mihai Neagu Basarab este departe de a
fi un om obiºnuit. Deºi trãieºte de trei decenii în „neagra
strãinãtate”, el reuºeºte sã susþinã cultura românã prin Academia
Germano-Românã din Baden-Baden, al cãrei preºedinte este ºi
ca director al Bibliotecii Române ºi al Institutului Român de la
Freiburg, instituþii sub auspiciile cãrora editeazã un anuar al
culturii noastre scrise cu o devoþiune incredibilã faþã de producþiile

editoriale ale confraþilor sãi din þarã.

„Precum o aripã de libelulã”

O propunere liricã a alteritãþii, cu punct de pornire în
rimbauldianul „je est un autre” ne este oferitã de Ana Ardelean în
Eu ºi celãlalt Eu (editura eCreator, Baia Mare, 2018).

„ªtii cum e sã te strigi în altcineva / Ca-ntr-o fântânã pãrãsitã
/ ªi sã nu-þi rãspundã nimeni, / Dar nimeni, / Ochii adânci ai
fântânii, / Sã dezintegreze vestea / Încât tu sã nu mai vezi din ea
/ Decât lista cu pãreri scrisã mãrunt.” Chiar ºi titlul acestui poem
al cãrui început l-am citat (Hopa-Miticã) este rãsfrângerea unei
identitãþi instabile pe care poeta o corecteazã prin vers: „Glasul
meu, mâinile mele / Sunt o rãcoare abia simþitã, / Umerii mei,
ochii ºi stelele mele / Sunt o iluzie smeritã.” (Dã-te-n iluzia
mea). Iluzia reapare ºi în alt poem, precum cel numit Între mine
ºi Dumnezeu: „Între mine ºi Dumnezeu / Se înalþã fumul unui
ºantier de iluzii,/ Deschis în inima ta, / Cu mii de muncitori ºi
proiecte, / Anotimpuri, soluþii, frecvenþe / ªi ace indicatoare”.
Dupã aceastã descriere reportericeascã a lumii fizice urmeazã
purificarea: „Conul de luminã al îngerului / Cade la picioarele
tale, / Precum un meteorit.”

De altfel, tema iluziei este o prezenþã constantã în poezia Anei
Ardelean. O gãsim în Poeme de searã, o mai veche culegere de
versuri (ed. ExPonto, 2014): „Am iluzia venirii ºi plecãrii iernii /
Prin sistemul de alarmã al inimii. / Am aceastã iluzie / Pe care nu
ºtiu cum s-o curãþ de zãpadã / (...) / Am iluzia destinelor fericite
/ Spiþate în felul rotund de-a iubi / Cum roata ce trece / Cu toatã
greutatea existenþei / Peste urmele solului abia sosit / Pentru a
încãlzi mâinile veºtile bune / cu emoþii aºezate în cupe de rubin...”

Poezia, perceputã drept „har al iluziei”, face parte ea însãºi din
„veºtile bune”
ale acestei lumi
zbuciumate ºi
cãreia „Memoria
timpului / Îi
mângâie obrazul
/ Cu gestul
f r u m u s e þ i i
restituite”.

Ana Ardelean
este o poetã ce
meritã a fi
cunoscutã ºi de
noile generaþii de
cititori, datoritã
rafinamentului ei
imagistic în care
„se regãsesc
pescãruºi exilaþi,
frustrãri, / Roþi
de cauciuc
aruncate, idei
s f ã r â m a t e ,
patimi, / precum
ºi inimi, / Lista
cu efecte speciale ºi afecte”.

Acest ultim vers mi-a evocat una din sentinþele teoriei
cinematografice moderne promovate de Vivian Carol Sobchack
de la University of California ce afirmã cã „special effects =
special affects”. Nu-mi rãmâne decât s-o felicit pe autoarea noastrã
pentru intuiþia liricã doveditã...
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Petre Ion Stoica s-a nãscut în 1955, în Fierbinþi-Târg, jud. Ialomiþa. A debutat editorial în 2015 cu volumul de versuri Pãpuºi de tutun (Editura Detectiv literar), dupã

care a mai publicat: Propoziþii de iarbã (2016, Editura Armonii culturale), Amara ispitã a albului (2017, Editura Betta), Îngrijitorul de duminici (2018, Editura Betta).

Tot în 2018, obþine Premiul al III-lea la prima ediþie a Concursului naþional de poezie „Radu Cârneci”. A publicat poezii în revistele: „Arena literarã”, „Sintagme literare”,

„Poezia”. În Prefaþa cãrþii Îngrijitorul de duminici, din care am reprodus grupajul de mai jos, doamna Ana Dobre apreciazã: „Poet al neliniºtii, Petre Ioan Stoica

interogheazã liric nu atât pentru a da, într-un ton didactic sau apologetic, rãspunsuri posibile, cât pentru a se situa în lume ºi pentru a-ºi afla rostul”. Petre Ion Stoica este

un poet discret care ºtie ce vrea. Într-o lume în care  cei mai mulþi autori vor sã publice cât mai multe cãrþi, acest poet vrea calitate nu cantitate. Iar calitatea poeziei sale

este la un nivel foarte înalt: ºlefuitã,  racordatã la poezia modernã actualã, sesizând esenþa lucrurilor, într-un mod inteligent ºi surprinzãtor. (Victoria Milescu)

Petre Ion
Stoica

Îngrijitorul de duminici

Duminica

Mai toate pisicile sunt albe,

Tãvãlite

Prin pudra de zahãr

A cãrþilor despre pace.

La Psihiatrie

Sunt câteva pisici bãlþate

Moþãind

Sub niºte tei înfloriþi cu sedative.

Le hrãneºte

Strecurându-se printre convulsiile

Celorlalte zile,

Îngrijitorul de duminici!

Sfinxul din perete

La umbra copacului

S-au cuibãrit niºte pãsãri

Roºii.

Un vierme înfulecã jumãtatea

albã

A lumii.

Se rostogolesc

Doi bolovani

Din ochii Sfinxului

Crescut în perete,

Noaptea!

La „Cuvinte”

Ce-ar fi

Sã se facã atât de târziu

ªi sã se închidã

La „Cuvinte”,

Aºa cum se întâmplã

Sã se tragã oblonul

La „Pâine”?

Cum ar fi

Sã nu am cu ce

Sã-þi spun mãcar

Noapte bunã?

Când scrii

Când scrii,

Muþi dincolo

Tot calabalâcul.

Sentimentele

Nu au prioritate

Ca la orice situaþie de forþã

majorã.

Tu ºi ele,

Ghemuiþi

Pe scara ultimului

Vagon,

Tras de o pereche

De bronhii!

Un Dumnezeu orb

Eu sunt pianul

În care

Mor partiturile

Cum mor într-un azil

Amãrât,

Fostele miss Univers,

Domniºoare!

Sunt suma tãcutã

A unor scãri

Prãbuºite,

Claviatura aceasta alcãtuitã

De un Dumnezeu orb!

Acasã, în Sud

E loc

Pentru toate pãsãrile calde

Din Sud, aici

Unde braþele au rãmas

singure

Pânã la os,

Cruci ale unui cimitir pãrãsit

De pe care curge vopseaua,

Moartã ºi ea!

E loc

De aprins lampioane uºoare

Din pleoapele strãvezii

Ca un perete de

Uter!

Instantanee

Sã mai rãmânem aici!

Dincolo

Tot ce poþi gãsi

Este un pahar pãtat

De muºte,

Din care bea

Pe la miezul nopþii

Lapte,

O pisicã oarbã.

Sã mai rãmânem aici!

Cineva

Prinde în piuneze lucioase,

Instantanee!

Apa morþilor

Nouã,

Nouã nu ni se vor îneca

Sigur, sigur

Corãbiile.

Suntem oameni de Câmpie,

Senini!

Corãbiile noastre

Sunt urcate în vârful

Salcâmilor.

Noaptea,

Sub ele, egalã

Se aºazã

Apa morþilor, cerul!

Îngerii...pâº, pâº

Pe la miezul nopþii

Îngerii,

Pâº, pâº

Pe acoperiºul din

Tablã albastrã

Al satului acesta cât

Lumea.

Cade de niciunde

Un didiþel

ªi se loveºte cu

Fruntea de întuneric.

Îngerii,

Pâº, pâº!

Declaraþie

Îmi plac

Învingãtorii cu picioare de

lut,

Crucile din cimitir

Rãmase cu gâtul sucit

Dupã cei plecaþi,

Camerele singure, singure

Alergând cu muºtele bete

De întuneric,

Dintr-un perete în

Altul.

Îmi plac uneori oamenii

ªi caprele negre!

Îngeri sub acoperire

Danseazã-mã Sâmbãtã

Când celelalte femei

Stau agãþate

De tijele orhideelor!

Sâmbãtã,

Când copiii coboarã

Pe fascicule verzi de

Laser.

Sâmbãtã,

Când bãtrânii

Împart grãunþe porumbeilor

Albi,

Îngeri sub acoperire

Ai oraºului.

Sticle goale

Tristeþea strânge mai departe

Sticle goale.

Le umple cu greierii

Neadãpostiþi

De furnicile binevoitoare.

Le umple cu frunze

Cãzute între mine ºi tine,

Douã continente

Despãrþite de

Singurãtate.

Tristeþea vine întotdeauna

Cu plasa plinã de

Sticle goale!

Poezia ca o plasã de

sârmã

Nu ºtiu

Ce poate sã sune

Mai straniu,

Poezia asta

Ca o plasã de sârmã

Cu ochiuri

Întinsã inutil

În jurul unui teren viran,

Albina

Fãcând miere din

Flori amare,

Tu

Înzãpezitã de bunãvoie

În uitare!

Umbra rece a fricii

Acrobaþii mor

Împiedicaþi

În suprafeþe plane

Cu ºosetele lor albe

Obiºnuite sã calce

Doar pe diafragma

Respiraþiei noastre!

Ne împiedicãm ºi noi

De umbra rece a

Fricii.

Amintirea însã

Face fãrã trapez, întotdeauna

Salturi mortale!

Ieºire la cer

Eu nu am avut

Ieºire la cer

Decât foarte târziu

Când ceilalþi

Pãrea cã l-au golit

Aºa ca pe o vitrinã

De ceºti, pahare ºi

Scobitori.

Am petrecut

Ca la o inaugurare

De casã

Apoi am urcat

Mobila!

Camerã de gardã

Taci

De se-aud

Unghiile cum cresc prin saloane.

Mai mutã

Decât toþi pacienþii

Aflaþi în faze terminale

Eºti,

Cu umerii drepþi

Neatinºi

De resemnare

Tu,

Camera mea de gardã,

Poezie!
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La Muzeul Naþional de Artã Contemporanã a fost vernisatã, la
19 iulie, retrospectiva Viorica ºi Gheorghe Iacob, cu siguranþã
cel mai important eveniment din domeniul expoziþional al anului.
Este cunoscutã reticenþa pictorului Gheorghe Iacob faþã de prezenþa
în manifestãri publice; atelierele, cel de la Bucureºti ºi cel de la
reºedinþa de la Malu Spart, par sã le considere  suficiente pentru
viaþa operelor lui.

Curatorii retrospectivei, criticii de artã Cãlin Dan ºi Sandra
Demetrescu, au meritul de a fi învins reticenþa artistului reuºind
sã organizeze o expoziþie reprezentativã la prestigiosul muzeu
din Palatul Parlamentului. Cei care îl cunosc, ºtiu cã Gheorghe
Iacob, ca orice mare artist, nu pune preþ pe gloria mãgulitoare a
momentului. Numai cã, dacã este firesc ca un mare artist sã nu

fie încercat de vanitãþi comune, amatorii de artã au îndreptãþirea
lor sã se bucure de arta acestuia. Calea cea mai bunã este cea a
ieºirii, prin expoziþii, în lume;
mijloacele de a deveni colecþionar
nu sunt la îndemâna oricui.

Iacob este un pictor de patrimoniu,
cunoaºterea operei lui este beneficã
ºi necesarã. Bolintinenii au fãcut un
titlu de mândrie din prezenþa
pictorului printre ei, conferindu-i
titlul de „Cetãþean de Onoare al
Bolintinului din Vale”. Faima lui a
trecut de mult graniþele României.

*
În 1968, împreunã cu alþi cinci

tineri artiºti plastici români,
Gheorghe Iacob era prezent într-o
expoziþie de grup organizatã la Paris,
la Galeria Lambert. Criticul Paul
Gauthier prezenta entuziast
evenimentul: ,,Din România rãsar
ºase tineri pictori, inegal înzestraþi,
dar toþi deciºi sã se despartã de
canoanele imbecile ale realismului
socialist. Libertatea proaspãt
cuceritã, hotãrârea de a o ilustra ºi a
o apãra vibreazã în pânzele lor.
Gheorghe Iacob ajunge la o sintezã
strãlucitoare a geometriei ºi a
culorii”. Pe coperta revistei de artã
L’Arche, din 28 noiembrie, expoziþia
este anunþatã prin reproducerea unui
tablou al lui Iacob, iar Nouvelles
littéraires din 3 octombrie a acelui
an 1968 recunoºtea pãcatul ignorãrii
valorii ºi direcþiilor noi din evoluþia
artei plastice în România: ,,Rãu
cunoscutã, ca sã nu spunem total
nesocotitã, arta contemporanã
româneascã este reprezentatã aici prin ºase tineri pictori care, în
diversitatea lor de expresie, au totuºi un punct comun: refuzul
aservirii faþã de simpla asemãnare. Astfel, gãseºti la Gheorghe
Iacob, într-o formã epuratã, tihnitã, blând coloratã, transcrierea
unei stãri mentale”. Remarca este importantã, aº spune în plus,
venitã la timp pentru evoluþia lui Gheorghe
Iacob spre marea picturã modernã.
Francezii sesizau deopotrivã calitatea
operei tânãrului artist ºi ruptura grupului
de tineri de dogmatismul realismului
socialist dominant în cultura românã a
momentului. În Figaro littéraire din 20
octombrie, cronicarul mergea ceva mai
departe: ,,Abstracþia geometricã,
informalul, suprarealismul ºi un nou
expresionism, iatã ce-i intereseazã pe
pictori în Europa Centralã ºi pretutindeni.
Contribuþiile unui grup de ºase tineri artiºti
români confirmã aceastã reînnoire”.

*
Pictorul Iacob, nonagenar astãzi, este

unul dintre artiºtii cutezãtori ai acelei
cotituri din anii 60 ai secolului trecut. A
avut avantajul primei sale opþiuni,
instinctuale probabil, portretistica ºi
peisajul rural, care l-a ferit de angajarea
în curentul oficial. Adoptatã din
convingere ºi crez artistic, calea spre
nonfigurativ nu a fost pãrãsitã pânã astãzi.
În expoziþia retrospectivã de la M.N.A.C.
au fost aduse ºi câteva tablouri ale
începutului: case, un pod, portrete etc. Prezenþa acestora aratã,
comparativ, cât de mare este ruptura în evoluþia artistului. Iniþial,
pasta groasã a culorilor rezona cu chipurile persoanelor frãmântate
de povara vieþii. Formula s-a schimbat radical în pictura
nonfigurativã: lumina a invadat miezul unei geologii necunoscute,
poate din timpul primordial.

Una dintre mizele artei moderne (moderniste mai degrabã),
anume cea a compatibilizãrii realitãþii cu viziunea abstractã este
rezolvatã inteligent de Gheorghe Iacob. Temele artistului se
rânduiesc dupã reguli proprii. ªansele desluºirii imediate a

realului sunt mici, echilibrul elementelor noului univers îl asigurã
doar armonia culorilor. La nonfigurativi nu existã perspectivã,
pandantul acesteia este sugerat în forme plane. Iacob are un
tablou, sã-l numim de tranziþie spre abstract, care ne oferã o
cheie a metodei de înlocuire a perspectivei. Este vorba de tabloul
floral de mari dimensiuni (din pãcate, multe dintre picturile lui
Iacob nu au nume, nu sunt semnate) expus în ambianþa obiectelor
din locuinþã. Tehnica aminteºte de Les Nymphéas al lui Claude
Monet, de spectacolul invaziei vegetalului. Iacob realizeazã din
flori ,,rama” tabloului, astfel încât ,,peisajul” pare fãrã limite,
precum fragmentele de vegetaþie înlãnþuitã din fresca
impresionistului francez. Soluþia românului este personalã,
pictorul nu are datorii. Trimiterea la Monet vrea sã spunã cã

sincronismul involuntar este posibil doar în  cazul marilor artiºti.
În pictura lui, Iacob ºtie sã desfacã ºi sã refacã formele dupã

reguli proprii. El recurge la suprafaþa planã din raþiuni ale logicii
creaþiei lui. Impresia este de refacere a articulaþiilor în cãutarea
unui nou echilibru. Performanþa îi asigurã pictorului
particularitatea stilului. O remarcã specialã: sculpturile, de mici
dimensiuni, sunt aºezate pe socluri construite din pietrele adunate

din albia Argeºului în cutii de lemn: formula sugereazã simbioza
fericitã dintre piatra eternã ºi lemnul efemer. Existã un dramatism
al universului picturii lui Gheorghe Iacob, surprins interogativ
de criticul Dan Hãulicã: ,,Prin ce mister durata, oricât de
arborescentã, se poate totuºi acomoda uºor esenþialelor
contracþiuni, visând la puritatea unui perpetuu început?”.

*
Printr-o fireascã contaminare, Viorica Iacob rãmâne în aceeaºi

atmosferã creativã cu precizarea – poate este doar o impresie – cã
depãrtarea sa de real este mai micã. În tablourile artistei prezente

Retrospectiva Viorica ºi Gheorghe Iacob
George Apostoiu

La vernisajul expoziþiei: Vasile Grigore, Viorica Iacob, ªtefan Crudu, Gheorghe Iacob, Maria Dumitricã,
George Apostoiu, Marian Grigore, Florin Colonaº ºi Iulian Botta (în plan secund)

în expoziþie – singura tapiserie pe care o expune este încã ºi mai
edificatoare în aceastã privinþã – sesizãm mai lesne preocuparea
pentru surprinderea forþei regenerative a pãmântului. Descifrarea
este facilitatã de registrul cromatic restrâns la culorile câmpului
de dinainte de explozia vegetalului: luminã mai puþinã,
materialitate mai grea. Artista rãmâne într-o relaþie sesizabilã cu
universul imediat. Picturile ei, dar mai ales tapiseriile – este
surprinzãtor cã nu au fost expuse mai multe! – par un covor ce
se aºterne de la casa lor boiereascã pânã la zãvoiul de pe malul
râului din apropiere.

*
Cu ani în urmã, într-una din vizitele în atelierele artiºtilor, l-am

întrebat pe Gheorghe Iacob, alegându-mi cu grijã vorbele: când

veþi accepta sã expuneþi? Constatasem cã de aproape douã decenii
– era puþin înainte de 2000, pictorul nu mai apãruse în saloanele

expoziþionale. Se simþea confortabil exilat
în propria creaþie. Rãspunsul: am multã
treabã, nu am reuºit nici sã-mi semnez
tablourile! Un deceniu mai târziu, la 1
octombrie 2011, Gheorghe Iacob se
prezenta într-o impunãtoare expoziþie
personalã deschisã în Sala Cecilia
Cuþescu-Storck din Palatul A.S.E. din
Bucureºti cu aceeaºi omisiune benevolã.
ªi acum, multe din exponatele prezente
în retrospectiva gãzduitã de M.N.A.C. au
rãmas nesemnate. Indiferenþa poate fi
semnul conºtiinþei propriei valori. Totuºi,
timp mai este pentru pus pe pânze nu doar
sigiliul talentului, ci ºi pe cel al autorului.

Sã ne bucurãm, totuºi, cã dupã aproape
un deceniu, Gheorghe Iacob, de data asta
împreunã cu  Viorica Iacob, sunt din nou
în atenþia amatorilor de artã. Pictura,
sculptura ºi, de ce nu, cele câteva obiecte
din casa ºi atelierele lor aduse pentru
ambianþã în expoziþie: o laviþã, ulcioare,
o scoarþã olteneascã – atenþie! – 1818!,
sunt o încântare.

*
O scurtã rememorare. Când am aflat cã

Iacobii ºi-au fixat reºedinþa de varã în
satul Malu Spart m-am grãbit sã-i cunosc.
Îmi deveniserã consãteni. Cunoºteam din
copilãrie conacul de pe malul Argeºului,
cu înfãþiºarea lui aparte în care se
regãseau, Dumnezeu ºtie cum ºi de ce!,
motive ale arhitecturii tiroleze aºezate
deasupra unui cerdac mai degrabã
brâncovenesc. Nu de puþine ori am avut
impresia cã pomii din faþa acestei case
boiereºti descind din poezia lui Dimitrie

Anghel: Cu legãnãri abia simþite ºi ritmice, încet-încet,/ Pe
pajiºtea din faþa casei, caiºii, zarzãrii ºi prunii,/ Împovãraþi de
haine albe se clatinã în faþa lunii,/ Sunt gata parcã sã înceapã
un pas uºor de menuet. Un astfel de peisaj corupe orice pictor.
Îndrãznesc sã cred cã, într-un fel, l-a sedus ºi pe Gheorghe

Iacob, fãrã sã-l smulgã formulei proprii
de creaþie. ªi, cu siguranþã pe Viorica Iacob
în acea frumoasã tapiserie intitulatã
,,Ogorul”: ca ºi pomii încãrcaþi primãvara
de flori, brazdele maronii ale pãmântului
acoperã ritmic drumul de la casa artiºtilor
pânã pe prundiºurile Argeºului.

*
Retrospectiva Viorica ºi Gheorghe Iacob

ridicã o problemã ce trebuie rezolvatã cât
mai repede, una ce solicitã angajarea
Uniunii Artiºtilor Plastici ºi a Ministerului
Culturii ºi Identitãþii Naþionale. Anume, a
conservãrii patrimoniului pe care îl lasã
moºtenire culturii româneºti cei doi artiºti.
Opera lui Iacob este rãspânditã în saloanele
colecþionarilor din þarã ºi din strãinãtate.
Cea mai mare parte, însã, se aflã în grija
familiei. Este timpul ca acest patrimoniu
sã-ºi gãseascã locul în muzee importante.
Soþii Viorica ºi Gheorghe Iacob s-au arãtat
favorabili gãsirii unei soluþii pentru viitorul
operelor lor. Muzeul Naþional al Colecþiilor
ºi Muzeul Naþional de Artã Contemporanã
ar putea oferi condiþii adecvate de
conservare. Conacul de la Malu Spart în
care au trãit artiºtii vreme de o jumãtate de

secol ºi atelierul artiºtilor meritã sã intre deja în pregãtire pentru a
deveni Casã memorialã. Pe aici au trecut nume importante ale
culturii româneºti ºi oaspeþi din strãinãtate. Cu ani în urmã, am
gãsit în prestigiosul ziar parizian Le Monde un reportaj despre
atmosfera intelectualã stimulatã de prezenþa în acest colþ de þarã a
pictorului Gheorghe Iacob. Nu este puþin lucru pentru un sat

românesc! O astfel de zestre trebuie protejatã.
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Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

Deºi o simt de mai bine de douã decenii,
n-am spus-o pânã acum: la doar douãzeci
ºi cinci de kilometri de Bucureºti, la
Bolintin Vale existã, cred, un magnetism

cultural ieºit din comun. În nicio altã localitate româneascã de
dimensiunile acestui oraº de la confluenþa Sabarului cu Argeºul
nu existã o atât de vie, de efervescentã ºi de necontenitã viaþã
spiritualã. Întreþinutã, fireºte, de
oameni care au probabil în gena cu
care s-au nãscut un cult al frumosului,
pe de o parte, iar pe de alta o justificatã
dorinþã de a-ºi câºtiga acea fãrâmã
de eternitate cãtre care nãzuiesc toþi
ce vor sã nu facã degeaba umbrã
pãmântului, lãsând ceva în urma lor.

ªi mai cred cã nicãieri nu se
adevereºte mai bine ca aici acea veche
vorbã din popor care spune cã omul
sfinþeºte locul.

Nicãieri frumosul, dar mai ales
poezia, nu se aflã într-un loc mai
potrivit ca la Bolintin Vale. ªi nu
numai poezia, ci ºi istoria. ªi artele.
Într-un cuvânt toate acele creaþii ale
spiritului, pe care locuitorii de aici
fie le creazã, fie cã le slujesc cu
dragoste, fie se bucurã de ele ca de
un dar de nepreþuit hãrãzit lor de
destin ºi de Dumnezeu.

Iatã, scriu toate acestea având
alãturi colecþia revistei „Sud”, care
apare la Bolintin de vreo 23 de ani,
apoi cele douã masive volume
intitulate Metamorfozele unei
localitãþi. Bolintinul ºi neamurile lui
(rod al trudei a patru autori: Vasile
Grigorescu, ªtefan Crudu, Marian
Grigore ºi Ciprian Necºuþu, cu toþii
neîndoios mari împãtimiþi ai istoriei
oraºului lor). Alãturi se aflã o antologie de poezie ºi prozã semnatã
de Dan Floricã ºi Gabriel Dragnea, intitulatã (nici nu se putea
altfel!) Grupul de la Bolintin (Editura RawexComs, 2018), carte
în cuprinsul cãreia figureazã nu mai puþin de 16 autori, poeþi ºi
prozatori din toate generaþiile, câþiva trecuþi pe altã lume, dar cei
mai mulþi în viaþã.

Într-o vreme când aproape în toatã þara bântuie parcã „un
microb” al antologiilor ºi apar tot felul de astfel de cãrþi, multe
discutabile nu numai ca valoare, ci ºi ca mod de alcãtuire, iatã cã
apare ºi acest florilegiu, binevenit din multe puncte de vedere ºi
totodatã remarcabil ca valoare ºi ca gest editorial.

Antologatorii prezentei apariþii au dorit – ºi au reuºit pânã la
urmã! – sã demonstreze cã în aceastã localitate existã scriitori cu
nimic mai prejos decât cei din alte pãrþi ale þãrii, din oraºe cu

pretenþii culturale mult mai mari decât aci. „Acest volum – ne
avertizeazã dl. Gabriel Dragnea, care îi semneazã prefaþa – nu
este o antologie clasicã de texte literare ci, mai degrabã are în
cuprinsul sãu minidosare de autor, mici cãrþi de vizitã care conþin
informaþii clare, punctuale pentru o mai bunã cunoaºtere ºi
înþelegere – chiar ºi la un mod general – a autorului ºi a creaþiei
lui. Selecþia textelor ne-a aparþinut în totalitate, încercând astfel

sã evidenþiem ceea ce am considerat noi cã este reprezentativ
pentru fiecare autor în parte. Nu încercãm sã arãtãm lumii valoarea
sau calitatea unor oameni sau a unor texte luate individual. Ne
place sã credem cã reuºitele ºi eºecurile noastre în mare parte
sunt rezultatul modului cum ne raportãm la societate, la grup ºi
invers”.

Iatã ºi autorii cuprinºi în volum: Alexandra Firiþã, Alexandru
Cazacu, Alexandru Ghiþã (Saºa), Bogdan I. Pascu, Corneliu
Cristescu, Dan Floricã, Dumitru Dumitricã, Florin Vlad, Gabriel
Dragnea, Gabriel Dumitru, Maria Mircea Stan, Victor Pencu
(poeþi), alãturi de prozatorii: Alaxandra Man, Constantin ªtefan
Carbarãu, Milica Dan, Romulus Dinu. Cu douã excepþii
(Alexandru Ghiþã – Saºa ºi Maria Mircea Stan) toþi semnatarii
au publicat de-a lungul anilor volume proprii, nu puþine dintre

„Miroase a seve pãdurea… Miroase a muguri
ce fi-vor lãstari…”

Afirmaþia din titlu aparþine d-lui Marian ªtefan, prefaþatorul
unui elegant volum tipãrit recent (2019) de Editura Ziariºtilor
Profesioniºti. De fapt este vorba de o antologie de poezie,
cuprinzând un numãr de ºase poeþi (Nicolae Constantinescu,
Marian ªtefan, Petre Ion Stoica, Dan Elias, Marin Constantin,
Marieta Buzescu) ºi patru pictori (C. Fierbinþeanu, Gabriel I.
Teodorescu, Ionel Andrei, Vasilica Adãniloaie).

Precedat de minibiobibliografie ºi susþinut grafic de imagini
color ºi desene în tuº, fiecare portret liric are darul de a ne da o
idee despre înzestrarea ºi talentul poetului în cauzã. O lecturã
atentã dã la ivealã un foarte larg evantai tematic al liricii autorilor
din micul oraº ialomiþean, de la poezia inspiratã de locurile natale
(Marin Constantin) ºi pânã la cea gânditã ºi scrisã în tipare
clasice (Nicolae Constantinescu), de la nostalgia copilãriei
(Marian ªtefan) ºi pânã la cea de meditaþie filosoficã (Dan Elias).
Etc. etc.

Pentru mine, care îi cunoºteam de mai mulþi ani pe unii dintre
semnatarii volumului, pe lângã bucuria întâlnirii cu texte inspirate
ºi frumoase, o surprizã reprezintã mai întâi dl. Nicolae
Constantinescu, asistentul meu de folclor de odinioarã, la
Universitatea bucureºteanã, azi profesor de renume, pe care nu-
l ºtiam ºi nu-l credeam atât de discret încât sã-ºi ascundã creaþiile
lirice pânã la aceastã vârstã, apoi Marian ªtefan (pe care l-am
cunoscut în urmã cu mulþi ani ca redactor la revista „Magazin”),

Constelaþia Fierbinþi –
„o carte nãscutã din iubirea de locurile natale”

relevându-mi-se în ultima vreme ºi ca prozator; mai la urmã
poetul Marin Constantin, prezent acum nu numai cu texte literare,
ci ºi cu mai multe desene hieratice ºi ciudate, pe care le semneazã
(nu ºtiu de ce) cu pseudonimul C. Fierbinþeanu, ale cãrui creaþii
m-au trimis cu gândul la Florin Pucã ºi la astãzi uitatul Benedict
Gãnescu.

Orgolioºi (ºi pe bunã dreptate!) aceºti talentaþi ºi inimoºi
creatori, care fie s-au nãscut la Fierbinþi, fie au descins aci de
prin alte locuri, stabilindu-se definitiv în orãºelul ialomiþean, s-
au constituit într-un grup ce-ºi spune, poate puþin cam pretenþios,
„Constelaþia Fierbinþi”.

Dar pânã la urmã de ce n-ar face-o câtã vreme îi leagã o prietenie
ºi un ideal comun – acela de a da grai – prin text ºi imagine –
unor profunde sentimente ºi gânduri nobile prin care pot spori
patrimoniul artistic al zonei ºi – de ce nu? – chiar al þãrii?

Cartea aceasta, care, cum spuneam ceva mai sus, are ºi o
prezentare artistico-graficã aleasã, reprezintã mult mai mult decât
o simplã „carte de vizitã”, cum cu modestie scrie unul dintre cei
prezenþi în sumar. Este o biruinþã editorialã.

Cinste d-lui Mircea Roºca, cel care a alcãtuit-o, felicitãri celor
care au scris-o ºi ilustrat-o ºi nu în ultimul rând Primãriei Oraºului
Fierbinþi, Consiliului Local, tuturor locuitorilor pentru

sponsorizarea ei.

ele bucurându-se, la data apariþiei, de cronici de întâmpinare
favorabile – de unde se poate trage uºor concluzia cã antologia
de faþã se justificã.

De-a lungul anilor, de prin 2002 încoace, de pe când fãceam
parte din colectivul de redacþie al revistei „Sud” ºi din juriul
Concursului „Dimitrie Bolintineanu (alãturi de Teodor Vârgolici,
C. Stãnescu, Liviu Ioan Stoiciu ºi Horia Gârbea), am avut prilejul

sã cunosc îndeaproape miºcarea
literarã din Bolintin, citind cãrþile
autorilor de aici ºi despre multe
din ele am ºi scris în diverse reviste.
Credinþa cã la Bolintin a existat/
existã o veritabilã pepinierã de
talente nu m-a pãrãsit nici pânã azi,
iar antologia de acum vine sã-mi
reconfirme mai vechile opinii
privind literatura care se scrie în
aceastã localitate.

ªi ca sã nu se spunã cã rãmân
numai în domeniul saluturilor
colegiale ºi prieteneºti, iatã ºi
câteva mostre de poezie: „Miroase
a seve pãdurea,/ miroase a lacrimi/
miroase a ploi ce veni-vor,/
miroase a muguri/ ce fi-vor lãstari,/
miroase a lacrimi/ de aer, de ape/
zãcute pe-altare de foi” (Alexandra
Firiþã); „Modul în care presimþi/
sosirea iernii/ Parcã auzi o femeie/
bãtând la uºã/ Alergi sã deschizi/
dar nu e nimeni/ Reîntors te
nãpãdesc/ amintirile/ ca un ºir
gãlãgios/ de majorete” (Alexandru
Cazacu); „Dulci fluxuri ºi
refluxuri în fum – cuibar de ape/
La þãrmu-mi singuratic visând
îngâne-ntr-una/ “Sã fiu, doar
prelungirea tremurãtoare-i
pleoape/ A mãrii logodindu-ºi

tãcerile cu luna” (Alexandru Ghiþã – Saºa); „Mi-ai luat cu tine
gândul ºi uimirea/ ªi zâmbetul ºi lacrima, întreagã firea/ Mã simt
pustiu ca stolul care zboarã/ Spre sudul nevãzut întâia oarã./ ªi
amintirile, vezi bine/ O lume deºertatã de iubire/ Un cer amãgitor,
fãrã lumine…” (Bogdan I. Pascu); „Am privit o clipã…/ Marea se
lasã domoalã în braþele vântului/ o alintã cu drag ºi o priveºte cu
ochi de soare/ Se lasã pierdutã ºi tãcutã, o clipã de tãcere./ A
îmbrãþiºat-o azi-noapte cu frenezie/ În valuri rupte ºi sparte de
mal…” (Gabriela Dumitru) „eu deja m-am desprins de oasele
mele grele/ ºi mi-am aºezat cãrnurile pe crengile pomilor/ desfrunziþi/
Cine mã vede/ crede cã ascult o muzicã universalã/ cocoþat acolo
cu luna mãr copt/ pe umeri/ Octombrie – un bivol cu gura plinã/ de

brume – ºi eu scriu o pâine în cer” (Victor Pencu).
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Victor
PENCU

Vilia
BANÞA

Ion C.
ªTEFAN

ELEGII MATINALE

V
O, la îndoitura gândului unde

se umple câmpia de rugãciune

nu mai sunt iluzii

în þãrâna nopþii ochiului tãu

roditor de iubire

se-aude din ceruri sufletul

plin de vrãbii

fulger peste pragul casei

bãtrâneºti

o, miºcarea din cãrnuri ºi vise

este o trecere între mine ºi tine

când îþi trec degetele prin pãr

o, iatã

te cuprind în propriile mele

sentimente iubitã femeie.

XV
Amiazã de marþi

se primeneºte umbra de însemne

purtãtoare de tristeþi

astãzi mi se dezleagã mâinile

de iarnã

o, iatã îmi pot folosi pacea

când stau în salonul meu de varã –

toamnã – iarnã – primãvarã

ºi scriu

înconjurat de meduze argintii

o, astãzi

vreau sã lichidez

un fior de osândã...

þin tãlpile-n iarbã ºi cu ele

pricep legãturile pãmântului natal

amiazã de marþi plina de funcþii

în felul fiecãruia de a-ºi petrece

hohotele inimii. Acolo

într-o-nþelegere cu hieroglifele

gândurile mele scot la ivealã

singurãtatea unui suflet

uneori verticalitatea este expresia

plopului ºi a poetului

sub povara frunzelor

ºi-a muzicii ierburilor.

FATA-MORGANA

Mâinile mele scuturã frig,

tâmplele tale albit-au uºor.

Lumea-i de ceaþã ºi cum sã te strig?

Vorbele cad, ninge pe urmele lor.

Sângele meu e bun de osândã,

oasele tale trosnesc a târziu.

Unde alergi cu noaptea la pândã,

Fata-Morgana te poartã-n pustiu.

Clipa se sparge-n pietre de moarã,

nici nu mai ºtii cum se pierde pe râu,

Umbra-i rãmâne ºi va sã doarã.

Calul zãpezii scãpat e din frâu.

UMBRA LUMII PE PÃMÂNT

Doamne, sângerã pustiul

Sancho-ºi mânã bidiviul,

fruntea lui duce-n luminã

umbra umbrei fãrã vinã,

umbra lumii pe pãmânt

ne-ncãputã în cuvânt.

Doamne, iarba nu mai este,

doar tãcerea-i de poveste,

iarba-iarbã nu ne ºtie,

ziua nu ne mai învie.

Doar pustiul e stãpân,

el ºi Sancho mai rãmân,

bieþi nebuni sã dea mãsurã

visului legat la gurã.

DIN PALMELE MAMEI

Se-ntâmplã sã alergi fãrã umbrã

când faci jogging pe-aleile pustii,

descheiat la gânduri, la ora când

cerºetorii ies pe la colþuri de stradã

ºi viaþa îi joacã la zaruri

pe-o piele uscatã de bou.

(Ei învaþã sã întindã mâna

mai mult dupã sunetul surd

al oaselor bolnave.)

Se-ntâmplã sã-þi pierzi

la semafor cochilia

în care te ascunzi de tine

ºi sã priveºti cum sufletul

se mai usucã la soare,

sã-þi duci inima ca pe-o ofrandã

la altarul duminicii din prag

ºi sã-þi iei înapoi copilãria

din palmele mamei.

POVESTITORUL DE ISTORII

Îºi povestea istoria propriei vieþi,

ca ºi cum ar fi trãit

într-o istorie prelungitã

prin trupul sãu care îmbãtrânea.

– În definitiv, istoria nu este altceva

decât acea parte

a timpului ºi evenimentelor oamenilor

pe care o pot cuprinde

cu viaþa mea!

ne încredinþa el.

– Apoi, adãuga: vã rog sã pricepeþi

cã fiecare om are îngãduinþa sa

pentru ceilalþi,

ca ºi cum fiecare ar avea

o înþelegere aparte

despre întreaga istorie.

HIMERE

Îmi întind mâna

dupã o himerã

pe care încã n-am atins-o.

E singura mea dorinþã tainicã:

trupul tãu feciorelnic,

zâmbetul tãu cald,

chipul inspirat

de ispita unei dorinþe,

paºii tãi somnambuli –

venind spre mine,

De parcã te-ai îndepãrta,

himera mea neatinsã.

Elena
MITRU

O PASÃRE ALBÃ

O pasãre albã

 Ce zboarã neobositã

Poartã cu ea o veste

Precum cã lumea

Ar fi mai bunã

Dar, de unde?…

Lumea, lume, tot aia este!

ÎN CUMPÃNÃ

De prieteni ºi duºmani

Te bucuri de-atâþia ani

Pe primii de i-ai ºtiut

Pe ceilalþi tot i-ai avut

Înclinarea e mereu

Dinspre bine înspre rãu

În balanþa grea a vieþii

Cumpãna o þin poeþii…

PE LOC

Mã doare pasul

Cum îl calc

Pe plaja aurie

Nisipul se rãsfaþã

Sub razele de foc

Haotic ciulinii se rotesc

Într-un joc

Sub aceleaºi raze de foc

Fluxul ºi refluxul

În jocul lor

Pe loc
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Nicolae Scurtu

O operã literarã trãieºte în
timp prin propria ei valoare.
Acest adevãr nu exclude
suferinþa ei în confruntarea
cu evoluþiile produse de
preferinþe, modã, curente,
ºcoli. Ce ne mai spune astãzi
clasicismul? Dar
romantismul? Dar
realismul? Singurul curent,
realismul socialist, care a
devastat timp de douã

decenii cultura româneascã, a dispãrut. Cauza: era impus ideologic
din afarã. Clasicismul, romantismul sau realismul, în proporþii
diferite, au asigurat  identitate culturii româneºti. Pentru
contemporani, mesajul acestora stãruie prin concursul unor factori
precum nevoia de continuitate fixatã îndeobºte în tradiþie. În
studiile sale, Ion Pillat urmãreºte în istoria literarã, universalã
sau româneascã, legãtura între tradiþie ºi
modernitate. Celor grãbiþi sã recurgã la
revizuirea istoriei literare (în sensul
amendãrii unor scriitori sau a operelor
acestora, alþii decât cei ieºiþi din istorie
odatã cu scrierile lor realist socialiste), le
ofer un rãspuns indirect – valabil ºi pentru
noi - al istoricului literar italian De Sanctis
ºi care trimite la efectul neaºteptat ºi
surprinzãtor al mesajului unei opere
literare. Pornind de la lamentaþiile lui
Leopardi pe ruinele gloriei romane, De
Sanctis considerã cã tocmai dezamãgirea
poetului romantic face cu adevãrat gloria
de preþuit. Aceeaºi idee o gãsim ºi în
conferinþa lui Ion Pillat, þinutã în 1916,
Dimitrie Bolintineanu ºi trecutul nostru.

Este astãzi gloria trecutului o temã a
scriitorului? Nu, ar fi primul dintre
rãspunsuri ºi, probabil, cel mai corect. Omul
modern trãieºte acut dezordinea timpului,
nu virtuþile lui istorice, aºa încât reintrarea
scriitorilor în actualitate rãmâne o treabã a
culturii naþionale. Ce pãstrãm, ce uitãm din
clasicism, romantism, realism, modernism,
post-modernism? Pentru cã trebuie sã
pãstrãm, în ciuda preferinþelor, tentaþiei
modei sau seducþiei noului. ªi, evident,
suntem constrânºi sã renunþãm, sita
discernãmântului funcþioneazã oriunde.
Ceea ce ni se pare ajunge în timp sub lupa realitãþii. În Sãrmanul
Dionis, Eminescu ne oferã o imagine posibilã a înþelegerii alterate
a realitãþii:…ºi tot astfel, dacã închid un ochi, vãd mâna mea mai
micã decât cu amândoi. De aº avè trei ochi, aº vedè-o ºi mai
mare ºi cu cât mai mulþi ochi aº avè, cu atâta lucrurile toate
dimprejurul meu ar pãrè mai mari. Mai mulþi ochi nu creeazã o
imagine mai exactã, ci o altã imagine, ceea ce impune reaºezarea
reperelor. Literatura are trei ochi, poate chiar mai mulþi (cum i-ar fi
plãcut sãrmanului cãlugãr Dionis sã creadã), care îl ajutã pe scriitor
sã vadã împrejurul lui frumosul cu mult mai frumos, idealul cu
mult mai aproape, iar realul nu altceva decât real.

Într-o perioadã de cãutãri, reevaluãri (ca cea prin care trece
cultura noastrã astãzi) meritã sã ne imaginãm soluþii salvatoare
pentru rãmânerea în contact cu literatura din toate timpurile.

Proiectul acad. Eugen Simion pentru publicarea ,,operelor
fundamentale” ale scriitorilor români este, în aceastã privinþã,
fundamental pentru cultura naþionalã. El poate fi completat cu
revigorarea revistelor literare ºi a mediului propice dezbaterilor în
saloane ºi cenacluri. Ne lipseºte boema literarã, taifasul scriitorilor
nu trebuie socotit un moft, cozeriile literare au rostul lor. Educaþia
spiritului rãmâne o necesitate a timpului nostru iar ºcoala are o
mare datorie în aceastã privinþã, de aceea lectura, dansul ºi muzica
nu trebuie sã lipseascã din programele de învãþãmânt.

Întoarcerea scriitorilor – pe nedrept uitaþi – în actualitate ar
merita sã se bucure de un efort constructiv constant. Obiectivitatea
nu este posibilã, se înþelege, dar aºa cum injustiþia costã,
subiectivismul în literaturã face ravagii. Suntem bucuroºi sã
constatãm cã scriitorii care s-au realizat într-o altã culturã –
Eliade, Ionescu, Cioran (nu sunt singurii!) – dau vizibilitate
înãlþimii culturii româneºti. În cuprinsul civilizaþiei noastre existã,
însã, scriitori formaþi într-o altã culturã ºi realizaþi în cultura
naþionalã. Cazul lui Ion Pillat, unul dintre marii ºi rafinaþii

cunoscãtori ai literaturii universale ºi ai celei româneºti. Meritele
lui sunt importante: scrie nu doar despre Bolintineanu,
Macedonski, Duiliu Zamfirescu, Anton Pann, Dinicu Golescu,
Octavian Goga, ci ºi despre Goethe, Ronsard, La Fontaine, Francis
Jammes, Yeats, Valéry ºi Rilke, despre Divina comedie ºi tragedia
racinianã, despre Cervantes ºi spiritul mediteranean, despre poezie
ºi plasticã, traduce din literatura universalã în româneºte. Ce mai
spun astãzi grecii antici sau romanticii omului modern hãituit de
timp, cu o ,,educaþie sentimentalã” nouã, ca sã folosesc o expresie
a lui Pillat? O anchetã fãcutã de francezi în privinþa interesului
pentru literaturã a scos la ivealã – nu chiar surprinzãtor! – o
indiferenþã evidentã pentru scriitorii intraþi în istorie. Hugo,
Musset, Vigny, Lamartine nu mai stârnesc acelaºi interes ca cel
pe care l-au avut contemporanii pentru opera lor. Rãspunsurile
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George Apostoiu

NICOLAE CREVEDIA ÎN MÃRTURII EPISTOLARE

(continuare în pag. 11)

Prestigiul actualitãþii
sunt diferite ºi, evident, multe dintre acestea subiective. Unul
mi-a atras atenþia pentru pledoaria inclusivã în favoarea
obiectivitãþii: pãstraþi-i pe clasici în primul rând în manualele
ºcolare. Nevoia de clasici este permanentã, þine de valoarea
esteticã, de mesajul umanist, de puterea de a însufleþi sau de a
mântui. În prefaþa la Opere 1929-1944 vol. 5, (Editura Eminescu,
1990), Mircea Martin, referindu-se la studiile lui Pillat despre
Valéry ºi Rilke, are o remarcã peste care nu putem trece cu
uºurinþã: ,,este regretabil cã aceste studii nu au fost semnalate ºi
popularizate  de criticã”. Iatã un semnal dat de un universitar
asupra pericolului de a ne cantona într-o viziune limitatã. Sã ne
întrebãm mai frecvent ce s-ar întâmpla dacã ºcoala ºi-ar schimba
menirea ºi nu ar mai fi depozitarul tezaurului literar, cultural ºi
istoric? Orice preocupare privind reforma învãþãmântului trebuie
sã porneascã de la rãspunsul la aceastã întrebare.

În cultura românã, în artã în general, au existat rebeliuni ºi
trebuie sã fim mulþumiþi cã acestea s-au produs. Artiºtii rãzvrãtiþi
au schimbat, au înnoit. Mã refer la cei care aºeazã lumea într-un
decor nou,  alungã banalitatea sau, dacã nu, o fac mai puþin
vizibilã. O carte afurisitã nu este una de neglijat, modernitatea nu
neagã tradiþia, ci o continuã. Tradiþia nu intrã în conflict cu
modernitatea decât în cazul revoltaþilor fãrã cauzã. Preferinþele
conceptuale sau estetice, atât de diferite de la un autor la altul au
avantajul de a ocupa prim-planul doar prin valoare. Mãria sa,

lectorul, rãmâne stãpân sã o descopere.
Astfel înþeles drumul literaturii, al artei, ne
putem feri de capcanele unei critici
voluntare sau ale  injustiþiei orientãrilor
critice fixate dupã ceasul primãriei. Criteriul
estetic, fãrã sã fie singurul, este cel mai
sigur garant în evaluarea criticã; preferinþele
individuale sunt satisfãcute de  forþa
originalitãþii. Ca scriitor sau filozof, Cioran
nu poate fi comparat cu nimeni; îl preþuim
pentru originalitatea lui ºi nu ne punem
întrebarea dacã are dreptate în raport cu
adevãrul nostru.

Sã revenim la însemnãtatea lui Ion Pillat
ºi sã spunem cã tradiþionalismul – pe care
el la cultivat – nu meritã sã fie expediat
într-un muzeu nefrecventabil. Este una
dintre manifestãrile artistice care asigurã
legãturi subtile în devenirea culturii. Existã,
nici nu se poate altfel, doctrine, atitudini în
literatura contemporanã, aºa cum au existat
dintotdeauna. Rãmâne de vãzut în ce
mãsurã excesul ideologic (sau politic) le
interfereazã în detrimentul esteticului. În
prezenþa frumosului, în cãmara timpului,
bogatã ºi ademenitoare, fiinþa umanã este
feritã de neliniºti. Tradiþionalismul este cu
preponderenþã un spaþiu al calofiliei.
Culorile, sunetele. miresmele rãmân

neschimbate  în curgerea lor prin veacuri. Intelectual rafinat, cu
studii la celebrul liceu parizian Henri IV ºi la Sorbona, Pillat se
întoarce, din nevoie de calm  ºi frumos, la universul copilãriei ºi
se extaziazã în faþa roadelor pãmântului generos:

În vie (fragment)
Tot mai miroase via a tãmâios ºi coarnã,
Mustos  a piersici coapte ºi crud a foi de nuc…
Vezi, din zãvoi sitarii spre alte zãri se duc;
 Ce vrea cu mine toamna, pe dealuri sã mã-ntoarnã?
Superbã invitaþie la viaþã!
*
Putem accepta cã obiectivitatea nu are graniþe, cu precizarea cã ea

se supune doar normelor reclamate de valoare. De aceea, prestigiul
câºtigat de un scriitor va forþa firesc ºi oricând reintrarea în actualitate.

Biografia ºi bibliografia
poetului, prozatorului,
jurnalistului, traducãtorului ºi
memorialistului Nicolae
Crevedia (n. 24 noiembrie
1902, Crevedia Mare, jud.
Giurgiu – m. 5 noiembrie
1978, Bucureºti) continuã sã
se augmenteze cu noi ºi
relevante informaþii ºi precizãri
existente în literatura sa
epistolarã.

Poetul Nicolae Crevedia a
trimis epistole, în timp,
familiei, prietenilor ºi, mai cu
seamã, unor confraþi pe care i-
a preþuit ºi pe care i-a simþit
aproape.

Remarcabile sunt epistolele trimise lui G. Cãlinescu, I. Valerian,
Pompiliu Constantinescu, Perpessicius, ªerban Cioculescu,
Nicolae Iorga, E. Lovinescu ºi, desigur, altora.

O relaþie specialã a existat între Nicolae Crevedia ºi poetul
Nichifor Crainic, care i-a fost un autentic pãrinte spiritual, fiind
susþinut ºi promovat în paginile tuturor ziarelor ºi revistelor pe
care le-a iniþiat.

Epistolele transcrise aici sunt inedite ºi au fost trimise poetului
ªesurilor natale în semn de admiraþie ºi recunoºtinþã pentru tot
ce a întreprins în afirmarea mai tânãrului sãu confrate.

Informaþiile, ºtirile, precizãrile ºi unele microportrete ce se
aflã în aceste epistole contribuie, esenþial, la cunoaºterea exactã a

relaþiilor existente în magistru ºi discipol.
Epistolele lui Nicolae Crevedia, deºi au un aer protocolar pe

alocuri, conþin mãrturii despre un timp, o epocã ºi unii dintre
confraþi, ce se cuvin a fi cunoscute ºi înþelese cu exactitate.

Literatura epistolarã a lui Nicolae Crevedia necesitã o cercetare
riguroasã ºi o restituire cât mai fidelã.

*
[Bucureºti], 10 noi[embrie] 1939
Scumpe Naºule,
Iatã aci bucãþile1 pentru „Gândirea”. Aº mai fi copiat încã una

sau douã, dar ies prea multe pagini în revistã. Dacã mai e nevoie,
mai dau.

Bürgermeisterul general al Capitalei mi-a fixat audienþã pentru
luni, dupã amiazã, ora 7.

Ne vedem mâine.
Respectuos,
Crevedia
[P.S.]
Am dus alea lui Cârstoiu.
*
Sofia, 24 august 1940
Dragã Naºule,
Zilele acestea, cu ocazia «morþii» dumitale, anunþatã de

«Reuter» ºi de alþii corespondenþi particulari din Bucureºti, m-ai
fãcut sã mã jelesc o noapte-ntreagã! Te lucreazã.

Am fãcut un raport pe chestia asta ºi, acum fiindcã Dumnezeu
te-a pãzit de acel avion fatal, te rog sã primeºti felicitãrile mele, ºi
aceastã bulgãroaicã2!

Sãrutãri de mâini naºelor.
Al dumneavoastrã,

N. Crevedia
[Excelenþei sale domnului profesor Nichifor Crainic, Ministrul

Propagandei, Strada Polonã, nr. 38, Bucarest, Roumanie].
*
[Bucureºti], 20 februarie 1963
Scumpe Mãestraºule, Naºule drag,
Am luat cunoºtinþã cu mare pãrere de rãu cã asupra dumitale

s-a abãtut o nouã suferinþã.
Socotind cã trebuie sã ai liniºte deplinã, cã chiar vizitele celor

mai apropiaþi þi-ar face poate mai rãu, ne-am interzis aceastã
plãcere. Fetele mele voiau sã ia în piept acest drum, tocmai pentru
a arãta ºi ele dragostea faþã de cel care le-a îmbiat atât.

Eu cred cã ai adunat acea piatrã nestematã care þi s-a gãsit la
rãrunchi ºi fiindcã ai citit operele complete ale prietenului nostru,
N.I.L (vezi dacã n-ai vrut sã te desfeþi cu „Buturuga mea...”).

Sper sã ne vedem pe curând sãnãtoºi.
Ai dumneavoastrã fini luminoºi,
Crevedia
*
Olãneºti, 27 septembrie 1965
Mã aflu aci pentru tratament. E vorba de piatra de la rinichi.

Am fost ºi pe la þarã.
Când am trecut spre gara Basarab, la plecare, mata beai tutun

în balcon. Am fãcut semn, dar degeaba.
I-am scris ºi tovarãºului Firãnescu, cãruia i-am trimis un articol

despre Crevedia-Mare ºi l-am rugat sã-mi dea niºte indicaþiuni
dacã sã merg la Drãgãºani sau prin regiune pe aici.

Adânci omagii lui Nini.
Al domniilor voastre,
Crevedia

Dr. D. Danielopolu, Ion Pillat, Ion I.C. Brãtianu la Bãile Tuºnad, 1922
Biblioteca Naþionalã a României, Colecþia Fotografia Româneascã, nr. 12961
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1 Nicolae Crevedia, Amurg în munþi, Omul din veac, Pãmânt
tânãr ºi Tãcere în Gândirea, 18, nr. 10, decembrie 1939, p. 538-
544. (Poezii).
2 Pe recto acestei cãrþi poºtale se aflã chipul unei tinere bulgãroaice.
3 Nedic Lemnaru, poet, publicist ºi prieten al cãrturarului Nichifor
Crainic.
4 Ion Larian Postolache (1916-1997), poet, gazetar, traducãtor ºi
memorialist.

[P.S.]
Mã întorc sãptãmâna viitoare.
[Domnului Nichifor Crainic, Bulevardul Dinicu Golescu, nr.

43, blocul 7, apartamentul 6, Bucureºti].
*
[Bucureºti], 7 ianuarie 1967
Sfinte Naºule, sfântã nãºicã Ioana-Fortuna,
Am sunat astãzi de nenumãrate ori la dumneavoastrã, dar se

vede cã aþi suspendat telefonul, cum facem ºi noi când e ziua
noastrã.

Aºa cã vã rugãm sã primiþi pe cablu, pe sub uºã, emoþiunile
noastre de sfânta zi a dumneavoastrã.

ªeful Casei Crevedia,
N. Crevedia
[Domnului profesor Nichifor Crainic ºi doamnei Ioana-

Fortuna Cojan, în Bucureºti, lângã Gara de Nord, pe stânga].
*
[Bucureºti], 5 decembrie 1969
Ora 4 dupã amiazã
Dragã Naºule,

Am trecut pe-aici, însã mi se spune cã numai cu învoirea
domnului dr. Bucur vã pot vedea.

Trece ºi amicul Lemnaru3 dupã amiazã. Curaj. Am aranjat
chestia aceea cã pe vorbã cãzu mâna.

Crevedia
[Pentru domnul profesor Nichifor Crainic, Ascar, Personal,

Prin bunãvoinþã].
*
[Cãlimãneºti], 2 octombrie 1969
Dor din Cãlimãneºti. ªi cu amintirea serilor noastre

peripatetice, pe sub pomii ºi prin gropile bulevardului lui Dinicu
Golescu.

Multe-am auzit ºi-am învãþat ºi atunci. Sper cã te-ai odihnit ºi
te-ai mai limpezit la marea cea frumoasã ºi albastrã, împreunã cu
amicul Lemnaru.

Eu cred cã pe sâmbãtã, 11 octombrie, voi fi iarãºi în Bucureºti,
apoi la braþul dumitale cald.

Pe aici s-a aºternut o toamnã mare, luminoasã. Ce faci Nini
scumpi.

Mã aplec ºi matale, cu drag ºi sfieli,
N. Crevedia
[Familiei Nichifor Crainic, Bulevardul Dinicu Golescu, nr.

43, ultimul bloc, intrarea A, apartament 6, Bucureºti].
*
[Bucureºti], 14 decembrie 1970
Scumpe maestre, Sfinte naºule,
Mulþumesc din inimã pentru atât de caldele ºi drãgãstoasele

urãri pe care mi le-ai fãcut de ziua mea, mie, Marianei ºi întregului
meu sistem solar.

Mi-au fãcut cu deosebire plãcere cuvinte ca acelea «marele
poet», «marele tãu soþ», cãci, la urma urmei, aºa ºi este.

Ne-am vãzut, într-adevãr, visul cu ochii în noua casã, în care
abia rãsuflãm câteodatã de cãldurã, care e adãpostitã de ambele
pãrþi de curenþi ºi vânturi, în care ºtim ºi noi cã trãim ca oamenii,
faþã de cei 20 de ani ºi 4 luni petrecuþi în temniþa aceea rece,
igrasioasã, din strada Maramureº, nr. 13!

E a patra avere pe care am fãcut-o cãci chiar o avere este pe
timpurile acestea când criza de locuit este atât de resimþitã. Douã
case la þarã, monumentale în mediul ºi vremea în care au fost
ridicate, iar dupã cãsãtorie, cu dulcea Marioara împreunã,
pãmântul de la Bãneasa (3 pogoane, vizavi de aeroport) ºi acest
apartament, pentru realizarea cãruia aceeaºi Marioarã a pus o
inimã ºi o alergãturã ºi ea demnã de o epopee!

(urmare din pagina 10)
Început cu 25 000 lei împrumutaþi de la Viorica ºi cu o micã

strânsurã a noastrã, am ajuns astãzi sã-l achitãm pe jumãtate, dar
tot mai avem de plãtit vreo 75.000 – 80.000.

Datoria Viorichii am rãspuns-o, dar între timp, cu modificãrile
cerute la apartament, cu un balcon în plus ºi cu o bibliotecã nouã,
de ocazie vreau sã spun, cumpãratã, am contractat la ea ºi la
scumpa Tanþa, alte sume! Le întorc acum în fiecare lunã
din pensie.

Un cuvânt n-am prea înþeles din atât de iubitoarea
dumitale scrisoare: „resemnarea” Marioarii faþã de
«zburdãlniciile» ilustrului ei soþ. Într-adevãr, idolul ei,
Crevedia, a fost ºi este foarte zburdalnic: la alte case pe
unde-a umblat, ºi mai umblã, cãci un scriitor trebuie sã
circule, sã cunoascã viaþa, dar mai ales la aceastã ultimã
locuinþã a lui, a urcat în fugã ºi de 4 ori pe zi câte 8 caturi
ºi întotdeauna cu aceeaºi nedezminþitã ºi copilãreascã
dragostea faþã de aceea cu care a pus cununii, pe care a
luat-o de frumoasã, de instruitã, bine educatã ºi finã, ºi
care l-a dãruit cu douã fete, reuºite ºi ele ºi harnice la
învãþãturã.

Una dintre ele, cea mare, «a întinerit», cum atât de
frumos spui dumneata, prin micul ºi atât de gustosul ei
fecior, care, acum la aproape doi ani, leagã cuvinte ºi
chiar reflecþii de toatã minunea.

L-am luat sã creascã la noi, sã punem capãt chinului
Marioarei de a se duce în fiecare dimineaþã la el acasã.
Ne cam trezeºte el noaptea, eu nu pot sã mai închid ochii pânã la
ziuã, mai rupe cãrþi ºi hârtii de pe birou, dar suntem rãsplãtiþi de
chipul, de jocurile ºi nãzdrãvãniile lui, încât uitãm totul.

Ceea ce face el nu înseamnã nimic faþã de zgomotele din bloc,
de pe bulevard ºi terasa noastrã, câteodatã se trage chiar cu
tunul! fiindcã nu s-a finisat construcþia încã.

Prin apartamentul nostru, începând de la 7 dimineaþa, se mai
trece cu gãleþile cu var, cu fiare ºi cu stinghii! Bieþii lucrãtori nu
sunt de vinã, ci mai-marii lor, niºte ingineri idioþi ºi un maistru,
tot aºa de nepriceput.

Suntem în al treilea an de când se tot bocãne aici, în acest bloc
nu prea mare ca altele, dar bun e Dumnezeu, poate cã de sãrbãtori
vom fi mai liniºtiþi.

ªi iatã cum un regim care are atâta solicitudine faþã de cetãþeni,
nu e urmat cum trebuie de oameni ca aceºtia.

Mai avem încã multe lucruri de pus la punct, dar toate sunt în
strictã legãturã cu veniturile noastre bãneºti încã destul de
insuficiente.

Sper sã mã înalþ ºi eu acum în grad, membru al Uniunii
Scriitorilor dupã care ar urma o pensie mai mare. Nu mai am nici

pãlãrie-n cap de ieºit în lume. Cea pe care-o aveam, am tot dat-o
la spãlat, m-a plouat cu ea, s-a strâmtat ºi mi-a fãcut o ranã la
frunte, sângerândã, tot îndesând-o!

Dar cauza pentru care n-am mai dat pe la dumneavoastrã e o
gripã, care de 9 zile mã þine în casã ºi nu vreau sã v-o aduc. A
fost atins nepoþelul, apoi eu. Am ieºit deunãzi, cãci trebuia sã ies,
ºi n-a fost bine. Nãdãjduiesc în câteva zile sã ne vedem.

Nu s-a reinstalat telefonul ºi suntem ºi din pricina asta tare
stingheriþi. Nici ascensorul ºi e vai de mama noastrã! De îndatã
ce va începe sã cânte, sã huruie adicã, vã vom lua pe sus ºi vã
vom urca la noi, chiar aºa nepuºi la punct cum ne aflãm, în
interior.

Chiar astãzi am mai scris o poezie pentru Marioara, dar nu în
chip de bunicã! E ora 7 seara ºi o aºtept sã vinã de la Diana,
unde, din iunie, supraveghem, pe rând, lucrarea cu instalarea
unui calorifer.

Sãrutând ºi salutând pe tot atât de tânãra ºi veºnic fermecãtoarea
Nini, cea atât de isteaþã, închinãm respectuoºi mâna domniei tale,
care scrie tot aºa de frumos ºi care nu mai rãsuceºte þigãri, adicã
otravã!

La revedere,
N. Crevedia
[Maestrului Nichifor Crainic, Bulevardul Dinicu-Golescu, nr.

43, Loco; Expeditor – Nicolae Crevedia, Bulevardul Ghe.
Gheorgiu-Dej, nr. 35, apartament 8, Bucureºti].

*
[Bucureºti], 23 decembrie 1970
Dragã Naºule, Scumpe Maestre,
Mâine împlineºti, vasãzicã, 81 de ani! Vârstã glorioasã de

patriarh încãrcatã de izbânzi strãlucitoare, dar ºi de niºte negre
suferinþe, care s-au sfârºit. Bine cã s-au sfârºit.

Astãzi, lângã tot atât de calda pentru noi, Nini, îþi duci niºte
zile împãcate de o filosofie, am bãgat de seamã, înaltã, seninã.

Aºa a fost poate sã fie, aºa a vrut Dumnezeu, sã te ridice pânã
sub norii sãi ºi sã te coboare ºi sub lume, ca sã cunoºti toatã
gama îndurãrilor câte-i sunt date omului drept platã pentru câte
bucurii a primit.

Domnia ta ai gustat din toate cupele vieþii ºi, din plin, ºi din
înaltele delicii ale simþirii ºi gândirii, care nu oricui sunt hãrãzite.

Eu, de multe ori zic aºa: Doamne, mie prea înalt mi-ai dat, faþã
de puþinul cu care s-au împãrtãºit alþii, ºi aceºtia sunt cei mai
mulþi, sunt legiunile. ªi am avut, ca ºi dumneata, însuºirea de a

uita toate, de-a arunca totul la spate! Strãmoºii noºtri, în istoria
noastrã atât de grea, au pãtimit mai mult.

Nu ºtiu dacã voi putea fi mâine lângã fruntea dumitale. E
vorba sã mã duc la Giurgiu, sã-l vãd ºi pe d[octo]rul Mândreanu,
feciorul cel mai mare al preotului Mândreanu din Crevedia Mare,
care, în vârstã de vreo 85-86 de ani, cred, îºi duce acolo niºte
bãtrâneþi cinstite, alãturi de soþia lui tot atât de în etate.

E un om de o rarã nobleþe, are, dacã l-ai cunoscut, chipul
luminos al lui Vasile Alecsandri, a fost un medic eminent ºi a
slujit sãnãtatea judeþului nostru timp de 56 de ani, adesea fãrã
arginþi.

Mã voi duce cu ginerele meu, soþul Dianei, care supravegheazã
ºi pe acolo un ºantier. Asta numai dacã pune mâna pe o maºinã a
Institutului de Proiectãri unde lucreazã.

Sã-þi dau o veste bunã: îmi spuse amicul Postolache4, care aflã
tot la o secundã dupã eveniment, cã am fost recomandat sã fiu
primit membru în Uniunea Scriitorilor.

Eu am mai fost membru pe-acolo încã din 1934 ºi aceastã
cinste mã bucurã mai ales ºi din punct de vedere al reconsiderãrii
unei pensii care, moralmente, mã mâhnea, iar ca valoare în bani

era departe de a umple toate datoriile pe care le-am contractat
acum cu casa, cu apartamentul acesta vreau sã zic.

Apropos, îþi spuneam într-o scrisoare de mulþumire,
recentã, cã aceºti pereþi în care am intrat sunt a patra „avere”
pe care am fãcut-o în cei 50 de ani de când am plecat din
sat. (Mai precis în 30 de ani, cãci timp de 20 de ani, nefiindu-
mi îngãduit sã mã manifest public, n-am câºtigat nimic.)

Ca sã nu se creadã, totuºi, cã m-am scãldat în avuþii, aflã,
parcã þi-am mai spus eu câte ceva, cã cele douã case de la
þarã de care vorbeam, una era a pãrinþilor mei, iar cealaltã
am ridicat-o pentru o sorã a mea care avea 7 copii.

Din ambele, mai bine zis din vatra pãrinteascã, am fost
alungat ca un câine, încã din anii mei cei mai întunecaþi ºi
mai lipsiþi, m-a luat la goanã o cumnatã ºi nepoþii, niºte
hoþomani care furã noaptea munca bieþilor consãteni din
cooperativã ºi umblã demult sã-ºi ia maºinã, sã se plimbe.

Pãmântul de la Bãneasa l-am cedat, c-o simplã iscãliturã.
Nãdãjduiesc sã-mi petrec ultimii ani din viaþã între zidurile
acestea.

Cred cã pânã la sfârºit, marele ºi respectatul meu vecin,
Ministerul Justiþiei, n-o sã mã exproprieze ºi el «pentru utilitate
publicã»”.

Încã se fac probe la ascensor. Poate cã în primele zile ale
Noului An, vã veþi urca cu slavã ºi bucurie la noi!

Sãrutãm dreapta ºi pe Nina. La mulþi ani,
Marioara ºi N. Crevedia
[Maestrului Nichifor Crainic, ziarist, scriitor, Bulevardul

Dinicu Golescu, nr. 43, apartament 6, Loco].
*
[Bucureºti] 30 decembrie 1970
Maestrului Nichifor Crainic ºi doamnei Nini Cojan
Telefonul nostru, cicã,
Spre Sânta-Mãrie micã,
O sã-i auzim glãsciorul
Apa, chipurile, picã
Umblã-acum ºi ascensorul,
Luaþi-vã încoace zborul,

(Pânã nu se stricã!)

La mulþi ani, 1971!
Marioara,
N. Crevedia
ºi toþi ai lor

Originalele acestor epistole, inedite, se aflã în biblioteca
profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

NICOLAE CREVEDIA ÎN MÃRTURII EPISTOLARE
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Avangarda de la „A la Z”

Florin COLONAª

ULTRA

Emil
Talianu

„Ultra” reprezintã titlul unei reviste editatã la Madrid, care a
apãrut între 27 ianuarie 1921 ºi 15 martie 1922. Formatul revistei
era 35x26 cm, iar fiecare numãr avea ºase pagini. Au apãrut
douãzeci ºi douã de numere cu un total de 144 de pagini.

Formatul este inovator prin faptul cã paginile 5 ºi 6 reprezintã
un volet al paginilor 3 ºi 4. De fapt, mai târziu
revista „UNU” a lui Saºa Panã a utilizat acelaºi
procedeu tehnic în câteva dintre numerele
publicaþiei.

„Ultra” reprezintã o continuare a proiectului
„Manifestului ULTRA” (1918), apoi a
publicaþiei apãruta la Oviedo (1919-1920),
condusã de Augusto Gualart.

Hârtia uºor pergamoidã a publicaþiei spaniole
conferã la atingere o senzaþie plãcutã, ca sã nu
mai vorbim despre aspectul tipografic extrem
de rafinat al revistei.

Þinând cont de argumentul lui Horaþiu „ut
pictura poesis”, de faptul cã în revistã va
publica Rafael Alberti primele sale încercãri ºi
tot aici vor publica condeie din afara graniþelor
precum Ivan Goll, Jules Romain, Apollinaire,
Max Jacob, descoperim în paralel un echilibru
din punct de vedere al graficii. Ca orice revistã
de avangardã, „Ultra” va cultiva simbioza text-
graficã, reprezentatã în general prin gravuri în
lemn sau linoleum. În afara semnãturii Norah
Borges, apar ºi alþi artiºti: Barradas,
Paskiewicz, Wladislaw Jahl, Delaunay.

Încã un element caracteristic al gravurilor îl
reprezintã tehnica predilectã care este cea a xilogravurii, cu o
diversitate tematicã: tipuri umane, activitãþi cotidiene, scene de
muncã, peisaje.

Chiar în numãrul de debut al revistei întâlnim iscãlitura lui
Borges care semneazã un articol, dar ºi o poezie dedicatã lui

Antonio M. Cubero.
În al doilea numãr întâlnim un „poem automatic”, semnat de

Rafael Lasso de la Vega.
Fiecare copertã de numãr poartã câte o gravurã tipãritã generos

pe o mare suprafaþã, cu diferite culori ale titlului revistei.

În luna martie 1990, apãrea la Brãila
revista lunarã de culturã „Dunãrea”, serie
nouã, anul I, nr. 1, care se deschide cu
urmãtoarea valoroasã informaþie: „Aici,
la Brãila, la revista Dunãrea, vedea pentru
prima oarã lumina tiparului, la 25 iulie
1883, poemul eminescian Luceafãrul. Fie
ca strãlucirea sa veºnicã sã ne arate

calea!”.
Revista avea ca redactor ºef pe Vasile Rusescu, iar ca director

onorific pe Fãnuº Neagu. Colectivul redacþional avea în
componenþã pe: Zamfir Marin, Gheorghe Calimatiano, Gheorghe
Lupaºcu, Candiano Priceputu.

Pe prima paginã, sub titlul „Renaºtem”, colectivul redacþional
deschide cu urmãtorul articol:

«Drumul spre legitimitate al revistei Dunãrea a fost lung ºi
anevoios. Gãzduitã o vreme în paginile de mijloc ale
sãptãmânalului Luceafãrul
ºi beneficiind de sprijinul
tuturor oamenilor de bine
din Brãila, cele 11 apariþii
au fost totuºi condamnate
sã aparã în subteranele
literaturii ca unic mijloc de
fiinþare.

La început, publicaþia a
apãrut cu denumirea
Cenaclu brãilean pentru cã
nimeni, din cei
responsabili, n-a avut
curajul botezului literar.
Teama ca nu cumva
„cineva” (ºi ºtim cu toþii
persoana care era cineva în
Romania) sã vadã revista
apãrutã fãrã a i se fi cerut
„preþioasa indicaþie”, a fost
mai puternicã decât logica
bunului simþ, decât dorinþa
ctitoririi culturale.

La al doilea numãr, dupã ce prozatorul Fãnuº Neagu a smuls
aprobarea Consiliului culturii anunþând cã, în caz contrar, va ieºi
sub braþ cu vicepreºedintele Dulea (din biroul acestuia), revista
noastrã a primit titlul, dar i-a fost impusã semiclandestinitatea pe
mai departe, fiind lipsitã de dreptul de a-ºi numerota apariþiile ºi
paginile, de a avea un editor pe frontispiciu.

Alte concesii – lipsa de periodicitate, articole respinse ori copios
mãcelãrite, deoarece se refereau la religie ºi la personalitãþi
considerate în mod abuziv indezirabile – i-au „asigurat” o
existenþã subþire ca un fum. Dar pe mãsurã ce viaþa spiritualã
româneascã a fost tot mai sufocatã de politizarea calendarului
cultural „Dunãrea” s-a vãzut nevoitã sã disparã lent în nisipurile
miºcãtoare ale unei politici culturale în care a proliferat vegetaþia

encomiului fãrã de limite adresate dictaturii bicefale. Astfel cã în
ultimii doi ani Dunãrea a mai apãrut o singurã datã, într-un
moment de nebãgare de seamã al „paznicilor” culturii între
perioada scursã de la o plenarã la alta, sau dintre o vizitã la alta,
poate într-o zi de vânãtoare. Revista s-a menþinut „in vitro”,
conservându-ºi menirea iniþialã, aceea de a fi sâmburele în care
vegheau rãbdãtori zeii tutelari ai bogatei tradiþii culturale a locului,
ilustratã de atâtea personalitãþi de mare faimã. Spre a însufleþi
flacãra verbului brãilean în actualitate. Încrezãtori, deci, în destinul
revistei, renaºtem întru înnobilarea ºi permanenþa spiritului
brãilean.»

Prozatorul Fãnuº Neagu explicã cititorilor: „De ce Dunãrea?”
„Pentru cã Dunãrea este fluviul sfânt la care în ore de neliniºte

sau de pace sufletul românesc vine sã-ºi împrospãteze Speranþa;
Pentru cã Dunãrea este cingãtoarea de argint ºi de Lunã a

neamului nostru;
Pentru cã Dunãrea este Marele Palat al Apelor Dulci al Europei,

cu sediul în România ºi
în legenda Brãilei;

Pentru cã Dunãrea,
adunã în valul ei
curcubeul fiinþei
noastre;

Pentru cã Dunãrea
este mirarea ºi dragostea
în care ne botezãm
copiii, arborii ºi cerul;

Pentru cã în revista
Dunãrea s-a publicat,
pentru prima datã în
România, Luceafãrul lui
Eminescu;

Pentru cã Dunãrea
este dumnezeiasca
noastrã cãrare spre
lumea de pretutindeni.

10 februarie 1990"
Partea centralã a

primei pagini cuprinde
fotografia bustului

poetului Mihai Eminescu aflatã în Grãdina Mare, realizatã de
sculptorul Dumitru Pasima. Alãturi, un documentat articol semnat
de Radu Bãlan, „Eminescu ºi Brãila”, continuat în pagina a doua.
În partea de jos a paginii, versuri semnate de ªtefan Augustin
Doinaº ºi Mihai Crama, dar ºi articolul „Blocul de marmorã”,
Titu Maiorescu – 150, al lui Mihai Ungheanu, cu continuare tot
în pagina a doua.

În pagina cu continuãri, o cronicã literarã semnatã de Viorel
Motru, denumitã sugestiv „Cineva din mine deapãnã poveºti”,
despre volumul lui Vasile Rusescu Pãmântul de acasã: „Cineva
din mine deapãnã poveºti, spune la un moment dat naratorul
romanului Pãmântul de acasã pe care Vasile Rusescu l-a publicat
de curând (Editura Cartea Româneascã, 1989) ºi aceastã

confesiune pare a fi o adevãratã cheie pentru felul în care autorul
concepe romanul. Este aici sugeratã atât bucuria de a povesti,
evidentã în paginile care evocã lumea satului, dar ºi „capcanele”
metodei ce duc mai ales la fragilitatea construcþiei epice.”

Pagina a treia a revistei poartã ca titlu „Revoluþia la Brãila din
interiorul ei. Veacurile româneºti din 22 decembrie 1989". O
paginã de istorie trãitã semnatã de Gheorghe Lupaºcu, care
încadreazã un medalion literar al „Poetului martir Adrian Pãunion”,
membru al Cenaclului literar „Mihu Dragomir”, cu o prezentare
de Constantin Turcu. Alãturi de o fotografie a poetului se publicã
un poem selectat din bogata sa creaþie: „Gândindu-mã”.

Pagina a patra, sub titlul „Cenzurate”, publicã creaþii epice
semnate de Vasile Vertiºanu, V. Bãncilã ºi Viorel Coman, dar ºi
poezia „Serenada pensionarului” a lui N. G. Mãrãºanu.

«Am scris ºi am publicat prozã, pânã în 1990. Am publicat, de
asemenea, articole de criticã literarã, colaborând intens cu
publicaþii locale, cum ar fi „Dunãrea” ºi „Excelsior”, dar ºi cu
„Viaþa Româneascã”, „Oglinda literarã” ºi „Porto Franco”. Am
coordonat Cenaclul „Atelier XX” al tinerilor brãileni, apoi am
condus Cenaclul literar „Mihu Dragomir”. În prezent, sunt
membru al Cenaclului „Mihail Sebastian” al Uniunii Scriitorilor.»,
menþiona, cu ani în urmã, într-un interviu publicat în presa localã,
profesorul ºi scriitorul din Brãila, Valentin Popa, cãruia îi este
dedicatã integral pagina a cincea a revistei „Dunãrea”. Este
publicatã nuvela „Papagalul ºi revoluþia”.

Apoi, o întreagã paginã, a ºasea, sub titlul „Poetul în cetate”,
dupã prima coloanã, care aduce spre lecturã un poem inedit al
poetului Marcel Gafton, nouã creatori brãileni: Adriana Sitaru,
Petruþa Gagu, Nicolae Arieºescu, Ion Mustaþã, Mia Cuþitaru,
Aurel M Buricea, Constantin Menagacie, Vanessa Zigmund ºi
Tudoriþa Voica-Tarniþa, prezintã câte o poezie.

În pagina a ºaptea, un fragment din volumul de eseuri aflat în
pregãtire „Cultura europeanã ºi timpul” al lui Vasile Datcu, dar ºi
„In memoriam Armand Constantinescu”, un articol care va urma
având ca titlu „Cer ºi destin”, semnat de George Virgil Stoenescu.

Ultima paginã a revistei „Dunãrea”, a opta, sub titlul „Univers”,
publicã câteva poeme, în traducerea lui ªtefan Augustin Doinaº,
din creaþia poetului cernãuþean Paul Celan, o prezentare a
scriitorului Vasili Belov ºi câteva fragmente din scrierea sa
„Treabã ºtiutã”, în traducerea lui Mircea Aurel Boiciuc.

Se poate contura, din sumarul acestui prim numãr al revistei
„Dunãrea”, care reia, în serie nouã, o mai veche revistã brãileanã
cu aceeaºi denumire, intenþia redactorului ºef, Vasile Rusescu,
de a realiza o publicaþie literarã densã, care sã abordeze o
diversitate de idei literare. Scriitorul Vasile Rusescu îºi asuma o
mare trudã în coordonarea apariþiilor periodice ale revistei, al
cãrui titlu unea satul sãu natal cu oraºul în care se stabilise, o
legãturã fluidã între Gostinu ºi Brãila, o legãturã ombilicalã cu
„pãmântul de acasã” care-i dãdea forþa creatoare de care avea
nevoie.

Din pãcate, revista are o viaþã scurtã, pânã în anul urmãtor.

Repere dintr-o monografie în curs de apariþie

GOSTINÃREANUL VASILE RUSESCU REDACTOR ªEF LA

REVISTA LUNARÃ DE CULTURÃ „DUNÃREA”

Revista ULTRA, nr. 7, 10
aprilie 1921

Revista ULTRA, nr. 6, 30 martie
1921, graficã de Barradas

În urmãtorul numãr Stephane Mallarmé semneazã „Aparicion”
ºi J. L. Borges, care apare ºi în urmãtorul numãr, împreunã cu
Appollinaire, cu versuri din „Caligrame”.

Numãrul 8, tipãrit în „sepia”, oferã un adevãrat regal de poezie,
pe o întreagã paginã (a ºasea), din creaþia lui Baudelaire, pentru
ca în cel urmãtor sã întâlnim o paginã dedicatã liricii strãine,
unde sunt prezenþi Pierre Reverdy, Nicolas Beauduin.

Cronica plasticã din numãrul 12 se ocupã de doi pictori din
avangardã, Ruth Velasquez ºi Santiago Vera, în care se
incrimineazã „sinfronismul” lui Ortega y Gasset.

Iatã ºi o cronicã dedicatã unui dadaist – celebrul Francis Picabia
– semnatã de Guillermo de Torre, intitulatã „Horisontes – DADA
AL DIA”.

„Probitatea în artã” este un eseu al pictorului Wladislaw Jahl
pe care-l gãsim rãsfoind cel de-al ºaisprezecelea numãr din
„Ultra”.

Trebuie atras atenþia asupra a douã pagini excelente de graficã,
o parte semnatã de Norah Borges (peisaj din Buenos Aires) ºi
cea de-a ºasea paginã a lui Jahl din numãrul 17.

În numãrul 20 gãsim un eseu de Ortega y Gasset,
binecunoscutul eseist spaniol ºi fondatorul publicaþiei „Revue
de l’Occident”.

O noutate tipograficã intervenitã la numãrul 22 – schimbarea
structuralã a titlului, pe copertã apãrând o stampã color de Jahl,
în timp ce în cuprins pagina a ºasea este tipãritã pe orizontal.
Surprinzãtoare experimentele tipografice din acest numãr.

În cel de-al douãzeci ºi treilea episod „Ultra”, titlul revine la
normal, iar în ultimul numãr avem parte din nou de o :surprizã”,
un articol semnat de Luis Buñuel, „Una traicion incalificable”.

Interesantã rubrica de publicaþii primite, unde ne întâmpinã
titluri care mai de care: „Der Sturm” (Berlin), „Prisma”
(Barcelona), „Los nuevos” (Montevideo), „Nosotros” (Buenos
Aires), „Pegasus” (Montevideo).

Din pãcate, ultimul numãr expediat de „Ultra” va fi cel cu
indicativul 25, „cântecul de lebãdã” al unei temeinice ºi frumoase
publicaþii cu o vãditã ºi solidã tendinþã modernistã europeanã.

Revista SUD ºi Gabriel Dragnea la Brãila, 2019
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Încrezãtoare în puterile creatoare  ale
cuvântului, Silvia C. Negru  construi-
eºte în „Poeme în Andoria” , Editura
David Press Print, Timiºoara, 2019,
tãrâmul imaginar Andoria, un Eden
poetic, integrat unei mito-geografii
poetice personale.

Proiectatã în adâncurile sinelui sau
într-o depãrtare tangibilã doar pe calea
imaginarului poetic, Andoria  se
particularizeazã drept necesara sursã
de luminã care dã o vedere secundã
asupra lucrurilor, a sinelui, a lumii ºi
vieþii, care înalþã mesajul poetic mult

deasupra discursului comun, încãrcându-l cu virtuþi vizionare.
Mai mult, aceastã vedere secundã se deschide ºi asupra unui
timp al originilor a cãrui percepere devine echilibrantã. „Pe þãrmul
meu e liniºte bogatã ºi «dentâi»” afirmã poeta, simþind în sine
fiorul liniºtilor originare, cele din „illo tempore”.

Silvia C. Negru, locuieºte concomitent douã orizonturi: atât
orizontul Andoriei, tãrâmul imaginarului poetic, izvorâtor de
luminã ºi echilibru, cât ºi orizontul realului, izvorâtor de suferinþã.
De asemenea, simþindu-se ca aparþinând atât imanentului, cât ºi
transcendentului, poeta suferã sfâºierea între terestru ºi celest,
(„în strai terestru, de stele alintatã”), între legarea de pãmânt ºi
zbor: „Reinventarea-aceasta mã înalþã./ E decantarea clipei, în
zbor mai uniform./ Cãderile de pãsãri, însã, iar mã taie.” Referinþa
la mitul christic îi subsumeazã soarta celei general-umane: „din
lemnul crucii port o aºchie în piept”.

Meditând asupra trecerii, a vieþii ºi a morþii, poeta se aratã
împãcatã în sens mioritic cu faptul cã totul trece, aºa cum
esenþializeazã dictonul considerat a-i aparþine lui Heraclit, panta
rhei, totul curge: „Moartea n-a mai speriat pe nimeni./ Toþi s-au
obiºnuit cu ideea morþii./ Oamenii de pe aici stau în chiliile sorþii
lor.”.  În altã parte, poeta spune: „Sunt un simplu Cãlãtor,/ în alb
ºi albastru, cu manã de izvor./ Liman de dor îmi e transcendentul”.
Dar calea spre acest transcendent este credinþa: „Cu patru
lumânãri, se-anunþã Adventul./ Cu daruri, strãlucim în marea
risipã.../ te rog, Stãpâne, greºelile-mi ridicã!”.  Înãlþatã prin
credinþã, poeta îºi asumã un punct de vedere christic asupra
lumii: „te privesc ºi azi,/ prin ochii lui Hristos.”. Motivul memento
mori este ºi el prezent: „Toþi vorbitorii îºi purtau moartea/ cum
poartã soldatul o soldã la bord”.

Andoria, þinutul imaginar, este refugiul de liniºte al poetei, pe
care ea îl proiecteazã asupra lumii ei în întregime, ca un reflex al
unei liniºti paradisiace: „Dar, foarte mulþi, sunt aproape de noi,/ de
cuvintele sfinte ºi relaþioneazã./ Sunt trãitorii în spaþiile cãrþii./
Iubesc aerul frapant, vetust.../ ºi au infinitã rãbdare./ profeþiile
empatizeazã cu ei./ Nu se pierd./ E multã pace în pragul august al
casei lor./ Când vine moartea, îi invitã la viaþã./ Au venit în Andoria,
într-un car de asediu/ ºi-au temperat apele tulburi./ Ce liniºte în
imaginea de om,/ parcã s-ar fi desprins din carnea vãzduhului!”.
Alteori, conturarea Andoriei ca tãrâm paradisiac este explicitã:
„Aripa vântului mã leagã de cuvinte./ Cu iubire, ascult Pasãrea
paradisului.” Sau: „Picurã Duh. E înserare pe vârfurile demne,/
cuprinse de sudoarea rãbdãtoare./ Revederi liniºtite închid ghearele
morþii./ (...)/ Tãcerea-i mirificã!/ Rozetele sufletului cântã./ Pe
harfele vântului, cad stropi încolonaþi./ Peste Andoria urcã nãdejdea/
ºi cântul ºi vântul cald ºi vântul rece...”  Cuvintele par a se dovedi
insuficiente pentru a caracteriza Andoria, determinãrile se multiplicã
mereu: „În aurora zilei, cu spirit ne-am hrãnit./ În relieful suav, s-
au strâns stelele ºi au rodit/ ca o salvare / în Andoria. Privegheau
visul,/ dar ºi cãrarea sub timp.”

Aceastã Andoria e în contrast cu meschinãria din unele zone
ale socialului: „O mulþime detestabilã/ nu are accentul culorii în

Silvia C. Negru ºi imaginarul poetic
nuanþe/ ºi întunecã destinul neîncercat./(...)/ Rãutate respirã./
Deviza mulþimii: «Acum, banii! Fiecare cu sine!»/ Braþele ei
sunt ciuntite./ Nu are cãrþi ºi nici uºi deschise,/ dar intrã pe
geam.”. Autoarea  vorbeºte cu tristeþe despre desþãrarea multor
români. Reîntoarcerea lor e motiv de bucurie, e o dovadã cã cerul
s-a îndurat  de ei ºi de þarã: „Ei au ieºit din ape-nvolburate,/ când
se destrãmase cerul plutitor./ S-au întors Românii, în þara lor!”.

Aºa cum s-a mai remarcat ºi de alþi exegeþi, (vezi Gheorghe
Secheºan, în cuvintele de însoþire a cãrþii), Silvia C. Negru are
curajul (considerat astfel prin raportare la specificul zilelor de
azi), de a-ºi afirma ancorarea în teluric drept o ancorare în
pãmântul patriei: „Liantul cu Templul/ vine cu Bradul în spaþiul
rotund./ Aduce strãlucire istoriei noastre./ E un legãmânt sfânt:
cu tine sunt,/ pãmântul meu, tihnit pãmânt!/ Tu mi-ai crescut
Bradul alb, aici,/ sã-mi deschidã ferestre spre gnoze./ Sã ardã,
discret, în Decembrie./ Legãmântul nostru e un cânt: / Pãmântul
meu, tihnit Pãmânt !”. Simþim aici o raportare la brad ca axis
mundi ºi la centrum mundi,  marcat de prezenþa bradului. Poeta
afirmã deci implicit cã pãmântul þãrii sale este pentru ea un
centrum mundi, centrul lumii sale. O discretã aluzie la simbolul
peºtelui reitereazã vechi semnificaþii: „Peºtele care aluneca, lângã
bula de aer,/ se lega de cugetul omului”. Rãmânând în aceeaºi
arie a interesului poetic, ne amintâm cã între peºte, forma þãrii
noastre ºi simbolul christic este o legãturã pertinent subliniatã
de Mirela-Ioana Dorcescu, în eseul Gheorghe Zamfir ºi
miracolul românesc (publicat în „Confluenþe Literare”, Ediþia
nr. 2845, Anul VIII, 15 octombrie 2018): „România are
înfãþiºarea, alura ºi avântul unui peºte. Se ºtie cã peºtele este
simbolul lui Iisus Hristos. În ambrozia râurilor, ce se scurge
printre degetele Munþilor Carpaþi, sãlãºluieºte «pãstrãvul sacru»
– o veritabilã metaforã simbolicã în poezia aceluiaºi Eugen
Dorcescu. Prin urmare, România s-ar identifica, în marele abis
al timpului ºi al spaþiului, cu «Pãstrãvul sacru», ar fi emblema
cosmicã a lui Hristos”.

În polarizarea terestru – vis, idee, poeta se leagã de istoria
patriei, revendicând marii înaintaºi: „Din lemnul lui Brâncuºi,/
ne-am înãlþat catarg.”

Uneori întâlnim ecouri din poezia popularã: „Fir cu flori de
busuioc - / rama gândului de loc;/ printre picãturi de sânge,/
Inima nu-l poate frânge.”  Acestea se întreþes cu elemente de artã
poeticã: „Cântul ce e pentru mâine,/ E bucata mea de pâine!”

Andoria poate fi ºi locul de reculegere, departe de lume:
„Departe de lume, par neînvinsã / ºi-am ochiul fântânii deschis.”.
Silvia C. Negru apeleazã ºi la alte simboluri: omul iubit este
asemuit cu un Albatros. „Eºti omul cuvintelor mari,/ trãite,
savurate, tihnite./ Albatros adorat,/ de la tine vin toate !” Dar
conºtiinþa cã vãlul Mayei reprezintã, de fapt, adevãrata realitate e
puternicã: „Totul e-o iluzie!” Este afirmat ºi motivul vieþii ca vis:
„M-a prins oceanul visului deschis”.

În ciuda unor decepþii provocate de social, poeta îºi afirmã
încrederea în om ºi în rolul sãu pe pãmânt: „Suntem constructorii
de vectori durabili./ Putem concura cu vulturii albi./ Cãutãm
aerul muntelui, cu ochi vulnerabili,/ în liniºtea atotcuprinzãtoare,/
vin în pãtrare de stea./ Cu noi strãluciri  cosmice,/ se dezvãluie
fiorii pe vis./ Ne împlinesc: susurul mãrii, amurguri degajate, /
cosmicul ocrotitor – paradis.”

Între figurile emblematice ale trecerii, autoarea alege figura
mamei, cãreia îi aduce un elogiu: mama este purificatã prin
sacrificiul ei ºi astfel ruga ei este auzitã de ceruri: „Femeile-
mame strâng lacrimi uscate/ în cearcãnele ochilor./ Sunt femeile
care s-au risipit în copiii lor./ le invadeazã nãdejdea de viaþã
frumoasã./ Cântecul lor suie spre Ceruri,/ cu vocile lor
serafimice,/ cresc în mireasmã pãdurile./ În libertatea  adâncã a

cântului,/ e sufletul mamei – uriaºã stâncã!”
Binecuvântându-ºi naºterea, poeta cautã pretutindeni amprenta

divinitãþii: „În luna-în care m-am nãscut,/ alþii au cules trufe albe
-/ un trofeu al naturii pentru Ianuarie./(...)/ E-anotimpul cu
amprenta lui Iisus Hristos - / Soria Soarelui invitã la miracol!”
Sfâºiatã între teluric ºi celest, autoarea îºi reafirmã aspiraþia spre
cer: „Trãieºti clipele de penumbrã, matinal,/ pe o verticalã la Cer.
Nãdejdile cântã./ Drumul înalt este pavat de fiorii trãirii.”

Într-o poezie dedicatã lui Silviu C. Oravitzan, este conturat
portretul geniului, vãzut ca învestit cu har de cãtre Cer: „Privirea
poate fi o panglicã la Cer -/ arhitecturile divine sunt lucruri rare./
Toate s-au apropiat între ele prin El./ Mâna pictorului-artist aºazã
pe pânzã: vitralii, coloane în arcuiri grandioase./ Culoarea învinge
cu ferigile credinþei,/ iar Crucea lui e numai Har!”. Tot învestit
cu har este vãzut Poetul: „un Poet/ ce vede ºi-aude ce alþii nu
ºtiu./ ªi nici sã-l înþeleagã fireºte nu pot!/ E-un mare ascet pe
câmpul de lucru./ Nu osteneºte sã stea cu Iisus - / vertebra lui îi
bate tactul - / îl ocroteºte sfios, cu iubire de Sus.”

Poeta vorbeºte de înþelepciunea naturii, îngemãnatã cu
înþelepciunea anticã a neamului nostru, aºa cum stau mãrturie
vestigiile zidirilor din munþi. Tãcerea devine plinã de sens, ea
oferã marile revelaþii: „Înþelepciunea-i ziditã pe Munþi,/ lângã
iarbã ºi ape./ Numai tu mã chemi / în metafizice tãceri.” Ea vorbeºte
cu respect despre miturile noastre, în care regãseºte sufletul
poporului: „Miturile noastre – au fost punctul favorabil./ S-au
nãscut din suflet românesc./ Cel mai aproape de noi rãmâne
„jertfa pentru creaþie”./ Am suferit ºi am construit, încet,/
asemenea marelui Meºter Manole”. Este deplânsã depãrtarea de
naturã: „Când verdele câmpiei/ mai vine sã ne vadã,/nu uitã sã ne
certe, neîncetat:/ pentru muguri ºi speranþe ºi pãsãri,/ pentru
toate câte le-am uitat.” Într-o mito-geografie personalã, Silvia C.
Negru face apoteoza Transilvaniei: „Poporul meu cu stemã de
fântânã,/ Sã nu uiþi de Sfânta Transilvanie!” Retrãirea unor
imagini din copilãrie reînvie peisajul Transilvaniei: „Criºul meu
a fost sãrutat de raza candorii./Am învãþat sã-l trec, înotând printre
peºti./ atâta splendoare în râul fãrã val!”

Poeta îºi proiecteazã o mito-geografie personalã, în care punctul
central este þinutul imaginar al Andoriei. dar nu rãmâne
nepãsãtoare la vâltorile lumii reale, iar din geografia realã, cea
mai apropiatã de suflet îi este Transilvania. Între virtuþile necesare,
poeta afirmã credinþa, care i-a fost mereu reazem, („Port mantia
spre Cetate,/lângã Psalmi ºi Sfânta Carte.”), ºi iubirea: „Doar
tu, Iubire, sã rãmâi,/ bunãtatea mea dintâi!”. Tonul  este
ceremonios, ca la o slujbã oficiatã la altarul vieþii. „Mã hrãnesc
cu luminã,/ sã cresc drept, oriunde aº fi.” spune poeta. Ea ºi-ar
dori ca lumea sã fie privitã „prin ochelarii sfinþeniei”. Autoarea
vede poetul, omul de artã, „îmbrãcat în luminã”. „Bucuria noastrã
este Lumina din drum!” mai spune ea.

Motivul zborului strãbate poezia Silviei C. Negru, semnificând
atât accesul spre luminã, cât ºi ieºirea din singurãtate: „Sã dãrâm
singurãtatea,/ zbor cu pãsãri fericitã, zbor...”.  Lumina este cãutatã
de asemenea prin idealul armoniei: „Cât trãim într-o deplinã
armonie,/ niºte îngeri cu aripi ne îmbracã.”. Autoarea aduce, de
asemenea, elogiu cãrþilor: „Cãrþile vin ºi ne prind! Ne zidesc în
prea plinul divin”, precum ºi muzicii,  care este codul de descifrare
a limbajului interior ºi a limbajului naturii: „muzica ºtie limbajul
din noi,/ din lucruri, din ape, din pãsãri ºi îngeri.”

Reiterând motive poetice clasice ºi dându-le o puternicã
amprentã personalã, Silvia C Negru îºi impune un teritoriu liric
original, dovedind o totalã încredere în puterile imaginarului ºi
ale limbajului poetic creator de imaginar, ale cãror secrete le

stãpâneºte pe deplin.

,
Elisabeta
Bogãtan

Al. CAZACU

Ofranda de nisip

Deplin consacratã ca poet, prozator, dramaturg,

jurnalist ºi esesist, atât în spaþiul românesc, cât ºi

american, doamna Carmen Firan publicã în anul 2018 la

editura „Scrisul Românesc” din Craiova o antologie de

versuri intitulatã „Femeia de nisip”.

Fiind unul dintre autorii ce are deja o consistentã ºi

certificatã operã în limba englezã (fiind stabilitã la New

York din anul 2000), culegerea de faþã pare a fi mai

degrabã un bilanþ de etapã a liricii scrise în limba natalã,

unde particularitatea apartenenþei la douã spaþii îºi face

simþitã prezenþa. Scrise cu o perfectã stãpânire a

mijloacelor specifice poeziei moderne, multe dintre

piesele componente ale cãrþii trãdeazã interiorizarea ºi o

amarã asumare a decalajelor, disparitãþilor ºi distanþelor

dintre teritorii ºi mentalitãþi contemporane diferite:

„ªtiam cã voi greºi/ iubindu-mi despãrþirile/ mai mult

decât pãmântul/ ce-mi fusese dat/ cântecului ºi

îngropãciunii/ cum ºtiu acum/ cã în orice plecare/ nimic

nu e mai mult decât/ orgoliu de a nu fi tu/cel care rãmâne

pe un peron// copac crescut/ în crãpãturile din asfalt”

(Despãrþiri). O transfigurare a unor

arealuri bine cunoscute, cu toate

particulariþãþile locale, constituie un

prilej de reflexie asupra melting-pot-ului

cultural ºi nu numai la care este supus

omul contemporan cosmopolit:

„albastrul de acasã ºi albastrul strãin/ cu gust de genþiane

ºi alge/ amestecate/ ca sã nu mai þii minte/ malul unde se

domolesc apele/ ºi umbra îþi apune pe trup” (Între maluri).

Erotica este una cerebralã ºi discretã, dezvãluind fie

un passé blessé: „Îmi arunc/ visele strâmte/ prea mici/

celor care vor sã iubeascã ce mai au de iubit”

(Momentum), fie stãri aflate în dezirabila vecinãtate a

personajului androgin: „semãnãm atât de bine/ încât

culorile/ le vedem/ în aceleaºi culori/ ºi dacã tot a fost sã

fiu/ tu n-ar mai trebui sã mori” (Aceiaºi).

Întreg volumul este cuprins de o finã nostalgie în acord

cu „destinul învingãtorilor triºti” care umanizeazã prin

recapitularea lor permanentã, sine ira et studio,

amalgamul de evenimente traversate de cei aflaþi la

confluenþa secolelor ºi ideologiilor.

Doamna Carmen Firan depune o frumoasã mãrturie esteticã

despre cum „sfârºim prin a fi numele noastre” ºi despre ofranda

oferitã în acest scop. Asemenea mãrii din poezia ce oferã

titlul volumului, care pentru a-ºi „urma senzualitatea soarbe

mereu de pe plajã câte o femeie de nisip”.
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Serban Codrin,

„Temeiul timpului trecut” de

Eliza Roha are ambiþia de a fi o

creaþie de amploare într-un

patrimoniu literar saturat de

astfel de texte nu numai în

creaþia autorilor români, pentru

a nu mai discuta despre autorii

strãini, unde tocmai scurtimea

alcãtuieºte excepþia. Epic,

dramatic, liric sau didactic,

poemul se scurteazã o datã cu

intrarea în epoca modernã,

aventurile textelor ample

devenind din ce în ce mai rare.

Poeta noastrã se þine de

cuvânt ºi propune un text

divagant, deseori ocult, sibilinic, mistic, aproape, ca formã, de

preocupãrile de dramaturg ale autoarei, încât în mare mãsurã

avem în faþã un monolog dramatic, cu vocea auctorialã preluatã

de o Cassandra sau o Pythia, ambele notorii prin neîncredere sau

ambiguitate. Cele 65 de secvenþe ale textului sunt o aventurã,

dupã pãrerea mea, ezotericã. Se ºtie cã marile mituri ale umanitãþii

diferã fundamental de la o civilizaþie la alta, însã, cu toate

divergenþele, se repetã într-o singurã privinþã: omul nu este o

fiinþã pãmânteascã, teluricã, din contra, o fiinþã cosmicã, deci nu

ºi-a ridicat ochii spre stele, ci invers, a coborât din stele pe pãmânt.

Fiu al Mamei Geea, Uranus (Cerul) a fost nãscut unde îi spune

numele, pe când Ourea (Munþii), Proteus (Marea), ciclopii, titanii

au vãzut lumina ºi au respirat aerul pãmântului. Asemeni lui

Uranus, omul a fost creat undeva sus, în lumi astrale, departe de

locurile copilãriei pãmânteºti, înconjurat, educat, civilizat, apoi

pãrãsit, aruncat în tragedia supravieþuirii de foºtii protectori astrali.

Aceste idei se regãsesc în poemul labirintic al Elizei Roha

pânã acolo încât autoarea uitã sã le mai urmãreascã ºi ne propune

alte cãi de înþelegere ale omului, anume prin creaþiilor sale, în

cazul propus de autoare – poezia. Gravã ºi insistentã meditaþie

despre artele poetice, acestea decad la rândul lor, devin victime

ale vieþii în sãlbãticie, ale istoriei contorsionate, ale politicului,

încât omul ºi poezia îºi pierd mãreþia cereascã pânã la simpla sau

complicata acuzaþie cã încã mai existã, mai supravieþuieºte.

Probabil, de aici insistenþa autoarei pe violenþa pamfletului, de

multe ori prea explicit, cu sãrituri din matcã, pânã la acuzaþii de

corupþie gregarã a noilor îmbogãþiþi ai zilei într-un poem, totuºi,

cu apeluri insistente la metafizicã. Dacã „vechea” poezie aparþinea

unui om natural, legat de glie, de pãdure, de rural, cea mai nouã,

încriminatã, devine „joc tehnicist, pe calculator ori alte nãscociri,/

Al inteligenþei, al rutinei, cum e azi orice joc,/Iar posibilele relicve

de sensibilitate/ Se vor înghesui pocãite sub patrafirul expresiilor

rafinate/ Sau gâtuite de tipare simandicoase.” (secvenþa 65)

Obositã de mitologie, de istorie, de copilãrie, de dragoste, de

prostia omeneascã, de rãzboi, de poezia însãºi, poeta face apeluri

disperate la melancolie, teritoriu ezoteric, mitopoetic, idei care au

dominat imaginarul tuturor creatorilor din Evul Mediu, prin

Renaºtere pânã astãzi, fie scriitori, artiºti plastici, muzicieni. În

poezia românã formele cu cât mai abisale, cu atât mai de neînþeles,

pânã la acuzaþii de satanism, au cãpãtat expresie idealã în versurile

lui Bacovia. Melancolia din secvenþele Elizei Roha nu este

bacovianã, ci pare sã aibã rãdãcini comune, culturale. Fiindcã

ºtie pe ce lume literarã trãieºte, poeta este foarte informatã cu

poezia altora, cu poezia vechilor maeºtri, de unde îºi extrage

forþa nu prin împrumuturi, ci prin compatibilitate. Fiecare poet

îºi are secretele sale, multe ºi bine camuflate, în acest sens Bacovia

este notoriu de echivoc. Eliza Roha nu face excepþie, aºa cã ne

provoacã prin acest cuprinzãtor poem atât la reflexie, cât ºi la

încredinþarea cã dedesubtul fiecãrui vers se aflã, pe lângã

inspiraþie, o întreagã iniþiere în arcanele clarobscurului, ale nopþii,

ale naivitãþii, ale neîmplinirilor, ale râsului ca mascã a plânsului.

Proiectul ambiþios al poemului este urmãrit cel mai adesea cu

rigoare, de la „geneza” evocatã în primele secvenþe la cinismul,

sarcasmul din final, uitând, este drept, pe drum unele teme ºi

motive, adãugând altele, parcã pentru a demonstra cã poezia nu

se construieºte cu rigla, ca o figurã geometricã, riguroasã, ci este

o fiinþã vie alcãtuitã din niºte cuvinte tremurãtoare, ambigui,

unde nu atât combinarea în multiple sensuri este importantã cât

înþelegerea golurilor, a ezitãrilor, a ceea ce nu se spune. În aceastã

paradigmã, poemul Elizei Roha îºi cere dreptul la existenþã, astfel

cã voinþa noastrã îi poate parcurge labirintul fãrã pretenþii de a

ajunge la un capãt, la o ieºire alta decât echivocã, misterioasã.

Primele secvenþe (1, 2, 3, 4) aparþin, biblic, genezei, unde se

suprapun naºterea universului, a pãmântul, a poetului: „Pe lume

ivitã/ Între ziua de ieri ºi ziua de mâine/ În clipa de cumpãnã, de

moarte-naºtere/ Ce leagã ºi dezleagã neîntrerupt/ Nodurile

oboselii ºi bucuria saltului,/ Din vechiul necunoscut în viitorul

necunoscutului,/ Din urma unui trecut-trecut prin prezent,/

Doamne, câte cuvinte atâtea înþelesuri,/ ªi doar prin ele

întorcându-ne la genezã,/ Pe cine mai intereseazã ce-a fost!,/

într-un mozaic de gândiri, trãiri ºi simþiri,/ Mereu luptându-mã

cu valul ce mã tot aruncã la þãrm/ Laolaltã cu scoici fãrã viaþã,

alge zdrenþuite, meduze moarte, gelatinoase/ ªi nisipul castelelor

din adâncuri sfãrâmate de povara adevãrului.” Poeta nu se ataºeazã

niciunui mit, spre deosebire, de exemplu, de Mihai Eminescu

(Scrisoarea I), Petru Creþia (Poezia, Pasãrea Phoenix), pentru cã

i se par anulate de „povara adevãrului”, ci are mai degrabã

încredere în multele cuvinte cu diferitele înþelesuri, crede, prin

urmare, în ambiguitatea absolutã a limbajului: cât limbaj atâta

mitologie, cât limbaj atâta adevãr.

În secvenþa (5) întâlnim un imn dedicat Lunii ca naºã a poetei:

„Preoteasa lunã încoronatã cu strãluciri halucinante,/ Cam aiuritã

cum îi este felul,/ Vãzându-mã înfãºuratã în cãiþã (n.n.?) fermecatã

din fire argintii,/ Strigând la nimeni alta în game arpegiate,/ Uimitã

mã binecuvânteazã în legea ei,/ Nãºicã solitarã de botez astral.”,

Luna dãruindu-i „aidoma ei privire din crugul cel înalt,/ Neliniºtitul

somn ºi-anapoda înþelegere a firii.” În secvenþa (6), „Nãscutã pe

un cearºaf de litere adunate în cuvinte,/ Pãtrunse în ale pielii

celule inocent-subþiri”, eul creator „Odatã venitã pe pãmânt,/

Îndur un efemer cu trãinicia într-o atipicã legare/ ªi nu cutez a

cerceta ori judeca aceste

rânduieli,/ Din început, fãrã

scãpare!...” Astfel înzestratã cu

energie cosmicã, poetul/poeta

înalþã alt imn (secvenþele 7, 8)

cãtre „Strãbuna Geea, Doamne,

multe þine pe spatele ei!/

Caldarâmul paºilor grei de viaþã,

uriaºii de beton ºi sticlã,/ Ce

împung orgolioºi cerescul

abisal.” Nu prea are ce cãuta în

context apelativul „Doamne!”,

fiindcã Geea este, cel puþin

deocamdatã, zeul absolut dotat cu

„aceastã binecuvântatã

îmbelºugare/ Din pântec generos

miracol încolþit/ Spre-a ne uimi,/

Rodul iubirii ei (...)” fiind în

legãturi cu altã zeitate supremã:

„soarele ce-apune pentru-a

rãsãri.” Aici, în (secvenþa 8), apare

pentru prima oarã o idee

dominantã: universul, pãmântul,

omul ca poezie: „Poate Canonul

tãcerii, mintea de pe urmã a

senectuþii,/ Chiar dacã, iatã, am

dat în mintea Poeziei,/ ªi spaimã

multã a durerilor mã încercuieºte,/

Gându-mi desfãcut e aripã ocrotitoare,/ ªi inima un ghem strâmtat

de negre umbre/ ªi lupte îndârjite în juru-mi se-ndesesc!” Dacã

secvenþa (9) este un imn pãmântului, „Mama Geea, mereu ferice

ºi întineritã/ Din noaptea care moare,/ Cu salbe de zorele în

fiecare dimineaþã împodobitã/ ªi-aºteapta Zeul Soare”. Secvenþa

(10) este un imn dedicat soarelui, dar ºi vieþii: „ªi nepãtrunse

gânduri îi aleargã herghelii,/ Ce-i omul decât un pumn de nãzãriri?/

ªi atunci, în dunga înnoptirii,/ În pacea coborâtã peste fire/ Se

încheagã a poeziei rugã/ ªi gând smerit de mulþumire/ Lui

Dumnezeu Cel bun ºi-ocrotitor”. Secvenþa (11) este un cântec al

pãmântului ºi al omului: „De sunt vertebrate ori nevertebrate,/

De sunt gâze, animale, pãsãret ºi câte alte întrupãri,/ ªi-atâta

spirit vegetal, divers,/ Prin ape, în vãzduh, pe întinsul pãmântesc

ºi subpãmânt,/ Unde secretele pãmântului ºi ale viitorului se-

ascund./ ªi peste toate stãpânind, inteligentul cuget cosmic,/ Din

truda cãutãrii cutezante,/ În om, de este bun sau rãu s-a prefãcut.”.

Secvenþa (12) un cântec de dragoste pentru planeta unicã, într-un

text scurt ºi pregnant: „ªi cred cã m-am îndrãgostit un pic de ea,/

De ea ªi de Planeta Pãmânt, Planeta Pãmânt!/ Dacã îi simþi

spiritul, Doamne, spiritul generos ºi blând, schimbãtor ºi înþelept,/

Disipat în lumini, magnifice lumini,/ Pe ape, munþi ºi câmpii,/ ªi

de te poþi dãrui/ Cu sufletul, cu inima ºi mintea,/ pretutindeni

vezi îngeri plutind.” Imnurile continuã cu secvenþele (13, 14),

„Oamenii ºtiinþelor exacte, mânã întinsã credinþei ºi spiritului”

ºi, concluziv, „Fiecare planetã cu raiul ºi iadul ei.” În (17) apare

„O fatã frumoasã, cum altfel?” Cine sã fie? „Filozofia ei, nu

versuri pe hârtie ci versuri în spirit.” Însã fata, poezia însãºi, este

o învinsã, maculatã: „Purta coroanã de vise, levitând pe ape

tulburi,/ Împrãºtia zâmbete, ca flori de acoperit mormântul,/ pentru

cã alþii, hãmesiþi, îi ºterpeliserã norocul de drept. ªi viaþa./ O

poveste rãstignitã ºi urâtã, cine m-ar crede de-aº zice-o.” În

secvenþa (18) este rãzboiul. Începe o parte a doua a poemului, cu

pamflete, cu poeme de dragoste, cu poezii ale poeziei (34): „Aþi

crezut voi cã uit./ ªi nici nu ºtiu dacã iert./ Nu este obiectul

muncii mele./ Poezia,/ Þinere de minte, aºternutã pe hârtie. ªi pe

suflet./ Cine îl are.” Tema literarã se schimbã de la secvenþã la

secvenþã. Iatã (46) fãrã comentarii: „Întorc filele istoriei./ Popor

urgisit pe un pãmânt binecuvântat. Prea ostenit sã lupte cu estul,

cu vestul, cu nordul, cu sudul,/ Dincotro vin flãmânzii, invazie

de lãcuste lacome, inconºtiente (...)/ Atât ne-a mai rãmas, am dat

din plâns în râs.” Secvenþa (49) este o expresivã rugãciune mai

mult laicã, cu toatã evocarea, de douã ori, a Creatorului biblic,

urmaº „creºtin” al mitologicei, „pãgânei” Mama Geea: „Am

ostenit înghiþind kilometri de viaþã, prinzând viteze nebune./

Doamne, mã întorc la Tine sã mã primeºti/ În braþe nesfârºite, în

paºnic Eden./ Sã mã laºi apoi...pe aripi tulburi de vânturi sã mã

duc...Sã colind oriunde în necuprinsul Tãu,/ Fãrã griji, fãrã

temeri.” Textul trebuie reprodus în întregime, ceea ce acum nu se

întâmplã, tocmai pentru înalta expresivitate deloc a unei umilinþe,

din contra, a unei încrederi robuste. Chiar mã gândeam în timpul

lecturii sã schimb ortografia, dumnezeirea sã o redau prin litere

mici (doamne, tine, tãu), iar pronumele personale indicând-o pe

poetã (Mie, Mi, Te, Mã) prin majuscule: efectul ar fi mare! În

secvenþa (50) „Desfrunzitã e pãdurea, desfrunzitã”, prilejul de

meditaþie se referã la acelaºi trecut obsedant în întregul poem:

„Vãd, printre trunchiurile negricioase,/ Plimbându-se ameþitã,

fantoma trecutului. La ce s-o fi gândind? Desfrunzitã e ºi inima

mea, desfrunzitã./ Bate încet, abia tropotind./ Se miºcã greu în

carapacea de scoarþã întãritã,/ Bãtãtoritã de vremuri, cu rãni

adânci./ (...) N-am timp de tine, desfrunzito! Nu mai am timp!

Lunecã în haos viaþa (...) Ce-i mâine/ Ce-i azi? Ce a fost ieri!

Nimicuri.../ Pãdurea ce-mi vine din urmã va înflori din nou/ Ca

sã fie apoi desfrunzitã. Des-frun-zitã...” În altã cheie de lecturã,

(50) pare un poem despre senectute, despre criza de timp nu

metafizicã, ci existenþialã. Privit

îndãrãt, din acest unghi, întreaga

construcþie liricã a „timpului pierdut”

de poet îºi schimbã sensurile,

motivaþiile; astfel ajungem din nou

la discuþiile despre poezia ca limbaj

pur, limbaj cu tendinþã, sau pur ºi

simplu limbaj absurd, unde poetul

se înþelege pe sine, însã nu poate

comunica niciun înþeles, inclusiv

mitologic, istoric, existenþial, de

prostie omeneascã ºi aºa mai departe.

Secvenþa (51) uitã de avertismentele

celei precedente ºi ne atrage atenþia

cã „Acest poem se citeºte cu sufletul,

pe ºoptite.../ Pentru cã n-am ºtiut cât

poate sã doarã iubirea...” Dupã lungi

ocoliºuri, concluzia vine brusc:

„Iubirea-i dar de preþ. Restul? Praf

de stele...” În mijlocul unor poeme

evocatoare (51, 53, 54, 55, 56) ale

iubirii trecute, intervine o pauzã (52),

când „În ºiruri trecute, plâng streºinile

toate/ De dorul primãverii.” Poemul

rãmâne de dragoste, dar decorul

dramatic, este înlocuit cu „ªi în tot

acest vacarm, superb ºi apostolic,/

Ca într-o eternã complicitate, ºireatã

ºi tãcutã, o înfiorare tandrã/ ªãgalnic fruntea îi sãrutã.../ Iar vine

oare o primãvarã?” În (55), un vers esenþial atrage în mod deosebit

atenþia: „Din veºnicie venim ºi întoarsã e calea în veºnicie.” Un

text foarte frumos, posibil de interpretãri în mai multe feluri este

secvenþa (57): „M-am ferit sã-mi vând visele amãgitoarelor pieiri/

ªi le-am ascuns pe o arcã de dincolo de timp (...)/ Dar zadarnic

scrutez zãrile în cãutarea unui popas salvator/ Pentru cã pãmântul

nu este decât rotund.” Arca patriarhului Noe fusese, mitologic

discutând, salvatoare, pe când în arca sa „simt cum aripile speranþei

obosesc”, mãrturiseºte poeta. În cele din urmã, speranþe ºi

nesperanþe, totul devine o carte: „Colecþia de dureri a lumii/ Stã

prinsã în insectarul cãrþilor,/ Cuminþitã, pe rafturi prãfuite”, aºa

cã „Totul se învârte perpetuu/ Într-o nesfârºitã iertare/ A pãcatelor

pãmânteºti/ Pãzite de îngerii îngroziþi.” În (59) „Mã tocmesc cu

infinitul: (...) M-a condamnat în contumacie/ La ani grei de zidit

cuvinte sisifice/ Pe un soclu de ape/ Rãscolite de furtuni.” Cã

veni vorba, o cheie de descifrare a întregului poem ar fi urmãrirea

simbolurilor mereu ºi mereu repetate, aici apã ºi furtunã,

pretutindeni pãmântul cerul, somnul, destinul, vina ºi multe altele,

o listã extinsã. O artã poeticã este (62) dedicat muzelor

inspiratoare ale poeziei, prozei, reportajului, teatrului, eseisticii,

însã nu este totul, aºadar „Las fereastra deschisã, oare ce mai

urmeazã?”

O incriminare paradoxalã acuzã spiritul comun cã nu vede

pãdurea din cauza copacilor. Scurta incursiune de pânã acum a

încercat sã ajungã la esenþa pãdurii Elizei Roha, foarte obscurã ºi

labirinticã, într-un poem cu titlu pe mãsura obscuritãþii. Ce o fi

însemnând, sau ce sugereazã, ce simbolizeazã „temeiul”? Cu

oricâte încercãri, nu i-am dat de capãt. Am încercat sã înlocuiesc

titlul cu „în cãutarea poeziei pierdute”. Imposibil. Intenþiile sunt

altele, ba din contra, poezia este gãsitã, deci în altã parte se ascunde

„temeiul”. Orice creaþie literarã împlinitã, reuºitã, are o multitudine

de sensuri, inclusiv „Temeiul timpului trecut”, unde „timp” ºi

„trecut” sunt o obsesie poeticã pe care autoarea o recunoaºte,

însã nu o devoaleazã, pentru cã ea însãºi este un preoteasã, o

ºamanã a propriilor ambiguitãþi. Nu ne rãmâne decât o invitaþie la

lecturã ºi la alte încercãri, mai merituoase, de a descifra ºi de a

face mai multã luminã acolo unde clarobscurul îºi este sieºi

suficient.

Poeþi ai sudului (VII)

Eliza Roha sau poezia ca
þinere de minte aºternutã

pe hârtie. ªi pe suflet



1515151515CRONICICRONICICRONICICRONICICRONICI

La vest de stânca

temporalului este cartea cu

numãrul 19 a poetului Dan

Tipuriþã, care se dovedeºte

ºi aici consecvent cu tema

ºi stilul care l-au consacrat.

Dânsul ºi-a adjudecat

denumirea de poezie

biogeneticã , folosind

inserturi în textul poetic, din

domeniul ºtiinþific, în

special din medicinã ºi

biologie. Cred cã cea mai

mare realizare a unui scriitor este aceea de a deveni recognoscibil.

Cine nu-i recunoaºte pe Eminescu, Marin Sorescu, Nichita

Stãnescu? Aceeaºi tendinþã se identificã, vrând-nevrând, ºi în

demersul poetic al dlui Dan Tipuriþã, cãci este imposibil, citindu-

i poezia îmbibatã de termeni mai puþin folosiþi în liricã, sã nu-i

recunoºti „marca” ce propune o viziune nouã asupra poeziei,

asupra vieþii. Omul este un microcosmos pe care dl Dan Tipuriþã

îl exploreazã cu ochiul omului de ºtiinþã, dar ºi cu sensibilitatea

poetului, dând valoare ºi încãrcãturã artisticã unor elemente

anatomice, introducând termeni de specialitate, cu abilitate ºi

inspiraþie. Astfel, creaþia sa capãtã o amprentã personalã,

îmbogãþind lexicul poetic, sugerând noi posibilitãþi expresive. Îþi

trebuie mult talent ºi simþ al cuvântului sã transmiþi idei, sã trezeºti

sentimente prin infiltrarea unor termeni nonpoetici într-un text

ce capãtã astfel prospeþime, unicitate, atractivitate. Asocieri

surprinzãtoare ca: „râul parotidei”, „hora sinapselor”, „delta

pleoapelor”, „alveolele norilor”, „frâul limbii la cãruþa minþii”

etc. refriºeazã ºi fortificã  limbajul liric obiºnuit.

Aceastã îndrãznealã presupune ºi riscuri, pe care autorul ºi

le-a asumat, captivat fiind de miracolul alcãtuirii fiinþei

umane: „din nou mã îmbie chemarea hipofizei/ de

acolo de unde stã/ cãlare în ºaua turceascã/ ea/ care e

regina tuturor stãrilor/ o statuie cioplitã din carnea

stãpânilor/ -  slavã þie, împãrãteasã a lumii trupului

meu!// uite!/ eu stau aici/ la þãrmul lucrurilor tãcute

ºi unde cândva/ mi se va preschimba vãzul într-o

luminã a nevederii/ iar atunci/ în jurul globului meu

cranian/ vor gravita alþi sateliþi ai gândirii ºi poate/

se va gãsi organul vinovat/ de scurgerea aceasta

rapidã a vieþii/ printre nimicul secundelor/ vor putea

chiar erupe vulcanii sângelui/ deja simt în obraji/

febra clocotitoare a lavei/ mã voi apropia de izvoarele

lacrimii/ la vest de stânca temporalului ºi atunci//

nici nu voi mai avea trebuinþã/ sã-þi execut în credinþã

poruncile” (la vest de stânca temporalului).  Corpul

uman este un univers, încã prea puþin explorat, iar

cutia cranianã e denumitã de autor „glob cranian”,

fascinant prin secretele sale, ce invitã la cãlãtorii

interioare, de autocunoaºtere ºi decodificare. Poetul

plonjeazã în interiorul corpului uman analizându-i

mecanismele ce produc stãri diverse, inexplicabile

uneori, plonjeazã chiar în istoria devenirii fiinþei

Poezia biogeneticã

Consecinþele participãrii României la

Primul Rãzboi Mondial au influenþat

puternic soarta românilor, fie cã erau

membri ai elitelor politice, militare sau

intelectuale, fie oameni de rând, chemaþi

sub arme sau civili, rãmaºi în spatele

frontului.

Dramatismul ºi complexitatea epocii

anilor 1914-1918 sunt pregnant redate

prin documente oficiale ºi private, presã,

fotografii ºi obiecte originale aflate în

arhive ºi muzee de profil. Aniversarea

centenarului primei conflagraþii mondiale a constituit un bun prilej

pentru cercetãtori de a publica contribuþii inedite consacrate acestei

tematici. Între cei care s-au dedicat acestui subiect se aflã ºi tânãrul

teolog Iuliu-Marius Morariu (ieromonahul Maxim, nãscut la 4

mai 1991, în localitatea Salva, judeþul Bistriþa-Nãsãud), doctorand

al Facultãþii de Teologie Ortodoxã din cadrul Universitãþii „Babeº-

Bolyai” din Cluj-Napoca.

Iuliu-Marius Morariu desfãºoarã o impresionantã activitate

ºtiinþificã. Astfel, a participat la peste 100 de simpozioane ºi

conferinþe naþionale ºi internaþionale, a publicat peste 250 de

studii ºi articole de istorie ºi/sau teologie în periodice ºtiinþifice

de pestigiu. Volumele publicate (dupã ºtiinþa noastrã, fi-vor 20 ºi

mai bine) au tematicã teologicã ºi istoricã, cu referire specialã la

istoria Transilvaniei din zona Nãsãudului. În domeniul jurnalistic,

amintim doar cã, din 2013, este fondator ºi redactor-ºef al revistei

Astra Salvensis, redactor al revistelor Semãnãtorul (Tismana) ºi

Astra nãsãudeanã (Nãsãud), iar din 2015 fondator ºi secretar

ºtiinþific al revistei Astra Sabesiensis (Sebeº-Alba). Este de

asemenea membru în comitetul de redacþie al revistelor: Arhiva

someºeanã (editatã de Muzeul Grãniceresc din Nãsãud, în

redacþie din 2015), Theologia (editatã de Facultatea de Teologie

Ortodoxã din Belgrad, din 2017), Anuarul Colegiului Studenþesc

de Performanþã Academicã al Universitãþii Babeº-Bolyai din

Cluj-Napoca (din anul 2015; fiind, din 2014 ºi membru al acestui

colegiu). Datoritã valoroasei activitãþi ºtiinþifice desfãºurate a

primit o serie de premii ºi distincþii din partea unor prestigioase

instituþii de învãþãmânt ºi culturale. În prezent este doctorand-

cursant la Universitatea Pontificalã Angelicum, Roma. Deºi ar fi

multe de adãugat, ne oprim aici în prezentarea autorului volumului

la care dorim sã facem referire în rândurile urmãtoare.

Avem în faþã cartea semnatã Pr. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu

intitulatã: „Þara Nãsãudului” în timpul Primului Rãzboi

Mondial, aspecte memorialistice, socio-economice ºi culturale,

volumul 1, prefaþã de pr.prof.dr. Ioan Chirilã, Editura Argonaut,

Cluj-Napoca, 2018, 159 pagini. Pe foaia de titlu este menþionat

faptul cã lucrarea apare cu sprijinul financiar al Despãrþãmântului

ASTRA „Vasile Moga” Sebeº ºi al Ministerului Culturii ºi

Identitãþii Naþionale. Dupã Prefaþã ºi Cuvântul autorului,

cuprinsul este clar structurat în ºapte studii.

Autorul Maxim Iuliu-Marius Morariu a valorificat experienþa

complexã a jurnalelor de rãzboi ºi a bogatelor mãrturii care au

supravieþuit de-a lungul anilor în folclorul românesc. Jurnalul

Colonelului Anchidim ªoldea, prezentat în primul studiu,

constituie o adevãratã mãrturie din Þara Nãsãudului despre Primul

Rãzboi Mondial. Pãrintele Maxim a considerat a fi oportunã o

scurtã incursiune în biografia colonelului Anchidim ªoldea, la

fel cum va proceda ºi în cazul celorlalþi autori de jurnale de

rãzboi pe care le-a descoperit în arhive, le-a cercetat ºi le-a pus în

lumina specialiºtilor, precum ºi a cititorilor interesaþi. Paginile

triste, înduioºãtoare, ce exprimã dorinþa arzãtoare a colonelului

de a ajunge acasã, mãcinat sufleteºte de cumplitul dor faþã de cei

dragi, în special de soþie, cu sentimente exprimate subiectiv,

necenzurate sunt citite cu interes astãzi. Autorul volumului

remarcã faptul incontestabil cã însemnãrile sunt sincere, directe,

constituind pãrþi importante ale memorialisticii de rãzboi. Mai

mult, trezesc curiozitatea cititorului contemporan.

Al doilea studiu, la fel de interesant, aduce în atenþie ºi analizeazã

comparativ douã „lucrãri” ce pot fi

subsumate memorialisticii: jurnalul

sasului Gustav Zikeli din Bistriþa, ce

prezintã viaþa de rãzboi din spatele

frontului,  ºi însemnãrile lui Vasile

Mãgheruºan care aratã evoluþia

frontului rusesc între 1915-1918.

Reprezintã „douã mãrturii inedite, de

valoare perifericã, dar totuºi nu lipsite

de importanþã, privitoare la istoria

zonei Nãsãudului ºi a Bistriþei în timpul

Primului Rãzboi Mondial” (p. 42).

Urmãtoarele douã studii din

volumul prezentat sunt interesante

prin faptul cã au în vedere creaþia

popularã, mai precis imaginea

Primului Rãzboi Mondial reflectatã în

lirica de rãzboi din zona Nãsãudului

ºi în cântecele funebre din aceeaºi

zonã. Preotul Maxim evidenþiazã

concis principalele elemente prin

intermediul cãrora se reflectã imaginea

rãzboiului în folclorul zonei ºi

concluzia cã lirica de rãzboi

supravieþuieºte ºi dupã stabilirea

pãcii, deºi dupã încheierea

conflagraþiei „ea trece printr-o etapã de recul, fiind pusã în umbra

memorialisticii, ºi, mai apoi, a cercetãrii istorice ºi istoriografice”

(p. 66).

Considerãm ca fiind ineditã, în cercetarea ºtiinþificã, aplecarea

autorului asupra studiului cântecelor funebre, reliefând modul în

care ele reflectã imaginea Marelui Rãzboi. Prin exemplele

ilustrative oferite, autorul evidenþiazã ideea cã „experienþa tristã

a conflagraþiei se repercuteazã ºi asupra unor generaþii care s-au

nãscut la mulþi ani dupã încheierea ei” (p. 77).

Ultimele trei studii din volum se referã strict la realitãþi legate

de localitatea Salva, locul natal atât de drag al pãrintelui Maxim:

Urmãri ale Primului Rãzboi Mondial în localitatea Salva: orfani

ºi vãduve de rãzboi; Elevi sãlãuani la Gimnaziul Grãniceresc

nãsãudean în timpul Primului Rãzboi Mondial; Influenþa

Primului Rãzboi Mondial asupra natalitãþii din localitatea Salva

din judeþul Bistriþa-Nãsãud, între anii 1914-1916. În lucrarea

despre orfani ºi vãduve de rãzboi se reitereazã ideea cã rãzboiul

nu s-a sfârºit odatã cu încheierea pãcii, fapt dovedit de bogatele

documente, alãturi de memorialisticã, folclor, de înscrisuri oficiale

– toate demonstrând „duritatea experienþei Primului Rãzboi

Mondial ºi gravitatea urmãrilor lui” (p. 86).

Victoria Milescu

umane, cu ale ei contradicþii ºi contrarietãþi uimitoare: „cred cã

am pierdut o ocazie neaºteptatã/ ne-am fi putut împrieteni cu

Homo Erectus/ am fi învãþat mai repede aprinderea focului/ am fi

locuit împreunã în peºterile cunoaºterii/ i-am fi împrumutat suliþa

pentru vânarea fericirii/ dar n-a fost sã fie// ne-am nãscut prea

târziu/ atunci când el obosise de atâta

trãire/ i se întunecase trecerea

timpului/ i se zdrenþuise dicþionarul

cuvintelor/ ºi astfel a dispãrut ca un

strãmoº al neamului// când noi

nefiind/ nici n-am fi putut nãzui/ cã

vom construi sub duramater temple/

/ pentru a fi iertaþi/ de lãcomia aceasta

a trupului/ de a-ºi ucide pânã ºi

amintirile/ semenilor” (uciderea

semenilor).

Autorul propune reconcilierea:

„trebuie sã ne iubim aºa cum

suntem”. ªi cum suntem, ce

suntem? O minunatã alcãtuire plinã

de poezie. Dacã zâmbetul se naºte

din nervul vag, unde se naºte

poezia? Doctorul Dan Tipuriþã ne

rãspunde prompt: „În sistemul

nervos central”. Poetul însã ar putea

sã rãspundã: Poezia e încã un mare

mister, de aici, ºi farmecul ei etern.

Luminita
Cornea

,

Demn de atenþia specialiºtilor ºi a cititorilor este studiul dedicat

tinerilor din Salva, elevi la Gimnaziul Grãniceresc din Nãsãud,

într-o perioadã istoricã dificilã, aceea a evenimentelor petrecute

între anii 1914-1918 – probabil o lucrare singularã cu aceastã

temã. Din analiza documentelor ºcolare, autorul ajunge la

concluzia cã în perioada menþionatã „elevii sãlãuani, deºi puþini

la numãr ºi diferiþi ca performanþã ºcolarã, s-au strãduit sã se

numere între tinerii ce-ºi doreau desãvârºirea în cele ale culturii

ºi educaþiei, unii dintre ei fãcând cinste, prin prestaþia lor, localitãþii

din care proveneau” (p. 99).

Cercetând Registrul Matricol al Parohiei Greco-Catolice din

Salva, aflat la Serviciul Judeþean Bistriþa

al Arhivelor Naþionale , autorul

volumului obþine informaþii despre

modificãrile pe care rãzboiul le-a adus

configuraþiei localitãþii Salva, prezentând

principalele aspecte demografice legate

de natalitate din perioada 1914-1916,

oferã informaþii detaliate precum lista

naºterilor, statistica pe sexe ºi ani, lista

moaºelor ºi prezentarea activitãþii lor.

Pãrintele Maxim descoperã ºi face

cunoscut astfel trecutul unei localitãþi din

perioada rãzboiului „oferind o frescã de-

a dreptul cotidianã a unor realitãþi ale

lui, din spaþiul românesc nord-

transilvan” (p. 112).

Bibliografia selectivã aflatã la sfârºitul

volumului este structuratã în Surse

arhivistice, Volume (un total de 81 de

titluri), Studii ºi articole (49 de lucrãri

publicate în reviste consacrate sau

volume ºtiinþifice), Internet. Urmeazã,

dupã bibliografie, rezumate în englezã

ºi francezã, indice de nume ºi indice de

locuri – toate atât de necesare

specialiºtilor ºi, de ce nu, cititorilor în

general. Remarcãm în mod deosebit numãrul impresionant al

notelor de subsol, fapt obiºnuit în lucrãrile pãrintelui Maxim,

ceea ce dovedeºte serioasa ºi îndelunga muncã de cercetare,

dãruirea sa. Bibliografia consemnatã reprezintã o sintezã a

lucrãrilor ºi a preocupãrilor istoricilor din zona Nãsãudului, ºi

nu numai, privitoare la perioada primei conflagraþii mondiale.

Cu bucurie remarcãm þinuta graficã a volumului, coperta

semnificativ aleasã, merite care se cuvin a fi destinate Editurii

Argonaut din Cluj-Napoca.

În concluzie, studiile incluse în volum au fost concepute pe

baza unei foarte serioase documentãri în Arhivele Naþionale

Bistriþa ºi în mari biblioteci din Transilvania. Constituie un

îndemn pentru cercetãri similare ºi în alte zone ale þãrii.

Cunoscând preocupãrile, activitatea ºi multe din lucrãrile

pãrintelui Maxim Morariu, considerãm cã nu existã, în prezent,

alt tânãr cercetãtor din zona Nãsãudului (ºi nu numai) care sã

studieze cu mai multã pasiune ºi dragoste istoria ºi patrimoniul

neamului românesc, care sã realizeze opere în duhul valorii

româneºti autentice. Dumnezeu sã-i dãruiascã putere sã se înalþe

pe cãrarea aleasã!

Pãrintele Maxim Morariu ºi impresionanta sa
activitate ºtiinþificã
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Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

EUROPA ÎNTRE EURARABIA ªI EURASIA
TIMP ªI DESTIN

Motto: Sunt încrezãtor cã

dialogul interreligii ºi unificarea

ortodoxiei vor fi pilonii stabilitãþii

ºi securitãþii în acest areal al

confluenþei creºtinismului bizantin

cu Islamul din Orientul Mijlociu

ºi Asia Centralã, România putând

deveni noul Ierusalim spiritual al

Estului, care sã realizeze legãtura între ortodoxismul bizantin,

catolicismul occidental ºi islamul mediteranean ºi asiatic,

punându-se capãt confruntãrilor tragice dintre Orient ºi Occident,

dintre Vest ºi Est, dintre Nord ºi Sud, simbolizând foarte bine

„Roza Vânturilor”. (Gheorghe Dragomir, România între scutul

american antirachetã ºi katiuºa ruseascã, Ed. România în Lume,

2012)

Iniþiativa preºedintelui francez Nicolas Sarkozy, de creare a

Uniunii pentru Mediterana (UPM) lansatã în 2008, în plinã crizã

economico-financiarã, pãrea a fi o soluþie salvatoare pentru UE

de relansare a relaþiilor politice, economice, culturale ºi militare

cu þãrile arabe din Orientul Mijlociu ºi o repoziþionare geopoliticã,

geostrategicã ºi geoeconomicã în aceastã zonã. Proiectul nu a

luat în calcul reacþia administraþiei americane care, vãzându-ºi

ameninþate interesele de securitate în zona Mediteranei, a lansat

operaþiunea „primãvara arabã”, care a redesenat harta geopoliticã

a Orientului Mijlociu, menþinând în continuare controlul traseelor

de aprovizionare cu petrol tranzitate prin Mediterana.

Dupã un deceniu de la acest eºec politico-diplomatic francez

ºi european, prin acþiunile de politicã externã „tranzacþionalã”

promovate de administraþia Trump, influenþa Franþei ºi a UE în

zonã s-a diminuat în mod semnificativ, fiind înlocuitã de prezenþa

tot mai activã a Arabiei Saudite ºi Qatarului în conflictele din

Siria, Libia, Yemen, Nigeria, Sudan, Etiopia, Somalia, prin

aprovizionarea cu armament ºi echipamente militare a

organizaþiilor ºi grupãrilor care se opun penetrãrii Iranului în

acest areal.

SUA încurajeazã ºi sprijinã intrarea în acest joc geopolitic a

monarhiilor din Golf, asigurându-le suportul logistic pentru

înfiinþarea unei alianþe politico-militare care ar putea fi denumitã

simbolic „NATO arab”. Dar, rivalitãþile ºi orgoliile protagoniºtilor

se dovedesc a fi mai puternice, astfel cã acest proiect geostrategic

american nu a înregistrat progresele aºteptate.

În ultimul deceniu, interesele de „securitate naþionalã” americane

au generat noi abordãri în politica sa externã, pendulând între

ezitãrile administraþiei Obama de confruntare directã cu marele

sãu creditor, China, de aplicare a unor sancþiuni economice Rusiei

pentru politica sa expansionistã ºi provocatoare la adresa Georgiei

ºi Ucrainei ºi atitudinea imprevizibilã, confuzã ºi incoerentã a

administraþiei Trump în direcþia Chinei, Rusiei, Iranului, Siriei ºi

Coreei de Nord, apreciatã de experþi ca „exerciþiu de imagine”

pentru actualul ocupant al fotoliului de la Casa Albã.

Dacã în timpul administraþiei Obama, Europa ºi îndeosebi

Germania se bucurau de o atenþie ºi o cooperare privilegiatã atât

în cadrul NATO cât ºi pe tãrâmul relaþiilor comerciale, iatã cã

odatã cu venirea la Casa Albã a preºedintelui Trump, Europa ºi

motorul franco-german, au devenit o þintã predilectã a criticilor

ºi acþiunilor de boicot economic, menite sã slãbeascã coeziunea

uniunii ºi poziþia sa pe scena internaþionalã.

Prin vectorii sãi de influenþã, despre care am vorbit pe larg în

articolele publicate anterior, administraþia Trump s-a implicat

activ în campania de promovare a unui Brexit fãrã acord,

încurajând atitudinea lui Boris Johnson de a accede la conducerea

guvernului britanic ºi de a refuza achitarea despãgubirilor stabilite

de Comisia Europeanã pentru ieºirea din UE. În prezent SUA

negociazã un acord comercial privilegiat cu Marea Britanie.

În paralel, s-au simþit acþiunile mai mult sau mai puþin vizibile

americane în timpul campaniei electorale pentru Parlamentul

European, prin sprijinirea unor personalitãþi ºi partide

naþionaliste, extremiste, islamofobe ºi a curentului eurosceptic ºi

antimigraþie care au influenþat în bunã mãsurã rezultatul acestora.

Dacã faþã de Europa occidentalã politica externã s-a axat pe

criticarea lipsei de viziune ºi coerenþã în relaþia cu Federaþia

Rusã ºi China, în schimb, faþã de þãrile Europei de Est membre

UE administraþia americanã s-a arãtat îngãduitoare în mãsura în

care acestea au încheiat contracte avantajoase companiilor

americane din domeniul industriei de apãrare ºi a celor care se

ocupã de exploatarea ºi comercializarea gazului din zona Mãrii

Negre.

România s-a dovedit un vasal loial ºi obedient la toate

solicitãrile, mai mult sau mai puþin întemeiate ale administraþiilor

Obama ºi Trump, chiar dacã, în mod evident, prejudiciau

interesele economico-comerciale ale þãrii, ori menþinerea unui

climat politic intern controlat de serviciile de informaþii ºi de o

justiþie selectivã, aflatã sub supravegherea atentã a procurorilor.

Consecinþele nu au întârziat sã aparã: clasa politicã ºi agenþii

economici români sub Bãsescu ºi Iohannis au fost þinte predilecte

pentru a li se instrumenta dosare penale pentru corupþie ºi trafic

de influenþã, obiectivul fiind scoaterea din joc a personajelor

incomode intereselor americane, germane, franceze ºi austriece,

supravieþuitorii aceste noi forme de inchiziþie fiind compromiºi

în ochii opiniei publice din þarã ºi exterior, deºi ulterior, dupã ani

de procese, au fost declaraþi nevinovaþi ºi exoneraþi de orice

rãspundere juridicã.

Fãcând bilanþul ultimilor cincisprezece ani, constatãm cu tristeþe

ºi indignare cã România ºi poporul român s-au aflat sub presiunea

unui rãzboi hibrid în care s-a folosit tot arsenalul din dotare

(presa internã ºi strãinã; lobby pe lângã instituþiile europene;

ameninþãri din partea unor ambasadori occidentali acreditaþi la

Bucureºti în frunte cu cel american; proteste violente în stradã

manipulate prin reþelele de socializare etc.) pentru discreditarea

României ºi inducerea în mentalul colectiv intern ºi internaþional

cã este cea mai coruptã þarã a UE, care nu poate sã se guverneze

singurã.

România ºi Europa de Est „seduse ºi abandonate” de

cãtre Europa occidentalã.

Nu este de mirare cã alegerile europarlamentare din luna mai,

care s-au desfãºurat atât în România cât ºi la nivelul întregii

Europe, s-au axat prioritar pe atacuri la persoanã ºi pe un limbaj

violent marcat de urã ºi intoleranþã, temele „anunþate” la reuniunea

Consiliului European de la Sibiu fiind abandonate.

O nouã probã de ipocrizie ºi dispreþ faþã de þãrile membre UE

din Centrul ºi Estul Europei, dacã mai era cazul, s-a manifestat

din plin în timpul negocierilor de tarabã între „greii” Europei

pentru desemnarea candidaþilor ce urmeazã sã ocupe demnitãþile

de vârf ale UE: Preºedinþia Comisiei, Parlamentului, Înaltului

reprezentant pentru politica externã ºi securitate, Directorul Bãncii

Centrale Europene, poziþii rezervate unor personaje aparþinând

„clubului select” occidental, dar autentice marionete în mâinile

unor grupuri de lobby aparþinând marilor corporaþii, þãrilor foste

comuniste revenindu-le poziþii neimportante în structurile UE.

României i-au fost repartizate cinci poziþii de vice-preºedinþi

de comisii, însã fãrã relevanþã în influenþarea deciziilor comisarilor

europeni care coordoneazã politicile sectoriale ale UE. Din pãcate,

cel care trebuia sã lupte pentru cã România sã aibã o reprezentare

semnificativã în arhitectura instituþionalã europeanã este

preºedintele Iohannis, care nu a schiþat niciun gest în direcþia

apãrãrii intereselor româneºti, ci mai degrabã era îngrijorat de

ºansele reprezentantului PPE, germanul Weber de a obþine o

demnitate de prim rang.

Deºi pe parcursul celor ºase luni de preºedinþie rotativã a

României la Consiliul UE preºedintele a criticat în mod obsesiv

guvernul Dãncilã, cãruia nu-i acorda ºanse de reuºitã, totuºi la

încheierea mandatului nu a ezitat niciun moment sã-ºi asume

aprecierile elogioase formulate de preºedintele UE, Donald Tusk,

privind modul exemplar ºi profesionist în care guvernul ºi experþii

români au gestionat cele 90 de dosare ce trebuiau soluþionate în

aceastã perioadã.

Preºedintele Iohannis, premierul Dãncilã ºi câteva

întrebãri care aºteaptã rãspuns.

Rezultatul alegerilor europarlamentare din 26 mai a.c. i-au

oferit preºedintelui Iohannis noi motive sã cearã demisia

guvernului, motivând lipsa de legitimitate, însã moþiunea de

cenzurã promovatã de opoziþie a eºuat lamentabil, demonstrând

încã odatã cã actuala coaliþie politicã aflatã la guvernare dispune

de majoritate confortabilã în Parlament, reconfirmându-se

legitimitatea sa de a guverna.

Nici nu s-au stins ecourile favorabile la adresa României pentru

modul în care a exercitat mandatul la preºedinþia rotativã a UE cã

s-a declanºat o nouã campanie de denigrare ºi discreditare a

guvernului Dãncilã în privinþa reformelor din justiþie, raportul 

Greco  criticând modificãrile aduse codurilor ºi modului de

reorganizare a sistemului judiciar, cerând imperativ desfiinþarea

secþiei de investigare a infracþiunilor magistraþilor, organism

considerat necesar de cãtre asociaþiile profesionale tocmai pentru

a preveni abuzurile de putere ale unor procurori ºi judecãtori

care în baza protocoalelor secrete semnate cu SRI au executat la

„comandã” politicieni ºi oameni de afaceri români care erau

incomozi grupurilor de interese nelegitime din þarã ºi strãinãtate.

Consiliul Superior al Magistraturii ºi Curtea Constituþionalã au

apreciat cã aceastã secþie de investigare a magistraþilor este

constituþional înfiinþatã, însã preºedintele Iohannis ºi corul

opoziþiei au cerut aplicarea fãrã discuþii a recomandãrilor Greco.

Se pare cã trãdarea de þarã ºi discreditarea României s-au

transformat într-un adevãrat sport naþional, suporterii fiind

sponsorizaþi generos din exterior, pentru a menþine sub presiune

guvernul ºi a obþine noi oportunitãþi de afaceri pentru

multinaþionalele europene ºi americane. În acest context, vom

asista la demersuri mai ferme din partea Comisiei Europene

pentru ca România sã primeascã mii de migranþi refuzaþi de Franþa,

Italia, Germania, Austria, motivându-se lipsa forþei de muncã

româneascã din construcþii, turism, confecþii, agriculturã, care ar

putea fi suplinitã prin acest exod din Orientul Mijlociu ºi Africa

ºi în baza principiului „solidaritãþii”.

Aceastã situaþie genereazã, pe bunã dreptate, o serie de întrebãri

cãtre instituþiile abilitate din România privind lipsa unei strategii

coerente ºi realiste de a iniþia mãsuri menite sã încurajeze

repatrierea conaþionalilor aflaþi pe meleaguri strãine pentru a

câºtiga cu sudoarea frunþii ºi umilinþã pâinea cea de toate zilele,

acceptând cu durere despãrþirea de copiii rãmaºi în þarã. Dacã se

va continua cu aceastã stare de lucruri existã riscul depopulãrii a

numeroase localitãþi din þarã, iar pe fondul scãderii natalitãþii sã

asistãm pe termen mediu ºi lung la o repopulare cu migranþi din

Asia, Orientul Mijlociu ºi Africa.

Analizând la rece, ne întrebãm ce interese sunt în spatele acestei

atitudini a statului român faþã de viitorul demografic ºi dezvoltarea

durabilã a României?

Un alt fenomen care ridicã serioase semne de întrebare, are în

centrul atenþiei premierul român, Viorica Dãncilã, pe care, pânã

mai ieri, o parte a presei ºi a opoziþiei, dar ºi preºedintele Iohannis,

nu conteneau sã o eticheteze ca fiind „monument de incompetenþã”,

„analfabetã funcþionalã” etc, iar dupã „reevaluarea” prestaþiei

guvernatorului BNR, Mugur Isãrescu ºi încredinþarea unui nou

mandat de cãtre Parlamentul României cu sprijinul alianþei PSD-

ALDE, tonul la adresa premierului ºi a modului de guvernare s-

a nuanþat, iar avizul guvernului pentru Programul de pregãtire

pentru trecerea la moneda euro prezentat de BNR a deschis o

„nouã filã” a colaborãrii guvernului cu BNR.

Aceastã alianþã guvern – BNR ar putea semnifica o înþelegere

tacitã pentru cã recenta lege adoptatã de Parlament pentru

repatrierea aurului depozitat la City (Centru finaciar al Europei

din Londra) sã fie uitatã, iar întrebãrile fireºti privind costurile

de transport, asigurare ºi depozitare a aurului sã nu primeascã

rãspuns din partea BNR?

Ne-am putea aºtepta ca în contextul unui BREXIT dur, acest

depozit sã aibã soarta Tezaurului depozitat la Moscova?

Vor mai fi analizate creditele contractate având drept garanþie

acest depozit prin prisma dobânzilor care ar fi trebuit menþinute

la nivelul celor practicate þãrilor Europei occidentale, ori României

i s-a aplicat un cu totul alt regim?

Turcia ºi Rusia ar putea deveni colacul de salvare al UE?

În contextul declanºãrii unei noi crize economico-financiare,

îndeosebi în zona euro ºi în condiþiile în care marile bãnci

europene în frunte cu Deutche Bank  care au acumulat datorii de

zeci de mii de miliarde de euro prin acordarea de credite

neperformante, vor urma ele soarta Lehman Brothers (2008) ºi

a unor societãþi de asigurare ºi fonduri de investiþii americane?

Deja, banca germanã menþionatã este cunoscutã ca având credite

neperformante de 78.000 miliarde de euro ºi ºi-a propus sã

iniþieze un amplu proces de restructurare ºi renunþare la unele

activitãþi ºi servicii bancare, anunþând reducerea a 18.000 posturi,

reducând astfel drastic cheltuielile de funcþionare. În mediile

financiare se discutã despre cumpãrarea de cãtre bãnci ºi fonduri

de investiþii chineze ºi ruseºti a unei pãrþi din datoriile bãncii

germane, ceea ce creeazã îngrijorare, inclusiv la nivelul factorilor

politici ºi guvernamentali germani ºi europeni.

În aceastã atmosferã tensionatã ºi confuzã care dominã viaþa

politicã ºi economicã europeanã ºi ameninþãrilor cu declanºarea

unei crize economico-financiare estimatã a fi mai puternicã ºi cu

efecte devastatoare la nivel european ºi nu numai, UE ar putea

lua în calcul ca posibilã strategie de autosalvare aderarea la

proiectul EURASIA. Aceastã posibilitate ar deschide noi

oportunitãþi de afaceri ºi o piaþã de desfacere imensã pentru

mãrfuri ºi servicii în þãrile tranzitate de infrastructura rutierã, de

cale feratã ºi maritimã, construitã de China-India-Rusia-Turcia,

în cadrul proiectului „Noul Drum al Mãtãsii”, ori sã rãmânã

captivã EURARABIEI, zona unde corporaþiile americane,

chineze ºi ruseºti duc o luptã acerbã pentru reîmpãrþirea zonelor

de influenþã economico-comercialã ºi de interes geostrategic.

Ca urmare, mai devreme sau mai târziu, þãrile est europene vor

trebui sã-ºi clarifice opþiunile strategice în condiþiile în care prin

noua structurã de putere la nivelul UE tandemul franco-german

va exercita presiuni serioase pentru aderarea necondiþionatã la

zona euro, ori rãmânerea la periferia UE, cu acces extrem de

limitat ºi controlat la fondurile destinate investiþiilor în

infrastructura criticã, agriculturã, modernizarea urbanã ºi ruralã.

Confuzia ºi tensiunea care vor marca relaþiile bilaterale ale

þãrilor membre UE cu SUA, China, Rusia, Turcia, Marea Britanie

(post Brexit) ºi evoluþiile din Orientul Mijlociu ºi Golful Persic,

vor genera fãrã îndoialã noi repoziþionari strategice ºi geopolitice

pe termen mediu ºi lung, inclusiv în interiorul UE.

Papa Francisc, România ºi diplomaþia cunoaºterii,

respectului ºi înþelepciunii.

În aceastã atmosferã de confruntare ºi exacerbare a

sentimentelor extremiste, xenofobe, islamofobe, antisemite, se

profileazã o razã de luminã ºi speranþã datorate ultimelor poziþii

exprimate de Sanctitatea sa, Papa Francisc I, atât cu ocazia vizitei

în România, dar ºi la întâlnirea cu înalþii prelaþi ai Curiei Romane,

când a binecuvântat pe toþi credincioºii, indiferent de religie ºi

(continuare în pag. 17)
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confesiune, subliniind cã „Dumnezeu este unic pentru toþi ºi

trebuie sã respectãm dreptul fiecãrei fiinþe umane de a-ºi alege

religia ºi credinþa”.

Sfântul pãrinte, prin atitudinea sa revoluþionarã, a deschis

braþele pentru a primi cu dragoste ºi blândeþe inclusiv minoritãþile

sexuale ºi de gen, considerându-i pe toþi copiii lui Dumnezeu,

care au nevoie de iubire necondiþionatã din partea semenilor.

Apelul sãu la pace ºi la diplomaþia cunoaºterii, respectului ºi

înþelepciunii, care ar trebui sã se manifeste ºi în relaþiile

internaþionale, ar putea, dacã va fi auzit ºi înþeles de cãtre mai

marii lumii, sã constituie un pas important pentru construirea

unei noi filozofii asupra vieþii în era civilizaþiei dominatã de

Inteligenþã Artificialã.

Pentru România, cred cã este momentul zero de a porni la

construirea unei societãþi bazatã pe realitãþile lumii în care trãim,

de aceea întoarcerea la tradiþii, credinþa strãbunã, omenie ºi

milostenie, la bunã cuviinþã ºi respect al acestor valori, reprezintã

o revenire la normalitate ºi la unificarea spiritualã a tuturor

românilor.

Este bine sã reamintim cã aceste valori, în care poporul român

a crezut cu încãpãþânare, ne-au ajutat sã supravieþuim avatarurilor

istoriei ºi sã devenim o pavãzã pentru Europa Occidentalã în

momente cruciale ale existenþei sale, când  era ameninþatã de

tendinþele expansioniste ale Imperiului Otoman ºi ale celui Þarist.

Cum ar putea România sã-ºi valorifice calitatea de putere

culturalã ºi spiritualã a lumii?

Pentru ca România ºi poporul român sã-ºi recapete respectul

de sine ºi sã reziste provocãrilor prezente ºi viitoare din partea

vecinilor ºi „prietenilor” ar trebui sã conºtientizeze cã este o

adevãratã putere culturalã ºi spiritualã a lumii ºi un izvor nesecat

de genii, care ar trebui cultivat ºi valorificat în primul rând pentru

progresul ºi prosperitatea naþiunii române.

Ca sã atingem aceastã mãreaþã nãzuinþa ar fi nevoie sã ne

concentrãm energiile creatoare practicând:

– o educaþie civicã încã din fragedã pruncie în iubirea ºi

protejarea mediului înconjurãtor, a generozitãþii, omeniei ºi a

unei culturi a dialogului în respectul dreptului la libertatea de

opinie ºi credinþã;

– o atitudine responsabilã din partea instituþiilor statului în

aplicarea prevederilor legale în limitele Constituþiei, respectând

drepturile, libertãþile ºi demnitatea umanã, prevenindu-se abuzurile

de putere care ar trebui sancþionate ºi pedepsite exemplar prin

legi clare de funcþionare a sistemului judiciar;

– o viziune clarã privind investiþiile în pregãtirea ºi direcþionarea

tineretului pentru a aborda cu curaj viitoarele profesii create prin

generalizarea roboticii ºi Inteligenþei Artificiale la nivelul

organizãrii economiei ºi societãþii româneºti în era post-modernã;

– încurajarea creativitãþii aplicative a elevilor încã din timpul

studiilor primare prin înfiinþarea de noi laboratoare ºcolare de

cercetare ºi inovare în domeniul roboticii ºi Inteligenþei Artificiale,

astfel ca generaþia de mâine sã fie pregãtitã pentru provocãrile

lumii ce va sã vinã;

– o nouã viziune privind modul de organizare ºi dotare a

forþelor armate româneºti ºi a serviciilor de informaþii prin lansarea

unor programe de cercetare ºtiinþificã în colaborare cu institute

de cercetãri ºi universitãþi specializate în dezvoltarea ºi

managementul Inteligenþei Artificiale, care sã ne permitã gãsirea

de soluþii pentru a ne proteja în fata armelor viitorului ºi a rãzboiului

informaþional care ar putea avea efecte devastatoare pentru

ecosistemul social ºi spiritual al poporului;

– o nouã atitudine faþã de comunitãþile locale, încurajând

economia societarã ºi solidarã, care contribuie la o mai bunã

valorificare a resurselor umane ºi materiale ºi coeziune socialã;

– meritocraþia, creativitatea, integritatea ºi eticã socialã ºi

profesionalã la nivelul întregii societãþi, care vor crea premise

serioase pentru reducerea birocraþiei, corupþiei, criminalitãþii

economico-financiare ºi la crearea unei elite conducãtoare în

slujba cetãþeanului ºi intereselor naþionale;

– o nouã politicã a alianþelor (vezi grupul de la Visegrad) care

sã promoveze ºi sã apere interesele românilor ºi României fãrã a

renunþa la bruma de suveranitate naþionalã care ne-a mai rãmas

dupã aderarea la NATO ºi UE. Am în vedere regândirea relaþiilor

cu Rusia, China ºi Turcia, folosindu-ne cu inteligenþã de nodul

geostrategic pe care îl constituie România la gurile Dunãrii ºi

Mãrii Negre, care ne oferã noi oportunitãþi pentru extinderea

schimburilor comerciale în direcþia Asiei Centrale ºi conectarea

la infrastructurã criticã a „noului drum al mãtãsii” la care sunt

deja conectate marile puteri occidentale;

– o poziþie unitarã ºi coerentã a europarlamentarilor români în

cadrul structurilor Parlamentului ºi Comisiei Europene, indiferent

de grupul politic de care aparþin pentru a optimiza ºansele de

promovare a intereselor României în condiþiile anunþãrii unei

lupte fãrã menajamente din partea celorlalte state membre pentru

acces la sursele de finanþare ale UE ºi BCE;

– o nouã strategie privind întregirea trupului þãrii prin revenirea

la vatra strãbunã a Basarabiei, Bucovinei, Þinutului Herþa ºi

Transnistriei, prin iniþierea de programe de investiþii în dezvoltarea

infrastructurii critice cu impact major în dinamizarea vieþii

economice ºi ridicarea nivelului de trai a populaþiei române din

zonele de proximitate. În acest mod ºi prin menþinerea unor

legãturi culturale, comerciale ºi o mobilitate a forþei de muncã în

ambele sensuri, se creazã fundamentul încrederii ºi deschiderea

necesarã pentru o viitoare unificare paºnicã.

Cred cã este nevoie ca toþi românii sã înþeleagã cã a sosit

momentul ca numai prin muncã riguroasã ºi creativã, prin unitate

în diversitate ºi respectul opiniilor ºi credinþei semenilor noºtri

vom reuºi sã ne recãpãtãm locul istoric pe care îl meritãm la nivel

european ºi nu numai.

Aºadar, sã lãsãm timpul sã-ºi spunã cuvântul asupra destinului

Europei care se joacã între Eurarabia ºi Eurasia, însã România

trebuie sã-ºi cunoascã locul ºi rolul pe care îl poate juca în

influenþarea propriului destin ºi în cel al bãtrânului continent,

prin puterea spiritualã ºi forþa de regenerare a poporului român.

EUROPA ÎNTRE EURARABIA ªI EURASIA
TIMP ªI DESTIN

(urmare din pagina 16)

Constantin
Bãrbutã,

Motto: Tot ce am putut

dobândi pentru România în

cariera mea politicã a fost

fructul luptei ºi rezistenþei,

rugãciunii ºi al imploraþiilor.

(Nicolae Titulescu)

Cel ce avea sã devinã un eminent jurist, om politic ºi

diplomat, figurã emblematicã a politicii externe

româneºti ºi europene în perioada dintre cele douã

rãzboaie mondiale, Nicolae Titulescu s-a nãscut la

Craiova în ziua de 4 martie 1882 din pãrinþii Ion, avocat

ºi Maria, nepoata pictorului Th. Aman. ªi-a petrecut

copilãria la moºia tatãlui din comuna Tituleºti-Olt, apoi

a urmat cursurile ºcolii primare ºi ale liceului Carol I pe

care l-a absolvit în mod strãlucit, mândrie a ºcolii ºi urbei

a fost rãsplãtit cu o bursã de studii pentru cinci ani la

Paris. Aici, locuind în Cartierul Latin, tânãrul Titulescu

devine, în scurt timp, prin conºtiinciozitate, un student

remarcat, intrând în contact cu viaþa culturalã, ºtiinþificã

ºi politicã, cu modul de a gândi al poporului francez,

fapt ce va înrâuri fizionomia sa intelectualã ºi politicã.

La revenirea în þarã, tânãr doctor în drept, este numit

profesor la catedra de Drept Civil a Universitãþii din Iaºi

pânã în 1909, unde militeazã pentru aºezarea educaþiei

juridice pe baze noi, severitate la înscriere, examene,

concursuri. Totodatã se dedicã avocaturii ºi se implicã

inevitabil în procesul reformelor social-economice ºi

politice, consecinþã a convulsiilor sociale din primul

deceniu al secolului XX.

În anul 1907 aderã la Partidul Conservator Democrat

condus de Tache Ionescu, pe listele cãruia, în 1912, va fi

ales deputat în Colegiul I Romanaþi, în Parlament

devenind „coleg” cu Nicolae Iorga, Xenopol, Take

Ionescu, C. Bacalbaºa, N.D. Cocea s.a. Este momentul

intrãrii lui Titulescu în viaþa politicã internã, al afirmãrii

unor calitãþi, rarisime, în primul rând talentul oratoric,

excepþional prin logicã, precizie, fluenþa ºi eleganþa

stilului, recunoscute ºi de personalitãþile vremii.

Ajuns la vârsta experienþei ºi maturitãþii depline, în

politica internã Titulescu a fost preocupat de problemele

majore ce frãmântau societatea româneascã dupã

încheierea rãzboiului ºi fãurirea statului national, el

observând absurdul repartiþiei proprietãþii rurale, unde

circa 4179 de moºieri deþineau o suprafaþã apropiatã de

cea deþinutã de un milion de mici proprietari,

anacronismele sistemului de vot, cât ºi stringenþa unei

reforme financiare.

„Cine trebuie sã posede, prin excelenþã, pãmântul?”

se întreba viitorul diplomat, adept fervent al exproprierii,

de la care, instantaneu, vine ºi rãspunsul: „Acei care nu

pot trãi decât muncind pãmântului, ca profesiune!”.

Ca ministru de finanþe în guvernul Averescu (1920-

1921) a iniþiat o reformã îndrãzneaþã ºi amplã de aºezare

pe baze unitare a organizãrii ºi conducerii activitãþii

economice, financiare ºi sociale, stabilind contribuþiile

directe sub forma a ºapte impozite directe, þinta fiind

imbogãþiþii de rãzboi, vizaþi pentru „consumaþii

jignitoare” pe timp de crizã, care însã nu s-a aplicat,

dupã dispariþia Partidului Conservator Democrat ºi a

liderului sãu, Titulescu intrând în diplomaþie, ca

ambasador la Londra.

Timp de douã decenii politica externã a României

va fi marcatã de personalitatea incomparabilã a lui

Titulescu, perfect cunoscãtor al limbilor de circulaþie

(englezã, francezã, germanã, italianã), spirit pãtrunzãtor

ºi inteligent, militant neobosit pentru apãrarea ºi

promovarea intereselor noastre de independenþã ºi

suveranitate.

„Politica externã a unei þãri, spunea ilustrul diplomat,

nu se face nici cu improvizaþii, nici cu prezumþii”,

convingerea lui cu privire la ce trebuia sã obþinã pentru

România fiind indestructibilã: menþinere a unei pãci

prelungite, sigurã ºi onorabilã, interese naþionale

intangibile, raporturi bune cu statele vecine, idei expuse

în conferinþa „Dinamica pãcii” în faþa Reichstagului.

Ca ministru la Londra (1922-1927), ministru de

externe (1927-1928) sau reprezentant permanent, ales

în douã rânduri preºedinte al Societãþii Naþiunilor de la

Geneva, Titulescu a folosit cu mãieºtrie ºi inteligenþã

Un diplomat devotat trup ºi suflet apãrãrii
ºi promovãrii intereselor þãrii sale

cãile diplomatice pentru a realiza apropierea între statele

europene, fiind un susþinãtor consecvent al ideii

asocierii popoarelor în cadrul Ligii Naþiunilor pentru un

program de consolidare a pãcii.

În august 1928, România, alãturi de alte 15 state a

aderat la tratatul prin care se renunþa la rãzboi ca mijloc

de soluþionare a diferendelor. În anii crizei economice,

situaþia internã a României s-a agravat, guvernele au

recurs la împrumuturi externe înrobitoare, instabilitatea

politicã determinându-l pe regele Carol al II-lea sã

încredinþeze mandatul de formare a guvernului lui

Titulescu, al cãrui prestigiu era în ascensiune, intenþie

eºuatã prin opoziþia liberalilor conduºi de I.G. Duca.

Din guvernul format în octombrie 1932, condus de

Iuliu Maniu, face parte ºi Nicolae Titulescu, ministru de

externe, la apogeul unei cariere laborioase având în

vedere complexitatea situaþiei internaþionale, cãreia

România ºi Europa trebuiau sã-i facã faþã.

Ca membru al guvernului, convins cã orice politicã

externã serioasã se întemeiazã înainte de toate pe bune

raporturi cu statele vecine, Titulescu acþioneazã în direcþia

îmbunãtãþirii relaþiilor cu URSS, reuºind dupã 12 ani de

tratative, graþie unor relaþii de încredere ºi respect reciproc

cu omologul sovietic Litvinov, restabilirea relaþiilor

diplomatice între cele douã þãri vecine, tratatul fiind

semnat la Belgrad, în februarie 1934.

În aceeaºi lunã, la Atena s-a semnat un tratat denumit

Pactul Înþelegerii Balcanice, între România, Iugoslavia,

Grecia ºi Turcia – „Balcanii trebuie sã aparþinã

popoarelor din Balcani” – prin care semnatarii urmau sã

acþioneze în comun pentru apãrarea frontierelor.

Dupã instaurarea la putere a fascismului în Germania,

politica revizionistã, înarmarea ºi agresiunile faþã de care

România, prin Titulescu, a protestat vehement, situaþia

politicã din Europa se agraveazã ºi îngrijoreazã. Este

contextul în care, în iulie 1936, Titulescu este înlãturat

din guvern, fãrã menajamente, de un rege tot mai

preocupat de a urma ºi instaura propria dictaturã.

Nicolae Titulescu, diplomat strãlucit ºi patriot, a murit

la 17 martie 1941 în oraºul francez Cannes, fiind

înmormântat, conform dorinþei, la Braºov, în inima þãrii.
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S-au scurs mai bine de trei decenii ºi jumãtate de la vizita mea
într-un muzeu de artã din capitala Portugaliei, Lisabona. Este
vorba despre o instituþie culturalã care m-a impresionat puternic,
nu numai prin valorile pe care le adãpostea, dar ºi prin arhitectura
construcþiei, ca ºi a modului de expunere ºi, de asemenea, prin
personalitatea celui care a dãruit iubitorilor de artã comorile
respective.

Cu prilejul unei noi vizite, în aprilie anul acesta, în capitala
lusitanã, primul gând a fost sã revizitez minunatul lãcaº de culturã.
Obiectivul cultural în cauzã se numeºte Muzeul Gulbenkian, pe
care portughezii, în marea lor modestie, îl considerã un muzeu
mic comparativ cu giganþii europeni Luvru, British Museum,
Prado sau Ermitaj. Oricum ar fi, rãmâne însã cel mai important
muzeu portughez.

Existã suficiente muzee interesante în Portugalia. Lisabona
are multe ºi variate elemente de acest gen pe harta sa. Preocupãrile
în acest domeniu acoperã o tematicã largã, variatã ºi cu valenþe
profund educative.

Capitala lusitanã, în afara unor importante
obiective arhitecturale sau construcþii
remarcabile, ca de exemplu apeductele
romane, La Coimbra, cea cu o celebrã
universitate de pe la 1290, existã încã o
asemenea minune a lumii antice. La Lisabona
gãsim ºi acel pod denumit 25 Aprilie, ziua
revoluþiei „Garoafelor roºii”, care traverseazã
estuarul fluviului Tejo, o adevãratã minune
a ingineriei începutului de secol XX.

Despre muzee ce putem spune? Începând
cu clasicul muzeu arhelogic ºi cel de artã
anticã se deschide un adevãrat evantai
tematic: comunicaþii, ºcoalã, farmacie, fado,
istoria oraºului, colecþia de artã modernã
Berardo, marinã, militar, artilerie,
numismaticã, muzicã, etnologie, faianþã
tradiþionalã (azulejo), trãsuri, expediþii ºi
descoperitori, teatru, Orient, modã. Toate
acestea, împreunã cu grãdina botanicã sau
cea cu arbori exotici, ca ºi grãdina zoologicã
cu multe animale din Africa, India, China
sau Pacificul de Sud, unde Portugalia a avut
colonii, alcãtuiesc un fenomenal circuit, plin
de senzaþional, izvor nesecat de asimilare de
noþiuni ºi stimulare a dorinþei de a cunoaºte
mereu lucruri noi.

În toatã aceastã salbã de nestemate, pentru Portugalia ºi cultura
portughezã numele Gulbenkian înseamnã punctul cardinal. Existã
nu numai un muzeu cu acest nume, dar ºi o bibliotecã, o orchestrã
simfonicã ºi un cor, Baletul Naþional, un planetariu, burse de
studiu pentru studenþi ºi cercetãtori ºi câte alte lucruri care se
desfãºoarã sub umbrela largã a Fundaþiei purtând numele unui
personaj care a construit un Imperiu Cultural într-o þarã în care
pur ºi simplu nu era decât un simplu venetic.

Gulbenkian nu avea niciun strop de sânge portughez. Avea o
ascendenþã în cu totul altã parte a continentului, la antipozi, pe
malurile Bosforului.

Portugalia a fost o mare putere colonialã nu numai în decursul
celor patru dinastii regale, dar chiar ºi dupã proclamarea
independenþei de stat, în 1910, deþinând posesiuni în Africa
(Angola, Mozambic, Insulele Capului Verde, Sâo Tome ºi
Principe, Guineea-Bissau), în India (Goa), în China (Macao) ºi
în Pacificul de Sud (Timorul de Est). Ca orice putere colonialã a
ºtiut ce sã ia de pe alte teritorii, inclusiv sub aspect cultural. De
altfel, la fel au procedat toate celelalte puteri coloniale (Anglia,
Franþa, Olanda, Italia, Belgia, Spania), iar mai apoi Marile Puteri
(Austro-Ungaria, Germania, Rusia) ºi mai de curând Uniunea
Sovieticã, care au cãrat tot ce s-a putut, retrocedând apoi cu
þârâita câte ceva celor în drept din patrimoniul cultural însuºit
prin forþa militarã.

Dar cine este în fond acest personaj care a creat un Imperiu al
Artei fãrã sã utilizeze forþa ghiulelelor ºi a tancurilor?

În chiar acest an Fundaþia care-i poartã numele celebreazã a o
sutã cincizecea aniversare de la naºterea lui Calouste Sarkis
Gulbenkian, miliardar de origine armeanã. Lansat în decursul
anilor în diferite acþiuni în care a avut realizãri mai mari sau mai
puþin importante, personajul rãmâne categoric una dintre figurile
importante ale secolului XX.

Om de afaceri cu un deosebit spirit de investitor, colecþionar
de artã, diplomat ºi în acelaºi timp filantrop, a reprezentat o
minunatã interconectare a relaþiilor sale, aruncând o punte între
Orient ºi Occident, ºtiind sã ºlefuiascã cu precizie de mare bijutier
complicatele faþete ale unei asemenea dificile întreprinderi, în
care coeficientul de reuºitã a fost uluitor.

Nãscut la 23 martie 1869 în Imperiul Otoman, de-a lungul
unei vieþi de 86 de ani a cãlãtorit neîncetat pe o mare întindere a
globului, trecând prin douã Rãzboaie Mondiale, într-o
neîntreruptã ºi febrilã activitate, în care a îmbrãcat fie haina
diplomatului, fie pe cea a omului de afaceri dotat cu o clarviziune
inegalabilã într-un domeniu care de-abia se nãºtea, acela din
sfera prospecþiunilor ºi a exploatãrilor petrolifere.

Spiritul nobil, animat de sentimentul filantropic, avea sã lase
prin testament o uriaºã sumã statului lusitan pentru Fundaþia

care-i va purta numele ºi care va avea patru mari direcþii în care
va acþiona: Arta, ªtiinþa, Educaþia ºi componenta caritabilã.

Tânãrul Calouste, crescut într-un mediu plurilingvist (turcã,
armeanã, greacã), îºi va extinde arealul mijlocului de comunicare
oralã prin plecarea la studii la Marsilia, iar mai apoi la Londra,
pentru a studia ingineria. Va urma un stagiu petrecut în
Azerbaidjan pentru a se familiariza la faþa locului cu exploatarea
petrolului.

Tânãrul de numai 22 de ani va dovedi calitãþile sale publicând
în „Revista celor douã lumi” amintirile de cãlãtorie din zonã sub
titlul „Din Transcaucazia ºi peninsule Apºeron”. Paginile apãrute
în prestigioasa revistã francezã atrag nu numai atenþia, dar ºi
aprecierile cititorilor ºi a unor importanþi oameni de afaceri.

În 1896, cãsãtorit ºi cu un fiu, va pãrãsi Turcia din pricina
persecuþiilor la care era supusã comunitatea armeanã ºi se
stabileºte la Cairo, apoi la Londra, în Hyde Park, cumpãrându-ºi
o casã, iar la Paris alta, fãcând naveta între marile capitale,

înfiinþându-ºi mereu companii
petroliere. De aceea va primi numele
de „Domnul 5%”, tocmai datoritã
enormului sãu succes în afaceri cu
„aur negru”. Pentru colecþia care
începe sã se dezvolte în mare vitezã,
din ce în ce mai de calitate, în care
exigenþa esteticã se afla pe primul
plan, cumpãra în 1922 în piaþa Iéna
din Paris un hotel care aparþinu-se
unui alt vestit colecþionar, Rudolf
Kann, reconstruindu-l ºi
amenajându-l cinci ani mai târziu
pentru propria colecþie.

În perimetrul respectivei pieþe
întâlnim Muzeul de Artã Asiaticã
„Guimet”, Muzeul de Artã al
Oraºului Paris, Palatul Tokio, în care
se desfãºoarã grandioase
retrospective de artã, ca ºi Muzeul
Modei, loc de pelerinaj al
vizitatorilor pasionaþi de arta
vestimentaþiei.

Pasionat de artã, Caloust va fi
atras de Spania, apoi de Italia,
începând chiar negocieri cu tânãra
putere a sovietelor în legãturã cu
achiziþionarea unui important

ansamblu din „Ermitajul” de la Sankt Petersburg. Se ºtie cã dupã
Revoluþia din Octombrie 1917, strâmtoratã financiar, puterea
sovietelor a vândut prin licitaþie o enormã cantitate de porþelanuri,
argintãrie, ceramicã, mobilier, obiecte de cult, la nivel de garnituri
de tren, duºmanilor imperialiºti, decretele respective de vânzare
având girul lui Vladimir Ilici Lenin în persoanã... adicã a aceluia
care la un anterior moment se exprimase franc: „Din aur vom
face capace de closet”...

Afacerile armeanului au mers bine, colecþia se îmbogãþea
vãzând cu ochii, prestigiul ei creºtea uluitor. Multe muzee de
mare prestigiu în lumea largã vor dori sã cuprindã colecþii din
bogãþia de obiecte pe care Gulbenkian le poseda. Este socotitã o
colecþie eclecticã, dar de mare rafinament, din care se întrevede
gustul sigur al unei persoane care ºtia ce cumpãra. Unii o socotesc
drept o alcãtuire hibridã de obiecte de mare valoare cultural-
esteticã. Oricum, în 1936 colecþionarul acceptã împrumutarea
colecþiei de artã egipteanã celebrului „British Museum”, în timp
ce o altã grandioasã instituþie londonezã, „National Gallery” îi
expune o bunã parte dintre picturi, iar un an mai târziu „Portretul
soþiei pictorului Monet”, semnat de Auguste Rénoir va cãlãtori
ºi el dincolo de Canalul Mânecii.

În 1940, Whermacht-ul ocupã Parisul, iar Gulbenkian care
avea ºi o însãrcinare diplomaticã pe lângã ambasada iranianã din
Franþa se va retrage cu guvernul la Vichy.

În 1942 îºi fixeazã rezidenþa la Lisabona, ocupând un vast
apartament de cinci camere în centrul Capitalei, unde va locui
pânã la sfârºitul zilelor.

Dictatorul portughez Oliveira de Salazar, economist de marcã,
l-a sfãtuit în anii grei ai rãzboiului sã se stabileascã la Lisabona,
care nu avea probleme cu Hitler, acesta având o mare stimã
pentru conducãtorul portughez. Aºa cã în timpul rãzboiului „Hotel
Aviz” ºi capitala lusitanã au devenit placa turnantã a comerþului
mondial de artã.

Interesant este faptul cã Gulbenkian a fost fascinat de Statele
Unite, unde nu a ajuns însã niciodatã, dar unde s-a gândit cã ar fi
un loc sigur pentru colecþia sa, aºa cã a împrumutat ºi aici,
„Galeriei Naþionale” din Washington artã egipteanã, picturi ºi
obiecte decorative.

ªi iatã cum o colecþie care debutase cu cinci ani înainte de
secolul XX prin achiziþia unor monede greceºti, continuã apoi
cu câteva pietre preþioase gema, cu ceramicã de Iznik, cu o primã
picturã de Giovanni Baldini ºi o bijuterie de René Lalique, apoi
o primã sculpturã „Sirena rãpind un efeb”, continuatã apoi prin
achiziþia unei lungi serii de picturi semnate de Manet, Corot,
Degas ºi mulþi alþii, împreunã cu broderiile otomane, þesãturile
franceze, ceramicã din culturi diferite ºi fildeº medieval francez,
dau garanþia unei colecþii închegate, de om cu o mare pricepere.

Va face multe cumpãrãturi în S.U.A., iar cãtre sfârºitul vieþii
va face mari donaþii muzeelor portugheze.

De-a lungul a decenii, pasiunea de a cunoaºte noi colectii a
fost tot timpul treazã, fie cã vizita Lyon, Viena, Roma, Egiptul,
Siria ori Palestina. De cele mai multe ori vizitele erau dublate de
importante cumpãrãri de lucrãri de cel mai înalt nivel artistic ºi,
desigur, pecuniar.

Dictatorul Salazar, care ºi-a dat seama de marea responsabilitate
care revine Statului portughez, a vegheat pânã în ultima clipã la
administrarea judicioasã a averii lãsate de armeanul adoptat de
Portugalia.

Sã nu uitãm cã Mircea Eliade a scris un volum cu titlul „Salazar
ºi revoluþia portughezã” (1942), rod al anilor pe care i-a petrecut
la Lisabona (1940-1942) ca ataºat cultural. Tot aici funcþionase
ca ministru plenipotenþiar (1938-1939) filosoful Lucian Blaga.

Bineînþeles, o asemenea bogãþie materialã cu semnificaþii
culturale trebuia pusã în valoare, aºa cã s-a luat mãsura fructificãrii
expoziþionale, care la patrusprezece ani de la dispariþia marelui
donator a devenit un fapt real. Amplasarea Fundaþiei Gulbenkian
poate fi comparatã cu edificii postbelice cum ar fi Royal Festival
Hall sau Barbican centre din Londra sau Kulturhuset Stockholm
sau MuseumQuartier din Viena. Un grup de tineri arhitecþi
portughezi ºi câþiva experimentaþi strãini au valorizat operele
existente, creând o concepþie modernã ºi unitarã în interior,
plasând clãdirea în mijlocul unei suprafeþe generoase cu mici
deschideri, într-o zonã cu bogatã vegetaþie, mici deschideri de
apã ºi o bogatã faunã ornitologicã în care splendide exemplare
de raþe se scaldã graþioase în micile bazine sau însoþesc pe alei
cohortele de vizitatori, lãsându-se mângâiate, nu fãrã a percepe o
taxã pentru acest gest, ciupitul zdravãn al degetelor celor care s-
au încumetat sã facã acest gest. În celãlalt capãt al spaþiului plin
de vegetaþie, la un deceniu de la inaugurarea muzeului s-a deschis
un spaþiu rezervat artei moderne, care cu toate cã pare complet
diferit de primul, la o analizã mai atentã dezvãluie numeroase
similitudini.

Noua construcþie creeazã o rupturã pe axa nord-sud, trasatã la
origina proiectului ºi este un efect prevãzut cu numeroase intrãri,
discrete, care dau uºor accesul în grãdinã, dar nu permit însã
imediat a descoperi intrarea în clãdirea cea nouã.

Aºadar, dupã aceastã incursiune în viaþa colecþionarului ºi
prin grãdina Fundaþiei, nu ne rãmâne decât sã intrãm în incinta
somptuoasei clãdiri care oferã surprize artistice dintre cele mai
plãcute vizitatorului.

Respectul pentru fiecare operã se simte în modul de expunere.
Când era realizat proiectul se ºtia ce dimensiuni au operele, se
cunoºtea numãrul lor. S-a þinut cont de fiecare amãnunt în
economia proiectãrii. Sunt pereþi construiþi special pentru
covoarele orientale sau, spre exemplu, cum este o suprafaþã
muralã pentru o enormã ºi fascinantã ceramicã ca un fel de farfurie
zburãtoare, operã a lui Andrea della Robbia.

Acest cult pentru amãnunt, aceastã dragoste pentru fiecare
dintre operele dãruite cu atâta generozitate de un om ale cãrui
rãdãcini erau la antipod, într-un punct geografic european
diametral opus, mã fac sã reflectez cu mâhnire la modul în care s-
a procedat la noi cu donaþiile din domeniul culturii dupã al Doilea
Rãzboi Mondial ºi la lipsa de respect a celor ce propovãduiau
„Arta pentru popor”.

Dupã evenimentele politice ale acelui august 1944 s-au închis
Muzeul Kalinderu, Muzeul Thoma Stelian (devenit astãzi sediul-
proprietate al P.S.D.), s-a dãrâmat Muzeul Simu, Muzeul
Zambaccian a avut o perioadã de absenþã, apoi mutare ºi din nou
o relocare, de astã datã revenind în localul destinat. Ce se întâmplã
cu pinacoteca bucureºteanã, adãpostitã prin diferite locaþii, în tot
cazul nu dintre cele mai fericite? Dar cu Sala Dalles? „Catedrala
expoziþiilor bucureºtene” are un praf de douã degete pe geamurile
sale, iar Primãria Bucureºti este gata-gata s-o dea pe mâna unui
modest actor care a ocupat sala de concert, pe care l-am auzit într-
un interviu la TV cum povestea cu emfazã marea victorie: coborâse
de pe scenã pianul. Sãrmanul, în ignoranþa lui nu ºtia cã aceastã
incintã era socotitã cea mai buna salã, sub aspectul fonic, loc de
desfãºurare a unui impresionant numãr de concerte camerale, unde
mari artiºti, în frunte cu Enescu, erau încântaþi sã evolueze.

Ce sã mai discutãm, în ultima jumãtate de veac donaþia la noi
nu funcþioneazã! Constatare tristã, dar pe deplin adevãratã...

În colecþia Gulbenkian, începând cu monedele greceºti ºi
piesele din vechiul Egipt al celei de-a XXVI-a dinastii, trecând
prin manuscrisele islamice cu minunatele lor desene colorate,
ajungând în Extremul Orient, ne trezim în Evul Mediu unde
Sfântul Iosif al flamandului Roger van der Weyden ne trezeºte
un moment de pioºenie. Începe apoi aventura Renaºterii, cu
chipul acelui umanist ºi pedagognumit de Feltre, gravat de Antonio
Pissano, care-l prezenta drept „Prea distins matematician ºi pãrinte
al tuturor umaniºtilor”, apoi ne întâlnim cu Carpaccio, Ghirlandaio,
cu lucrarea maestrului de la Nürenberg, Albrecht Dürer, „Raþa
sãlbaticã”, apropo de orãtãniile din parcul muzeului, cu splendide
sculpturi ºi legãturi artistice de carte, adevãrate capodopere ale
maeºtrilor din epocã.

Desigur, nu pot lipsi marii maeºtri ai penelului Van Dyck,
Pieter Paul Rubens, Rembrandt, ca ºi uimitoare piese de
orologerie.

„Naufragiul” lui William Turner, sculptura lui Carpeaux, cel
care a dominat domeniul în cel de-al Doilea Imperiu, naturi moarte
de Claude Monet, maestrul de la Giverny, acel faimos amintit
portret al soþiei lui Monet semnat de Renoir, ca ºi un altul, operã
a lui Degas, înfãþiºându-l pe colegul de breaslã Henri Michel-
Levy sau bãiatul cu balonul de sãpun al lui Edouard Manet.

Un scurt pasaj îl realizeazã sãlile dedicate artei de la 1900,
unde „Libelula” lui René Lalique reprezintã capul de afiº al unei
colecþii inegalabile, pe care Gulbenkian s-a pasionat sã o
completeze neîncetat cu lucrãri ale maestrului, ajungând la 165
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de piese: bijuterii, sticlã ºi decoraþii interioare.
În imediata apropiere „Fata cu ulciorul”, sculptura lui Joseph

Bernard, dar ºi „Oglinda lui Venus”, pânza semnatã de Edwuard
Burne Jones, cu acea nuanþã a estetismului, curent din acea perioadã
în Anglia.

Plecând de la ambianþa aristocraticã a sãlilor pline de un fast
aliniat la modernism al sãlilor colecþiei, cu pereþi purtând stucaturi,
tavane ºi podele având în componenþa lor
materiale dintre cele mai sofisticate ºi a cãror
reþetã cuprinde sume importante, pãtrunderea
în pavilionul artei moderne, care ne introduce
în atmosfera unei locaþii cu linii aspre, într-o
atmosferã mult mai austerã, dar în care
imaginile puternic colorate ºi formele ºi
structurile ºoc te fac sã tresari ºi-þi stârnesc
curiozitatea ºi deopotrivã admiraþia pentru
dinamicitatea elementelor utilizate ca mijloace
de expresie în arta ultimului secol.

În respectivul pavilion, arta modernã
portughezã se prezintã în toatã evoluþia sa.

Începând cu Amadeo Souza Cardoso, care
într-un subiect banal, bucãtãria casei sale,
introduce un ritm original, indus printr-o
reþea de linii, utilizând fragmentaþia cubistã
nu numai pentru fãrâmiþarea obiectelor, doar
drept o sculã creativã, ci ºi pentru a repune ºi
a oferi ocazia imobilitãþii lucrurilor ºi a
spaþiilor.

„Nudul” lui Eduardo Viana, creat pentru „Bristol Club” care a
funcþionat între 1928-1938, un club nocturn, modern, din Lisabona,
care ca ºi cafeneaua „A Brasileira” din cartierul Chiado al metropolei
a comandat diferiþilor artiºti lucrãri dificil de acceptat în saloanele ºi
galeriile de artã. Sã ne amintim cohortele de artiºti ale cãror opere
împânzesc pereþii localurilor din Montmartre sau Montparnase (un

exemplu: „Le lapine agile”). Avalanºa de turiºti straini, ca ºi
la noi in Centrul Vechi al Bucureºtiului, desigur ºi succesul
tabloului, l-a determinat pe artist sã facã douã lucrãri: în afara
nudului feminin privit din spate a fãcut ºi un altul privit din
faþã, ambele figurând în Muzeul din Chiado. Aceastã picturã
matieristã dovedeºte interesul pentru o picturã simultaneistã,
precum în cazul soþilor Delauney, dar în care se simte suflul
cezannian.

ªi pentru cã tot vorbirãm despre Delauney, marea maestrã
a morfismului, Sonia Delauney, trebuie sã subliniem tabloul
„Cântãreþii de flamenco”. Ferventã admiratoare a specificului

flamenco, a transpus prin mijloacele simultaneiste, tendinþã
artisticã care îºi propune sã caute armonia întregului prin
îmbinarea simultanã a culorilor, linie care se regãseºte la
baza acestei lucrãri din 1916, când soþii Delauney au petrecut
doi ani în Peninsula Ibericã.

Un simbol al artei moderne lusitane, Jose de Almeida
Negreiros, este prezentat printr-o impresionantã lucrare, de circa
zece metri, în holul clãdirii Colecþiei, îl regãsim ºi aici cu o
lucrare: „Autoportret într-un grup”, îmi sugereazã pe moment
„Terasa Oteteleºanu” a lui Ressu, în timp ce lucrarea de mari
dimensiuni mã face sã-mi aduc aminte de o lucrare mai mare a
Wandei Sachelarie-Vladimirescu care împodobea pereþii sãlii
Dalles la una din expoziþiile artistei.

Lucrarea lui Negreiros, împreunã cu o a doua, „La scãldat”,
temã dragã lui Renoir, au fost realizate pentru cafeneaua „A
Brasileira”. Atunci s-a încredinþat executarea unor lucrãri

moderniºtilor Eduardo Viana, Antonio Soares,
Jose Pacheco, care au alcãtuit astfel „unica”
galerie de artã modernã din Lisabona la acel
moment. Numele respectivilor le regãsim astãzi,
bineînþeles, în vasta clãdire dedicatã artei
moderne portugheze.

Alãturi de alte nume ale artei portugheze îl
întâlnim ºi pe Mario Eloy cu acea alegorie despre
Lisabona, rod al impresiilor culese în sejururile
petrecute la Paris ºi Berlin, în timp ce la Joaquim
Rodrigo regãsim un ciclu memorial de cãlãtorie
Lisabona-Algeciras (punct de plecare al
feribotului cãtre Ceuta africanã). Alãturi Ana
Vieira cu „Coafeza”, piesã dintr-o serie de zece
cutii pictate cu acril, cu ambianþele fotografice,
ca ºi acel Smog a lui Numo Cera. Nu trebuie sã
uitãm însã un nume cunoscut pe plan mondial,
Maria Helena Vieira de Silva, cu acea „Stradã în
noapte” realizatã în primul an dupã ce autoarea
îºi declarase vãdit intenþia cercetãrii spaþialitãþii
în opera sa, în lucrare fiind sugerate patru spaþii

ºi concomitent temporalitãþi diferite.
O vizitã într-o asemenea instituþie nu se încheie niciodatã. Ea

continuã sã fie rãstãlmãcitã în cortexul nostru ºi persistã îndelungat
timp, permiþându-ne sã facem, alãturi de celelalte cunoºtinþe

dobândite, noi ºi noi legãturi care întregesc viziunea personalã

asupra artei în general.

(urmare din pagina 18)
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Am avut recent ocazia sã
asist la susþinerea a douã teze
de doctorat în filologie
despre haiduci, ambele
coordonate de domnul
profesor universitar emerit
Silviu Angelescu.

Prima a concretizat
cercetarea cu totul
remarcabilã a Luminiþei
Ciobanu Tucã asupra
haiducului Iancu Jianu,
privit ca persoanã istoricã ºi
ca personaj legendar.

Autoarea a umblat pe urmele Jianului la propriu, de la arhive la
casele pe unde a stat, la hotarul marcat de „ºanþul lui Jianu” din
Chilii (Olt) ºi la crucea lui din „cimitirul nr.1 din Caracal”, înãlþatã pe
o movilã, ca într-un tablou epopeic. I-a descoperit ºi vizitat urmaºii,
gãsind trei arbori genealogici ai familiei pe care i-a corectat ºi
completat. A fãcut o cãlãtorie în Serbia, în cãutarea amintirilor despre
Nicola Abraº, fratele de arme al lui Iancu Jianu. A cãlcat pragul
lãutarilor bãtrâni ºi a ºtiut sã le asculte cântecele ºi vorbele despre
boierul-haiduc al Olteniei, dar au interesat-o ºi teatrul tematic popular
ºi cult, producþiile cinematografice, reprezentãrile vizuale ale eroului
ºi naraþiunile legendare din universul Internetului ce-l au ca
protagonist. Pe Psaltirea datând de la 1784 care i-a aparþinut
haiducului, pãstratã acum în colecþia Muzeului Romanaþiului din
Caracal, Luminiþa Tucã a citit pictural semnãtura caligraficã a lui
Iancu Jianu, decodând-o ca pe un autoportret „cu pistolul la
sprânceanã”.

A doua tezã de doctorat, realizatã de Elena Bãnicã Marcu, a reuºit
o comparare a „persoanei” ºi „personajului” haiducului generic din
ethosul  autohton cu doi faimoºi briganzi ai spaþiului cultural francez,
Cartouche ºi Mandrin. Autoarea a problematizat inteligent condiþia
liminalã a haiducului, de ins eroizat ºi demonizat deopotrivã,
inventariind cliºeele  imaginii atribuite „zapciului codrului” în cultura
popularã pentru a deconstrui relaþia dintre istorie ºi imaginaþie
exprimatã la nivelul memoriei colective. Una dintre ipotezele
antropologice ale cercetãrii Elenei Marcu este aceea cã haiducii
impersoneazã eroi exemplari ce evocã aurita vârstã a unei lumi tribale,
o vârstã a strãmoºilor în care legile nescrise sunt cele mai importante,
ceea ce explicã ºi de ce sunt simpatizaþi atât de mult în popor. Iatã
cum este prezentat Toader Pantelimon a Dumitroaiei, haiduc cu
biografie recuperatã de autoarea tezei, într-un periodic românesc de
limbã francezã al anului 1912: ,,Pantelimon dispreþuieºte invenþiile
ultramoderne. Nãscut în codru, deprins sã batã drumurile noaptea,
fãrã preget, pe întinderea ºesurilor, el lucreazã mai mult singur,
trecînd de la un loc la altul, cu o iuþealã de necrezut, ascunzându-se
cu o dibãcie care înºealã ºi pe cei mai buni copoi, mâncând când
poate ºi pe unde apucã, dormind sub cerul liber. Cu un pistol vechi
ºi un cuþit de vînãtoare, cu o fãpturã de hercule, înzestrat cu o
îndrãznealã de neînchipuit, el nu se teme de nimeni... etc.”

Dupã ce ambele lucrãri de doctorat au fost susþinute cu
brio, m-am întors acasã cu gândul la densitatea figurii culturale
a haiducului.

În cultura româneascã, fiecare element din seria
terminologicã a „haiducului” atrage în „bazinul semantic” al
prototipului multiple complicaþii culturale ºi literare. Cuvântul
„haiduc”, dupã dicþionarele etimologice ale lui Cihac ºi
Ciorãnescu, ar avea etimon maghiar
ºi sensul de „infanterist în armata
maghiarã”. În preluare slavã, acelaºi
cuvânt desemneazã mercenarul, cu
înþeles accentuat ºi de sintagma
„haiduci liberi”, ce-i încadra pe
ostaºii „nãimiþi”, dar care nu luptau
pentru platã, ci doar pentru prada
de rãzboi, în vremea celor douã
domnii ale lui Ieremia Movilã (la
cumpãna sec. al XVI-lea ºi al
XVII-lea). „Haraminul”, de origine
turceascã, adaugã nota de tâlhãrie;
„seimenii” duc gândul la lupta
antiotomanã, iar „cârjaliii” ne trimit
la un fel de „miliþii locale” din
perioada fanariotã, al cãror apogeu
va fi oastea pandurilor lui Tudor.

Rãsfoiesc paginile culegerii de
cãpãtâi a lui Vasile Alecsandri,
Poezii populare ale românilor, o
frumoasã ediþie criticã realizatã de
G. Giuglea în 1933, pe care am
gãsit-o acum câþiva ani la un
anticariat din Bucureºti. Caut
imaginea din Mihu Copilul, pentru
care unul din detractorii lui
Alecsandri de la începutul secolului
al XX-lea (al cãrui nume nici nu
conteazã) l-a acuzat pe nedrept pe
bardul din Mirceºti cã falsificã
folclorul: „P’in miezul nopþii,/ P’in
codrul Herþii/ Mult e frunza deasã,/ Noaptea ‘ntunecoasã/ ªi
calea pietroasã!/ Dar, când se urca/ ªi murgul cãlca,/ Piatra
scãpãra,/ Noaptea lumina,/ Noaptea ca ziua”. În opinia
respectivului detractor, folclorul/ poporul nu ar putea crea o
imagine atât de artisticã, a nopþii luminate doar de scânteierile
pietrelor sub copitele calului haiducului. Afirmaþia greºitã a
fost invalidatã de cercetãrile lui Ion Constantin Chiþimia,
care a arãtat cã poezia oralã tradiþionalã, culeasã dupã toate
canoanele ºtiinþifice ºi cu ignorarea operei lui Alecsandri de
cãtre aceia care o cântau, e plinã de stele scãpãrate noaptea de
copitele cailor haiducilor ce urcã steiurile ca sã-ºi piardã urma.

Uneori, totuºi, haiducii sunt ajunºi de poterã: „Mãi ficiori
ai codrului,/ Nu vã dareþi somnului,/ Cã somnu-i înºelãtor,/

Strâcã viaþa la feciori/ Bine vorba nu sfârºea/ Poterile ºî sosea/
ªapte sate de pe balte/ Din Craiova jumãtate”.

În afara destinului lor epic, în care sunt hãituiþi de poteri ºi
adesea bãgaþi la ocnã, de unde scapã tãind gratiile cu iarba magicã
a fiarelor, doar pentru a fi uciºi mai târziu cu gloanþe „drese”,
fãcute din argint ºi trei fire de grâu, haiducii au ºi un parcurs
liric, marcat de douã extreme: dragostea efemerã ºi înstrãinarea

de-a pururea.
Iatã o prezentare a haiducului fãcutã de

el însuºi într-un cântec liric selectat de Ioan
ªerb în antologia lui, Flori alese din poezia
popularã: „Sunt nãscut pe frunzi de fag,/
Ca sã fiu la lume drag./ ªi scãldat de mic
în Olt,/ Sã mã fac viteaz de tot;/ ªi-s frecat
cu busuioc,/ Sã am zile cu noroc”. Sã ne
amintim, însã, ºi de cântecele în care fata
atrasã erotic de haiducul cãlãtor („Cã e ‘nalt
ºi subþirel/ Mã duc, mamã, dupã el”) e
avertizatã de mama ei cã acesta e „om cu
belea”, care nu-i va aduce decât nefericire
(„ªi pe câte le-a iubit/ Pe toate le-a pãrãsit”).

Cu toate cã în lume braveazã, în
singurãtate, haiducul are „inima amarã” ºi
nu-i poate împãrtãºi dorul lui decât fratelui-
codru, ce „frunza-ºi îndeseºte,/ Pe voinic îl
mistuieºte”: „Nu te teme, mãi pribege,/ C-
amândoi suntem de-o lege/ Câtu-s codru
de bãtrân/ Tot mai þin voinici în sân”. În
„poza” haiducului mai intrã, obligatoriu,
calul (murgul ori roibul ce „sare zid în loc/
scoate voinicul din foc”), armele (în mod
tradiþional, baltagul, flinta, „durda
ghintuitã”) ºi ca o umbrã, cucul, „pasãrea
strãinã”: „Cântã, cuce, când te-i duce,/ cântã,
cuce, pânã joi,/ cã om merge amândoi;/
cântã, cuce, pânã marþi,/ cã om merge ca
doi fraþi:/ tu vei merge sus pe creangã,/ eu
voi merge jos pe iarbã;/ tu-i merge pe sus
cântând,/ eu-oi merge pe jos plângând”.

Pe lângã determinãrile sale istorice, termenul „haiduc” are
rezonanþe imaginare ce depãºesc graniþele ºi epocile, ajungând
sã desemneze un fel de avatar al eroului fixat în memoria colectivã
europeanã ºi chiar universalã prin trãsãturi precum contradicþia
dintre esenþã ºi aparenþã, curajul ºi simþul umorului, spiritul
dreptãþii ºi traiul liber în naturã, generozitatea, invulnerabilitatea
ºi farmecul irezistibil ºi neconvenþional. Un astfel de erou trece
cu uºurinþã din folclor în literatura cultã, mai cu seamã în epoca
romanticã, primind, desigur, în cadrele acestui curent estetic,
atributele damnatului ºi marginalului excepþional.

Dincoace de ficþiune, haiducii fac parte din istorie. ªi dincolo
de ea, din mit.

Haiducii, dincoace ºi dincolo de ficþiune

Muzeul “Gulbenkian” din Lisabona

Stejarul haiducului Ghiþã Cãtãnuþã din
pãdurea Tântava la 16 oct. 1991,
monument al naturii, azi dispãrut
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Poveste cu valoare arhetipalã, un decupaj din
istoria milenarã a românilor

Maria Stoica

Fiecare om poartã în sine o
poveste, pe care este dornic s-o
împãrtãºeascã oricând ºi oricui ar
fi dispus s-o asculte. Dacã omul
are înclinaþie spre confesiune, dar
cine nu are? Auzi deseori
afirmaþia: „Viaþa mea e un roman...
dacã aº putea sã povestesc,
ehe!...” Nu oricine are însã
puterea de a include povestea
personalã într-una colectivã, care
sã identifice modul de viaþã ºi
psihologia proprie unui popor,

fixând un mental colectiv ºi imprimând „poveºtii” sensuri majore
care sã-i asigure valoarea general-umanã. Minunea transfigurãrii
poveºtii personale în act artistic se poate petrece, ne demonstreazã
cartea „Poveste din Voineºtii Covasnei” scrisã de profesoara
covãsneancã Florentina Teacã, atunci când povestitorul coboarã
treptele vremii, mergând spre izvoare. ªi aºa putem vorbi  despre
valoarea arhetipalã inclusã în povestea în care se va regãsi marea
colectivitate, echivalentã unui popor, cu o culturã ºi civilizaþie
specifice.

O poveste cu valoare arhetipalã ne spune, aºadar, volumul apãrut
la Editura Eurocarpatica în toamna lui 2018. Demersul povestitoarei
este el însuºi un drum iniþiatic, de cãutare, gãsire ºi punere în
valoare a originilor. Reuºeºte sã realizeze, într-o construcþie  de
dimensiuni mici, dar densã în conþinut, o carte cu valenþe sapienþiale.
Ea reitereazã povestea unui mod de viaþã strãvechi, al ciobanilor
din Voineºtii Covasnei, trãitori de la începutul timpului în arcul
intracarpatic, unde sãlãºluieºte de milenii cetatea dacicã scoasã la
ivealã de o furtunã puternicã din anul 1977. Cetatea Zânelor, cum
este cunoscutã în toponimia localã, cãci furtuna a smuls din adâncul
muntelui nu doar copacii ºi pãmântul, ci a adus la suprafaþã ºi
legendele îngropate în negura timpului.

Alcãtuitã din ºapte mininaraþiuni, integrate într-un tot unitar,
cartea dezvoltã în ansamblu o „poveste” care amplificã latura
simbolicã a cãrþii: 1. Totu-i drum ºi numai drum; 2. Cum sunt
lupii; 3. Cum sunt oamenii; 4. De-a buzduganul; 5. Lumina din
carte; 6. ªuþu; 7. Ilie-Sântilie. Oamenii pe care îi înfãþiºeazã
Florentina Teacã  au rezistat în istorie practicând,  din timpuri
care se pierd ºi ele în negura vremii, un mod de viaþã cu norme
riguros instituite de calendarul naturii ºi cel religios, perpetuând
un etnostil definitoriu pentru acest spaþiu geografic ce a pãstrat
cãile de comunicare cu þara. Prin  textele conþinute, cititorul este
introdus în universul de viaþã pãstoresc, cu drumurile
transhumanþei care þin de o practicã strãveche ºi constituie modul
prin care românii –„valahii” – din Covasna au þinut legãtura cu
fraþii de peste munþi. Îl aflãm din prima povestire care reface un
drum al mocanilor voineºteni spre casã, de la Mare, prin
Dobrogea, la Dunãre prin Vadul Oii, Bãrãgan, Buzãu, Întorsura/
Vama-Buzãului ºi pânã la Covasna-Voineºti.

În centrul poveºtii avem un personaj: Ilie, a cãrui evoluþie o
urmãrim în cele ºapte texte, ºi ele respectând o alcãtuire specialã,
în conformitate cu valoarea simbolicã a cifrei. Ilie, personajul
generic, e prezentat într-o anumitã evoluþie, în perioada cuprinsã

de la copilãrie pânã la tinereþe. Copilãriei îi aparþine timpul
uceniciei într-ale oieritului, dar ºi într-ale vieþii ºi ale cunoaºterii
lumii, iniþiere fãcutã pe lângã bunicul Barbu; de aceeaºi perioadã
þine o practicã  a jocului („De-ale buzduganele”), de iniþiere în
tainele luptei (cu sabia, cu arcul); tot de aceastã perioadã þine
actul esenþial al învãþãturii de carte, în podiºorul bisericii, pe
lângã preot. În tot acest timp, poveºtile bunicului îl poartã pe
nepot, (alãturi de alþi nepoþi) în celãlalt univers: al creºterii ºi
îngrijirii animalelor, al iubirii faþã de animalul credincios, sprijn
de nãdejde al omului.

Drumul are, ca în orice basm, valoare iniþiaticã: îl introduce pe
Ilie, nepotul, în tainele vieþii ºi ale lumii. Copilul aflã regulile
ciobãniei, cum sã iubeascã animalele, cele care îi ajutã sã trãiascã
(oile, care asigurã lapte, carne, lânã, produse necesare vieþii ),
cele de transport (mãgãruºii, caii) ºi cele de pazã (câinii ciobãneºti).
Mai aflã copilul despre diferenþa dintre oameni ºi animale, printr-
o pilduitoarea explicaþie despre atacul lupilor. Dacã fiarele atacã,
în virtutea instinctului de supravieþuire, cãci aºa îºi asigurã hrana,
oamenii hrãpãreþi, dornici de mai multã avere ºi, mai ales, falã,
nu au iertare pentru actele lor de cruzime (Cum sunt lupii; Cum
sunt oamenii).

Mai ales, nepotul Ilie aflã despre importanþa cãrþii, care îl învaþã
sã iasã din starea de robie ºi sã lupte pentru drepturile sale. Cãci
altã semnificaþie a drumului ciobãniei este ºi schimbul de carte,
care este ascunsã în desagii mocanilor, pãzitã de privirile vameºilor.
Cartea þine legaþi între ei fraþii de limbã româneascã, din zonele
intra ºi extracarpatice. Cartea, învãþãtura, le este predatã copiilor
iarna, în podiºorul bisericii, de cãtre preotul Din Codreanu, care a
fãcut ºcoala în Sibiu. Cheamã pe copii la ºcoalã. Predicã frumos.
Localnicii se uitã la el „ca la un drapel”. Preotul, învãþãtor, e un
simbol al pãstrãrii valorilor românismului (Lumina din carte).

Dragostea faþã de animalele credincioase reiese din cele douã
poveºti: Cum sunt lupii ºi ªuþu. Cele descrise în aceste povestiri
emoþionante sunt cãþeaua bãtrânã Ursa ºi berbecul ªuþu. Prima
se aruncã în luptã cu ultimele puteri, când lupii atacã turma pe
vreme de ninsoare, gãsindu-ºi sfârºitul în mod eroic. La nevoie,
pe lângã câinii ciobãneºti, învãþaþi sã aibã grijã de oi ºi sã le
apere, sar în ajutor ºi berbecii. Unul dintre ei este berbecul ªuþu
care salveazã turma de cârlani, dar  ºi pe tinerii ciobani, cãci
bâtele sculptate cu drag de ei ºi tocite de folosire, nu sunt de
ajuns la ceas de mare primejdie, când se trezesc în faþã cu ursul.

Jocul copilãriei, De-a buzduganele, are loc lângã Cetatea
Zânelor, loc de poveste. Personajele alese de copii, cu nume
specifice (Dan Buzdugan, Gruia, Ali-Paºa etc.), preiau elemente
din balada Baba Novac ºi Paºa Hassan. Au personaje cu valoare
de simbol pentru istoria românilor: Mihai-Viteazul, Gruia ºi Baba
Novac, Sinan Paºa, aºa cum îi conservã memoria colectivã,
transmisã prin balada istoricã. Copiii se iniþiazã de timpuriu în
tainele luptei, aceea de apãrare a þãrii în vederea împlinirii unui
ideal unificator simbolizat de Dan Buzdugan.

Prin pilda de zi cu zi, le este fãcut cunoscut copiilor un model
de viaþã: al vieþii de cioban, al vieþii de familie, al iubirii de carte
ºi de fraþii de limbã româneascã, al respectului faþã de tradiþii.
Cea mai importantã dintre ele este Sântilia, descrisã în ultima
povestire, Ilie-Sântilie. Aflãm aici despre obiceiuri: hora, învârtita

tinerilor (când se pun la cale cununii), sârbe cu strigãturi ºi
chiuituri (cãrora autoarea le adugã texte generice pentru folclorul
ciobãnesc), dar ºi întreceri sportive (lupta cu bâta, ori ridicarea
de bolovani, care atestã forþa ºi vitejia tinerilor pregãtiþi sã preia
obligaþiile ciobãniei). În obiceiul strãvechi intrã ºi târgul de
produse, cele specifice: caº, brânzã, obiecte sculptate în lemn,
dar ºi altele aduse de vecini: fierãtanii ºi pãlãrii confecþionate de
saºi,  þesãturi strãlucitoare ºi mirodenii aduse de regãþeni etc.
Sãrbãtoarea verii este totodatã un mod de a pune la cale cununii,
prin legãminte de cãsãtorie pe care ºi le fac tinerii. Cei care în
prima povestire sunt copii, ajung în ultima la acest moment
important al vieþii lor. Ilie ºi Ana îºi fac daruri care pecetluiesc
legãtura pe viaþã: el îi dãruieºte o pãpuºã de caº, simbol al
ciobãniei ºi al împletirii destinelor, iar ea, o tufãnea de busuioc,
care sfinþeºte ºi consfinþeºte jurãmântul de iubire.

Ultima povestire reia metafora drumului: acel Ilie, „al 23-lea”,
hotãrãºte sã treacã munþii ºi Dunãrea, sã lupte în Rãzboiul de
Independenþã al românilor împotriva turcilor.

Început ºi sfârºit, acelaºi personaj cu valoare semnificativã
pentru mocani, cãci el se leagã de sãrbãtoarea verii închinatã Sf.
Prooroc Ilie. Este Nedeia ciobãneascã sãrbãtoritã în largul spaþiu
ardelenesc.

Cartea Florentinei Teacã transmite respectul faþã de valori
perene: istorie, limbã, culturã ºi civilizaþie româneascã. Valori ºi
instituþii cinstite sunt Istoria, Biserica ºi ªcoala, ele stând la
temelia unui neam.

Atmosfera de viaþã este reconstituitã prin regionalisme care
dau contur spaþiului voineºtean din Covasna. Ardelenisme din
spaþiul intracarpatic: dâlmul (de zãpadã), vãlãul (de zãr), vãlãtucii
(de zãpadã), viroagã, cârlan, podiºor, citov, tufãnea, fierãtãnii
etc. prezintã întrepãtrunderi cu limbajul „regãþean”, folosit pânã
în prima jumãtate a secolului XX. Prezenþa arhaismelor: valahi,
vãtaf, poteri, cãtanã, Legendariu etc. are rolul de a-l purta pe
cititor într-un trecut recuperat al istoriei românilor din Carpaþii
de Curburã. Iar legãtura mocanilor din Voineºtii Covasnei cu
românii de peste munþi este o realitate istoricã pe care ne-o
confirmã „povestea” Florentinei Teacã, apelând la argumentul
cel mai important: limba românã.

Farmecul povestirii e dat în carte de frumuseþea genuinã a limbii
române, de naturaleþea, simplitatea ºi firescul naraþiei care are
conþinuturi sapienþiale evidente. Este o carte de  învãþãturã pentru
tinerii care vor sã  cunoascã esenþa neamului lor. Cartea adunã
valoare artisticã ºi valoare istoricã deopotrivã, deoarece rescrie
povestea unui neam din care-ºi trage obârºia autoarea. O viaþã de
demult ºi pânã azi, o existenþã multimilenarã, din care se reconstituie
generic istoria ultimelor douã secole, cu lupta de emancipare a
românilor. Identitatea lor naþionalã nu s-a pierdut nici un moment.

Ilustraþia graficã, asiguratã prin desenele realist-expresive ale
artistului plastic Alexandrina Cãºunean Vlad sporesc frumuseþea,
întregind fericit valoarea intrinsecã a cãrþii. Avem aici un decupaj
din istoria milenarã a românilor, legaþi indisolubil prin unitatea
de limbã, culturã ºi civilizaþie ce le-a definit identitatea ºi le-a
consfinþit valoarea.

(Florentina Teacã, Poveste din Voineºtii Covasnei, Editura
Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2018)

Corneliu Vasile

Nãscutã la Bolintin Deal, în
anul 1961, Alexandra Man a
debutat în revista lunarã
„Amurg sentimental” din
Bucureºti (1996), editorial cu
„Simfonii din adâncuri”
(1998) ºi a colaborat la
publicaþiile Sud, Albina, Ora
de Cluj ºi este prezentã în
antologii literare, începând din
anul1997. A moºtenit talentul
de povestitor de la tatãl sãu,
Ilie Radu, cãruia îi dedicã
aceastã carte.

Prefaþatorul spune, în
„Cuvânt înainte”, cã autoarea sparge tiparele conform cãrora
numai bãrbaþii ar fi buni prozatori. Remarcã spiritul de observaþie,
sensibilitatea, percepþia poeticã a unei realitãþi „aproape terestrã”.
Portretele în miºcare sunt convingãtoare, iar cartea este o reuºitã.

Dacã ne gândim la proza clasicã de mare întindere (deºi acest
text are mai puþin de 60 de pagini), maniera în care autoarea
trateazã tema poate fi consideratã balzacianã, iar proza un
microroman social.

Argumente sunt amãnunþita descriere a personajelor, a
încãperilor, a îmbrãcãmintei de epocã (medievalã ºi
contemporanã), a mediului ambiant,  prezentarea, prin contrast,
a douã grupuri de vizitatori ai catacombelor de la Hanul lui
Manuc din Bucureºti, pãtrunderea ochiului autoarei în gândurile
ºi meandrele faptelor unor escroci de ieri ºi de azi, privirea de
ansamblu ºi susþinerea logicii unor întâmplãri, deºi trecerile dintr-
o lume (actualã) în alta (medievalã) par a caracteriza proza
modernã. Autoarea aratã compasiune pentru fiinþele nedreptãþite
de oameni ºi de soartã, pentru cei care, împotriva dorinþei lor,
sunt împinºi sã facã fapte umilitoare sau reprobabile.

Interesantã ºi constantã este ideea complicitãþii celor cu
responsabilitãþi administrative, politice ºi sociale, la jafuri,
sechestrãri de persoane, înºelãtorii ºi manipulãri.

Pentru incursiunea personajelor, vizitatorilor muzeului,  în
trecut, autoarea menþioneazã sursa de documentare, care este un
ghid al Bucureºtiului din anul 1963, semnat de Dan Berindei ºi
ªerban Cioculescu.

Romanul de micã întindere debuteazã cu prezentarea peisajului
de toamnã târzie, în descrieri care pot fi considerate ale literaturii
clasice. De exemplu: „Jocul frunzelor arãmii de castan ºi arþar
zburãtãcite de vânt îmbracã într-o îmbrãþiºare caldã asfaltul
oraºului Bucureºti”, sau „Scântei pâlpâinde în pulberea de mãtase
a aerului de octombrie se ivesc printre blocurile ce stau de veghe
ca un brâu protector al Curþii Vechi din Bucureºti, cetate de scaun
a domnitorilor Þãrii Româneºti, prin care s-au perindat de-a lungul
anilor þinând în mâinile lor destinele þãrii.” Imediat vine nota
socialã: „De obicei acest lãcaº de culturã strãveche este rar vizitat
în zilele noastre când viaþa este atât de grea cu unii oameni, iar
ceilalþi în goana dupã bani nu mai au timp pentru a cerceta trecutul
istoric al þãrii. „Un grup de turiºti este format din „oameni de
rând”, mânaþi de setea de cunoaºtere, prost îmbrãcaþi, dar veseli,
sosiþi de la un cenaclu. Celãlalt, din  trei bãrbaþi ºi patru femei, de
vârste diferite, „acoperind parcã toate deceniile”, îmbrãcaþi elegant,
sfidându-i, parcã, pe ceilalþi.

Abãtându-se de la traseul parcurs de ghid, literaþii se pomenesc,
în timpul citirii unei inscripþii vechi, cu un vânt polar, o furtunã
sau miºcãri tectonice, fiind teleportaþi în mijlocul unui han din
perioada medievalã, unde apar alte personaje ºi preocupãri. De
mai multe ori se produce aceastã translatare, astfel cã acþiunea
continuã într-o atmosferã de mister, personajele fiind de multe
ori nedumerite la revenirea în lumea contemporanã, realã.

Atât în universul real, cât ºi în cel imaginat, medieval, apar
personaje asemãnãtoare, de exemplu, dintre cele pozitive, o fatã
gingaºã, sincerã, finã, supusã unor atrocitãþi de cãtre cei care îºi
satisfac poftele trupeºti ºi lãcomia de bani folosind-o, iar dintre
cele negative, hrãpãreþii, infatuaþi, brutali, lipsiþi de bun simþ ºi
de omenie.

Din grupul celor veniþi de la cenaclu, o fatã, Cristina, a scris un
roman, intitulat „Timpul”, cu care îl asalteazã pe profesorul de la
care cere o pãrere, un aviz, pânã la urmã reuºind sã-i citeascã
fragmente.

Un turc aclimatizat este negustor de grâu, rolul sãu schimbându-
se, la sugestia unor români, care îi propun, cu ºtirea ºi mânjirea
autoritãþii, sã deschidã o parcare pentru tiruri, cu restaurant ºi
bordel, victime fiind tinere românce. Cei care þin secretul ºi nu se
opun sunt lãsaþi acolo în calitate de clienþi, ceilalþi sunt terorizaþi
fie ca sã plece, fie ameninþaþi ºi devenind victime ale unui sistem
bine structurat.

Sunt intercalate fragmente din ghidul sau istoria Bucureºtiului,
concretizate prin întâmplãri ºi evenimente pe care le produce cu
succes  imaginaþia autoarei.

Nu lipseºte nici fauna trãitoare în canalele Capitalei, unde unii
s-au instalat drept ºefi, iar ceilalþi trebuind sã le aducã zilnic
câºtigurile din cerºetorie ºi din alte activitãþi blamabile.

O descindere a poliþiei, pentru a-l face pe turcul bogat sã
cedeze, sã dea adicã taxã de protecþie, nu are drept scop îndreptarea
situaþiei ºi pedepsirea celor care încalcã legea, ci numai extorcarea
acestuia. Complicitãþile dintre infractori ºi autoritãþi, din prezent
ºi din trecut,  devin aproape explicite.

Animalitatea celor cu bani duce la formarea unor alianþe sau
asocieri nocive, pentru exploatarea de carne vie sau înºelarea
unor participanþi la jocurile comerciale. O victimã, cum este o
femeie fãrã apãrare, este abandonatã de unul, pentru a fi pasatã
altuia, sau trimisã la bordel.

O scenã sentimentalã este aceea în care Cati, dupã ce naºte un
copil, se bucurã de simpatia prostituatelor din jur, care vin cu
cadouri pentru copil, vãzut „ca o razã curatã ce pãtrunsese ºi-n
viaþa lor cenuºie”, însã patroana stabilimentului, Melania, o anunþã
cã are greutãþi ºi Cati va trebui din nou sã-ºi vândã trupul, ceea
ce duce la o tragedie: fata se aruncã în Dâmboviþa, lãsând lângã
copilaº punga cu galbeni primitã de ea mai înainte.

Personaje malefice, Stelicã ºi Petre uneltesc atât pentru profituri
materiale, îndeosebi financiare, cât ºi în scop politic, al doilea
fiind implicat. Influenþa lor în societate este considerabilã, astfel
cã ajung sã se teamã de ei ºi cei care nu ºtiau dedesubturile
afacerilor.

Concepþia autoarei este cã istoria se repetã, oameni cu aceeaºi
înfãþiºare sau culoare a ochilor revin în epoci diferite, iar rãscolirea
istoriei, aºa cum fac eroii romanului, provoacã furtuni, cataclisme.

Atmosfera de mister, teama de necunoscut, sunt reiterate în
final, când sosiþii de la cenaclu, în mod evident beneficiind de
simpatia autoarei, ies din strãduþa întunecatã unde se aflã muzeul,
ajungând sã respire în marele bulevard.

Microromanul „Oraºul subteran” este o prozã de mici
dimensiuni care atestã, negreºit, talentul autoarei Alexandra Man,
dovedind o excepþionalã capacitate de a crea un spaþiu epic credibil,

care îl face pe cititor sã rãmânã curios pânã la epuizarea lecturii.

Un microroman balzacian: Alexandra Man, Oraºul subteran,
Cuvânt înainte de Ion Þugui, Bucureºti, Editura Amurg sentimental, 2001
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RÃZBOAIELE MODERNE LA DUNÃREA DE JOS
ªI CONSECINÞELE LOR

STUDIU DE CAZ: ORAªUL GIURGIU (1828-1958)
Am participat, împreunã cu colegul Florentin Breazu de la

Muzeul judeþean „Teohari Antonescu”, la a XVIII-a ediþie a
sesiunii de comunicãri ºtiinþifice „Þara Bârsei”, manifestare
organizatã de Muzeul „Casa Mureºenilor” din Braºov (23-24
mai a.c.). Tema principalã a sesiunii a privit rãzboaiele moderne
ºi „moºtenirile” lor ºi a atras aproape 60 de cercetãtori din 19
judeþe, din  Bucureºti ºi din Chiºinãu. Ca temã complementarã,
organizatorii s-au oprit la „ªtefan Baciu – poet universal”,
secþiune la care a participat ºi doamna prof. dr. Luminiþa
Cornea, colaboratoare constantã a revistei „Sud”. (E.P.)

Generalitãþi
Încã din secolul al XVIII-lea libertatea navigaþiei pe cursul

inferior al Dunãrii a reprezentat o permanentã disputã între
imperiile creºtine conduse de Habsburgi ºi Romanovi ºi imperiul
sultanilor, aflat în evidentã „descreºtere”. Dupã Congresul de la

Viena (1815) ºi mai ales dupã cel de la Paris (1856), a devenit tot
mai clarã ºi dorinþa celorlalte puteri ale continentului de a participa
la accesul neîngrãdit în porturile dunãrene. În prima jumãtate a
secolului al XX-lea, ambele rãzboaie mondiale au evidenþiat
interesul pregnant al Germaniei de a-ºi asigura controlul celui
mai important fluviu european, pretenþie aflatã în contradicþie
atât cu aspiraþiile restului statelor riverane, cât ºi cu interesele
celorlalte puteri.

Internaþionalizarea tot mai accentuatã a confruntãrilor, lupta
pentru acapararea surselor de materii prime ºi a noilor pieþe de
desfacere a generat o sumedenie de rãzboaie, care au
afectat tot mai des teritoriile de la Dunãrea de Jos. De la
un conflict la altul, teatrul de rãzboi dunãrean a avut
însemnãtãþi ºi dimensiuni diferite, fie cã s-a aflat în
centrul evenimentelor, fie cã a rãmas la periferia lor.
Dincolo însã de rezultatele politice ºi militare ale acestor
rãzboaie – caracteristica principalã fiind creºterea
progresivã a pierderilor umane ºi materiale – ele au
avut consecinþe complexe asupra populaþiilor ºi
teritoriilor afectate. Între urmãrile consemnate în istoria
secolelor XIX-XX subliniem modificãrile teritoriale,
favorizarea sectoarelor economice legate de înzestrarea
ºi aprovizionarea armatelor, dar ºi impulsionarea
modernizãrii infrastructurii, mãsuri pentru combaterea
epidemiilor ºi pentru refacerea echilibrului demografic,
reorientarea politicilor externe etc.

Un atribut comun rãzboaielor ruso-turce din secolul
al XIX-lea a fost implicarea localitãþilor perechi de la
vadurile Dunãrii dintre Þara Româneascã ºi Imperiul
otoman (Brãila-Mãcin, Cãlãraºi-Silistra, Olteniþa-
Turtucaia, Giurgiu-Ruse, Turnu Mãgurele-Nicopole,
Calafat-Vidin). În secolul urmãtor accentul s-a mutat
asupra principalelor porturi dunãrene (Galaþi ºi Brãila,
iar în plan secund Giurgiu ºi Turnu Severin).

În toate rãzboaiele moderne de la Dunãre, oraºul Giurgiu a
fost implicat – mai mult decât suratele sale din sudul României –
datoritã poziþiei lui geografice ºi apropierii de capitala Bucureºti.
El ºi-a continuat astfel parcursul medieval de „pasãre Phoenix”,
dacã ar fi sã reamintim doar distrugerile din 1445, 1461, 1595 ºi
1659. Considerãm cazul sãu reprezentativ pentru demonstrarea
complexitãþii urmãrilor postbelice oricãrei aºezãri umane, fie ea
riveranã Dunãrii sau nu. De aceea ne propunem o succintã analizã
a parcursului sãu istoric printre evenimentele militare ale secolelor
XIX-XX.

Studiu de caz: oraºul Giurgiu
Încã din ultimul sfert al secolului al XVIII-lea, monopolul

otoman în privinþa navigaþiei pe Dunãrea Inferioarã a devenit de
domeniul trecutului, realitate consfinþitã de pãcile de la Kuciuk-
Kainargi ºi Sviºtov. În ambele rãzboaie ruso-austro-turce din
acea perioadã Cetatea Giurgiului fusese cuceritã, reliefându-se
importanþa ei strategicã. Apoi, în rãzboiul ruso-turc din epoca
napoleonianã, înfrângerea suferitã de otomani lângã Giurgiu a

avut consecinþe dramatice nu atât pentru românii din regiune, cât
pentru cei dintre Prut ºi Nistru. În schimb, urmãtorul rãzboi –
cel încheiat prin pacea de la Adrianopol – a avut urmãri predilect
pozitive pentru ambele Principate Dunãrene.

Retrocedarea cãtre Þara Româneascã a fostei kazale a
Giurgiului a însemnat o renaºtere pentru localitate, care – încã
din primul deceniu al noului sãu statut – a fãcut paºi importanþi
spre modernizare: organizare administrativã de tip urban ºi
reºedinþã a judeþului Vlaºca; plan de sistematizare (încredinþat
spre întocmire inginerului Moritz von Ott); comitet de
înfrumuseþare ºi un prim loc de promenadã (viitorul Parc „Alei”);
locaºuri ortodoxe de zid (ctitoria imperialã „Sf. Nicolae”, bisericile
de cartier „Sf. Treime” ºi „Sf. Gheorghe”); spital de boli dermato-
venerice, ºcoalã publicã (pe lângã vechea bisericã „Adormirea
Maicii Domnului”); ºantier naval (pe care a fost construitã gabara
„Mariþa”) ºi port pentru vapoarele companiei austriece.

Rãzboiul european din 1853-1856,
intrat în istorie ca fiind al „Crimeei”,
a început tot prin confruntãri ruso-
turce la Dunãre. Dupã înfrângerea din
insula Ramadan ºi retragerea ruºilor,
contigentul militar francez aliat al
învingãtorilor a instalat o primã linie
de transmisiuni militare, al cãrei traseu
a fost preluat apoi de forþele de
ocupaþie austriece, care au inaugurat
astfel o linie de telegraf între Giurgiu
ºi Bucureºti, prima din Principate.

Un nou rãzboi ruso-turc, cel de la
1877, a contribuit la depopularea
temporarã a oraºului, iar
bombardamentele artileriei otomane
de la Rusciuc au produs victime ºi
pagube materiale. O cale feratã
militarã, construitã de antrepriza
Poliakov în numai trei luni a legat
satul Frãteºti de lângã Giurgiu de

punctul de trecere a Dunãrii de la Zimnicea, demonstrând
potenþialul feroviar al zonei. Din pãcate, ea a fost desfiinþatã
dupã mai puþin de un an de funcþionare. Importanþa conflictului
din Balcani a atras la Giurgiu corespondenþi de presã ºi
observatori militari din mai multe þãri. Observaþiile ºi ideile
vehiculate atunci de strãini au influenþat ulterior unele dintre
deciziile guvernanþilor proaspãt proclamatului Regat, dar ºi pe
cele ale administraþiei locale.

O nouã stare de rãzboi se înregistreazã în 1913, când are loc
mobilizarea armatei române pentru intervenþia în cel de-al doilea

conflict balcanic, dar oraºul este ferit de epidemii, datoritã bunei
funcþionãri a carantinei.

Prezenþe armate la Giurgiu, în afara celor deja înfãþiºate pânã
aici, s-au înregistrat ºi cu ocazia unor frãmântãri sociale deosebite
(la revoluþia din 1848, la revolta „bivolarilor” din 1873 ºi la
rãscoalele þãrãneºti din 1907), dar acestea nu fac obiectul temei
noastre.

Primul rãzboi mondial a însemnat pentru Giurgiu o distrugere
fãrã precedent, produsã la ocuparea oraºului de forþele Puterilor
Centrale, în noiembrie 1916. Atunci zona centralã ºi strãzile
comerciale au fost incendiate sistematic ºi jefuite, nici o altã
localitate urbanã din România nemaicunoscând pagube de
asemenea proporþii. În timpul ocupaþiei, portul a devenit prioritar
pentru Al doilea Reich ºi a fost pusã în funcþiune conducta
petrolierã Bãicoi-Giurgiu. Atunci au funcþionat temporar un pod
de vase peste Dunãre ºi o instalaþie improvizatã de ferry-boat,
dar s-a întocmit ºi un proiect de mare ºantier naval. Cu toate
pierderile aduse de teribila conflagraþie (incluzând circa 400 de

locuitori morþi pe diverse fronturi), oraºul s-a repopulat cu încetul
ºi – în noile condiþii sociale din perioada interbelicã – ºi-a asumat
mai hotãrât rolul de pol de atracþie pentru zona ruralã
înconjurãtoare. Dacã în primii ani postbelici refacerea clãdirilor
distruse a fost mai lentã, dupã marea crizã economicã a urmat o

perioadã de stabilitate ºi creºtere, însoþitã de o dezvoltare edilitar-
urbanisticã spectaculoasã.

Eliberat de Armata Francezã a Dunãrii în ultima zi de ostilitãþi
(ºi decorat de Franþa cu Crucea de Rãzboi cu palmete ºi titlul de
oraº-erou), Giurgiu a primit – pe lângã francezi – diverºi
reprezentanþi ai fostelor state europene aliate, cei mai importanþi
fiind belgienii ºi alþi strãini de la Fabrica de zahãr „Danubiana”.

În cel de-al doilea rãzboi mondial, prin închiderea portului
Constanþa ºi a celor de la Dunãrea maritimã, Giurgiu a devenit

principalul port al þãrii, cu importanþã deosebitã
pentru aliatul german. Atât podul de vase, cât
ºi ferry-boat-ul (inaugurat în 1940) erau
superioare celor din rãzboiul precedent, iar
noul port petrolier din insula Cioroiu permitea
o capacitate de depozitare ºi export mult mai
mare. Acest din urmã obiectiv a atras
bombardamentele aviaþiei anglo-americane,
soldate cu pagube semnificative ºi victime din
rândul populaþiei civile. O ultimã luptã s-a
desfãºurat la 26 august 1944, când foºtii aliaþi
au avut o încercare (eºuatã) de ocupare a
oraºului, mai multe construcþii importante din
zona Parcului Alei având de suferit.

Dupã ocuparea Giurgiului de trupele
sovietice, în afara unor abuzuri (de tipul celor
cunoscute în întreaga þarã), aici s-a conturat
proiectul podului „Dunãrea”, obiectiv strategic
nu numai pentru România ºi Bulgaria, ci pentru
toate þãrile blocului estic, controlat de U.R.S.S.
Construit între anii 1952-1954 ºi numit ulterior
Podul Prieteniei, acesta a continuat sã fie
supravegheat direct de militarii „marelui prieten
de la Rãsãrit” pânã la retragerea lor oficialã

din 1958. Sub pretextul asigurãrii unor locuinþe corespunzãtoare
pentru specialiºtii ºi consilierii sovietici, în general pentru viitorii
constructori ai Podului, încã din 1950 deportãrile din oraº ale
„duºmanilor de clasã” ºi „elementelor necorespunzãtoare” au
fost proporþional mai mari decât în alte zone. Pe de altã parte,
adiacent marelui ºantier al Podului, au fost construite un prim
cartier de „blocuri” cu douã nivele, câteva localuri social-culturale
ºi gara „internaþionalã” Giurgiu-Nord.

Am trecut în revistã 130 de ani de istorie „modernã”, pe
parcursul cãreia oraºul Giurgiu a cunoscut ºase rãzboaie. Uneori
consecinþele directe ale confruntãrilor militare au fost dramatice
(la 1877, 1916-1918, 1944), fãrã a uita ºi influenþele lor ulterioare,
inclusiv pe cele benefice. În alte situaþii (la 1829, 1853, 1913),
când localnicii au fost afectaþi într-o mai micã mãsurã ºi nu s-au
înregistrat pierderi importante, instaurarea pãcii a adus de fiecare
datã schimbãri, mai mult ori mai puþin profunde ºi spectaculoase.

Emil PÃUNESCU
Florentin BREAZU

Linia de telegraf militarã din ostrovul Ramadan. Giurgiu, 1854. Colecþia MIMB
Centrul oraºului Giurgiu bombardat în 1877.
Stampã de epocã. Colecþia MIMB

Centrul oraºului Giurgiu dupã incendierea din noiembrie 1916.
Carte poºtalã ilustratã. Colecþia personalã Vasile Aldea (Braºov)
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Douã veacuri din istoria comunitãþii
bolintinene. Poveºtile a o sutã de

mii de bolintineni
în douã mii de pagini

(continuare în pag. 23)

În încercarea de a face un „pro domo” Bolintinului ºi acþiunilor lui culturale prin reprezentanþii sãi, nu pot sã nu
remarc ºi sã nu vã împãrtãºesc ceea ce se întâmplã meritoriu în acest spaþiu giurgiuvean. Dacã în urmã cu aproape
zece ani revista „Sud” renãºtea, oarecum, fãcând paºi mici dar siguri cãtre o recunoaºtere cel puþin la nivel naþional,
iat-o astãzi capabilã sã descopere nume noi, sã promoveze acþiuni culturale de talie internaþionalã sau concursuri
literare cu premii câºtigate de scriitori români, apariþii editoriale bilingve cu participare româneascã, dar ºi evenimente
culturale consemnate în periodicele de specialitate din strãinãtate. Mai mult decât existenþa paginilor acestei reviste
„Sud”, de organizarea Toamnei Culturale Bolintinene, de iniþierea concursului de literaturã „ªi eu vreau sã fiu
scriitor” care sã vinã în sprijinul elevilor care iubesc ºi vor sã se exprime liber prin scris, câþiva dintre cei care
realizeazã aceste activitãþi culturale, ªtefan Crudu, Marian Grigore ºi Ciprian Necºuþu, coordonaþi de Vasile
Grigore au reuºit sã editeze cea mai importantã lucrare care a vorbit vreodatã despre destinele a peste o sutã de mii
de locuitori ai Bolintinului ultimelor douã veacuri: „Metamorfozele unei comunitãþi. Bolintinul ºi neamurile lui”.

Aºa cum spunea însuºi acad. Rãzvan Theodorescu, vicepreºedintele Academiei Române, cartea aceasta este „cea mai
importantã operã de antropologie socialã din România contemporanã. Ceea ce aþi fãcut în legãturã cu populaþia
Bolintinului ºi a satelor circumvicine pe baza datelor precise din arhive, la ºtiinþa mea nu a mai fãcut nimeni”.

Autorii acestei ample lucrãri în douã volume au gândit un program de promovare a acesteia în trei etape: pe 15 iunie
în moderna salã de sport a Liceului „Dimitrie Bolintineanu” din Bolintin Vale, pe 21 iunie la Biblioteca Judeþeanã
„I.A. Bassarabescu” din Giurgiu ºi pe 26 iunie la Academia Românã, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rãdulescu”.

La prima apariþie a cãrþii în faþa cititorilor, Bolintinul s-a bucurat de prezenþa a peste 200 de poeþi, scriitori,
jurnaliºti, critici literari, profesori, studenþi, elevi care au înþeles importanþa acestor pagini ce vor fi prezente de
acum în bibliotecile publice unde încã mai vorbeºte despre tradiþie, culturã ºi identitate naþionalã. Dacã la orele
dimineþii curtea bisericii din Bolintin era învãluitã de liniºte, iar centrul oraºului era amorþit ºi tãcut ca o zi toridã
în aºteptarea unei ploi reci de varã, câteva ore mai târziu totul pãrea sã fiarbã în micul orãºel, din toate punctele de
vedere: oameni mulþi, dar ºi o cãldurã care nu oferea decât deshidratare ºi disconfort. La un moment dat a apãrut
ºi un echipaj de poliþie la porþile bisericii, neînþelegând ce se întâmplã, mirat ºi curios totodatã în faþa unei mulþimi
care, prin atitudine nu dãdea de înþeles cã ar fi vorba despre vreun protest spontan, tocmai în faþa mormântului
scriitorului Dimitrie Bolintineanu. Imediat ce ne-am adunat cu toþii, am intrat în curtea bisericii unde redactorul-ºef
al revistei „Sud”, Vasile Grigore a prezentat istoria secularã a monumentelor dedicate marelui poet, creaþii ale
sculptorilor Karl ºi Carol Storck.

Ne-am deplasat apoi în Sala de Sport din oraº unde am fost întâmpinaþi cu diplome de participare, dar ºi cu
insigne care, prin simbolul care îl conþineau, al unui copac ADN cu rãdãcinile la vedere, copacul vieþii, ne-au
amintit faptul cã existenþa noastrã este în strânsã relaþie ºi determinare cu cea a generaþiilor trecute. Mai mult decât
atât, este vorba despre identitate, tradiþie, apartenenþa la o culturã, un neam care dateazã de secole.

Referitor la acest volum, moderatorul întâlnirii, scriitorul ºi editorul Florentin Popescu a afirmat: „o carte cu
totul de excepþie ºi cred cã acesta va rãmâne un moment crucial, un moment de referinþã în istoria, nu numai a
locurilor Bolintinului, ci chiar pentru istoria întregii þãri. Prin acest volum autorii fac cunoscute þãrii o serie de
evenimente din istoria Bolintinului, oraº care se pierde ca vechime în negura  veacurilor. Cele douã volume, pur ºi
simplu m-au copleºit. Aºadar, autorii au fãcut investigaþii foarte serioase în arhivele judeþului Giurgiu, în arhivele
statului, chiar ºi investigaþii pe cont propriu cu mare succes printre oamenii Bolintinului. Lucrarea domniilor lor
este excepþionalã, recompune istoria de aproape douã veacuri a Bolintinului, schimbãrile care s-au petrecut,
formele administrative, deciziile care s-au luat, unele bune altele mai puþin bune, în câteva cuvinte viaþa aºezãrii de-
a lungul anilor.”

Un moment deosebit a fost acela când a luat cuvântul poetul Nicolae Dan Fruntelatã ºi a scos în evidenþã tristul
adevãr al existenþei de astãzi a societãþii româneºti, scãldatã – aºa cum am mai spus-o ºi eu de atâtea ori – în mocirla
indiferenþei faþã de adevãratele valori, faþã de frumosul autentic. Am ajuns sã asistãm cu tristeþe la dansul grotesc
al multora în hora prostului gust ºi a interesului de moment. Astfel cã poetul Nicolae Dan Fruntelatã a citit
manuscrisul „Un exerciþiu de nemurire”, al unui articol care este publicat în pagina a treia a numãrului curent al
revistei.

Aºa cum bine remarca ºi fostul ambasador Neagu Udroiu, în cartea aceasta „sunt sinteze, aici nu este vorba de
descriere. Se puteau transcrie absolut toate informaþiile gãsite în arhive ºi am fi avut aceleaºi cuvinte frumoase de
spus. Dar aici este vorba despre o serioasã cãutare, documentare ºi sintetizare a informaþiilor, de îndepãrtare a
neesenþialului  ºi de a pune unele sub altele aceste date care, iatã, au ajuns sã umple douã mii de pagini.”

În binecunoscutu-i stil distinct, în care cuvintele importante sunt exprimate într-un mod apãsat, cu o tonalitate
gravã, profesorul ºi istoricul Nicolae Scurtu, printr-un exerciþiu autentic de oratorie a mãrturisit: „ceea ce face
grupul de la Bolintin este cu totul excepþional. Ce se întâmplã în Bolintin de câteva decenii se datoreazã în mod
deosebit dlui Vasile Grigorescu ºi colaboratorilor lui. Aceastã carte vine de fapt sã umple un gol istoric. Aici, pe
lângã românii care sunt majoritari au muncit ºi au contribuit prin eforturile lor fizice ºi intelectuale bulgari, sârbi,
greci, aromâni, þigani... Cartea aceasta este rodul a peste douã decenii de muncã intensã în Arhivele Naþionale, în
arhivele particulare, în cele mai importante biblioteci ºtiinþifice ale þãrii. Cartea aceasta beneficiazã de un aparat
critic ºi de o bibliografie temeinic structurate.  Ea se constituie de fapt într-o exemplarã radiografie a unei
comunitãþi care a existat, a vieþuit ºi a creat în aceste locuri. Autorii coordonaþi cu multã atenþie ºi grijã de domnul
Vasile Grigorescu au evidenþiat în contribuþiile lor esenþialul. Aceastã carte nu este conspectarea unor documente
la arhivele statului, este citirea integralã a acelor documente, fiºarea lor analiticã ºi rezumarea în câteva propoziþii
a esenþelor. Aceste aspecte înseamnã rigoare, o cunoaºtere temeinicã a subiectului ºi mai ales o pasiune greu de
egalat, greu de învins. Aceastã carte se impune ab initio ca un monument închinat Bolintinului, Giurgiului ºi
culturii naþionale. Aceastã carte constituie din acest moment o sursã extrem de importantã pentru istorici, pentru
literaþi, pentru folcloriºti, pentru lingviºti ºi pentru toþi oamenii de culturã.”

Participarea d-lui Doru Dinu Glãvan, preºedintele Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România, pentru prima
datã la evenimentele culturale organizate în Bolintin, l-a fãcut sã mãrturiseascã urmãtoarele, cu o oarecare emoþie
stãpânitã cu succes în faþa numerosului public: „Uniunea Ziariºtilor Profesionisti din Romania are deja o sutã de
ani de existenþã. Avem lucruri mari pe care le-am fãcut pânã acum, dar ºi acþiuni puternice pe care le vom realiza
de acum înainte ºi vã asigur cã în aceste proiecte ale noastre Bolintinul cultural va exista în sufletul ºi în fapta
noastrã.”

Acest prim eveniment organizat cu prilejul apariþiei lucrãrii „Metamorfozele unei comunitãþi. Bolintinul ºi
neamurile lui” s-a încheiat într-o locaþie absolut superbã, din satul Podiºor, la câþiva kilometri de Bolintin, pe
proprietatea domnului Sandu Toma, un om care a sprijinit cu mãrinimie acþiunile culturale prin care se scot în
evidenþã ºi valorificã tradiþiile ºi istoria acestor locuri. Astfel cã, toþi cei peste douã sute de participanþi, creatori din
diverse domenii ale culturii, prin grija domnului Sandu Toma au fost întâmpinaþi tradiþional, cu pâine ºi sare,
delectându-se mai apoi cu un pahar cu vin, purcel la proþap ºi alte delicii în compania Tarafului de la Vãrbilãu,
cunoscut publicului din emisiunile realizate de poetul Mircea Dinescu.

„Consfãtuirea” cultural-gastronomicã s-a întins pânã târziu, pentru cã nimeni nu-ºi dorea sã fie primul care sã
se despartã de o sãrbãtoare pe care cuvintele sunt prea sãrace pentru a o descrie.

Felicitãri organizatorilor – revista „Sud” ºi Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu – ºi
mulþumiri generoaselor gazde, domnului Sandu Toma, soþiei ºi fiicei sale, Doina ºi Ionela Toma.

Deoarece în data de 21 iunie nu am fost disponibil pentru a-mi însoþi colegii la Biblioteca Judeþeanã „I.A.
Bassarabescu” din Giurgiu pentru cea de-a doua prezentare a „Metamorfozelor unei comunitãþi” vã voi descrie în
câteva cuvinte momentele din data de 26 iunie 2019, din Amfiteatrul „Ion Heliade Rãdulescu” al Academiei
Române. Într-o zi deosebit de cãlduroasã, asemenea zilei în care a avut loc prima lansare de la Bolintin Vale,
aproape o sutã de persoane (poeþi, prozatori, critici literari, jurnaliºti, artiºti plastici etc.) au ieºit din casele lor

Bolintin Vale, 15 iunie 2019, pelerinaj la Bolintineanu

La vremea vorbelor, pe malul Ilfovãþului, în
atmosfera primitoare a “Casei Sandu Toma”

ªtefan Nedelcuþã-Apope (director Direcþia Judeþeanã pentru
Culturã Teleorman), Vasile Grigore, Laura Dumitrescu-
Nicolau, Ciprian Necºuþu

Primire tradiþionalã cu pâine ºi sare la “Casa Sandu Toma” – în
imagine Luiza Gabriela Stoica ºi Nicolae Scurtu
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(urmare din pagina 22)

A consemnat Gabriel Dragnea

pentru a fi prezenþi la cea de-a treia prezentare – pot spune ºi cea mai plinã de emoþie – a lucrãrii „Metamorfozele unei
comunitãþi. Bolintinul ºi neamurile lui” semnatã de ªtefan Crudu, Marian Grigore, Ciprian Necºuþu, sub directa
coordonare a pasionatului de istorie Vasile Grigore, redactor ºef al revistei „Sud”. Dupã vizionarea unui scurt film
documentar care descrie realizarea acestei cãrþi, despre lucrare au fost invitaþi sã vorbeascã – exceptându-i pe autorii
lucrãrii – ªtefania Dinu (dir. adj. al Muzeului Naþional Cotroceni), Cristina Olteanu (ºefa Biroului Judeþean al
Arhivelor Naþionale Giurgiu), George Apostoiu (diplomat, scriitor ºi publicist), Emil Pãunescu (istoric, fost director
al Muzeului Judeþean Giurgiu), Florin Colonaº (critic de artã), moderaþi de profesorul ºi istoricul Nicolae Scurtu.
Invitatul de onoare al evenimentului a fost acad. Rãzvan Theodorescu, vicepreºedintele Academiei Române.

Parcã în ciuda vremii dogoritoare de afarã, cu un tonus extraordinar, cu deosebita-i cadenþã oratoricã prof. Nicolae
Scurtu a precizat cã lucrarea în discuþie „reprezintã eforturile îndelungate ale acestei echipe de autori, cercetãri de
arhivã, de bibliotecã, presã localã, cercetãri de arhive particulare ºi locale. Oamenii aceºtia au ceva cu totul special. Ei
ºi-au însuºit spusele unui emul al lui Nicolae Iorga care afirma cã dacã ai un sat, ai grijã de el, dacã n-ai un sat, te
rog sã adopþi unul!. Oamenii aceºtia nãscuþi ºi crescuþi acolo, educaþi în lume s-au întors la matcã ºi au reliefat prin
contribuþiile lor specificitatea acelei zone, a  acelui pãmânt. Aceastã carte se constituie, de fapt, în una dintre cele mai
interesante antologii de personaje existente cândva, care au apãrut în cultura româneascã în ultima sutã de ani. Aceastã
carte este truda unor oameni care au izbutit sã aducã în prim plan istoria mai veche, modernã ºi recentã a Bolintinului.”

Ca susþinãtoare a autorilor, dumneaei însãºi fiind bolintineancã, ªtefania Dinu, director adjunct al Muzeului
Naþional Cotroceni considerã cã „oraºul Bolintin Vale este unul dintre cele mai norocoase oraºe din România având
o asemenea echipã de oameni inimoºi ºi neobosiþi care scot la luminã istoria ºi o împãrtãºesc cu noi prin lucrãri bine
documentate ºi  apreciate de specialiºti. Este un minunat mod  de a-þi  dovedi apartenenþa  la o comunitate, la un neam
ºi de a transmite copiilor de astãzi, tinerei generaþii un set de valori ºi un bagaj de cunoºtinþe care sã îi ajute sã nu-ºi
uite  rãdãcinile, tradiþia ºi locul de baºtinã. Este un omagiu pe care autorii acestei excepþionale lucrãri îl aduc
înaintaºilor, locuitorilor de pe meleagurile bolintinene, este aºa cum se spune foarte frumos în introducere, un
exerciþiu de nemurire. Toþi visãm, mai mult sau mai puþin, la nemurire ºi eu cred cã prin aceastã carte toþi cei pomeniþi
în paginile ei sunt deja Nemuritori.”

O altã distinsã prezenþã femininã care a luat cuvântul în aceastã salã a Academiei Române a fost d-na Cristina
Olteanu, ºefa Biroului Judeþean al Arhivelor Naþionale Giurgiu: „Autorii acestor volume reuºesc sã priveascã
dincolo de scopul imediat pentru care ele au fost create înþelegându-le conþinutul informaþional ca pe un puzzle ale
cãrui piese nu au cerut decât sã fie îmbinate, puse cap la cap pentru a reda secvenþial imagini ale evoluþiei comunitãþii
oferindu-ne, cel puþin nouã, celor care ne tragem rãdãcinile din zona Bolintinului prilejul redescoperirii identitãþii, în
bunã mãsurã uitate. Cele douã volume oferã imaginea parcursului vieþii sociale, evoluþia numelor de locuri ºi
persoane, de la naþionalitate etnie ºi confesiunea locuitorilor comunitãþii, pânã la activitãþile ocupaþionale ale acestora,
dinamica populaþiei, naºterea ºi evoluþia familiilor, înrudirile stabilite între persoanele comunitãþii, evoluþia acestora
în timp precum ºi rolul pe care l-au avut în parcursul ºi transformarea societãþii în diferitele etape ale vremii. Dat fiind
caracterul de noutate, al scopului ºi modului în care a fost elaboratã lucrarea, autorii acesteia, pe lângã realizarea unui
inedit exerciþiu al nemuririi comunitãþii bolintinene oferã o valoroasã sursã de informare urmaºilor acestei comunitãþi
pentru identificarea propriilor rãdãcini înfipte în adâncul a peste 200 de ani. Lucrarea aceasta relevã însemnãtatea
documentului de arhivã din perspectiva celei mai veridice ºi obiective surse de cercetare ºi informare ºi aduce un plus
de cunoaºtere ºi recunoaºtere a rolului social al instituþiei arhivelor naþionale în pãstrarea ºi protejarea memoriei
noastre colective.”

A urmat la pupitru diplomatul ºi scriitorul George Apostoiu care a subliniat încã odatã faptul cã „informaþiile din
primele douã volume, adunate deocamdatã în 2000 de pagini, mãrturisesc despre vechimea satului, despre toponimie,
onomasticã, despre viaþa religioasã ºi bisericeascã, despre meserii, localnici ºi venetici, negustorie ºi negustori,
boieri ºi plugari. Ele depãºesc interesul imediat al locului, fac parte dintr-un patrimoniu de izvoare ºi documente
pentru care Academia are temeiul sã ia cunoºtinþã ºi sã le valorifice.”

Cu multã modestie ºi emoþie în glas, fostul director al Muzeului Giurgiu, remarcabilul istoric Emil Pãunescu, a
mãrturisit: „Ca mic istoric, dar care am viciul acesta al bibliografiilor confirm cã, într-adevãr, din nefericire, în alte
zone ale þãrii, în comunitãþi cu tradiþii care impresioneazã nu s-au gãsit oamenii care sã facã aºa ceva. Autorii ne-au
încredinþat cã lucreazã la al treilea volum în care vor fructifica o nouã parte din munca aceasta migãloasã de
repertoriere a documentelor.”

Aºa cum spuneam ºi mai sus, invitatul special al acestei lansãri a fost acad. Rãzvan Theodorescu, vicepreºedinte
al Academiei Române. Cu o notã elegantã ºi o distincþie aparte, a subliniat importanþa acestei lucrãri din perspectivã
academicã, ºtiinþificã, aceste peste 2000 de pagini fiind de un real ajutor cercetãtorilor, oamenilor de ºtiinþã în
demersurile lor de evidenþiere a adevãrului istoric, social ºi cultural: „Este o operã care redã un univers uman pe care
Nicolae Iorga, imediat dupã primul rãzboi, îl numea, într-un faimos studiu al sãu, istoria þãrii prin cei mici. Lumea
aceasta micã, lumea de negustori, de arendaºi, lumea de þãrani care miºunã în documentele pe care le-aþi adunat este
adevãrata Românie. Dumneavoastrã aþi reuºit, ºi repet, nu ºtiu o altã lucrare de aceastã proporþie, aþi reuºit sã faceþi
o istorie adâncã, o proiecþie adâncã în universul acesta þãrãnesc ºi popular. La dumneavoastrã este o lume þãrãneascã,
dar ºi o lume popularã care bate la porþile oraºului care face pânã la urmã ºi unirea de la 1859, aici în Muntenia ºi face
chiar ºi Revoluþia de la 1848. O lume efectiv cuceritoare! Aþi fãcut o treabã extraordinarã ºi, într-adevãr, aici, la
Academia Românã era locul în care trebuia fãcutã prezentarea acestei lucrãri.”

Emoþionantã a fost ºi întâlnirea respectabilului academician cu criticul de artã Florin Colonaº, foºti colegi de bancã în
anii de liceu. Asigurându-i pe autori de tot sprijinul pe care îl vor primi necondiþionat din partea celui mai înalt for
cultural român, Florin Colonaº a creionat la rându-i importanþa ºi necesitatea unei astfel de lucrãri: „Dat fiind legãturile
noastre colegiale ºi frãþeºti, o prietenie de aproape 70 de ani, îmi permit sã spun cã Rãzvan Theodorescu a gãsit
întotdeauna un cuvânt bun ºi pentru tineri, dar ºi pentru oamenii care se preocupã de anumite domenii culturale ºi
ºtiinþifice ºi a fost întotdeauna deschis oricãrei colaborãri. Ceea ce rãsfoim astãzi aici este o lucrare care are conexiuni
foarte puternice sociologice, politice ºi onomastice. Sub diversele sale aspecte este un complex de date care va servi în
viitor oamenilor care se ocupã de masterate, doctorate ºi care vor gãsi aici seva unor informaþii extrem de precise.”

Elocventã prin prisma ideilor enunþate a fost ºi intervenþia d-nei Luminiþa Cornea, istoric ºi critic literar, muzeograf
colaborator la Muzeul Carpaþilor Rãsãriteni, sositã special pentru acest eveniment tocmai de la Sf. Gheorghe, judeþul
Covasna, care a vorbit despre firele nevãzute ce leagã românitatea, atât peste Carpaþi, cât ºi peste fruntarii, lucrarea
„Metamorfozele unei comunitãþi” având darul sã întãreascã, sã potenþeze acest gen de legãturi absolut necesare
pentru coeziunea unui neam.

Vizibil impresionat de atmosfera creatã, înconjurat de atâtea cuvinte de apreciere, de încurajãri pentru o continuitate
la fel de serioasã a activitãþii culturale ºi ºtiinþifice, Vasile Grigore, coordonatorul lucrãrii atât de apreciatã de oameni
avizaþi din domeniu, a mãrturisit cu emoþie: „Vã spun sincer ºi fãrã emfazã cã o astfel de lucrare nu s-a mai fãcut pânã
acum. Este o concepþie originalã ºi am pornit la drum având un plan cu o structurã firavã, doar câteva idei, un plan
pe care a fost necesar sã îl dezvoltãm din mers, sã îl adaptãm sã-l îmbogãþim fãrã a avea neapãrat un termen de
comparaþie sau un exemplu la care sã ne raportãm. Rezultatul îl puteþi vedea: informaþii inedite despre niºte evenimente
extrem de comune, dar ºi cele mai importante din viaþa unui om: naºterea, cãsãtoria ºi moartea. [...] Aceste douã
volume au rolul de a pune niºte temelii, unele profunde, temeinice pentru interpretãri ºi analize ce vor putea fi
exprimate într-un limbaj mai uºor de asimilat, care se vor putea transforma în niºte poveºti gustate de o categorie mult
mai largã de cititori. O primã astfel de carte o pregãtim ºi va fi gata anul viitor. Ea se va numi Despre niºte þãrani ºi
va cuprinde genealogiile unor familii, multe imagini, o iconografie bogatã, dar mai ales va cuprinde extraordinar de
multe poveºti. Unele vesele, altele triste, unele cam fãrã perdea, poveºti în care personajele principale vor fi chiar
oamenii din lucrarea prezentatã astãzi.”

Acelaºi vorbitor a scos în evidenþã faptul cã un proiect de anvergura „Metamorfozelor unei comunitãþi”, care s-a
întins de-a lungul mai multor ani, a necesitat resurse importante ºi implicarea multor oameni ºi instituþii, dintre care
a þinut sã-i numeascã ºi sã le mulþumeascã membrilor Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu,
Consiliului Local ºi Primãriei Bolintin Vale, domnului primar Daniel Trãistaru, Arhivelor Naþionale, iar pentru
organizarea evenimentelor prilejuite de prezentarea lucrãrii a þinut sã mulþumeascã, încã odatã, d-lui Sandu Toma, d-
nei prof. Mihaela Enache, director al Liceului „D. Bolintineanu”, d-nei Emilia Bordieru, administrator al Sãlii de
Sport, ca ºi d-lor Arnãutu Rãduþã, Dan Tudor, Gheorghe Tudor ºi Nelu Cristea.

În foaierul Amfiteatrului „Ion Heliade Rãdulescu” al Academiei Române cei aproape o sutã de participanþi, fie ei
prieteni ai cãrþilor, cititori, scriitori sau jurnaliºti, bucurându-se de aceastã sãrbãtoare a culturii române au schimbat
impresii, cãrþi de vizitã, au iniþiat proiecte, colaborãri noi, totul în numele unei continuitãþi care trebuie sã vorbeascã
despre noi, despre identitate, despre trecutul istoric, un trecut pe fundaþiile cãruia ne construim noi astãzi visele.

Foaierul Amfiteatrului “I.H. Rãdulescu”, în prim plan profesoarele
Andreea Grigore, Raluca Niþescu, Gianina Mehedinþu

George Theodor Popescu, Radu Boroianu, Florentin Popescu,
Vasile Grigore

Cuvântul domnului acad. Rãzvan Theodorescu

Satisfacþie dupã un eveniment memorabil: Vasile Grigore,
Constantin Bãrbuþã, Gabriel Dragnea

Academia Românã, 26 iunie 2019
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Diploma de Merit oferitã gazdelor manifestãrii din partea ACTIB
ºi revistei SUD: Ionela Toma, Marian Grigore, Vasile Grigore

La Podiºoru, lângã Bolintin, pe malul Ilfovãþului: în plan secund gazda evenimentului,
Doina Toma, iar în prim-plan Nicolae Roºu ºi “nepoþii din America”

Un mare susþinãtor al Culturii:  Sandu Toma împreunã cu unul dintre
autori,  Marian Grigore

Pe-un picior de plai, pe-o gurã de rai... pe malul Ilfovãþului, locul unde Cultura ºi-a gãsit
o binemeritatã rãsplatã

La Biblioteca Judeþeanã Giurgiu, 21 iunie 2019: Emil Pãunescu, Daniela Bardan (directorul instituþiei), Vasile Grigore, ªtefan Crudu, Marian Grigore, Ciprian Necºuþu
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„Limba românã la sine acasã este o împãrãteasã bogatã… limba este însãºi floarea

sufletului etnic al românimii, limba româneascã e o muzicã…” spune poetul Eminescu,

cel care a vãzut „poeþi ce-au scris o limbã ca un fagure de miere”, iar noi, cei de astãzi,

vorbitori ai limbii române, avem o sãrbãtoare care îi încununeazã toate calitãþile, o zi

specialã de cinstire:

ZIUA LIMBII ROMÂNE – 31 august
Ca reporter am strãbãtut þara ºi m-am bucurat sã intru în multe ºcoli, de la oraº ºi de la sat, ºi sã vãd afiºate panouri

cu citate despre limba maternã, fie în clase ori în biblioteca ºcolii, sau în cabinetele speciale de studiu al limbii ºi

literaturii române. Deseori am citit ºi acest vers-poem: „Limba românã este patria mea”, semnat de Nichita Stãnescu.

O altã mãrturisire de preþuire a limbii în care gândim, vorbim ºi scriem, mi-a oferit-o la microfon Academicianul-

matematician Gheorghe Pãun de la Piteºti, întemeietorul revistei de culturã „Curtea de la Argeº”. Domnia sa spunea:

„Celulele mele, de la buricele degetelor pânã la neuroni, au crescut cu apã româneascã, argeºeanã chiar, au crescut

în limba românã, de asta nu pot trãi cu altã apã, în altã limbã”…

Ca cititoare am aflat ºi alte mãrturisiri dovezi ale dragostei pentru limba românã, cea strãmoºeascã, în cãrþi ori în

reviste scrise pe suport de hîrtie, fabricatã din celulozã, de esenþã vegetalã… Cu bucurie am aflat însã din revista

U.Z.P., editatã de Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti, cã unii creatori preferã ºi alt suport pentru scris… Aºa mãrturiseºte

cel care a scris „pogoane de articole prin ziare ºi reviste, dar ºi o cãruþã de cãrþi”, gazetarul ªtefan Mitroi, din al cãrui

eseu „Scrisul pe frunze” voi cita câteva fragmente ca un elogiu adus cuvântului în limba maternã, cea româneascã,

pe cer, pe nori, pe copaci ori pe frunze.

„Am început prin a-I trimite o scrisoare lui Dumnezeu, încã înainte de a merge la ºcoalã. Nici pomenealã sã-mi

pese de faptul cã nu cunoºteam literele alfabetului. Nu mi-ar fi fost oricum de folos, cãci, imediat ce rosteam un

cuvânt, în gând, îl ºi vedeam desenându-se pe cer ca sã-l poatã citi Dumnezeu. Aºa era pe atunci, cuvintele se scriau

singure. Vorbesc de cele pe care I le trimiteam prin intermediul cerului, lui Dumnezeu.

Dupã aceea, tot încercând sã dau de barza ce mã adusese pe lume, am zis sã le trimit ºi pãsãrilor câteva rânduri, ºi

m-am apucat sã scriu pe aer. Dovadã cã le plãcea ce le spun, privighetorile nu se mai opreau noaptea din cântat, iar

ciocârliile nu mai voiau sã plece toamna în þãrile calde…

Dupã asta am scris pe iarbã, sã mã citeascã iezii ºi mieii… apoi pe florile de salcâm. Sã mã poatã citi ºi albinele.

Dupã care, pe picãturile de ploaie, ca sã mã poatã citi iarba. Mai apoi pe scoarþa copacilor, sã mã poatã citi îmbrãþiºãrile

fetelor îndrãgostite. ªi mai apoi, pe lumina zilei, pentru lumina ochilor mamei, care nu ºtiau altfel sã citeascã,

întrucât mama nu fãcuse nici mãcar o zi de ºcoalã.

…Când m-am îndrãgostit prima oarã, am scris , o varã întreagã, pe înserãri…

…Cel mai drag e atunci când scriu pe frunze, lucru ce mi se întâmplã tot mai des în ultimul timp. Cãci, scrisul pe

frunze e, dintre toate, singurul cu ºanse sã rãmânã. Pe lângã faptul cã-l ia vântul ºi-l duce prin toatã lumea, primãvara,

când crezi cã i s-a pierdut urma, se întoarce la tine mai proaspãt decât în clipa în care te-a pãrãsit.”

– Un’ te-ci fã Dadã?!

– Ia-ncoa sã fac rostirea, zicea. Se pripãºise încã dã pã vremea

lu’ Brãiloiu cu tot nemetu’. Dintâi la Curte mai pã urmã-n cãtun.

Cilibie muiere Stanca… Þiganca!! ªi delicatã. De, …nevastã

de lãutar; pambriu verde cu colþunaº, fustã-nfloratã, brâu de

tafta, scurteicã. Pãi ce-o mâna Stan la de-alde Toma Negoi de-

avea nevoie la sapã, la secirã?! mãcar la cârpit coºaru’, cu

baligã?! Mira-m-aº. Umbla cât îi ziulica – mai lesne-i era sã

dea-n cãrþi. Ba la Chiva lu’ Colac, ori încolo pã Sârbeasca la una

Lina Drugii cã iubea, sau la aia dã pã Linie beteagã dintr-ai lui

Mãrþan.

– Te vãz supãratã Daicã, o cãina. Sã scot cãrþile? Adã un þol

aci, ceva sã nu stãm în þãrânã. Pân’ s-aducã asta un preº, o

velinþã, numai ce le descânta «douãºpatru dã sfinþi cu douãºpatru

dã cãrþi, bine ºtiþi, bine sã-mi daþi dã ºtirea lu’»

– Supãratã... mai întrebi?! Pãi nu se prãpãdi omu’ meu mai

an?! acuºi înspre varã dãdu ºi piatra, vai ºi amar, c-a venit aºa

pã sus ca o ºfoarã dãspre Colceag... negurã ºi prãpãd... Acu’

Dumnezeu cu mila. Ce lega, ce dezlega – mãre nu ºtiu, c-o fi,

c-o pãþi, cum cã „dama dã roºu, la drum dã searã... cu craiu dã

verde… cu vorbe rele pentru craiu dã tobã… care ca-ntr-o

gloatã… la dama dã ghindã, cu veste”. Ãstea cu gura cãscatã…

mulþãmite. ªi nu pleca Oacheºa cu mâna goalã; un ciur dã mãlai,

mai rar o mânã de fãinã, un mertic dã fasole, câteva ouºoare

proaspete, o gâtie de ceapã… Bolbotine?! nici vorbã, cã era

sgarandivã rãu.

– Da, ceva unsoare n-ai?! acolo niºte jumãri. Poate un franc

dã þigãri?! cã fuma. Fuma ca o ºerpoaicã. ªi numai d’ãle

boiereºti... Aroma!!! Când ostenea – din calea vipiei venea dã

sã punea colea pã ºanþ.    C-aveam un pãr sãlbatic, rotat, cu

umbra dulce, nu-º dã unde rãsãrise. Da nu singurã… cã-l avea

pã Manole dã sã þinea scai.

Ãsta, un plãvan dã þigan la vreo ºase – ºapte ani. ªi-unde nu

mi se tolãnea rumen cum era în poala mânã-si ºi tânjea… ca

mielu’. Cã era neînþãrcat.

– Hai treci ºi crapã piazã-rea, îl îndemna – c-avea slãbiciune,

unde-l lepãdase la ºapte luni de neleapcã. Ia-n sã vezi ce-am

pãþit. Taman ne’ntorceam dã la pogonu’ ce-l aveam cu secarã la

Drumu’ lu Berechet de-l nãpãdise rugu’. Pã prispã al meu

plângea – uitat de-a bãtrânã, nu-º pe unde’ºi fãcea veacu’ –

Plângea de mama focului dã gândeam cã face aprindere. Cu ce

sã-l alin?! Stanca pã ºanþ… numai ce catã dintr-o parte ºi zice:

– Fã Daicã, nu te supãra... din ce bag de seamã, n-ai piept…

ºi lu’ ãsta micu’ al tãu îi e foame.

– Fugi d’acilea, Dadã! ªi – unde nu mi-l înºfacã…Pãi nu

s-a’nseninat copilu’ ºi i-a trecut ºi sughiþu’!! Gungurea vesel

ca ºi cum ar fi vrut sã cânte.

Ne-am pus pã râs ca ãlea... Pânã-ntr-un timp, cã ne-a retezat-

o Ãl bãtrân – cã trãia.

– Ptiu femei proaste, aþi spurcat fecioru’. Na cã-l fãcurãþi frate

cu þiganu’. Cum sã-l mai fac io p’ãsta popã?!! ºi continuã,

murmurând, dupã un gând numai de el ºtiut. De-acu, tot într-o

“rostire” are sã bântuie... bietul, slugã la cai albi.

– Nicu Butimanu –
– Mã – zicea - voi n-aþi vãzut bobocu’ ãsta dã gâscã?!

Trage de-un fir de troscot pânã dã-n cur ºi tot el se mirã de

ispravã. Ptiu, ãsta-i mai prost ca Vasilica lu’ Grãdinaru!!

ªi ne lãsa aºa mascã fãrã sã ducã raþionamentul pânã la capãt.

Încât puteam sã facem tot felul de presupuneri. Cãrui fapt se

datora cã aia lu’ Grãdinaru devenise etalon de prostie ºi cãtre ce

înþelegere se arunca gândul lui, greu de spus.

Alt’ datã de bine ce Mogleaþã, câinele, se învârtea în jurul

cozii ca nãucu’ plin de-ncântare numai cã-l aud:

– Pãzea, a cãpiat nebunu’, parcã-ar fi Nandy. ªi tot aºa þintea

înadins c-o vorbã ºi se ducea într-ale lui.

– Io-te la alde Is, a uitat de ce-a plecat de-acasã. Hei, pãlãrie

..zãrghitu’, ziua de ieri e-n partea ailaltã. ªi arãta malu’ dimpotrivã

al gârlii, pe Golãºeanca.

Unchiul meu Nicu Butimanu – cã despre el este vorba, pãrea

înclinat cãtre acea parte chisnovatã a lucrurilor ºi întâmplãrilor.

În particular, cum ar zice Fane Articol – fiindcã pe fond trãia

nehotãrât. Slujind cu silnicie nevoilor sale.

George Theodor Popescu

Academia lui  Diogene
Academia lui
Diogene (V)

– Stanca Þiganca –

Limba românã, în cuget
ºi-n simþire…

Vasile Szolga

Lumea aºa cum este

Limba românã

Sosise vara, cu cãldurile toride, dupã o perioadã de vreme ploioasã când plouase de

credeai cã s-au deschis baierele cerului. Verdeaþa izbucni mai abitir decât în ceilalþi ani

dar, pe lângã verdeaþã, apãrurã þânþarii. Mai întâi câþiva, apoi oraºul se umplu de nori întregi de þânþari prãsiþi în

bãlþile de apã rãmase de pe urma ploilor. Grãdinile ºi parcurile oraºului devenirã adevãrate oaze în care, unii, ºi nu

spun cã toþi, deoarece puþini se mai aventurau prin parcuri, nu se mai puteau înþelege de bâzâitul lor. Cum ieºeai din

casã, þânþarii tãbãrau pe tine ºi îþi intrau în ochi, urechi ºi chiar în gurã, dacã aveai neºansa sã deschizi gura cât timp

te aflai pe stradã. Lumea arãta ca dupã o epidemie de pojar, iar unii se scãrpinau pânã la sânge.

Vãzând nenorocirea care se abãtuse asupra oraºului, primãria hotãrî cã trebuie luate mãsuri drastice. Aºa nu se mai

putea trãi, parcã era una din plãgile abãtute asupra Egiptului la prorocirea lui Moise ºi la porunca Domnului. Mai

întâi se formã o comisie care studie temeinic problema în discuþie, circa douã sãptãmâni, doar nu se putea lua o

hotãrâre pripitã cu o astfel de calamitate. Apoi se hotãrî o licitaþie ºi dupã încã douã sãptãmâni, licitaþia firmelor de

distrugere a þânþarilor avu loc. Sigur cã dupã licitaþie apãrurã contestaþiile celorlalte firme, ºi chiar ºi unele organizaþii

de ocrotire a faunei depuserã contestaþii. Evident cã aceste contestaþii furã rezolvate cu rapiditate maximã, în circa

trei sãptãmâni.

În sfârºit, firma câºtigãtoare trecu la treabã. Se începu cu un proiect de prefezabilitate, doar nu era sã treacã la

treabã, aºa fãrã o pregãtire temeinicã, proiect care însã nu durã mult, doar o singurã sãptãmânã, deoarece, dupã asta,

urmã proiectul cel mare, de fezabilitate. Dupã ce mai trecurã încã douã sãptãmâni, se trecu serios la treabã, adicã

întocmirea planului de distrugere a þânþarilor care terorizau oraºul. Dezbaterile pe marginea proiectului se desfãºura

cu vehemenþã, unii susþinând cã se puteau produce pagube însemnate, iremediabile, nu se ºtia care, dar trebuiau

avute ºi astea în vedere. Se aduserã câþiva specialiºti din Amazonia, ºtiut fiind cã acolo problema þânþarilor reprezenta

într-adevãr o mare problemã ºi chiar un specialist din mlaºtinile de la vãrsarea fluviului Mississippi. Nu mai spun cã

se consultarã, doar telefonic, cu niºte specialiºti aflaþi în delta Nilului.

În sfârºit, se putea trece la treabã dar, natura, acea naturã vitregã care nu ascultã de omenire, îºi bãgã coada, precum

dracul în ciorba sãracului, aduse iarna mai devreme cu îngheþ ºi zãpadã ºi proiectul fu abandonat din lipsã de obiect

al muncii. Sigur cã se cheltuise jumãtate din bugetul primãriei, buget alocat asfaltãrilor unor strãzi, dar acum oricum,

iarna, nu se mai punea problema asfaltãrilor, în schimb se câºtigã o nepreþuitã experienþã în domeniul extirpãrii

þânþarilor.

Dar, din nefericire, femeia de serviciu, singura rãmasã în birourile, acum goale ale firmei câºtigãtoare, rebegitã de

frigul din camerele firmei, puse pe foc maldãrul de hârtii reprezentând documentaþia în domeniul exterminãrii

þânþarilor.

Dar nu mai conta, mai venea un alt an, în care poate se mai câºtiga o licitaþie, ºi lumea putea scãpa de invazia de

þânþari, sau de vreo altã calamitate.

INVAZIA ÞÂNÞARILOR
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Charles Michelson (1900-1970),
originaire de Falticeni, département Suceava, le
fondateur d’une famille française d’exception

Jean Yves-Conrad
Verificând textul celor douã cãrþi pe care le-am dedicat

românilor înmormântaþi la Paris sau în afara capitalei Franþei,

m-am „îndrãgostit” pur ºi simplu, din punct de vedere

intelectual, desigur, de membrii unei familii de origine evreiascã

care ilustreazã perfect aportul strãlucit al românilor la

dezvoltarea Franþei, cu o contribuþie esenþialã la cultura francezã,

de care poate fi mândru poporul român atât de iubit de mine ºi

care m-a inspirat în alegerea motto-ului: „România nu-mi

aparþine, dar eu aparþin României”.

Cu ocazia împlinirii unei cifre rotunde – 80 de ani pe 11 iunie

2019, profit de paginile revistei „Sud” pentru a ura „La mulþi

ani!” „fratelui” ºi colaboratorului permanent al acestei

publicaþii, ziaristului de excepþie Ion Andreiþã, cel care în urmã

cu exact 21 de ani mi-a dat impulsul necesar pentru a mã implica

profund într-o culturã atât de bogatã precum este cea

româneascã, pe care o descopãr încântat în fiecare clipã, iar de

aproape 38 de ani nu mai pot trãi fãrã ea.

Vã las sã parcurgeþi primul articol al unei serii prin care pun

în valoare oraºul Fãlticeni ºi poporul evreiesc prin intermediul

unei familii cu totul deosebite, familia Michelson:

1. Charles Michelson (1900-1970), om de afaceri, între altele

fondatorul postului de Radio Europe 1;

2. Suzanne Last (1900-1944), soþia lui Charles Michelson,

cea care a fost unul dintre martirii Rezistenþei, asasinatã de

naziºti la Baudrigues, în comuna Roullens, departamentul Aude;

3. Monique Salzmann (1928-2018), fiica celor doi de mai

înainte, o mare psihanalistã a Franþei, decedatã anul trecut în

departamentul Lozère ºi care a fost cãsãtorita cu Charles

Salzmann (1927-2009), consilier personal al preºedintelui
francez François Mitterrand (1916-1996) ºi cel mai influent

prieten al lui;

4. Jean-Louis Salzmann (n. 1955), fiul lui Monique Salzmann

ºi nepotul lui Charles Michelson ºi, Suzanne Last, fost preºedinte

al Universiþaþii Paris XIII – St-Denis.

Cimetière Bagneux,
tombe 3, l. 5, t. 31 -

Charles MICHELSON
(Fãlticeni, 29 octobre
1900 – Paris, 25 mai

1970) – Homme
d’affaires, fondateur

d’Europe n°1
Charles Michelson est né le 29 octobre 1900 à Fãlticeni, dans

le département de Suceava.

Arrivé en France en 1920, il se marie à Paris, le 15 mars 1928,

à la mairie du IVe arrondissement avec Suzanne Last, née elle

aussi à Fãlticeni le 1er mars 1900. L’acte de mariage indique que,

domicilié 1, rue du Plâtre, il était « industriel ».

Voici la copie intégrale de l’acte de mariage n° 218 enregistré
à la mairie du 4e arrondissement de Paris :

« Le quinze mars mil neuf cent vingt-huit, dix sept heures,

devant Nous ont comparu publiquement en la mairie: Charles

MICHELSOHN, industriel, né à Falticeni (Roumanie) le vingt-

neuf octobre mil neuf cent (vingt-sept ans) domicilié rue du

Platre, 1, fils de Lupu MICHELSOHN, décédé et de Roza

MICHELSOHN, sa veuve, sans profession, domiciliés rue du

Platre, 1, d’une part… Et Suzanne LAST, sans profession, née

à Falticeni (Roumanie) le premier mars mil neuf cent (vingt-huit

ans) domiciliée avenue Kléber, 27, et avant à Bucarest

(Roumanie), fille de Iosef LAST banquier, et de Maria David,

son épouse, sans profession, domiciliés à Bucarest, d’autre

part. Aucune opposition n’existant. Les futurs époux déclarent

qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage. Charles

MICHELSOHN et Suzanne LAST ont déclaré l’un après l’autre

vouloir se prendre pour époux et Nous avons prononcé au nom

de la loi qu’ils sont unis par le mariage. En présence de: Léon

BARETY1, Député des Alpes Maritimes, Nice, et de Max

BERKOVITZ2, banquier, avenue Kléber, 27, témoins majeurs,

qui, lecture faite, ont signé avec les époux et Nous Jules Eugène

BOURCIER, adjoint au maire du quatrième arrondissement de

Paris, Chevalier de la Légion d’Honneur (./.)

Suivent les signatures des deux époux et des deux témoins

Une fille, Monique3, née le 18 juin 1929, donc âgée de 15 ans

en 1944, naquit de cette union. Les deux époux divorcèrent. Le

jugement de divorce fut prononcé le 15 mai 1937 par le tribunal

civil de la Seine, alors que Monique n’était âgée que de 8 ans.
En 1936, Charles Michelson saisit l’opportunité de racheter

une modeste station de radio privée à Tanger4, au Maroc, qui

bénéficie d’un vide juridique en termes de règlementation pour la

radiodiffusion. En augmentant la puissance d’émission et en

modernisant la station en plein cœur d’une zone internationale,

Michelson est vite contraint à se voir refuser de trop étendre la
couverture de Radio Tanger, à la suite d’une loi votée spécialement

par le gouvernement de l’époque, car il redoute une influence

extra-métropolitaine qu’il ne pourra pas contrôler. La guerre éclate

et il est forcé de céder sa société au gouvernement de Vichy.

Il est fait prisonnier sous ce gouvernement, puis s’évade pour

rejoindre les États-Unis. A la Libération, l’État français négocie
une compensation avec Michelson. En dédommagement de

Radio Tanger, il veut obtenir Radio Andorre mais l’opération,

qui déchaîne les passions du monde journalistique et politique,

n’aboutit pas. Il obtient alors 98 millions de francs ainsi que la

fréquence en ondes courtes de Radio Monte-Carlo (RMC) pour

une durée de cinq ans, cette radio étant majoritairement détenue
par la SOFIRAD et, de fait, par l’État français. Cependant,

Michelson parvient à échanger cette concession pour celle de

Télé Monte-Carlo que le ministre François Mitterrand lui accorde

juste avant de quitter son poste, le 22 octobre 1949. Là encore,

les politiques s’emparent de l’affaire, notamment pour atteindre

François Mitterrand. La chaîne Télé Monte-Carlo est lancée le
19 novembre 1954. Michelson devient conseiller en

communication du prince Rainier et son associé dans la Société

Monégasque de Banques et de Métaux Précieux. Mais il prépare

également, en secret, le lancement de Télé Sarre et de la radio

Europe n°1. Tout comme TMC, implantée à Monaco, ces deux
antennes pourront exploiter un site d’émission en dehors de la

France, plus exactement en Allemagne, dans la Sarre.

Nous allons passer à présent en revue les différents vecteurs

audiovisuels qu’a créés Charles Michelson.

Il crée à cette fin la société de droit monégasque Image et Son

avec l’appui de la Société Monégasque de Banques et de Métaux
Précieux. L’objectif initial de cette société est de constituer un

réseau de stations de télévision privées en France. Pour calmer

les inquiétudes du nouveau ministre français de l’information,

Pierre-Henri Teitgen, opposé à cette entrave au monopole de la

R.T.F., Charles Michelson cède tous ses droits le 20 août 1951

au Prince Rainier III de Monaco qui devient actionnaire et investit
dans Image et Son. Le 11 février 1952, la création de la télévision

monégasque est confirmée par les pouvoirs publics français qui

signent le 21 mars 1953 la convention de mise en œuvre de

l’option Télé Monte-Carlo en lui supprimant toutefois le droit

d’extension sur le territoire français par des relais en France,

limitant ainsi sérieusement le développement de cette nouvelle
chaîne de télévision.

Le 19 novembre 1954, jour de la fête nationale monégasque,

Télé Monte-Carlo est inaugurée par le prince Rainier III en

présence de Charles Michelson et d’Henri de France (https://

www.dailymotion.com/video/xnuj9). Elle est la seconde chaîne

de télévision privée en Europe après Télé Saar qui a commencé
ses programmes en Sarre en février de la même année. Elles sont

toutes deux la propriété de la société du Prince Rainier III et de

Charles Michelson, Images et Son. Le 18 avril 1956, Télé Monte-

Carlo retransmet en Eurovision le mariage du prince Rainier III

avec l’actrice américaine Grace Kelly, ainsi que le 13e Grand

Prix automobile de Monaco.
Radio de la France d’après-guerre, Europe n° 1 est créée sous

l’impulsion de Louis Merlin, Charles Michelson, Maurice Siegel,

Jean Gorini, Lucien Morisse et Pierre Sabbagh. Des hommes

qui n’avaient alors aucune expérience de la radio et qui n’ont eu

cesse d’innover.

Poursuivant ses investissements, Michelson prépare en secret
le lancement de Télé-Sarre et de la radio périphérique Europe

N°1. En 1952, le monopole de la télévision et de la radiodiffusion

dans le protectorat français de la Sarre, indépendant de la

République fédérale d’Allemagne (RFA), est attribué à M.

Michelson et à sa société. En contrepartie de la création d’une

chaîne de télévision germanophone régionale baptisée Télé-Saar,
il obtient des autorités sarroises la concession d’un émetteur de

forte puissance pour une « périphérique », échappant au

monopole français de la radiodiffusion. Pour la diffusion, un

émetteur est construit en Sarre, près de Sarrelouis, sur le plateau

du Felsberg qui, d’après des études des techniciens du IIIe Reich

faites à la demande d’Hitler, était le meilleur endroit pour couvrir

toute la France.

Pour concevoir les programmes de la nouvelle station
périphérique, Michelson recrute Louis Merlin (Troyes, 10 octobre

1901 – Paris, 20 mai 1976), artisan du succès de Radio

Luxembourg. Il embauche également Pierre Sabbagh (Lannion,

18 juillet 1918 – Paris, 30 septembre 1994), le créateur du journal

télévisé français, pour diriger la rédaction et Pierre Charles Marcel

Napoléon Leroyer, dit Pierre Delanoë (Paris, 16 décembre 1918
– Paris, 27 décembre 2006) pour diriger les programmes de la

station qui privilégient alors la musique pop. Quant à Maurice

Siegel, il modifia sensiblement le style des journaux parlés,

permettant à Europe n 1 d’acquérir une certaine réputation dans

le domaine de l’information. La station de radio était lancée en

janvier 1955 ! Europe n°1 s’installe au 26 bis rue François Ier à
Paris dans les anciens studios de Voice of America.

La station prend le nom d’Europe n°1 sur une idée de Louis

Merlin, ainsi que celui-ci l’indique dans ses Mémoires: « On

m’a souvent demandé comment et pourquoi j’avais choisi ce

nom. Les causes en sont multiples et simples. Lorsqu’à la fin de

1953 je rêvai à un avenir nouveau et à la possibilité de créer une

station nouvelle (que je croyais alors devoir être de télévision),

je pensai qu’il fallait adopter un nom différent des autres, qui

tournaient tous autour de Radio ou Télé-quelque-chose. De plus,

cette station idéale devait être dans mon esprit le premier poste

“européen”. Enfin, cela ne me déplaisait pas d’annoncer qu’il

serait “N°1”. Les expressions “le premier”, “le meilleur”, “le

plus grand”, etc., portent toujours sur le public. »

Charles Michelson est décédé à Paris le 27 mai 1970 et est

inhumé au cimetière de Bagneux (en ligne 5 de la division, mais

en réalité en ligne 7, deux rangées ayant été rajoutées) en

compagnie de ses parents:

– Rose Michelson, née Vainrauch (17 avril 1976 – 3 mai
1965), sa maman;

– Volf Michelson, décédé le 6 mai 1914, son papa.

Afin de mieux découvrir la vie professionnelle de Charles

Michelson, voici une liste de sources documentaires que l’on

pourra consulter:

Luc Bernard, Europe 1: La grande histoire dans une grande

radio, Paris, éditions Centurion, octobre 1990, 755 p. (ISBN

978-2227061019);

Les collections de l’Inathèque;

Histoire de la chaîne monégasque;

Le cadeau de François Mitterrand à Charles Michelson, in

L’affaire « Images et Son », p. 2;
L’inauguration de Télé Monte-Carlo par le Prince Rainier

III, TMC 50 ans – TMC Monte-Carlo, novembre 2004;

Rainier s’associe à Michelson, in L’affaire « Images et Son », p. 3;

Les combines de Michelson, in L’affaire « Images et Son », p. 5;

Michelson fonde Europe n°1, in L’affaire « Images et Son », p. 4.

Les archives professionnelles retraçant l’activité de Charles

Michelson de 1929 à sa mort ont été déposées aux Archives

nationales et elles comprennent 127 carton. Le fonds est riche

en documents éclairant les démêlés – avec la justice et les milieux

politiques et financiers – auxquels Charles Michelson fut

confronté au cours de sa vie professionnelle fertile en événements.

François Mitterrand lui a rendu hommage le 30 juin 1983 en
qualifiant ce fondateur de la station radiophonique Europe1 de «

Pionnier de la radiodiffusion et visionnaire »

, première radio privée périphérique (ses émetteurs sont

installés en Sarre) dont il se fit rapidement évincé par ses

adversaires financiers.

Dans le prochain numéro de « Sud »: Suzanne Last (1900-

1944), une résistante exceptionnelle.

1 Léon, Jean, Jacques Baréty (Nice, 18 octobre 1883 – Nice, 10
février 1971), conseiller général des Alpes-Maritimes (canton
de Puget-Théniers) de 1910 à 1944, député des Alpes-Maritimes
(1919-1940), président du Conseil général des Alpes-Maritimes
(1932-1945), secrétaire d’État et ministre en 1929-1930. Il a
voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940, membre du
Conseil national installé par Vichy sous l’occupation, il est
réhabilité en 1947 au vu de son attitude prise, dès 1941, à l’égard
du gouvernement de Vichy et l’aide continue qu’il a apportée
aux persécutés et aux résistants ».
2 Max Mihaly Berkowitz (Avasujvaros/Oraºu Nou, Maramureº
8 juin 1883 – New York, 1953) était un banquier originaire de ce
village dépendant de Baia Sprie, dans le département de Satu-
Mare.
3 Cf., dans notre 3e article consacré à la famille de Charles
Michelson où vou découvrirez un portrait de sa fille Monique,
psychanalyste, ex-épouse de Charles Salzmann, ami et conseiller
du président François Mitterrand.
4 Historiquement cette radio est à rattacher à Radio Impérial de
Charles Michelson née en 1939 et diffusant localement depuis

Beni Makhada jusqu’en 1942.
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Charles Michelson (1900-1970),
originar din Fãlticeni, judeþul Suceava,

întemeietorul unei familii franceze de excepþie

Cimitirul Bagneux,

Parcela 3, l. 5, t. 31 –

Charles MICHELSON

(Fãlticeni, 29 octobre 1900

– Paris, 25 mai 1970) – om

de afaceri, fondator al

postului Europe 1.

Charles Michelson s-a nãscut la 29 octombrie 1900 la Fãlticeni,

judeþul Suceava.

Sosit în Franþa în 1920, se cãsãtoreºte la Paris pe 15 martie

1928, la primãria arondismentului IV cu Suzanne Last, nãscutã

de asemenea la Fãlticeni, la 1 martie 1900. Certificatul de cãsãtorie

indicã faptul cã locuia la nr. 1 pe strada Plâtre; el era „industriaº”.

Iatã copia integralã a actului de cãsãtorie nr. 218 înregistrat la

primãria arondismentului IV din Paris:

„La 15 martie 1928, ora 17.00, în faþa noastrã s-au prezentat

public la primãrie: Charles Michelson, om de afaceri, nãscut la

Fãlticeni (România) la 29 octombrie 1900 (27 de ani), domiciliat

pe str. Plâtre, nr. 1, fiul lui Lupu Michelson ºi al Roza Michelson,

vãduvã, fãrã profesie, domiciliatã pe str. Plâtre nr. 1, de o parte.

ªi Suzanne Last, fãrã profesie, nãscutã la Fãlticeni (România) la

1 martie 1900 (28 de ani) domiciliatã pe Bulevardul Kléber, nr.

27 ºi înainte la Bucureºti (România), fiica lui Iosif Last, bancher

ºi a Mariei David, soþia fãrã profesie, domiciliaþi în Bucureºti, de

cealaltã parte. Nu a existat nicio opoziþie. Viitorii soþi declarã cã

nu au încheiat un contract de cãsãtorie. Ch. Michelson ºi Suzanne

Last ºi-au declarat unul altuia voinþa de a se cãsãtori ºi noi am

pronunþat în numele legii cã ei au fost uniþi prin cãsãtorie. În

prezenþa martorilor Léon Barety1, deputat al Alpilor Maritimi,

Nisa ºi Max Berkovitz2, bancher, Bulevardul Kléber nr. 27,

martor principal, care dupã ce au citit documentul au semnat

împreunã cu tinerii cãsãtoriþi ºi noi, Jules Eugène Bourcier,

viceprimar al arondismentului IV al Parisului, cavaler al Legiunii

de Onoare.”

Urmeazã semnãturile celor doi soþi ºi ale celor doi martori.

O fiicã, Monica3, nãscutã la 18 iunie 1929, deci în vârstã de 15

ani în 1944, vine pe lume din aceastã cãsãtorie.

Cei doi soþi divorþeazã curând. Sentinþa de divorþ a fost

pronunþatã la 15 mai 1937 de Tribunalul Civil al Senei, pe când

Monica nu avea decât 8 ani.

În 1936 Charles Michelson profitã de oportunitatea de a înfiinþa

un modest post de radio privat la Tanger4, în Maroc, care beneficia

de un vid legislativ în privinþa reglementãrii. Michelson va

constata repede cã i se restrânge zona de acoperire pentru Radio

Tanger ca urmare a unei legi votate special de guvernul epocii,

cãci aceºtia se temeau de o influenþã extrametropolitanã pe care

nu ar putea-o controla. Rãzboiul izbucneºte ºi este obligat sã-ºi

cedeze societatea guvernului de la Vichy.

Este prizonier al acestui guvern, apoi evadeazã ca sã ajungã în

SUA. Dupã eliberare, statul francez negociazã cu Michelson o

recompensã, iar ca despãgubire, în loc de

Radio Tanger vrea sã obþinã Radio Andorre,

dar aceastã operaþiune, care declanºeazã

pasiuni în lumea jurnaliºtilor ºi a politicienilor,

nu reuºeºte. El obþine atunci 98 de milioane

de franci ºi postul Radio Monte Carlo, cu

frecvenþa pe unde scurte (RMC) pe o perioadã

de cinci ani, acest post de radio fiind deþinut

majoritar de SOFIRAD, de fapt, de statul

francez. În acelaºi timp reuºeºte sã schimbe

aceastã concesiune cu cea de la Télé Monte

Carlo (TMC), pe care ministrul François

Mitterand i-o acordã chiar înainte de a-ºi

pãrãsi funcþia, la 22 octombrie 1949. La acest

nivel însã, politica pune stãpânire pe afacere,

în special pentru a-l afecta pe Mitterand.

Canalul Télé Monte Carlo este lansat la 19

noiembrie 1954. Michelson devine consilierul

în comunicare al prinþului Rainier ºi asociatul

sãu la Societatea Monegascã pentru Bãnci ºi

Metale Preþioase.

Însã el pregãtise, de asemenea în secret,

lansarea postului de televiziune Télé Sarre ºi

Radio Europe 1. Ca ºi TMC cu sediul la

Monaco, aceste douã posturi vor putea emite

ºi în afara Franþei, mai exact în Germania, la

Sarre.

Am trecut în revistã diverºii vectori

audio vizuali creaþi de Michelson.

El înfiinþeazã în final societatea (de drept monegasc)

„Image et Son” cu sprijinul Societãþii Monegasce a

Bãncilor ºi a Metalelor Preþioase. Obiectivul iniþial al

acestei societãþi era de a constitui o reþea de staþii de

televiziune private în Franþa. Pentru a calma îngrijorãrile

noului ministru al comunicaþiilor, Pierre Henri Teitgen,

oponent al acestei spargeri a monopolului RTF, Charles

Michelson cedeazã toate drepturile sale la 20 august 1951

prinþului Rainier III de Monaco, care devine acþionar ºi

investitor la societatea „Image et Son”. La 11 februarie

1952 crearea televiziunii monegasce este confirmatã de

autoritatea publicã francezã care semneazã la 21 martie

1953 convenþia de înfiinþare a Télé Monte Carlo, în cadrul

cãreia se suprimã totodatã dreptul de extindere pe teritoriul

francez prin relee, limitând astfel în mod drastic

dezvoltarea acestui nou canal de televiziune.

La 19 noiembrie 1954, sãrbãtoarea zilei naþionale în

Monaco, Télé Monte Carlo este inauguratã de prinþul

Rainier III, în prezenþa lui Charles Michelson ºi a lui

Henri de France. Este al doilea canal de televiziune privatã

din Europa dupã Tele Saar, care îºi începuse activitatea în

Sarre, în februarie acelaºi an. Ambele sunt proprietatea

societãþii prinþului Rainier III ºi a lui Charles Michelson,

„Image et Son”.

La 18 aprilie 1956, Télé Monte Carlo retransmite prin

Eurovision cãsãtoria prinþului Rainier III cu actriþa

americanã Grace Kelly, ca ºi al treisprezecelea Grand

Prix automobilistic la Monaco.

Radioul francez de dupã rãzboi, Europe 1, ia naºtere din

iniþiativa lui Louis Merlin, Charles Michelson, Maurice Siegel,

Jean Gorini, Lucien Morisse ºi Pierre Sabagh, oameni care nu

aveau atunci nicio experienþã în domeniu ºi care nu au încetat sã

inoveze.

Michelson pregãtise în secret lansarea Tele Sarre ºi Radio

Europe 1. În 1952, monopolul televiziunii ºi radioului Sarre,

regiune autonomã de Republica Rederalã Germania, este atribuit

lui Charles Michelson ºi societãþii sale. În contrapartidã la

înfiinþarea unui post de televiziune germanofon regional Tele

Saar, el obþine de la autoritãþi concesiunea unui emiþãtor foarte

puternic pentru o zonã „perifericã”, ieºind de sub monopolul

francez de radiodifuziune. Pentru difuzare a fost construit un

emiþãtor în Sarre, aproape de Sarrelouis, pe platoul din Felsberg

care, dupã studiile tehnicienilor celui de-al III-lea Reich, efectuate

din ordinul lui Hitler, era cel mai bine situat pentru a acoperi

întreaga Franþã.

Pentru a concepe programele noii staþii periferice, Michelson

îl recruteazã pe Louis Merlin (Troyes, 10 octombrie 1901 –

Paris, 20 mai 1976), artizan de succes al Radio Luxembrug. De

asemenea, îl angajeazã pe Pierre Sabbagh (Lannion, 18 iulie

1 Léon, Jean, Jacques Baréty (Nisa, 18 octombrie 1883 – Nisa,
10 februarie 1971), consilier general al Alpilor Maritimi (cantonul
Puget-Théniers) din 1910 pânã în 1944, deputat pentru Alpii
Maritimi (1919-1940), preºedinte al Consiliului General al Alpilor
Maritimi (1932-1945), secretar de stat ºi ministru între 1929 ºi
1930. El a votat guvernarea mareºalului Pétain în 1940, membru
al Consiliului National stabilit la Vichy în timpul ocupaþiei,
reabilitat în 1947 pentru atitudinea luatã încã din 1941 faþã de
guvernul de la Vichy ºi ajutorul continuu pe care l-a dat celor
persecutaþi ºi celor angajaþi în Rezistenþã.
2 Max Mihaly Berkovitz (Oraºul Nou, Maramureº, 8 iunie 1883
– New York, 1953) era un bancher originar din acest sat aparþinând
de Baia Sprie, în judeþul Satu Mare.
3 Conform celui de-al treilea articol al nostru dedicat familiei
Charles Michelson, unde veþi descoperi un portret al fiicei sale,
Monique, psihanalist, fostã soþie a lui Charles Salzman, prieten
ºi consilier al preºedintelui François Mitterand.
4 Acest post de radio a fost ataºat la Radio Imperial al lui Charles
Michelson, apãrut în 1939 ºi transmiþând local, dupã afirmaþiile

lui Beni Makhada, pânã în 1942.

1918 – Paris, 30 septembrie 1994), creatorul jurnalului de ºtiri

în televiziunea francezã ºi pe Pierre Charles Marcel Napoleon

Leroyer, zis Pierre Delanoë (Paris, 16 decembrie 1918 – Paris,

27 decembrie 2006) pentru a conduce programele staþiei care

promovau atunci muzica pop. În ceea ce-l priveºte pe Maurice

Siegel, el modificã sensibil stilul

jurnalelor, permiþând postului

Europe 1 sã dobândeascã o

reputaþie în domeniul

informaþiei. Staþia de radio fusese

lansatã în ianuarie 1955, Europe

1 stabilindu-ºi sediul la nr. 26

bis, pe strada François I din

Paris, în fostul studio de la

„Vocea Americii”.

Este numitã Europe 1 dupã

ideea lui Louis Merlin, dupã cum

noteazã acesta în Memoriile sale:

„M-am întrebat adesea cum ºi de

ce am ales acest nume. Cauzele

sunt multiple ºi simple. Pânã la

sfârºitul lui 1953 visam la un

viitor altfel ºi la posibilitatea de a

crea o staþie nouã (ceea ce

credeam atunci cã trebuia sã fie

o televiziune), gândeam cã

trebuia adoptat un nume diferit

de altele, care schimba totul în

jurul Radio sau Tele-ceva. În

plus, aceasta staþie idealã trebuia

sã fie, dupã pãrerea mea, primul

post european. În sfârºit, nu-mi

displãcea sã anunþ cã el va fi nr.

1. Expresiile primul, cel mai bun,

cel mai mare erau prea des folosite în public.”

Charles Michelson a murit la Paris la 27 mai 1970 ºi a fost

înmormântat în cimitirul Bagneaux (pe rândul 5, dar în realitate

pe rândul 7 al parcelei, douã rânduri fiind mutate) alãturi de

pãrinþii sãi:

– Rose Michelson, nãscutã la Vainrauch (17 aprilie 1876 – 3

mai 1965), mama sa;

– Volf Michelson, mort la 6 mai 1914, tatãl sãu.

Ca sã aprofundãm mai bine viaþa profesionalã a lui Charles

Michelson, iatã o listã de surse documentare pe care le-am putea

consulta:

Luc Bernard, Europe 1: La grande histoire dans une grande

radio, Paris, éditions Centurion, 1990, 755 p. (ISBN 978-

2227061019);

Colecþiile Inathèque;

Istoria postului monegasc;

Le cadeau de François Mitterrand à Charles Michelson, în

L’affaire « Images et Son », p. 2;

L’inauguration de Télé Monte-Carlo par le Prince Rainier

III, TMC 50 ans – TMC Monte-Carlo, noiembrie 2004;

Rainier s’associe à Michelson, în L’affaire « Images et Son », p. 3;

Les combines de Michelson, în L’affaire « Images et Son », p. 5;

Michelson fonde Europe n°1, în L’affaire « Images et Son », p. 4.

Arhivele profesionale ce trateazã activitatea lui Charles

Micleson din 1929 pânã la moartea sa au fost depozitate la

Arhivele Naþionale ºi conþin 127 de dosare.

În numãrul urmãtor al revistei „Sud”: „Suzanne Last (1900-

1944), o excepþionalã luptãtoare în Rezistenþã”.

Charles Michelson

Traducere în limba românã de
Constanþa Crudu
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Suntem în plinã varã ºi deºi „miroase” puternic a vacanþã, membrii Clubului de Istorie nu dau

semne cã ar face vreo pauzã. ªi aceasta dupã o lunã iunie foarte bogatã în evenimente, care le-

a solicitat la maximum capacitãþile organizatorice ºi resursele.

Aºadar, pe 20 iulie 2019, la Bolintin Vale s-a desfãºurat a XLV-a ediþie a Clubului de Istorie,

cu o participare mai numeroasã decât ne-am fi aºteptat, þinând cont de cele mai înainte expuse.

Tema a fost una destul de liberã, pentru a permite intervenþiile cât mai multor participanþi, ea

gravitând în jurul celor petrecute cu 75 de ani în urmã, la 23 august 1944.

Aºa cum este obiceiul la reuniunile noastre, prima parte a fost dedicatã celor mai noi ºtiri ºi

evenimentelor întâmplate în rãstimpul trecut de la ultima întâlnire. Am avut astfel prilejul sã

trecem în revistã cele trei prezentãri ale lucrãrii „Metamorfozele unei comunitãþi. Bolintinul ºi

neamurile lui”, de la Bolintin Vale, Biblioteca Judeþeanã Giurgiu ºi Bucureºti, la Academia

Românã, o deosebitã emoþie stârnind discursul susþinut cu acest prilej de domnul academician

Rãzvan Theodorescu, care a avut deosebite cuvinte de apreciere la adresa realizãrii echipei

formate din Vasile Grigore, ªtefan Crudu, Marian Grigore ºi Ciprian Necºuþu. Opinia Domniei

sale, cã o asemenea realizare ar merita rãsplãtitã cu distincþia „Meritul Academic”, ne face sã

concluzionãm cã proiectul acesta, de creare a unei baze de date istorice care sã-i cuprindã pe toþi

locuitorii Bolintinului veacului premergãtor Marii Uniri din 1918, la care au contribuit atât

membrii Clubului de Istorie, cât ºi Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu ºi-

a atins scopurile.

Dupã aceste momente de satisfacþie unanim împãrtãºitã, au urmat altele, care au semãnat

tristeþe în sufletele participanþilor la aceastã ediþie a Clubului, cãci s-au vizionat imagini ce n-ar

fi trebuit sã existe, unele care prezentau demolarea, în ultima sãptãmânã a lunii mai, a Hanului

de la Ciorogârla, clãdire secularã, emblematicã în localitate, cu o istorie bogatã despre care

paginile revistei nostre pot da mãrturie. Declasarea din categoria Monumentelor Istorice ºi

demolarea sunt urmare a unor acþiuni greu de înþeles din perspectiva unor iubitori ai trecutului

ºi patrimoniului istoric ºi arhitectural aºa cum sunt membrii Clubului de Istorie. Însã, aºa cum

s-a spus, pânã când în sânul comunitãþilor ponderea acestui gen de oameni nu va fi mai

însemnatã, aceasta va fi soarta multor asemenea monumente valoroase, vãduvite însã de aprecierea

ºi dragostea celor în mijlocul cãrora îºi înalþã bãtrânele ziduri.

Referitor la tema ediþiei, adicã 23 august 1944, Vasile Grigore a anunþat descoperirea unui

nou document, la Arhivele Judeþene Alba, care face referire la prezenþa la Bolintin a Guvernului

României în sãptãmâna posterioarã acestui eveniment.

Doamna Milica Dan, dupã anunþul unei viitoare apariþii a unei lucrãri dedicate învãþãmântului

bolintinean, ocazionatã de sãrbãtorirea în aceastã toamnã a 130 de ani de la inaugurarea clãdirii

ªcolii Vechi, operã a arhitectului Jules Elisee Berthet, a prezentat mai multe cãrþi poºtale din

timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, unele expediate de pe front, altele în direcþia frontului,

provenind din Arhiva Ion Carbarãu, extrem de importante prin conþinutul lor nu numai pentru

istoria localã, ci ºi pentru cea naþionalã.

Despre alte asemenea înscrisuri – scrisori de pe front – a vorbit ºi ªtefan Crudu, evocând

figura unui erou de rãzboi care nu a mai avut ºansa sã-ºi revadã familia ºi satul, cãzând victimã

glonþului inamic – ironia soartei – în chiar ziua de 23 august 1944. Tot ªtefan Crudu a relatat

vizita fãcutã la cimitirul Ghencea Militar la mormântul aviatorului Marin Ghica, doborât la

Bolintin Vale în august 1943 ºi despre care revista noastrã a relatat într-un numãr precedent

(Ciprian Necºuþu, Cãpitanul aviator Marin Ghica, în „Sud”, nr. 214-215, ianuarie-februarie

2019, p. 22-23).

În aceeaºi notã, Ciprian Necºuþu a prezentat noi informaþii privitoare la aviatorul bolintinean

Vasile C. Tãnescu, cãzut în anul 1943 pe frontul rusesc (Vasile Grigorescu, Doi eroi: Cãlin ºi

Vasile Tãnescu, în „Sud”, nr. 210-211, septembrie-octombrie 2018, p. 22). Ele i-au fost furnizate

de un foarte bun specialist în domeniu, dl Deneº Bernard, cãruia îi mulþumim.

Aºadar, conform acestor informaþii, Vasile C. Tãnescu era sublocotenent aviator în rezervã

în Escadrila 74 Bombardament din 19 iunie 1941.

Pentru curajul sãu ºi spiritul de sacrificiu de care a dat dovadã a fost decorat de trei ori cu

Ordinul Virtutea Aeronauticã cu Spade:

1. Clasa Crucea de Aur, prin I.D.R. nr. 2840/11.10.1941 pentru „fapte de arme deosebite ºi

servicii excepþionale pe câmpul de luptã. Observator ºi fotograf cu 20 de misiuni executate pe

front”;

2. Clasa Prima Baretã la Crucea de Aur prin I.D.R. 3037/4.11.1941: „Sublocotenentului av.

rez. Tãnescu C. Vasile – are 28 ieºiri pe front, rãmânând întotdeauna în urmã pentru a fotografia

rezultatele bombardamentului, înfruntând riscurile cele mai mari ºi aducând preþioase informaþii.

Observator în escadrila 74 Bombardament ºi echipaj fotografic”;

3. Clasa a doua Bareta Crucea de Aur prin I.D.R. 539/20.02.1942 – „Sublocotenentului av.

rez. Tãnescu C. Vasile pentru cele 42 misiuni de rãzboiu executate, din cele mai grele. A

bombardat cu efecte nimicitoare coloanele motomecanizate inamice. A bombardat cu rezultate

foarte bune amplasamentele de artilerie ºi aglomerãri de trupe.”

În continuare, cum întâlnirea avea loc la 20 iulie, ziua Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, pr.

Vasile Valeriu Dumitrescu ne-a reamintit semnificaþiile acestei sãrbãtori creºtine.

Partea finalã a întâlnirii a fost rezervatã prezentãrii unei noi cãrþi de istorie, volumul al doilea

al lucrãrii monografice „Comuna Ciorogârla. Paºi prin timp...”, o realizare admirabilã a domnului

Niculae Stoica, vechi membru al Clubului ºi al colectivului de redacþie al revistei „Sud”, care a

primit aprecieri din partea celor prezenþi.

Au fost ºi alte intervenþii ºi comentarii în care au fost implicaþi toþi participanþii la aceastã

ediþie a Clubului de Istorie bolintinean: Constantin Bãrbuþã, Niculae Stoica, Marian Grigore,

Vasile Constantin, ªtefan Crudu, Erasmina Porojan, Mioara Mãnescu, Constantina Chiva,

Marin Ceauºu-Sterian, Cãlin Octavian, Gianina Mehedinþu, Tudor Þurlui (cu o prezenþã tonicã

la respectabila vârstã de 94 de ani!), Gabriela Dumitru, Milica Dan, Daniel Negescu, Nicolae

Ciubuc, Alexandra Man, Ciprian Necºuþu, Vasile Grigore.

Ediþia din septembrie a Clubului de Istorie va avea loc în ziua de 14 septembrie ºi sunt

propuse pentru desfãºurare trei locaþii absolut spectaculoase: Casa-atelier Gheorghe Iacob de

la Malu Spart, Conacul Drugãnescu de la Stoeneºti sau Conacul Djuvara de la Floreºti. În

oricare din ele vom reuºi sã organizãm întâlnirea, iubitorii de istorie sunt aºteptaþi sã se alãture

Clubului nostru pentru cã nu vor avea ce regreta.

La Academia Românã, 26 iunie 2019: George Apostoiu, acad. Rãzvan Theodorescu,
Nicolae Scurtu, Cristina Olteanu

Clubul de istorie
Marian GRIGORE

Mormântul aviatorului Marin Ghica Aviatorul Sile Tãnescu
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Douã personalitãþi de origine românã ºi
fabuloasa lor intersecþie cu oraºul Nisa

MERIDIANEMERIDIANEMERIDIANEMERIDIANEMERIDIANE

Capitala Coastei de Azur (Côte d’Azur), Nisa a atras

întodeauna numeroase personalitãþi graþie potenþialului ei turistic

dat de una dintre cele mai frumoase plaje ale Mediteranei, dar ºi

de efervescenþa economicã a urbei situatã între primele zece din

Franþa din punct de vedere al populaþiei. Pentru un om de afaceri

ºi un scriitor, ambii de origine românã, întâlnirea cu acest oraº

avea sã le schimbe radical destinul.

Henri Alexandru Negrescu s-a nãscut la Bucureºti în 1868

ca fiu al unui bãcan din zona perifericã a capitalei. Mânat de o

ambiþie ºi un talent remarcabil, atât în domeniul bucãtãriei, dar ºi

al gestiunii localului, sau cum s-ar zice astãzi al domeniului

ospitalitãþii, dupã o extrem de utilã ucenicie la renumita „Capºa”,

pleacã în jurul vârstei de 25 de ani la Paris. De aici, dupã diverse

munci în restaurante ºi hoteluri, atât în capitala Franþei, dar ºi în

cea a Belgiei, ajunge pe Riviera Francezã, mai întâi la Monaco ºi

în cele din urmã la Nisa, care devenise în acei ani antebelici o

destinaþie predilectã pentru bogata protipendadã rusã ºi francezã

ºi o luxoasã destinaþie pentru americani, italieni ºi nu numai.

Fãcându-ºi un nume în domeniul sãu ºi deþinând deja poziþia de

director al cazinoului municipal din oraº, Negrescu reuºeºte sã

atragã pe arhitectul olandez (naturalizat francez) Edouard Jean

Niermans ºi pe marele concesionar de autoturisme Pierre

Alexandre Darracq, multimilionar, într-o întreprindere ce se dorea

a fi numitã „cel mai luxos hotel din lume”. Lucru care se ºi

întâmplã pentru cã pe 4 ianuarie 1913, în prezenþa unui public

din care fãceau parte capete încoronate ºi notabilitãþi de prim

nivel politic, economic ºi artistic se deschidea „Hotel Negresco”.

Amplasat ideal pe faimoasa esplanadã

„Promenade des Anglais”, pe malul Baie

des Anges (Golful îngerilor), în vecinãtatea

Muzeului de Artã ºi dispunând de facilitãþi

în premierã la acel moment, hotelul a avut

un succes pe mãsurã, cu încasãri record.

Din acel moment numele lui Negrescu

devine o marcã a luxului în industria

hotelierã. Oaspeþii sunt pe mãsurã: Salvador

Dali, Ernerst Hemingway, Edith Piaff...

Din pãcate „la belle époque” a marelui

antreprenor român dureazã puþin. Odatã

cu începutul rãzboiului (pe durata primei

conflagraþii a fost transformat în zonã de

triaj sanitarã, aºa cum o sã se mai întâmple

ºi cu ocazia sângerosului atac terorist din

2016) ºi mai ales ulterior nu mai poate face

faþã datoriilor ºi este nevoit sã-l vândã unei

familii din Nisa. De altfel, Negrescu se

retrage ruinat la Paris unde moare la nici

52 ani. Ultimul descendent al familiei

cumpãrãtoare, doamna Jeanne Augier, a

decedat ºi ea chiar la începutul anului 2019,

superbul hotel fiind astãzi condus în

administraþie judiciarã de autoritãþile din

Nisa, deoarece este monument istoric,

galerie de artã gãzduind operele unor mari

pictori ºi sculptori, reuºind sã fie

independent  ºi nefãcând parte din niciun

lanþ hotelier, fiind evaluat astãzi la

aproximativ 350 milioane euro.

Povestea hotelului Negresco va continua la Nisa, ducând

mai departe amintirea românului care îi dã numele.

Panait Istrati s-a nãscut la Brãila în 1884 având origini

modeste. Este fiul nelegitim al unui comerciant grec (pe atunci

oraºul dunãrean având importante minoritãþi de origine turcã,

greacã, italinã, bulgarã ºi altele), iar mama spãlãtoreasã. Crescut

de bunicii din partea mamei practicã de mic diverse meserii ºi

presat de situaþia materialã mereu precarã schimbã des oraºele,

mai întâi în þarã apoi ºi în strãinãtate. În aceastã primã perioadã

este sincer atras de miºcãrile socialiste ºi se manifestã atât prin

organizarea de greve muncitoreºti, cât ºi publicistic, în revistele

Note franceze
Alex. CAZACU

de stânga ale epocii. Între timp învaþã franceza în Elveþia lucrând

ca zugrav ºi este admiratorul lui Romain Rolland cãruia îi ºi scrie

o scrisoare ce se întoarce la expeditor. La începutul anului 1921,

Panait Istrati se aflã la Nisa trãind din mici ocupaþii pasagere,

însã ce urmeazã începând cu data de 3 ianuarie concureazã, în

senzaþional, chiar romanele pe care însãºi Istrati le va scrie.

Copleºit de pauperitate, datorii, nemulþumiri de naturã

personalã, încearcã sã se sinucidã tãindu-ºi gâtul. Nu reuºeºte,

iar echipa medicalã care îl trateazã pe Istrati trimite scrisoarea

gãsitã în buzunarul pacientului cãtre marele romancier francez ºi

de aceastã datã Romain Rolland, editorialist la ziarul socialist

L’Humanité (deja laureat al premiului Nobel la acel moment), o

primeºte, o citeºte ºi îi rãspunde entuziast. Îl ajutã material (printre

altele îi trimite un aparat de fotografiat profesional pentru a se

putea întreþine), îl încurajeazã permanent sã scrie, dar mai ales îi

înlesneºte publicarea nuvelei Chira Chiralina, cãreia îi scrie prefaþa

numindu-l pe autor un Gorky al Balcanilor. Nuvela are un imens

succes, ca ºi celelalte scrieri ce vor

urma, toate aducând în lumea literarã

francezã a momentului (majoritatea

operei lui Istrati este scrisã în

francezã) un exotism al locurilor

dunãrene ºi al Brãilei natale, cu

oameni necãjiþi ºi lumea multietnicã

a straturilor inferioare propunând o

moralã a transformãrii în bine a

oricãrui om în ciuda condiþiei sale

sociale; transformându-l pe românul

vagabond Panait Istrati într-un foarte

citit scriitor.

Episodul Nisa, se poate afirma,

fãrã teama de a greºi, cã transformã

definitiv existenþa lui Istrati. Ulterior,

traiectul biografic îl va face sã mai

revinã o datã în acest oraº, în ultima

parte a vieþii, pentru a se trata de

tuberculozã. S-a scris mult ºi se va

mai scrie despre controversatele

opþiuni politice ale gazetarului Istrati,

care dupã douã vizite în URSS se

dezice complet (scriind o „spovedanie

pentru învinºi”) de tot ce lãudase cu

privire la societatea comunistã,

admiþând cã s-a înºelat, sfârºind, la

cincizeci de ani, prin a fi indezirabil

pentru scriitorii francezi de stânga.

Posteritatea însã va fi mult mai

generoasã cu el, numãrându-se astãzi

printre cei mai citiþi scriitori de origine românã, cu un public

extrem de numeros în spaþiul de limbã francezã (azi existã asociaþii

franceze ce se ocupã de opera lui), dar are, de asemenea, mulþi

cititori în Grecia ºi Turcia. Iar în cinstea lui Nisa organizeazã

activitãþi culturale, iar o micã stradã din oraº îi poartã numele

Atât Negrescu cât ºi Istrati sunt des evocaþi în capitala Coastei

de Azur, fãcând parte din patrimoniul unui oraº care se dovedeºte

a fi extrem de atent cu figurile importante pe care le-a gãzduit,

dincolo de notoria ºi perena sa ofertã turisticã.

Pe 12 iunie 2019 a fost dezvelitã în prestigiosul parc

Luxembourg, adicã parcul din mijlocul capitalei franceze,

cel în care se aflã Senatul, opera „GRATTE CIEL” a

sculptorului român Ernõ Bartha. Aceastã sculpturã modernã

se numãrã acum printre cele 106 care se aflã în parc, alãturi

de cele ale regilor ºi reginelor Franþei, ale artiºtilor ºi

scriitorilor Stendhal, Baudelaire sau Stefan Zweig.

„GRATTE CIEL”, care este realizatã din fân cu o

tehnicã strãveche, simbolizeazã atât tenacitatea ºi

dezvoltarea europeanã, cât ºi un exemplu de generare

ecologic utilizat într-un mediu urban. Sculptura exprimã

dorinþa de a trãi împreunã, de a cãuta soluþii comune

pentru aceastã lume în loc de a lãsa loc confruntãrii, iar

dezvelirea ei a fost ocazionatã de preºedinþia românã a

Consiliului UE ºi de desfãºurarea sezonului cultural

Franþa-România.

Trebuie amintit cã sculptura nu este prima care

reprezintã România în acest prestigios cadru, cãci tot

aici, din 2009 se afla sculptura „Femeie cu mere”,

aparþinând artistului de origine românã Jean Terzieff

(Bucureºti, 30 ianuarie 1894 – Paris, 22 ianuarie 1978),

care a creat aceastã operã cu ocazia expoziþiei

internaþionale din 1937.

Jean-Yves CONRAD

Sculptorul ERNÔ BARTHA ºi opera GRATTE CIEL (Zgârie-Nori)

în Jardin du Luxembourg, Paris

Sculptura „Gratte ciel”, Doina Marian,
director ICR la Paris, Erno Bartha ºi
membrii ambasadei Românei la Paris

 „Femeie cu mere”, a sculptorului de
origine românã Jean Terzieff

Alexandru Negrescu în 1921

Panait Istrati la Nisa, fotograf pe
Promenade des Anglais în 1921
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26.05.2019: S-a votat...

târgul
O zi tocmai bunã pentru târg. Cu

toate acestea, parcã nu era multã

lume ca pânã acum. Dar nici

controale, de niciun fel. Mi-am

amintit atunci cã azi avem votare

pentru europarlamentare. Ne-am pricopsit cu o campanie

agresivã ºi insipidã. Fluturaºi coloraþi plini de promisiuni

care nu-ºi au rostul acum, dovedesc ipocrizie ºi

desconsiderare pentru cetãþenii care nu mai sunt chiar

proºti, cum încã sunt percepuþi, din pãcate. Aºa cã

apetitul pentru vot este relativ scãzut. ªi, pentru cã putem

alege, alegem târgul care ne oferã atâtea. Încã se vând

rãsaduri de primãvarã. Au apãrut cartofii noi (5 lei/kg) la

concurenþã cu cei vechi (2,5 lei/kg). Evident cã cei noi –

în plase mari – sunt turceºti ºi vizibil de calitate

inferioarã. Zarzavaturi din belºug, proaspete ºi ieftine.

Încã multe mere de Voineºti prea

frumoase ºi convenabile (1,5-2 lei/kg).

Cireºe scumpe, care de asemenea nu

sunt autohtone ºi în plus plimbate prin

toate târgurile. Cu nepotul Vlad

bolintineanu de mânã am fost nevoit

sã cumpãr pui de gãinã. La 11-12 lei/

buc., meritã sã-i creºtem, scãpaþi de

griji fiind. Durdulia spoitoreasã

Didina, specializatã în cerºetorie

agresivã, nemulþumitã de „încasãri”,

se adresa tuturor: „Nimic nu luaþi cu

voi. Piºa-m-aº pe voi, calicilor!” Ce

sã-i fac, dãdusem mutei obolul zilei.

Am uitat sã-i spun sã se ducã la votare,

pentru un viitor mai bun (ajutor social

permanent ºi fãrã muncã) ºi mici gratis.

Haideþi, totuºi, la votare, orice ºi pe

oricine aþi vota!

Luni, 27.05.2019, ora 8:30:

Mangalizare
Am mai spus cã Bolintinul din Vale

a ajuns mare platou de filmare, de data

aceasta pentru un serial TV. Mã

surprinde însã comportamentul

oamenilor de pe stradã, care nu par

curioºi din cale-afarã ºi nici surprinºi,

considerând cã scenele ce se filmeazã

fac parte din viaþa realã, cotidianã. În

faþa Poliþiei „Mangaliþa” (sediul

Policlinicii) se filma o astfel de scenã. O maºinã a Poliþiei

staþiona în faþã ca decor (afectând cred vreo posibilã

intervenþie la un eventual eveniment real). Trecând

întâmplãtor la acea orã pe Republicii, am încetinit pentru

cã circulaþia se fãcea cu dificultate. Nela Pasiune era

prezentã într-o scenã de furt stradal (de obicei ea vinde

flori de grãdinã în chite ºi zarzavaturi în piaþa centralã).

A fost remarcatã la „casting” ca valabilã pentru rolul de

pãgubitã de un june hoþ mãsliniu chiar în faþa Poliþiei

Mangaliþa (cã de, ce nu se furã în Mangaliþa!). Sigur cã

în film, ca ºi în realitate, hoþul este eliberat ca fiind minor.

Nela, pentru 50 lei, joacã realist, cu plãcerea debutantului

într-un film care, dupã ea, se numeºte „Caracatiþa” (ca sã

vezi!). Mai bine ar fi zis „Caracratiþa”, cum spunea Petre

Acordeonistu’ când striga darurile pentru soacra mare la

nunþi. Poliþia asista apaticã (la propriu) dupã o noapte

nedormitã de muzica super-tare (135 dB, pe puþin!) la o

nuntã în spoitori la care se adaugã oboseala dupã alegeri

(toatã administraþia adormitã). Deci, Bolintinul este un

izvor nesecat de scenarii haioase de care suntem ºi vom

fi mândri?! Aºtept filmãri în târg care este fabulos ca

idei pentru scenariºti, iar decorul este ideal, cu figuri ºi

figuranþi vii, cu personaje pitoreºti, ca de exemplu Didi,

cu o salbã de cocoºei (de recuzitã) la gât ºi cu traista de

rafie în spinare. Pentru cã s-a filmat toatã primãvara, am

fost martor, fãrã sã-mi propun, la multe scene. Dintre

acestea, una mi s-a pãrut foarte tare: „Zilele Mangaliþei,

mai 2019”. Într-un decor de bâlci (filmãrile s-au fãcut în

pãrculeþul copiilor), cu o scenã înaltã pe care se afla un

tron mare, regal, pentru mai marele aºezãrii, mãrginit de

însemne heraldice pe mãsurã (cap de mangaliþã cu colþi

uriaºi de vier) se desfãºura un târg-bâlci cu diverse: vatã

de zahãr colorat, grãtare cu mici (mici mici de Mangaliþa

ºi mici mari de Mangaliþa!), bere la dozator etc. La coadã

la mici (adevãraþi) stãteau protagoniºti bine aleºi: primul

servit era Vali Manolache, care a plãtit cu cardul (?!),

apoi urmau Tanþa Posmogita, Leta Balon Trompeta, Kape

Misteriosul, Cristel Carmolistu ºi Katy Drujbista, dulce

ca zahãrul, îmbrãcatã ca o vulpiþã din poveºtile pentru

adormit copiii ºi moºii. Ar fi multe de spus, dar mã opresc

cu dezvãluirile ºi vã invit sã vedeþi serialul, de mare succes

probabil, în curând la Antene.

16.06.2019: Rusalii cu cãluºari
De Rusalii (cãldurã mare) avem iar cãluºari în târg. O

ceatã completã, îmbrãcatã corespunzãtor, cu lãutari

maronii de vatrã, a strãbãtut târgul îndreptându-se spre

casele mari din cartierul spoitorilor, care-i primesc pentru

fãloºenie. Ar fi fost frumos sã joace în centrul

Bolintinului, în faþa bisericii, spre neuitarea tradiþiilor.

Dar staful Primãriei în jurul d-lui L.Z. se delecta cu mici

ºi bere rece la botul calului, sub umbrelele grãtaragiilor,

dregându-se (încã) dupã marea nuntã de politicieni de

vineri noaptea. Trebuie sã menþionez cã ieri, de ziua

tuturor sfinþilor ºi a Marelui Eminescu, s-a lansat cu mare

fast la Bolintin Vale impunãtoarea lucrare

„Metamorfozele unei comunitãþi” la care a asistat un

numeros public local, personalitãþi, colaboratori ai

revistei „Sud”, dar deloc cei pe care-i ºtim noi. Un mânz

înþãrcat, pe nume Samir (!), sta în soare lângã mama lui

în timp ce stãpânul spoitor înfuleca mici ºi bea bere.

Vânzãtorii, obosiþi de nesomn ºi toropiþi de cãldurã (azi

se anunþã caniculã cca. 37 grade C ºi ITU > 80%) aºteptau

blazaþi cumpãrãtorii. Multe fiare. M-a ademenit unul cu

un cuþit cerând 20 lei pe el ºi în final am luat tot setul de

3 buc. cu 25 lei. Afacere, nu-i aºa? Legume de sezon

peste tot: castraveþi cu 2,5 lei/kg, roºii 4 lei/kg (3,5 pentru

supã-ciorbã). Cartofii la preþ corect: 1,5 lei/kg, aparent

frumoºi, deºi printre ei erau unii stricaþi de ploile multe

din aceastã primãvarã, care continuã alternând cu

cãldurile mari. Totuºi, se anunþã o recoltã foarte mare la

cereale ºi floarea soarelui. Sã fie! Fructe scumpe (cireºe

ºi cãpºuni de import plimbate prin alte târguri ºi sortate

continuu), ba încã ºi mere din toamna trecutã cu max. 2

lei/kg. O alegere mai bunã, de n-ar fi pofta pentru

trufandale de sezon.

7.07.2019: Foaie verde matostat/ Bolintinu-i

bombardat
O indispoziþie trecãtoare m-a urmãrit toatã dimineaþa.

Posibil sã fie de vinã cãldura tropicalã a nopþii care

continuã azi cu temperaturi anunþate de 35 grade C. Chiar

ºi fãrã mine (am lipsit motivat duminica trecutã) târgul

îºi vede de ale lui. Aceleaºi personaje, cu urmele

nesomnului, aceeaºi marfã de sezon, mai proaspãtã la

producãtori ºi mai trecutã, veºtedã, storcitã ºi

supraîncãlzitã la intermediarii care sunt majoritari. Preþuri

bune de sezon plin. Roºii cu 2,5-4 lei/kg (chiar 1,5 lei/

Mersul
târgului

Stefan
Crudu
,

kg pentru bulion, fãrã pretenþii de calitate), ardei gras ºi

capia roºu (4 ºi respectiv 6 lei/kg), vinete 4 lei/kg,

verdeþuri proaspete, varza 1 leu/kg. Slab reprezentate

fructele verii. Câteva caise cu 4 lei/kg ºi chiar cireºe ºi

viºine cu 10 lei/kg. Evident nu din livezile noastre, ci

din en-gros, tratate, ca sã nu se strice prea repede. Fructele

noastre din pomii de lângã casã, deºi sunt multe în acest

an, nu are cine sã le culeagã, cad pe jos ºi se stricã,

nemaifiind interesante nici pentru þuicã. Atitudine

aparent ciudatã, explicabilã pentru cã cei în vârstã nu

mai pot, iar copiii nu mai servesc o muncã pe care o

considerã inutilã, având ca preocupare doar distracþia.

ªi nu e bine deloc. Paradoxal, foarte mulþi pepeni verzi

ºi mai puþini galbeni se gãsesc în multe locuri din târg:

1,5 lei/kg ºi respectiv 4 lei/kg. Lumea cumpãrã. În mod

normal nu e sezonul lor, iar calitatea nu meritã banii. Ne

pãcãlim, de poftã! Lactatele expuse direct la soare au

intrat în fermentaþie. Am cumpãrat o sticlã cu lapte dulce

garantat de vânzãtoare ºi acasã s-a dovedit

necorespunzãtor. Pe tarabe erau încã rãsaduri de praz,

varzã de toamnã ºi chiar de tomate pentru seria a doua în

solarii. Toate ar fi bune, exceptând starea drumurilor din

toatã localitatea noastrã. Parc-ar fi bombardate, nu de

americani sau ruºi, ci de „extratereºtri” supãraþi pe

bolintineni ºi pe toþi cei care tranziteazã Bolintinul din

Vale. Ce pãcate am fãcut? Cã de votat, i-am ºtampilat pe

cei mai buni în promisiuni!

N.B. La ora târgului, 10:00, s-a

stins din viaþã cel cunoscut

tuturor sub porecla de Arac (71

ani). Un om fãrã noroc, aºa cum se

lamenta când era (cam des) sub

influenþa „coneacului”. ªi avea

dreptate, jucase timp de 50 de ani

la Loto aceleaºi numere ºi nu

câºtigase încã. Sâmbãta, ar fi spus

cã o sã câºtige când va muri.

Prietenii de pahar, invidioºi

pentru moartea lui fulgerãtoare ºi

izbãvitoare, spun cã jucase chiar

sâmbãtã ºi cã s-ar fi putut întâmpla

previziunea. Dar unde-i biletul,

cãci în graba de a scãpa de el (trãia

singur), rudele îndepãrtate nu s-

au gândit. L-o fi luat cu el în

groapã? Singura soluþie:

deshumarea! Unde eºti,

Caragiale, cu loturile tale?

14.07.2019: Mândra mea

cu negi pe spate/ Te iubesc

de nu se poate!/ Te-aº iubi,

cum vrei, pe luncã,/ Dar...

þânþarii mã mãnâncã!
Am ales acest titlu influenþat de

folclorul nou mangalizat ca sã arãt drama grãdinarului

care, în aceastã varã, are de ales între oferta practic de

nerefuzat a iubitei sale ºi pericolul de nesuportat al

þânþarilor, care nu-l poate convinge nici la rãspunsul

acesteia: „ªi pe mine mã mãnâncã!”. Toþi suferim din

plin de înþepãturile acestei insecte cu apucãturi

canibalice. Discutând cu o bulgãroaicã din Bãleni, mi-a

spus cã s-a înfãºurat toatã cu eºarfe, ca arãboaicele, ca sã

poatã culege legumele ºi zarzavaturile din grãdinã. Am

simþit ºi eu, ca ºi dvs., pe piele, aceste „injecþii” dureroase

chiar când udam grãdina sau culegeam fructele. Calvar!

Este urmarea ploilor abundente din primãvarã ºi a

canalizãrii stradale betonate cu denivelãri, unde se

menþine apa, condiþii prielnice înmulþirii acestei insecte.

O ploaie sâcâitoare de scurtã duratã a început la ora 9:00,

alungând cumpãrãtorii ºi apoi vânzãtorii luaþi prin

surprindere. Am alergat printre tarabe ca sã cumpãr ce-

mi trebuia. Credeam cã preþurile vor scãdea, dar m-am

înºelat. Destul de mari în vârf de sezon: roºiile 3-4,5 lei/

kg, vinetele 3-4 lei/kg, capia roºu 5-6 lei/kg, ardeiul

gras încreþit ca armonica 4,5 lei/kg, ceapa 4 lei/kg,

castraveþi 2-5 lei/kg. Pepenii roºii 1,5 lei/kg peste tot,

iar cei galbeni 2-3 lei/kg. Cartofii foarte convenabili cu

1,3-1,5 lei/kg (faþã de Mega-uri unde depãºesc 3,5 lei/

kg ºi astfel umflã statisticile preþurilor la nivel naþional).

Ceva rãsaduri, destul de scumpe, de roºii, vinete, varzã,

castraveþi ºi dovlecei la alveole cu 0,4-1 lei/buc. pentru

solarii, recolta a doua. La carne ºi brânzeturi a fost control

ºi zona goalã. Echipele sar însã ca lãcustele peste cei

care au imunitate plãtitã nu ºtiu cum. Acumulãri mici de

nemulþumiri care vor duce la surprize mari într-un viitor

nu prea îndepãrtat.

Zilele „Mangaliþa” filmate la Bolintin



3131313131

Revista “SUD” recomandã autorilor
sudiºti ºi din alte pãrþi de þarã Editura #
RAWEX COMS, Bucureºti, pentru
publicarea unor volume de poezie, prozã,
teatru, eseu etc.

Indiferent de tiraj, pentru debutanþi se
oferã o reducere de 10%; pentru autorii
publicaþi reducerea este de 5%.

Editor: Raluca Tudor
Telefon editurã: 0720 773209
Consilier editorial: Vasile Grigorescu
Telefon revista “SUD”: 0786 455702

Revista poate fi procuratã, în Bucureºti: de

la chioºcul de presã din Piaþa Romanã (La

Coloane) ºi de la sediul Editurii RAWEX

COMS (Calea Griviþei, nr. 403, Bl. R, sector

1); în Bolintin Vale: de la Librãria Traian

Chiva ºi de la sediul redacþiei.

Cãrþile se primesc pe adresa redacþiei (str.

Partizani, nr. 41A, Bolintin Vale, Giurgiu), iar

manuscrisele pe adresa de e-mail:

revistasud@yahoo.com.

Litere, anul XX, nr. 5-6 (230-231), mai-iunie 2019,

revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor

Târgoviºteni. Director Tudor Cristea; Redactor ºef

Mihai Stan.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul IX, nr. 6-7 (93-

94), iunie-iulie 2019. Director Coman ªova; Redactor

ºef Florentin Popescu.

Actualitatea literarã, anul X, nr. 92, mai 2019;

nr. 93, iunie 2019, revistã a Unirii Scriitorilor din

România editatã de Societatea Culturalã Lugojpress.

Director Nicolae Silade; Redactor ºef Remus V.

Giorgioni.

Caligraf, anul XIX, nr. 204, mai 2019; nr. 205,

iunie 2019; nr. 206, iulie 2019, revistã editatã de

Centrul Cultural Teleorman. Redactor ºef  Florea

Burtan; secretar general de redacþie Stan V. Cristea.

Mozaicul, serie nouã, anul XXII, nr. 6 (248), 2019,

revistã de culturã editatã de AIUS Printed. Director

Nicolae Marinescu; Redactor ºef Petriºor Militaru.

Ramuri, nr. 5 (1235), 2019, revistã a Uniunii

Scriitorilor din România. Redactor ºef Gabriel

Coºoveanu; Redactor ºef adjunct Gabriela Gheorghiºor.

Pro Saeculum, anul XVIII, nr. 3-4 (135-136), 15

aprilie – 1 iunie 2019, revistã de culturã, literaturã ºi

artã editatã de Centrul Cultural Vrancea. Director

executiv Nina Deºliu; Redactor ºef Rodica Lãzãrescu.

Bucovina literarã, anul XXIX, nr. 9-10 (331-332),

septembrie-octombrie 2018; nr. 11-12 (333-334),

noiembrie-decembrie 2018, revistã editatã de

Societatea Scriitorilor Bucovineni. Director Carmen

Viorica Steiciuc; Redacþor ºef Alexandru Ovidiu

Vintilã.

Mãrturii culturale, anul IV, nr. 1 (13), ianuarie-

martie 2019, revistã trimestrialã de culturã. Director

fondator Aurel Pop; Redactor ºef Viorel Câmpean.

Arena literarã, anul 4, nr. 13, aprilie-iunie 2019.

Director onorific Ion Dodu Bãlan; Director R.N.

Carpen; Redactor ºef Aureliu Goci.
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Florian Banu, Mihai Caraman: un spion român în Rãzboiul Rece, prefaþã de Ion Cristoiu, postfaþã

de G-ral bg. (r) Gheorghe Dragomir, Bucureºti, Editura Corint Books, 2019. „O carte pe cât de

necesarã, pe atât de aºteptatã! Mesajul ei poate fi sintetizat într-o singurã propoziþie: Sã nu ne uitãm

eroii! Titlul cãrþii, Mihai Caraman – un spion român în Rãzboiul Rece, având drept autor pe un

pasionat istoric al serviciilor secrete, domnul Florian Banu, este sugestiv ºi ne propune o rememorare

a etapelor uneia dintre cele mai rãsunãtoare acþiuni de spionaj ale secolului XX, realizatã de o echipã

de spioni români conduºi de Mihai Caraman. Timp de un deceniu, reþeaua condusã de cel supranumit,

pe bunã dreptate, maestrul Caraman, a accesat cele mai bine pãzite secrete ale NATO, în folosul

menþinerii pãcii ºi echilibrului geopolitic ºi geostrategic al celor douã blocuri militare: NATO ºi Tratatul

de la Varºovia.” (G-ral bg.r. Gheorghe Dragomir)

Alexandru  Cazacu, Mesaje pentru Iulia, Braºov, Editura Libris Editorial, 2019. „Într-o atmosferã

în care protagoniºtii dialogului se cunosc mult prea bine, încât mesajele lor sunt punctate într-un limbaj

telegrafic, desfãºurat la graniþã cu tãcerea, poetul încearcã sã transforme rutina de care e cuprins omul

de astãzi într-o cununã a poeziei. Poetul pare a ne spune ca poezia e pur ºi simplu ceea ce ni se întâmplã

acum ºi aici.” (Grigore Chiper)

Marin I. Predescu, Confesiunile unui þârcovnic: jurnal de rãzboi 1916-1918, ediþie îngrijitã de

Dan Gîju, Bucureºti, Editura Favorit, 2019. „Rãzboiul þârcovnicului Marin I. Predescu este cu atât mai

valabil cu cât este prins în condeiul unui profesionist, ziarist important la vremea lui. Deºi scrisã în fugã

ºi redusã ca dimensiune, avem de-a face cu o carte mare, una cum nu credeam sã se fi scris în legãturã

cu participarea noastrã, a românilor, la Primul Rãzboi Mondial. O dramã tratatã în registru grav, dar

în esenþã ironic ºi autoironic, totodatã cât se poate de sincerã. Cartea unui oltean autentic.” (Dan Gîju)

Nicolae Dan Fruntelatã, Cursa de fluturi, Bucureºti, Editura UZP, 2019. În aceastã carte-antologie

se adunã un jurnal de gazetar dinainte ºi de dupã marea revoluþie capitalistã din decembrie 1989, cea

care democraþie multã ne-a adus ºi a înlocuit dictatura proletariatului cu vesela dictaturã a

lumpenburgheziei, acest jurnal fiind un parcurs al vieþii mele de gazetar (gazetar comunist, cã altfel nu

prea exista atunci, deºi colegi de generaþie se bat cu tot felul de cãrãmizi în pieptul lor de dizident ºi

anticomunist), al tinereþii mele cu toate ale sale.

Vasile Szolga, Decedat, nu e cazul, Bucureºti, Editura Rawex Coms, 2019. Va fi deci, o poveste a

unui tânãr care a trecut prin acea perioadã a vieþii purtând în bagaje unele din consecinþele vremurilor

în care a trãit ºi care au pus unele pecete, pentru totdeauna, pe întreaga lui viaþã, unele mai rele, altele

mai bune.

Florentin Popescu, Noi epigrame cu materialul clientului, Bucureºti, Editura Detectiv Literar, 2019.

Pe lumea asta plinã de erori/ Sunt fel de fel de autori/ Ce scriu cu toþii pe-ntrecute/ Vrute ºi nevrute,/ Eu

unul, mai modest, mã mulþumesc/ Cu epigrame frunþi sã descreþesc.

Geo Cãlugãru, Cartea vieþii mele, Bucureºti, Editura Paul Editions, 2019. Mi-e greu sã-mi imaginez

cum gândesc alþii, însã eu sunt convins cã într-o lume devastatã de patimi, a dãrui puþinã mângâiere

celor care au nevoie de ea ºi cei care iºi pun atâta speranþã în cuvântul care zideºte, scriitorii, fãrã

îndoialã, au nevoie de ea...

Reviste primite la redacþie

Niculae Stoica, Comuna Ciorogârla, paºi prin timp..., vol. 2, Bucureºti, Editura RawexComs, 2018.

Prezentarea geografiei, a componentei structurale ºi a subordonãrii administrative, a terminologiei ºi a

toponimelor, a celorlalte aspecte economico-sociale se impuneau de la sine. Pentru ca aceastã comunã

numitã Ciorogârla este produsul proceselor socio-politice ce s-au derulat de-a lungul timpului, mai ales

începând cu anul 1864, când au fost iniþiate ºi adoptate o serie de acte normative de mare valoare pentru

modernizarea Principatelor Române Unite.

Marin Cristian, Povestiri vlãscene, Bucureºti, Editura Arefeana, 2018. „Cele trei texte din acest

volum, deºi inegale ca valoare artisticã ºi întindere, traseazã treptele împlinirii lui Marin Cristian ca

scriitor cu un dezvoltat simþ al realului, cu talent ºi umor, pentru o analizã atentã a tainelor sufletelor

omeneºti. Îi urez deplin succes pe mai departe ºi îmi exprim convingerea cã drumul sãu literar ascendent

va di eficient ºi de duratã. (Ion C. ªtefan)
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Solutions, Iaºi

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, pentru

cã la sfârºitul lunii august în calendarele noastre este trecutã

sãrbãtoarea Tãierea Capului Sfântului Ioan Botezãtorul, vã rog

sã ne vorbiþi despre acest mare sfânt, Ioan Botezãtorul.

Înaltpreasfinþitul Ioan: Ziua Tãierii Capului Sfântului Ioan

Botezãtorul este una dintre cele mai triste zile care au fost în

istorie; dupã ea n-a mai fost alta decât atunci când s-a întunecat

soarele, când pe Golgota a fost rãstignit Mântuitorul nostru Iisus

Hristos.

Sfântul Ioan Botezãtorul a fost fiul

rugãciunii preotului Zaharia ºi a sfintei

sale soþii Elisabeta, care s-au rugat lui

Dumnezeu sã le dea ºi lor un fiu

moºtenitor ºi un fiu pentru bucuria

Cerului.

Ce sunt oamenii? Oamenii sunt florile

de busuioc pe care le seamãnã

Dumnezeu pe pãmânt ºi apoi rând pe

rând, pe cea mai frumoasã floare, în zori

de zi, Dumnezeu o rãsãdeºte de pe pãmânt

în Rai. Sã rânduiascã Dumnezeu ca, încet-

încet, dupã bunã vreme ºi dupã bunã

rânduialã, sã ne rãsãdeascã Dumnezeu

pe toþi în Rai, acolo unde sunt strãmoºii

noºtri, alãturi de sfinþi, de Maica

Domnului ºi de Sfântul Ioan Botezãtorul.

Spuneam cã Sfântul Ioan Botezãtorul

s-a nãscut într-o familie preoþeascã. De

la tatãl sãu, Sfântul Zaharia, a învãþat toatã

legea Vechiului Testament. Eu cred, dupã

cuvintele care ne-au rãmas din predicile

Sfântului Ioan Botezãtorul, cã el aproape ºtia pe de rost tot ce se

scrisese pânã atunci de profetul Zaharia, de Daniel, de Iezechiel,

ºi de Amos, ºi de Maleahi, pe toate le ºtia din casa pãrinteascã.

Dumnezeu sã ajute cititorilor ca sã poatã insufla în inimile

copiilor lor duhul Evangheliei lui Hristos. Spuneam cã Sfântul

Ioan Botezãtorul a fost ultimul profet al Vechiului Testament,

însã a fost cu totul un profet special. Toþi ceilalþi profeþi pânã la

Sfântul Ioan Botezãtorul foloseau verbul „a veni” la viitor ºi

spuneau „va veni”, „va fi timpul”, „va veni Mesia”. Este pentru

prima datã în istoria omenirii când profetul Ioan foloseºte verbul

„a veni” la prezent: „vine” sau „iatã-L”. El Îl aratã lumii pe

Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

La botez, în Iordan, Ioan a fost cel mai apropiat om de Sfânta

Treime Dumnezeu. Nu pot sã-mi dau seama cum cercul acela de

foc, de heruvimi ºi serafimi, care se rotesc în jurul tronului Sfântei

Treime-Dumnezeu, nu ºtiu cât poate sã se apropie de puterea

Preasfintei Treimi, dar ºtiu cã Sfântul Ioan Botezãtorul a atins cu

mâna sa pe Unul din Sfânta Treime-Dumnezeu, pe Mântuitorul

nostru Iisus Hristos, pe care doar Maica Domnului l-a mai purtat

pe braþele ei sfinte ºi binecuvântate. Nimeni n-a fost atât de aproape

de Dumnezeu cât Maica Domnului ºi Sfântul Ioan Botezãtorul.

L.C. Vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte, sã ne spuneþi câteva

cuvinte despre activitatea de duhovnic a Sfântului Ioan

Botezãtorul.

Îps. Ioan:  Sfântul Ioan Botezãtorul a fost numit în vremea lui

duhovnicul de la Iordan. Dupã ce pãrinþii, unul câte unul, au fost

chemaþi la Dumnezeu, el s-a retras pe malul Iordanului, ducând

cu sine credinþa în Dumnezeu, cele învãþate de la tatãl ºi de la

maica sa. Acolo a trãit ca un pustnic ºi duhovnic cunoscut în

istoria vieþii noastre creºtine. Ne spun sfintele scripturi cã veneau

oameni la el din toate pãrþile, coborau Ierusalimul unde era templul

unic al poporului Israel, sã-i cearã sfat.

Oamenii îºi dãdeau seama cã ceva nu este în regulã. Se întâmplã

ceva cu credinþa lor. Era prea mult formalism. Însuºi Dumnezeu,

prin profetul Isaia, spune: „m-am sãturat de jertfele voastre”.

Dumnezeu nu mai voia jertfe viþei puºi pe altar ºi arºi. Dumnezeu

voia mai mult. Voia inimilor noastre, inimile oamenilor. ªi atunci

aceºti oameni coborau sã-i cearã cuvânt de folos, ce sã facã ca sã

dobândeascã Împãrãþia lui Dumnezeu. ªi îºi mãrturiseau pãcatele,

apoi îi afunda în apa limpede ºi repede a Iordanului, ca semn de

curãþire. Astãzi ºi frãþiile voastre când mergeþi la duhovnic, puneþi

epitrafirul peste frãþiile voastre, semn cã treceþi prin Iordan ºi ne

spãlãm de pãcatele pe care le-am fãcut.

Doamne, fie-þi milã de noi ºi iartã-ne, pentru cã nu puþin

pãcãtuirãm în viaþa aceasta!

Aflãm din contextul Sfintelor Evanghelii cã nu veneau la el

doar oameni simpli, ci din toate categoriile sociale. Predica lui

are un profund caracter social, adresându-se ostaºilor, vameºilor,

tuturor celor ce aveau anumite demnitãþi

în vremea aceea.

În vremea aceea, era rege în Israel,

Galileea ºi Pereia, un anume rege care

poartã numele Irod. Acest Irod se numea

Irod Antipa. El era fiul lui Irod cel Mare.

A domnit peste Israel între anii 4 î.H. –

39 d. H. Vã aduceþi aminte cum tatãl

sãu, Irod cel Mare a cãutat, dupã venirea

magilor, sã taie toþi pruncii din

Ierusalim ºi din jurul lui, mai mici de

doi ani, pentru cã primise veste de la

magi cã s-a nãscut Cel care va domni

veºnic peste scaunul lui David. ªtiþi cum

au pornit ostaºii ºi au tãiat sute ºi sute

de copilaºi nevinovaþi. Au rãmas mame

îndurerate, taþi plângând,

neastâmpãrându-ºi durerea, vãzând cã

îþi intrã un ostaº în casã cu o sabie,

smulge pruncul din braþele mamei sale

ºi-l sfâºie.

O! câtã durere! Numai mamele

noastre pot sã înþeleagã ºi ele puþin din durerea unei mame care

îºi pierde un fiu sau o fiicã.

L.C.: ªtim, Înaltpreasfinþite Pãrinte, cã pruncul Ioan a scãpat

de sabia lui Irod cel Mare.

Îps. Ioan:  Ce n-a putut face tatãl, Irod cel Mare, a fãcut fiul

sãu, Irod Antipa. Iatã cã pruncul Ioan Botezãtorul, de acum în

vârstã de 32 de ani, n-a mai scãpat de sabia fiului lui Irod cel

Mare. Timp de treizeci de ani l-a urmãrit sabia pe Sfântul Ioan

Botezãtorul. Treizeci de ani sã ai o sabie deasupra capului tãu nu

este uºor. Noi spunem cã avem o cruce, cã purtãm o cruce.

Crucea duce la mântuire, la izbãvire. Dar iatã cã Sfântul Ioan

Botezãtorul n-a purtat o cruce pe umãrul sãu, ci a purtat o sabie

care, într-o zi, a cãzut peste grumazul sãu.

Vãzând fãrãdelegea regelui care luase pe soþia fratelui sãu

Filip, pe Irodiada, ºi pe fiica ei, Salomeea, aducându-le în palatul

lui, Sfântul Ioan Botezãtorul i-a spus cã nu se cade sã trãiascã cu

soþia fratelui sãu. Auzind Irodiada mustrarea fãcutã de pustnicul

de la Iordan, a zis întru sine: „Am sã scot eu sabia din teacã!”. ªi

într-o zi, regele îºi sãrbãtorea ziua de naºtere, ºtiþi bine cum a

jucat nebuneºte fiica ei. La plãcerea regelui care a spus cã-i dã

pânã la jumãtate din regatul sãu, ºtiþi cum mama, Irodiada, i-a

spus fiicei sã cearã capul Sfântului Ioan Botezãtorul. Atunci s-a

întunecat pentru o clipã þara lui Israel, s-a întunecat ºi regele.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, când aþi fost superiorul

Aºezãmintelor Româneºti de la Ierusalim aþi avut prilejul de a

vizita locuri sfinte legate de viaþa Sfântului Ioan Botezãtorul?

Îps. Ioan: Când eram la Ierusalim, cred cã prin harul lui

Dumnezeu ºi a iubirii Sfântului Ioan cãruia m-a încredinþat maica

mea din pruncie, am ajuns ºi eu la locul numit Machaerus, unde

era palatul regelui. S-au descoperit ruinele acestui palat ºi am

vãzut sala/încãperea în care a jucat nebuneºte tânãra fiicã a

Irodiadei, Salomeea. Mai jos era temniþa unde era întemniþat

Sfântul Ioan Botezãtorul. Am pãºit ºi am vãrsat o lacrimã, ºtiind

cã atunci au plâns ºi îngerii lui Dumnezeu în cer, când i s-a tãiat

capul Sfântului Ioan Botezãtorul.

De la templul din Ierusalim, n-a luat nimeni nicio atitudine,

nici când regele pãcãtuia, nici când i s-a tãiat capul Sfântului Ioan

Botezãtorul. N-avem nicio consemnare, nici din partea preoþilor

de la templu, nici din partea laicilor în vreo cronicã. N-au zis

nimic de frica regelui.

ªtiþi cã pe 6 ianuarie prãznuim Botezul Domnului nostru Iisus

Hristos în Iordan de la Ioan. Pe 29 august, prãznuim Tãierea

Capului Sfântului Ioan Botezãtorul. Aºa scrie în calendarele

noastre, aºa este în tradiþia noastrã ortodoxã ºi bisericeascã, însã

eu, dacã îngãduiþi, aº zice cã în 29 august prãznuim ºi botezul în

sânge al Sfântului Ioan Botezãtorul. Pe el nimeni nu l-a botezat

în Iordan, dar în 29 august el s-a botezat în sângele sãu.

L.C.: Foarte interesantã ºi ineditã afirmaþie, Înaltpreasfinþite

Pãrinte, dar explicabliã.

Îps. Ioan: De la acest botez al sângelui, vom vedea în decursul

istoriei atâþia martiri dintre care unii nici n-au fost încã creºtini

botezaþi, erau catehumeni, începuserã sã înveþe învãþãtura creºtinã

ºi-au fost prinºi ºi uciºi de prigonitori. Biserica noastrã ne spune

cã ºi aceºtia s-au botezat în sângele lor.

Iatã cum a fost botezat Sfântul Ioan Botezãtorul în sângele

sãu! Vestea a ajuns la ucenicii Mântuitorului ºi la Mântuitor ºi

ºtim din Sfintele Scripturi cã Mântuitorul încet-încet a urcat în

Galileea. Iatã în vremea aceea i s-a tãiat capul Sfântului Ioan

Botezãtorul. În vremurile noastre oare ce se taie? Ce tãiem noi

astãzi? Întâi am început sã tãiem poruncile lui Dumnezeu. Fiecare

dintre noi purtam o sabie ºi primul lucru pe care îl facem tãiem

poruncile lui Dumnezeu, adicã nu le mai þinem, nu le mai

respectãm. Asta este echivalent cu tãierea poruncilor lui

Dumnezeu. Ce mai tãiem noi astãzi? Din nefericire de la ora

ºapte din dimineaþa aceasta, pânã la ora actualã, dulcea noastrã

Românie a fost iarãºi însângeratã. De azi dimineaþã pânã acum au

fost uciºi douã sute de copii de cãtre mamele lor ºi încã este ora

amiezii, pânã spre apusul soarelui, din nefericire, încã peste o

sutã de copii.

Doamne, opreºte însângerarea neamului nostru românesc,

cãci pierim ca popor, ca neam, aici, în aceastã þarã binecuvântatã

de Dumnezeu, aºternutã la poalele Carpaþilor!

Mã adresez mamelor ºi pãrinþilor ca sã le spun sã bage sabia în

teacã ºi sã nu se mai lupte cu neamul nostru românesc! Nu mai

luptaþi cu þara! Nu mai luptaþi cu ceea ce este viaþa acestei þãri!

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, la finalul unui cuvânt

de învãþãturã, de sãrbãtoarea Tãierii Capului Sfântului Ioan

Bãtezãtorul, þinut la sfânta Mânãstire Fãgeþel (Harghita), aflatã

în apropierea râului Trotuº, aþi realizat o legãturã cu luptele

grozave duse pe acele meleguri în Primul ºi în al Doilea Rãzboi

Mondial.

Îps. Ioan: Desigur, cititorii ºtiu de la pãrinþi sau din alte

surse, cât de însângerat a fost Trotuºul în urmã cu o sutã de ani ºi

mai aproape apoi. Au pierit, pe acest râu, copii, feciori, nu

sfârtecaþi, nu tãiaþi de mamele lor ci de obuze ºi de gloanþe. Dacã

vã aflaþi la acea mânãstire, vã îndemn sã vã duceþi pe culmea

muntelui de acolo, sã vedeþi cã ºi acum se pãstreazã tranºeele de

unde a curs foc ºi, pe râu, sânge. De acolo curgea foc, pe acea

vale. Aþi auzit de cele petrecute la Mãrãºeºti, Mãrãºti ºi la Oituz.

Au spus fraþii noºtri atunci: „Pe aici nu se trece”, însã pe valea

aceea, s-a spus altfel: „Pe aici se trece” ºi s-a trecut la fraþii noºtri

români din Transilvania.

Este o frescã în ansamblul mãnãstiresc Fãgeþel, pictatã pe când

mã aflam eu la Episcopia Covasnei-Harghitei, atunci am þinut ºi

am spus pictorului sã picteze ostaºii români trecând pe valea de

acolo ºi cum cãlugãrii se rugau lui Dumnezeu pentru ei. L-am

rugat pe Dumnezeu sã pogoare har din cer ºi s-o sfinþeascã. În

sfânta mãnãstire, vor fi pomeniþi toþi acei feciori români care au

pierit de sabie ºi de foc în munþii aceºtia. Vã îndemn sã mergeþi

când puteþi în aceastã vatrã româneascã, ca sã vã aduceþi aminte

de cele petrecute în viaþa Sfântului Ioan ºi de jertfele ostaºilor

noºtri români.

Dumnezeu sã vã întãreascã pe toþi, sã vã ajute, sã aveþi sãnãtate

ºi bucurie în familiile dumneavoastrã. Dumnezeu sã le dea copiilor

înþelepciune ºi dascãlilor rãbdare ca sã dãltuiascã în fiecare copil

un sfânt pentru Patria de Sus.

„Oamenii sunt florile de busuioc pe care le seamãnã Dumnezeu pe pãmânt”


