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Apelul unor academicieni la

patriotism

PATRIMONIU

de Petre Ghelmez

În atentatul de la Stockholm a fost rãnit un român, la Londra doi, la Nisa, Paris,

Berlin, Madrid, alþii... Cutremur în Italia cu victime româneºti... Un avion cãzut nu

ºtiu pe unde, printre pasageri, desigur, români. Pe lângã caracterul tragic al ºtirilor, nu

se poate sã nu remarcãm cã nu se mai întâmplã nimic pe Terra fãrã sã fie ºi un român în

apropiere. Ne dãm astfel cu adevãrat seama de gradul de rãspândire al unui neam fãrã

predispoziþie la nomadism. Am devenit poporul rãtãcitor al mileniului III nu în urma

unor campanii de cucerire, precum englezii, ci împinºi de nevoile ce ni le-am creat

singuri prin alegerile mai întotdeauna nefericite ce le-am fãcut.

Ce s-ar putea face pentru ca ºi peste ani despre copiii acestor milioane de expatriaþi

sã se refere agenþiile de ºtiri ca la niºte români? În lumea diversã de azi, cu siguranþã

nu ar mai avea succes modelul comunitãþilor închise, strânse în jurul credinþei, folosit

de evrei, germani sau flamanzii amish. Ar însemna sã se supunã tocmai unora din

constrângerile din cauza cãrora ºi-au „luat lumea în cap”.

Soarta românilor de peste hotare trebuie sã se transforme dintr-o râcã electoralã

într-o preocupare serioasã pentru conducãtorii statului român. Conaþionalii rãspândiþi

în cele patru colþuri ale lumii sunt o resursã vitalã, pe care nu avem voie sã o irosim.

Lipsa lor se face mai evidentã pe zi ce trece: insuficienþa forþei de muncã în cele mai

diverse domenii, piaþa imobiliarã a localitãþilor mici este încremenitã, educatorii rãmân

fãrã ucenici, publicaþiilor le lipsesc cititorii...

Pentru ca ei sã rãmânã români ºi respectaþi ca atare de majoritarii în mijlocul cãrora

s-au aciuat, noi, cei de acasã, ar trebui sã ne manifestãm cu o maximã toleranþã în

privinþa minoritarilor. Statele respective ar trebui sã aibã în cel român un exemplu de

conduitã. Rostul decidenþilor noºtri ar fi sã transforme þara într-un motiv de orgoliu

pentru cei plecaþi, într-un reper identitar idestructibil pe care sã se sprijine în faþa

asaltului asimilãrii.

Aleºii noºtri ar trebui sã înþeleagã cã rolul celor ce deþin puterea într-o democraþie

este sã-i apere pe cei mãrunþi, minoritarii de orice fel. Sã renunþe la utilizarea

naþionalismului populist împotriva diversitãþii de opþiuni ºi opinii, fie ele culturale,

etnice, religioase, ecologiste, sexuale... Aºtept momentul când vom privi cu aceeaºi

înþelegere o procesiune de Florii ºi o paradã gay.

Paºte fericit!

Cãminul Cultural Bolintin Vale

Liliacul nu vrea sã þinã seama

De noile teorii estetice, de preþul fluctuant

Al petrolului,

De filele calendarului...

Înfloreºte de capul sãu

Când simte cã-i pleznesc ochii

De-atâta luminã

Ca niºte lacrimi,

Care-n loc sã picure vor sã zboare,

Nãvãlesc în cruciuliþele mov ale petalelor,

Îmbuteliate în parfum de cearã.

Liliacul îºi este propria teorie.

Când îl vãd,

Atât de singur ºi atât de fragil în grãdinã,

Mi se face ºi milã...

Plopul lui Tudor
Vladimirescu de la

Bolintin

La începutul lunii februarie a.c., un grup de academicieni români, la iniþiativa colegilor lor

Victor Voicu, Ioan-Aurel Pop ºi Gheorghe Pãun a lansat în spaþiul public un Apel adresat

instituþiilor statului ºi întregului popor de a lua atitudine ºi de a întreprinde toate demersurile

pentru a „veghea ºi acþiona pentru a preveni ºi contracara, atunci când se încalcã legea, pentru

a pedepsi toate diversiunile ºi agresiunile la adresa identitãþii, suveranitãþii ºi unitãþii naþionale

a României ºi a stabilitãþii statului de drept.”

Pe bunã dreptate, „îngrijoraþi de evoluþiile interne ºi internaþionale din ultimele decenii,

caracterizate printr-o continuã ºi alarmantã încercare de erodare a identitãþii, suveranitãþii ºi

unitãþii naþionale a României, cu multe acþiuni plasate sub semnul globalismului nivelator sau al
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Linda Bastide, 13 pas dans le sable / 13 steps in the sand / 13

pasos en la arena / 13 paºi pe nisip, trad. Georges Meckler, Toño

Veha, Pedro Luis Soldevilla Herrero, Laura Pãrãu, Elisabeta Bogãþan,

Editura Confluenþe, Petrila, 2013. Depuis longtemps je marche / je vais

où va le nuage, / je vais où est le soleil, / je veux garder le fil de l’ombre,

/ dans le creux du chemin / bariolé de voyages, où, peut-être, / tu es...

De mult timp merg, / mã duc unde se duce norul, / mã duc unde este

soarele, / vreau sã pãstrez firul de umbrã, / în cãuºul drumului /

împestriþat cu cãlãtorii, unde, poate, tu eºti...

Ion C. ªtefan, Lumea poetului / The Poet’s World, trad. Victoria

Milescu, Editura Arefeana, Bucureºti, 2017. „Cine deschide aceastã

carte pãtrunde în lumea mirificã a marii poezii, cãci în ea se reflectã

vibraþia unui suflet încãrcat de iubire, un suflet ce se dãruie întreg, în

trãiri ajunse la incandescenþa arderilor interioare. Poetul Ion C. ªtefan

se dezvãluie pe sine în versuri ce aduc la luminã tãrâmurile sufletului.”

(Ecaterina Chifu)

Nicolae Scurtu, Gh. Suciu ºi contemporanii sãi:

corespondenþã, autografe, iconografie, 2 vol., Editura Ars

Docendi, Bucureºti, 2016. „Lãsãm cititorului plãcerea de a

descoperi universul de creaþie al scriitorului Gheorghe Suciu,

cu stelele sale calãuzitoare ºi de pazã, cum le zicea Octavian

Goga, remarcând doar modestia acestui harnic autor care s-a

strãduit mereu ca sã se treacã pe sine în umbra evenimentelor.”

(Alexandru Surdu)

Imaginile provin din colecþia Icã Rica (Mazãre) ºi Eugenia Manolache

Marian Dumitru, Eleganþii atomi ai frumosului, Editura

Semne, Bucureºti, 2011. „La fiecare lecturã a volumelor lui

Marian Dumitru am descoperit cu sincerã bucurie un poet

autentic, nãscut iar nu fãcut, un poet modern, echilibrat, fãrã

ifose excesiv moderniste, care inoveazã autentic în interiorul

tradiþiei vii, creatoare ºi nu ostentativ împotriva ei, cum, din

nefericire procedeazã unii sorþiþi de vreme cimitirului

literaturii.” (Ion Dodu Bãlan)

Eleganþa Bolintinului interbelic

Bãieþi de prãvãlie la negustorul
Vasile R. Manolache (cca. 1937)

Primbare prin Centru (1968) – stânga prãvãlia  Dobriºan,
dreapta Monumentul Eroilor, pe fundal Poºta Veche: Cezar
Dan, Sandu Ioniþã, Victor Dobriºan, Ion Mincu

(urmare din pag. 1)

Am citit despre...

Apelul unor academicieni la patriotism

unei exagerate corectitudinii politice, dar ºi cu multe acþiuni îndreptate direct împotriva

Statului ºi poporului român (rescrierea tendenþioasã, lacunarã sau chiar mistificatoare a

istoriei, denigrarea simbolurilor naþionale, subminarea valorilor ºi instituþiilor

fundamentale, sabotarea viitorului, dezmoºtenirea generaþiilor care vin dupã noi prin

vânzarea pãmânturilor, a resurselor solului ºi subsolului, prin defriºãri masive, prin

înstrãinarea sau falimentarea unitãþilor economice, prin degradarea învãþãmântului ºi a

sistemului sanitar, prin politizarea excesivã a tuturor subsistemelor statului ºi societãþii,

ceea ce are ca efect deprofesionalizarea, confuzia valorilor, corupþia, lipsa de eficienþã,

apariþia unor tensiuni sociale)”. 82 de membri ai celui mai înalt for ºtiinþific se adreseazã

în egalã mãsurã tuturor locuitorilor României, intelectualilor, politicienilor, lucrãtorilor

din toate domeniile vieþii publice, chemând la unitate ºi la formarea unui front comun

„pentru pãstrarea valorilor þãrii, în ideea de a lãsa generaþiilor viitoare o þarã unitã,

suveranã ºi prosperã, o þarã a Europei Unite, dar cu identitate proprie, româneascã”.

Era de aºteptat ca un astfel de Apel sã stârneascã mari ºi puternice ecouri în rândul

oamenilor, ca presa scrisã ºi televiziunile, alte mijloace mass-media nu numai sã-l difuzeze,

ci ºi sã-l detalieze, sã-l comenteze, sã-i sublinieze rostul ºi rolul în aceste vremuri în care

sentimentul naþional pare sã fi adormit ºi sã-i preocupe mai puþin decât altãdatã pe

conaþionalii noºtri, deveniþi aproape toþi robii banului ºi sclavii zilei de mâine, ai

îngrijorãrilor de tot felul legate de existenþa fizicã, biologicã.

Dar nu s-a întâmplat aºa. Pe mulþi Apelul i-a lãsat indiferenþi. Ba, mai mult, câteva

oficine dispunând de o presã pusã în slujba cine ºtie cãror interese strãine þãrii, au cãutat

sã coboare în derizoriu conþinutul Apelului, deplasând accentul de la conþinutul lui cãtre

„fiºa de cadre” a unora dintre semnatari, considerându-i oportuniºti atât în trecutul regim

cât ºi în vremurile mai noi, de dupã 1989.

A fost limpede cã mesajul Apelului, pe deplin argumentat, nu putea fi atacat. ªi atunci

s-a recurs la paliative cusute, cum se zice, cu aþã albã, vizibilã de la ºapte poºte pentru

oricine ºtie sã citeascã.

Pe de altã parte au fost ºi voci care au considerat cã Apelul a venit prea târziu ºi cã ar fi fost

nimerit sã fie lansat în urmã cu zece sau chiar cincisprezece ani în urmã, nãscându-se

întrebarea: De ce academicienii au stat atâta vreme în espectativã ºi n-au luat atitudine atunci?

Era, desigur, o întrebare (poate justificatã, poate nu), însã cred cã pentru lansarea

acestor idei „mobilizatoare”, de bun simþ ºi absolut necesare nu este încã prea târziu, ori,

mai bine-zis mai bine mai târziu decât niciodatã, cum spune o veche vorbã româneascã.

Academicienii semnatari ai Apelului sunt ºi ei, la urma urmelor, tot oameni ca ºi noi.

ªi tot ca ºi noi au aºteptat ºi au sperat ºi ei cã lucrurile se vor schimba în bine, cã þara îºi

va afla fãgaºul normal de dezvoltare ºi cã „toate tarele” despre care se face vorbire în

Apel, vor dispãrea încet-încet.

Dar speranþa lor, ca ºi a noastrã, a fost ºi a rãmas zadarnicã. Din pãcate.

Citind ºi recitind Apelul pentru mine unul rãmâne de neînþeles cum a fost primit.

Rãmâne de neînþeles cum unii conaþionali ai noºtri, crescuþi ºi educaþi în spiritul

respectului pentru valorile culturale ºi mai ales pentru tradiþiile ºi istoria în care sute ºi

mii de oameni au plãtit cu viaþa independenþa ºi suveranitatea þãrii, au rãmas indiferenþi

la chemarea celor 82 de academicieni, cum de neînþeles rãmâne ºi suspiciunea pe care o

întrevãd în spatele atitudinii lor.

Dl. Gheorghe Pãun, unul dintre semnatarii Apelului este o notorietate europeanã ºi

mondialã în matematicã, recunoscut ca atare de cãtre numeroase foruri ºtiinþifice

internaþionale ºi, prin urmare, nu ºi-ar fi permis sã lanseze în public idei ºi principii în

care nu crede. Aºijderea, dl. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universitãþii din Cluj-Napoca, o

personalitate de prim rang â învãþãmântului de la noi, cu lucrãri ºi luãri de poziþie în

spiritul adevãrului istoric ºi al principiilor cele mai democratice, n-ar fi semnat un Apel

în care n-ar fi crezut. Aºijderea dl. academician Victor Voicu. Aºijderea ceilalþi 79 de

colegi ai domniilor lor, membri ai celui mai înalt for ºtiinþific din România, îngrijoraþi cu

toþii de soarta þãrii ºi de mersul nu tocmai normal al lucrurilor în România.

Gândindu-mã la toate acestea, mai-mai cã-mi vine sã cred cã parlamentul din 1990,

atunci când a adoptat Imnul Naþional a avut o premoniþie, întrucât primele lui versuri au

rãmas pe deplin actuale ºi azi: „Deºteaptã-te române/ Din somnul cel de moarte/ În care

te-aruncarã/ Barbarii de tirani!”. ªi mã mai întreb dacã nu cumva unii dintre „barbarii de

tirani” nu sunt cumva numai cei dinafara þãrii, ci ºi alþii, din interiorul ei…
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Nicolae Dan
Fruntelatã

Cum se repetã, oarbã,
istoria

Motto: Unde-i tata, mamã dragã, / L-a luat o Volgã neagrã!
/ Când se-ntoarce, mama mea? / Când i-o suna scândura.
(Baladã apocrifã din anii ’50)

Cei care sunt de-o vârstã cu mine îºi aduc aminte, cei mai
bãtrâni cu-atât mai mult, de glorioºii ani ’50 când dictatura
proletariatului sprijinitã de baionetele sovietice îºi fãcea loc prin
orice mijloace, cu dinþii, coatele, bâtele ºi cuvintele goale, în viaþa
noastrã de fiecare zi.  Þãranii de prin satele olteneºti le ziceau
apostolilor dictaturii proletariatului „ciocãnari”. Mulþi dintre ãºtia,
sãracii, n-aveau nici o vinã. Erau luaþi din fabrici, de la o meserie
pe care, poate, o ºtiau ºi erau trimiºi prin intermediul raionului de
partid la sate, în funcþii de conducere,  sã-i lumineze ºi sã-i
cuminþeascã pe þãranii recalcitranþi pentru care pãmântul, caii,
boii erau mai importanþi decât linia partidului.

A venit ºi la noi în sat un „ciocãnar”. Habar n-avea de
administraþie, cum mi-au zis mie oamenii care trãiserã cu el,
habar n-avea de specificul local, de agriculturã, dar avea o calitate:
bea cu convingere ºi cu aplicaþie tot ce intra în raza lui, de la þuica
de dude la cea de cominã (tescovinã), de prune pânã la zaibãr
care se gãsea din belºug prin pivniþele locale. Era matol mai toatã
ziua, nu prea deranja pe nimeni ºi de asta mulþi îl simpatizau, îi
dãdeau stimulentul ºi-ºi fãceau treaba. Puþin a stat ciocãnarul, cã
s-au supãrat rãu tovarãºii de la partid ºi mai ales tovarãºul
instructor raional ªarpe, tot un ciocãnar analfabet dar mai fanatic,
pentru cã primarul nu demasca nici un chiabur, nu aresta, nu
transforma, nu convingea.

L-au dat afarã pe ciocãnar ºi au promovat un lider local, unul
Râciu, dupã poreclã, sãrac lipit pãmântului dar înverºunat pe toþi
ãia care aveau câte ceva. Acesta i-a pus la punct pe intelectualii
satului, pe învãþãtori, pe popã, se ducea chiar ºi la ºcoalã ºi asista
la ore ca nu cumva puii de þãrani sã fie otrãviþi cu teorii
contrarevoluþionare. Dar s-a consumat ºi el când a dat de bãuturã
gratis ºi trimitea vorbã la sfatul popular cã nu poate veni la
ºedinþa convocatã din cauzã de boalã (alcoolismul e o boalã
periculoasã!). A venit pe urmã o femeie  care purta pistol la brâu
apoi un þigan din alt sat (nici o problemã cã era þigan, dar era hoþ
ºi prost). Abia prin anii ’60 s-au întors  în primãriile satelor la
gospodari adevãraþi. Dar toþi cei care au trecut prin „foncþii” ºi-
au încropit o casã ca lumea, unii ºi-au luat chiar maºinã, dar cam
atât. Cã partidul era cu ochii pe ei. Partidul care între anii ’50 ºi
anii ’60, adusese în sat securiºti ºi camioane, îi încãrcase pe
chiaburi (varianta românescã a culacilor din þara lui Lenin ºi
Stalin, adicã oamenii care aveau ceva pãmânt, munceau de le
sãreau ochii ºi-ºi fãcuserã în gospodãrie tot ce trebuie – magazie,
grajd, oi, boi, cai) – ºi-i duceau într-o noapte spre Bãrãgan, pe un
pãmânt sãlbãticit, numai cu ce aveau pe ei ºi cu ce putuserã sã
arunce în camion în noaptea deportãrii.

Prin pãrþile noastre mai era un ºpil, ceva grav care se punea în
spinarea chiaburilor ºi, în general, a tuturor care nu „se treceau”
la colectivã, cârteau împotriva partidului ºi a oamenilor lui: satul
nostru fiind destul de aproape de Dunãre, ãºtia erau „agenþi
titoiºti”, aliaþi ai cãlãului Tito, cel care era pictat pe stânca de la
Cazane, cu barda în mânã din care ºiroia sângele comuniºtilor
autentici.

ªi mai trimiteau tovarãºii de la raion în sat, Volgi negre, garnisite
cu securiºti în haine de piele care „ridicau” – asta era verbul spaimei,
vreun intelectual care fãcuse politicã înainte de 1944, la legionari,
la þãrãniºti, la liberali, nu conta, ori vreun duºman de-acesta mai
mare care nu plãtea cotele de grâu, acelea pe care camioanele
„Steagul roºu” ori „Molotov” le duceau la gara Tâmna ºi le expediau
fratelui mai mare, sovietic, în contul unor datorii închipuite. Probabil
de atunci dateazã bancul emblematic „Cine bate noaptea la fereastra
ta / E securitatea nu  te speria.”

Dupã anii ’60 lucrurile au început sã se schimbe în bine. Au
plecat ruºii din þarã, au mai fost trimiºi la ºcoalã analfabeþii care
ocupau funcþii de rãspundere (apropo, pânã în anii ’60 venea la
tata, director de ºcoalã de þarã, tovarãºul ªarpe cu pistolul la
vedere ºi, dupã ce îi trãsese de urechi pe învãþãtori cã nu ºtiu sã
predea, vroia un certificat de absolvire a clasei a VI-a), ei, dupã
’60 s-au schimbat multe. S-a putut învãþa carte adevãratã, s-au
tipãrit cãrþi mari, poporul acesta, chiar constructor al socialismului
multilateral dezvoltat, a putut sã respire un deceniu. Dar despre
acest deceniu o sã vã spun altã datã.

Acum am vrut doar sã stabilesc o bornã kilometricã: aceea de la
care s-a nãpustit asupra þãrii noastre, dictatura proletariatului. Un
banc în fond, o gogoaºã imensã, nu de dictatura  muncitorilor
industriali era vorba, ci de aceea a ocupantului sovietic, slujit cu
sârg de rataþi români ºi de alogeni cât încape. Butada celebrã despre
partidul comunist din ilegalitate: „Puþini am fost, mulþi am rãmas”
vorbeºte despre cohorta de ilegaliºti, care, vorba lui Fãnuº Neagu,
„smântânesc toate oalele de pe toate poliþele României”. În 1989
am avut revoluþie. O revoluþie ciudatã, un fel de loviturã de stat
organizatã de KGB ºi GRU în colaborare cu AVO (toate trei
servicii secrete din URSS, respectiv Ungaria), cu voie de la
occidentalii pe care îi durea foarte tare situaþia din România.

Au ºi murit oameni, asta este tragic, au murit adolescenþi care
au plecat de acasã sã lupte pentru libertate, dar au cãzut sub
gloanþele unor teroriºti ciudaþi, pregãtiþi de GRU ºi de Speþnaz –
trupele speciale de intervenþie ale URSS –, unii sub gloanþele

soldaþilor lui Ceauºescu (au fost câþiva, foarte puþini, dar asta nu
scuzã pe nimeni!).

S-a terminat RIVULUÞIA, iertaþi-mã, nu-i pot spune altfel
decât „rivuluþie” ca sã-l implic ºi pe genialul Caragiale, ne-am
aºezat în matca democraþiei ºi am eºuat lamentabil, întorcându-
ne la un fel de dictaturã a proletariatului din anii ’50.

Au apãrut foarte repede bãieþii cu tupeu, unii având relaþii
solide încã de pe vremea când lucrau la securitate sau la miliþia
economicã, alþii, dizidenþi cu ºtaif de cominterniºti, copilaºi care
fuseserã în pionierat, la Artek, în Crimeea, tabãrã de pregãtire a
copiilor Cominternului, dar ºi dizidenþi falºi, dintre cei care
sabotaserã comunismul prin lene ori incompetenþã, iar acum,
firesc, trebuia sã-ºi primeascã rãsplata. Au apãrut „investitori”
care aduceau piese de contrabandã, montau autohton niºte aparate
(televizoare color de exemplu) ºi fãceau profituri uriaºe, în spatele
unor firme necãjite producãtoare de plãcinte, savarine ºi alte
gogoºi. Au apãrut investitorii imobiliari, niºte negustori dubioºi
care au cumpãrat pe preþuri ridicole pãmânt de la niºte bãtrâni
zãpãciþi de foame, de la niºte instituþii care în socialism primiserã
terenuri bune, de practicã, de experiment etc., instituþii conduse
de niºte golani cu alurã de intelectuali, de la ministere care-ºi
vindeau zestrea financiarã, cu profit pentru ambele pãrþi.

Au apãrut mici ºefi de echipe ºi de ºantiere industriale, care au
pus mâna, în numele democraþiei bezmetice, pe utilaje ºi
contracte, au construit ce se cerea – depozite en gros pentru
ºtifturile de contrabandã care invadau România, supermarketuri
unde se vindeau ºtifturile respective. Au apãrut celebrele
privatizãri MEBO, modalitatea prin care unii ºmecheri au pus
mâna pe întreprinderi în stare de funcþionare, i-au pãcãlit cu doi
lei pe muncitorii contaminaþi de democraþia prostiei, au ajuns
mari proprietari ce ºi-au vândut pe sume imense utilajele (pentru
fier vechi), patentele, clientela internaþionalã.

A proliferat ºi damblaua retrocedãrilor. Cei care, înainte de
rãzboi, au avut o fabricã de cuie ºi maºini de tricotat, au primit
înapoi complexe industriale unde s-a investit într-o jumãtate de
secol, nenorocitã de comunism, unde lucrau acum zeci de mii de
nefericiþi care deveniserã între timp, meseriaºi buni, oameni cu
familie, proprietari de apartamente ºi chiar de hulite maºini
naþionale Dacia, oameni care au fost zvârliþi în ºomaj – uneori cu
o mitã iluzorie, câteva salarii date în avans, alteori, cu un ºut în
fund, pur ºi simplu.

S-au retrocedat case, dintre care unele cu acte false, mitocosite
de avocaþi ºmecheri care, în schimbul unui procent gras, îþi
fabricau niºte acte de succesiune clasa întâi!

S-au retrocedat munþi cu pãduri cu tot, unor prinþi de mucava
sau unor urmaºi de urmaºi care erau bastarzi, soþii nelegitime
sau cameriste violate de stãpânii  nelegiuiþi.

S-au fãcut averi din contracte cu statul care-a plãtit cash proiecte
eºuate, improvizaþii, golãnii. Într-o þarã care, practic, n-are
drumuri, existã un strat de miliardari ai asfaltului, asfaltangii
care cotizeazã politic unde trebuie, se fac cã pun asfalt, peste un
an drumul se umple de gropi ºi se fac din nou contracte, etc.. Un
primar putred de bogat din afaceri cu marmurã – sã fi fost
Marmorosch Blank? – a inventat ºmecheria cu bordurile. A
devenit Bordureanu ºi a încasat miliarde pentru schimbarea
tuturor bordurilor din Bucureºti, oraº turcit care n-are canalizare
ºi sistematizare, dar i s-au pus borduri noi. Alte averi s-au fãcut
în zona energiei electrice ºi petrolului. Au fost numite aceste
afaceri „afacerile bãieþilor deºtepþi”, ale celor care au încasat
comisioane uriaºe oferind unor privaþi energie ieftinã de la stat,
clanurile de aºa-ziºi „petroliºti” care habar n-aveau de industria
petrolierã dar trãiesc fabulos frecând stridia, Midia, Oneºtiul
etc., vânzând unor strãini dubioºi „bogãþiile solului ºi subsolului”
cum am învãþat noi la geografia economicã.

Pe scurt, s-a furat totul, cu acte sau fãrã acte, cu legi haiduceºti
votate la-nghesuialã, în spaþiul carpato-danubiano-pontic, n-a
mai rãmas piatrã pe piatrã.

ªi pentru cã toate nelegiuirile trebuiau apãrate a înflorit o
justiþie strâmbã cu instituþii adiacente pe mãsurã, s-au dezvoltat
paranoic serviciile secrete, cifrele din vremea dictaturii lui
Ceauºescu fiind substanþial depãºite. S-a trecut la ascultarea în
masã a telefoanelor, se fac dosare la comandã, arestãri cu
televiziuni care transmit în direct, ºantajul politic înflorind ca o
pecingine pe obrazul acestei þãri disperate.

Probabil ºtiþi toate aceste lucruri la care m-am referit. Sau le-
aþi auzit ºi au trecut pe lângã voi în acest vacarm al diversiunilor
de tot felul. Am vrut sã le las puse laolaltã pentru a încerca sã
trezesc niºte sentimente.

Ce sentimente, domnule profesor? Ce sentimente într-o þarã
ai cãrei adolescenþi nu mai sunt în stare nici mãcar sã-ºi ia
bacalaureatul, necum sã „performeze” cum zic oamenii? Într-o
þarã unde doctorii, inginerii din domenii de vârf, profesori buni
pleacã spre alte zãri de soare pline, lãsându-ne umiliþi ºi pustiiþi
pe noi cei educaþi în spiritul lui „fie pâinea cât de rea / tot mai
bunã-n þara mea!”

Mi se face frig. Mã uit seara la televizor ca sã vad cine-a mai
fost telearestat, mã uit dimineaþa în ziare sã vãd ce stenograme
secrete au mai scãpat serviciile secrete ºi justiþia pentru a spori
vãlvãtaia scandalurilor.

ªi nu mã pot opri sã nu mã întorc cu gândul la anii ’50. când
ne strâmbam ºi ne furam sufletul, când ne turnam ºi ne arestam
pentru a scurge orice urmã de mãduvã a acestui neam.

Atunci când totul începe sã semene pânã la identitate cu  tot ce
trãim, când vãd boschetari intelectuali fãcându-ºi bagajele de
concediu pentru Nisa, Caraibe, Burj-al-Arab, iar pe doamna

profesoarã socotind dramatic
banii din leafã, pentru a-ºi plãti
datoriile cãtre acest stat pervers,
iar pe domnul colonel în rezervã
punându-ºi pistolul la tâmplã
pentru cã a fost umilit ºi trãdat,
ei, bine, acum îmi vine sã cred
cã nu mai e nicio speranþã.

Spuneau chinezii – citat dupã
I.D. Sârbu – „un imperiu pe cale
de distrugere ºi pierire se poate
recunoaºte dupã urmãtoarele
semne: are prea multe legi; aceste
legi se bat cap în cap; aceste
capete sunt fãcute fãrã de cap;
iar Capul nu face decât sã dea
legi prin care sã fie apãrat capul
de prea multele legi care se bat
cap în cap”.

O libertate pentru fiecare

Printre lozincile revoluþiei din decembrie 1989, multe compuse
„la cald”, multe dictate de propagandiºti abili, ºcoliþi la trupele
speciale din þãri frãþeºti, multe patetice ca un cântec subþire de
muzicã folk, una m-a tulburat pânã-n strãfunduri ºi m-a urmãrit
toatã tranziþia, toatã nenorocita asta de tranziþie. Aceasta este:
Vom muri ºi vom fi liberi! Deci, oameni buni, nu facem revoluþie,
schimbare totalã, baricadã, sânge, lacrimi, pentru a trãi liberi, ci
declarãm din capul locului cã vom muri ºi vom fi liberi!
Nenorocirea Mioriþei ne urmãreºte în orice colþ al istoriei ne-am
ascunde. E metafizic, e frumos, e sublim sã fim liberi în moarte.
Dar în amãrâta ºi chinuita asta de viaþã n-ar trebui sã meritãm a fi
liberi?

Se pare cã nu. Dovadã sunt aceºti peste douãzeci de ani de
labirint, de golãnie, de supunere pânã la umilinþã, a unui neam
care a avut, totuºi, momentele lui de demnitate, de mândrie, chiar
dacã le-a plãtit cu sânge.

Am ajuns mult mai jos decât mayaºii ºi aztecii care au pierdut
în luptã dreaptã ºi sângeroasã, decât pieile roºii cãsãpite de
disperarea omului alb care voia pãmânt ºi vite. Noi ne-am pierdut
dreptul la libertate la masa verde a unui birt cosmopolit în care
toatã pegra româneascã, toþi semidocþii, toþi tupeiºtii ºi complexaþii
epocii ceauºiste, au câºtigat cu doi ºeptari obraznici, fabrici, bucãþi
de oraºe, parcuri, zãcãminte de petrol, sare, aur.

În goana noastrã nebunã cãtre libertate, noi am pierdut o þarã,
noi am vândut o þarã. Noi, prin reprezentanþii noºtri, aºa cum ne-
a învãþat regimul comunist, noi, prin securiºtii deþinãtori de conturi
ºi de taine economice, prin noii golani care au pus laba pe partide
ºi pe contracte fabuloase cu statul, noi, nesimþiþii care, într-un
deceniu, poate, am învãþat drumul spre Monte Carlo, Monaco ºi
Dubai, ne-am dus nevestele îmbrãcate la marile case de modã,
amantele ºi mai îmbrãcate, în paradisurile fiscale ale lumii.

Stai ºi te-ntrebi: cum a permis Evropa, democratã, moralã ºi
unitã acest dans nebun al destructurãrii unei þãri care face parte
din familia ei, din conceptul ei? Nu cumva ea a încurajat acest
fenomen? Nu cumva a profitat în modul cel mai murdar de aceastã
golãnie ridicatã la nivel de politicã de stat, pentru a pune mâna pe
tot ceea ce þara are de la Dumnezeul ei ºi de la strãmoºii ei? Ce
poþi sã-i iei unei þãri? Îi iei energia, petrolul, celelalte surse de
energie, îi iei sarea, îi iei gazele ºi marea, îi iei drumurile, îi iei
fabricile, industria atâta câtã ºi-a fãcut cu sudoare ºi sânge ºi-i
laºi milioane de amãrâþi pe drumuri, în pragul sinuciderii, îi iei
aerul, îi iei cuvintele, o pui sã vorbeascã un dialect mizer, un fel
de slang, îi iei fetele ºi le duci sã se prostitueze în Vest, îi iei
intelectualii de marcã, doctori, ingineri, informaticieni, prost plãtiþi
acasã, mediocru rãsplãtiþi afarã, laºi sã se înþeleagã în presa lumii
libere cã ne-ai luat numai þiganii, ºuþii, cerºetorii, rromii, adicã
purtãtorii identitãþii româneºti.

Orice, fraþilor ºi cumnaþilor, din Occidentul cel mai ferkel al
doamnei Merkel, dar sã nu ne credeþi eminamente tâmpiþi!

Age, libertate Decembri, utere! Adicã, prieteni, Hai, foloseºte-
te de libertatea din Decembrie! Un citat din Horatius, Satire.

Doamne, ce premonitoriu sunã acest vers! Dar cum sã ne
folosim noi de libertatea din Decembrie, când Decembrie a fost
momentul crucial în care, pentru putere, a fost oferitã o þarã, cu
toate ale ei, cu toþi ai ei, cu viii ºi morþii (vom muri ºi vom fi
liberi!), apoi, drumul a fost continuat într-un singur sens, pânã la
culmea culmilor din culmi, cum ar fi zis un gazetar din vremea
lui Ceauºescu, un om care a inventat sintagma epoca de aur – nu
vã spun cine, omul nu mai e – adicã, pânã la cel care, spre ruºinea,
durerea ºi neputinþa noastrã, trebuia sã poarte un nume: TRAIAN
BÃSESCU.

Vorbeam, scriam despre o libertate pentru fiecare. Pentru bãiatul
de bãiat din Teleorman care ºi-a fãcut un imperiu din contracte cu
statul, pentru fata nãscutã într-o ogradã cu multe pãsãri care a
împãrãþit toate pârtiile de ski din România, pentru toþi îmbuibaþii
care-ºi fac vacanþele pe plajele de miliardari ale Europei, ale
Americii Latine ºi ale Arabiei.

Mi-e greaþã. Mi-e fricã. De rãzbunarea neagrã a golanilor care
mi-au cotropit þara. De nesimþirea lor, de spaima lor. Suntem
oare, mãcar în parte, liberi? Nu, dar dacã vrem sã fim, avem o
singurã soluþie: Încã-o revoluþie!

Pe ce se poate baza ea, pe ce se poate întemeia ea? Veritas vos
liberabit, spune latinul. Adevãrul vã va face liberi! Cine-ºi va
putea permite luxul adevãrului, crucea adevãrului? Poate, doar,
cei disperaþi ºi cei atât de inteligenþi ºi de disperaþi încât sã-ºi
închipuie cã asta e ultima cauzã.

Veritas vos liberabit. Aveþi nebunia sã vã luptaþi pentru asta?
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Citesc – ºi-mi reþin cu greu

lacrima. Olga Felea, colega de

facultate, an ºi grupã – cinci ani

bãtuþi zi de zi pe muchia de literã

a Filologiei, petrecuþi în fiecare

dimineaþã pe sub privirea lui

Eminescu din impunãtorul hol de

marmurã – Olguþa cea cuminte ºi

silitoare, veselã cu mãsurã, gata

sã-þi dea ultimii 50 de bani sã-þi

cumperi patru þigãri Carpaþi fãrã

filtru, fata care ne încuraja înainte de-a trage biletul la examen (cã

doar nu puþini învãþasem dupã notiþele ei!) Olga cea „fãrã de

pereche”, cum o tachinam pe seama exigenþelor ei de viaþã – aflu

cã nu mai este. A murit. A plecat în stele în toamna târzie a anului

trecut. Discret, fãrã zgomot, fãrã sã afle prea multã lume.

Îmi amintesc c-am evocat-o în cartea mea, Mãtura de pelin,

alãturi de alþi colegi de amfiteatru, „Matei Voievod” (cãmin

studenþesc) ºi blat la tramvai. Citesc: «Dupã facultate s-a întors

acasã, la Brãila, ºi a lucrat ca redactor la ziarul judeþean. Ne

vedeam, uneori, când ajungeam pe teren (eu, ziarist la Scânteia

tineretului) în patria Kirei Kiralina. S-a cãsãtorit cu un grec, din

cei vechi, Iorgu Aravantinos, inginer la o uzinã localã. Un om de

toatã isprava. Ne-am împrietenit repede – ºi eram, de acum, mai

des invitatul lor. Iorgu, un inventiv – un ceea ce s-ar numi, astãzi,

un perfecþionist. Totul în casa lor (un modest apartament de douã

camere) era mecanizat, automatizat. Ca orice grec veritabil, era

iubitor de ape ºi cãlãtorii pe valuri. Meºterise o barcã, meºterise

ºi un motor – ºi mã invita pe Dunãre, prin Balta Brãilei, pe

urmele lui Terente. (…) Într-o varã, i-am întâlnit în Bucureºti,

cãrând douã geamantane grele dupã ei. Aºezaþi comod în þarcul-

grãdinã al bufetului „Tic-Tac” (vezi fostul bulevard 6 Martie!)

cu coniacul în faþã, Olga îmi spune: „În sfârºit, am primit aprobare

sã mergem în Grecia, în vizitã la rudele lui Iorgu”. „ªi voiam

neapãrat sã te vedem”, adaugã Iorgu. (…) Nu cred cã mi-au spus

cã nu se vor mai întoarce, dar nu eram departe de acest înþeles.

Ultimul cuvânt, la îmbrãþiºare: „O sã-þi trimitem o felicitare din

Atena”. ªi mi-au trimis; dupã ce expirase timpul de ºedere aprobat

de Miliþia Paºapoartelor. (…) Iorgu a construit ºosele, vile ºi

hoteluri în Arabia ºi Africa. Olga, aflasem întâmplãtor, era

preºedinta unei Asociaþii a românilor din Grecia. ªi-au cumpãrat

o bucatã de teren pe malul mãrii ºi, cu mâinile lor, ºi-au înãlþat o

vilã, ºi-au amenajat o grãdinã-paradis. Au fãcut ºi doi copii,

astãzi mari. Vin deseori în þarã, ne revedem, povestim. Uneori ne

aducem cu nostalgie aminte de întâlnirea de la „Tic-Tac”. ªi de

fiecare datã, cei doi prieteni ai mei nu uitã sã repete: „Vino,

domnule, pe la noi, la Atena; þi-am construit o colibã specialã, în

curtea casei noastre”. »

Cer scuze cititorului pentru aceastã cam largã predoslovie.

Dar altfel ar fi (fost) mai greu de înþeles cele ce urmeazã. Ieri am

primit o scrisoare-recomandat de la Iorgu Aravantinos – ºi, în

timp ce-o deschideam, sunã telefonul: „Ai primit scrisoarea mea?

– aud glasul îndurerat al lui Iorgu. Sã ºtii c-am scris-o dupã

dictare. A fost rugãmintea ei, înainte de-a pleca – ºi m-am strãduit,

dupã, sã reþin cât mai exact cele spuse”.

Transcriu fãrã comentarii, chiar dacã pe alocuri se simte nevoia

unor explicaþii, scrisoarea redactatã ºi semnatã de Iorgu, din

spusele Olgãi: «Mã simt obligat sã-þi trimit anumite detalii cu

ocazia pierderii colegei tale ºi a soþiei mele, dupã 51 de ani de

cãsãtorie, al cãrei rod au fost cei doi fii: Aris, nãscut în 1971, ºi

Victor, dupã trei ani, în 1974. Aris stã cu mine – ºi lucreazã la

Ministerul Navigaþiei, iar Victor este la capãtul celãlalt al lumii,

în Hong-Kong, specialist în fibre optice, cãsãtorit. / Dupã o luptã

de 14 ani împotriva cancerului, Olga a decedat pe 26 octombrie

2016, la ora 21,45. Ca ºi tine, a fost foarte mândrã de promoþia

voastrã, „George Cãlinescu – 1963". / Am plecat din România în

anul 1969, la rudele mele din Grecia. Am colindat toatã lumea,

am lucrat în ºapte þãri ºi trei continente. (…) Olga a vrut sã

înfiinþeze o Comunitate Românã în Atena. S-a zbãtut foarte mult

ºi în cele din urmã a reuºit: la 20 aprilie 1992 – ºi cu ajutorul a

cinci familii mixte (colegi ºi prieteni) – a înfiinþat Asociaþia „ªtefan

cel Mare” a Românilor din Grecia. Am ajutat cu toþii, din salariile

noastre. Pentru a spori fondurile, am vândut calendare, casete cu

muzicã româneascã, am organizat tombole. În perioada de început,

cel mai mare duºman a fost Ambasada României din Atena, care,

de exemplu, nu ne-a permis de Ziua Naþionalã sã vindem casete,

calendare (tipãrite în România) ºi alte obiecte de artizanat. Nu

aveam alte surse de venituri! (…) Eram cam 240 de persoane în

curtea ºi sãlile Ambasadei – ºi (dupã acel refuz) au mai rãmas

circa 40 de persoane. Olga s-a hotãrât sã plece a doua zi la

Bucureºti cu avionul ºi, cu ajutorul a trei colegi de-ai voºtri care

ajunseserã în niºte funcþii mari, a reuºit sã prezinte un raport

asupra activitãþii Asociaþiei ºi sã primeascã spijinul ca cinci tineri

româno-greci sã fie trimiºi la studii în România. Un alt succes al

Olgãi a fost faptul cã a reuºit sã trimitã o fatã grecoaicã la studii

în Bucureºti, unde a absolvit Facultatea de Medicinã. (…) Treptat

am început sã beneficiem de mai mult sprijin din partea României.

Între altele, am primit costume tradiþionale româneºti pentru echipa

de dansuri ºi corul, înfiinþate de Asociaþie. Târziu, dupã

liberalizarea graniþelor, obositã, poate ºi cu unele nemulþumiri,

Olga a dorit sã vinã ºi altcineva la conducerea Asociaþie. La

alegeri, însã, oamenii au votat-o tot pe ea – aºa cã, dupã doi-trei

ani de eforturi pentru înfiinþarea Asociaþiei ºi opt ani de muncã în

calitate de preºedintã (1994-2002) a preferat sã-ºi prezinte

demisia, lãsând ºi altora loc de rãspundere ºi iniþiativã. Cu acest

prilej, ea a depus ºi un bilanþ global (pe care îl ataºez scrisorii)

privind veniturile ºi cheltuielile, lãsând Asociaþiei un sold de

2.365.307 drahme. / În continuare, îþi trimit câteva aprecieri din

partea unor membri ai comunitãþii româneºti ºi ai altor asociaþii.»

Spicuiesc din aceste opinii.

Angela Bratsou: „Au fost odatã ca niciodatã… niºte misionari,

oameni cu iubire ºi respect pentru semeni. Doream ceva firesc:

sã fim unul lângã altul, la bine ºi la rãu, pe mica insulã româneascã

din Atena, care se numea comunitatea ªtefan cel Mare. Voiam –

ºi o socoteam ca pe o datorie a fiecãruia dintre noi – sã nu uitãm

de unde veneam. Români ºi greci iubeam þara, limba ºi tot ce

suna a românesc. Ne bucuram sã ne întâlnim, sã vorbim fãrã

gând ascuns, sã ne privim în ochi, sã povestim, sã punem þara la

cale. (…) De la noi de acasã am adus primele mobile, scaune,

mochete, vase, cãrþi ºi tot ce credeam cã va face aceastã a doua

casã a noastrã mai primitoare. / ªi aici vine rolul catalizator al

doamnei Olga: prin exemplu personal, prin îndemn stãruitor, a

adunat câteva sute de suflete de români din Atena în acelaºi loc.

Cu adevãrat. nu doar în scripte. ªi cu cotizaþiile la zi; nu aveam

de câºtigat ceva – ºi poate de aceea eram atât de corecþi. Membrii

de azi nici nu percep ce moºtenire grea, dar frumoasã, le-a lãsat

doamna Olga: sã dãruiascã, nu sã ia. Sã fie patrioþi în fapte ºi

ruºinoºi în vorbe mari. / Am cunoscut un om deºtept, iubitor ºi

frumos – ºi astfel am devenit mai bogatã. / Sã-i fie odihna uºoarã

ºi amintirea neºtearsã”.

Adriana Rãducanu: «În scurt timp, Olga Felea Aravantinou a

devenit unul din stâlpii de nãdejde ai acþiunii de pionierat în care

ne lansasem, aceea de a demara Comunitatea Românilor din

Atena, „Sf. ªtefan cel Mare”, comunitate ce-a avut-o preºedintã

de succes timp de opt ani. De cele mai multe ori, la iniþiativa ei

am gãsit forme de autofinanþare, s-au editat calendare, buletine

informative periodice, s-au organizat excursii, petreceri cu filon

românesc, expoziþii de picturã, de folclor, omagieri ale marilor

scriitori Eminescu ºi Caragiale – pentru publicul grec. Olga Felea

Aravantinou a devenit zaua de legãturã cu Ministerul de Externe

al României, cu istorici din þarã, cu Institutul de Folclor – de

dupã 1989. În toate angajãrile ei, a fost mereu sprijinitã de soþul

ei, Iorgos Aravantinos ºi de cei doi fii, împreunã constituind

patru membri fondatori ai comunitãþii. / O patriotã discretã, acum

tãcutã, ce s-a mutat într-o stea.»

RoMedia (Costicã Burciu): «Doamna Olga Aravantinou a fost

unul din cei 37 de membri fondatori ai Comunitãþii Române

„Sfântul ªtefan cel Mare” din Atena, care a luat fiinþã în anul

1992, iar din 1994 a fost preºedinta acesteia. (…) A organizat

sãrbãtori colective cu membrii comunitãþii: Lãsata Secului,

Revelionul, Ziua Comunitãþii (2 iunie). A organizat tipãrirea unor

calendare ºi a buletinelor informative. A ajutat cât s-a putut pe

unii români care aveau probleme. La plecarea ei de la conducerea

Asociaþiei, nu numai cã nu erau datorii, dar exista ºi o frumoasã

sumã de bani în cont.»

ªcoala Româneascã din Atena – cursuri de week-end: „Un

gând de mulþumire ºi pioasã recunoaºtere pentru tot ce a însemnat

existenþa ºi activitatea doamnei Olga Aravantinou în cadrul acestei

Comunitãþi româneºti, cu un istoric de peste 24 de ani. (…) A

colaborat cu Ministerul Învãþãmântului din þarã ºi a obþinut

reducerea taxelor pentru copiii românilor din Grecia care mergeau

la studii superioare în România. (…) Ea face parte dintre acei

oameni care pleacã discret din aceastã lume, dar care lasã un

model de conduitã, de activitate ºi referinþe demne de transmis

mai departe, pentru cine doreºte sã se raporteze la adevãratele

valori. Este târziu ºi nedrept sã uitãm astfel de oameni, sã nu-i

cãutãm – ºi sã aflãm doar cã într-o zi ei au plecat…”.

Somn lin, iubitã colegã. Promoþia „George Cãlinescu” îþi va

pãstra numele încrustat cu litere de neuitare în cartea de onoare a

generaþiei, alãturi de Mihai Ungheanu, Gheorghe Suciu, Nicolae

N. Nicolae, Cornel Radu Constantinescu, Melu Lobdã, Petre

Anghel, Ilie Guþan, Melania ªteafãnescu, Gheorghe Andrei,

Cicerone Muºat, Marin Niþã, Gheorghe Florian, Andrei Ghidali,

Ion Þurlea, Bianca Vladu, Ionel Belciugan, Radu Pascal, Felicia

Lazaridi, Titi Enache, Alexandru Dobre, Bucur Chiriac, Ion

Marcovici – scriitori, profesori, ziariºti, care au hãrnicit cu

dragoste ºi devoþiune pe ogorul limbii române.

O mare româncã a plecat în stele…

Lia-Maria Andreiþã, în arta plasticã ºi în literaturã
Filoteea BARBU STOIAN

Cu strãbunici din Romanaþi, colonizatori ai Dobrogei, imediat

dupã Rãzboiul de Independenþã ºi alþi bunici din Vlaºca-

Teleorman, din al doilea val de coloniºti, mã alãtur firesc, prin

simpatie ºi asemãnare, grupãrii de scriitori din câmpiile, cu apele

ºi pãdurile lor, partea meridionalã a României.

Mã apropii de personalitatea culturalã cu vocaþie în arte a

doamnei Lia-Maria Andreiþã, cu recunoaºterea de cãtre ziariºti ºi

scriitori consacraþi a talentului în cercetarea vieþii, a psihologiei

umane, motive sã fim împreunã într-o frãþeascã, colegialã societate

scriitoriceascã.

Lansat la Târgul de Carte „Gaudeamus” (18 nov. 2016), în

elogiile scriitorilor Neagu Udroiu, Nicolae Dan Fruntelatã,

Florentin Popescu, Titus Vîjeu, Mihai Antonescu, romanul Copil

de suflet a impresionat asistenþa prin dramatismul vieþii unei

fetiþe mutilate într-o corecþie „pãrinteascã” la ºcoalã, ca apoi

destinul sã o ducã în viaþã din rãu în mai rãu.

Acþiunea se petrece în Negoeºti, într-o familie care nu cunoaºte

sãrãcia (tata, contabil, mama, croitoreasã). Fiica lor, beteagã de

un picior, dar ºi cu minte puþinã, rãmâne fata bãtrânã a satului.

Rozica s-a gândit ca fiica ei, Clara, sã înfieze o fetiþã de vreo ºase

ani dintr-o familie cu patru copii. „Au mers direct la casa cea mai

sãracã de pe Izlaz. (…) fetiþa era dolofãnicã ºi frumoasã foc, aºa

cum observase, sãptãmâna trecutã, din spatele unei tufe de unde

spiona orice miºcare, Rozica, obrãjorii ca douã petale de trandafir,

pãrul ca razele soarelui ºi ochii rupþi din cer senin.” Au dat fetiþa

la grãdiniþã îmbrãcatã ca o pãpuºã, sã moarã de invidie fetiþele de

þãrani cu rochiþe pãtate sau necãlcate. N-o lãsau sã se joace cu ele

pe uliþã sau în poianã sã nu se murdãreascã de praf, de verdele

ierbii… Au cãutat o casã mai mare, cu chirie ca sã aranjeze o

camerã pentru Sorina. La ºcoalã, însã, lua note mici spre marea

nemulþumire a mamei ºi a „bunicii”. În varã, au fãcut meditaþii cu

fata nedotatã pentru carte, dar dornicã sã i se dea plãcinte, mãr

sau struguri, ou fiert sau chiar un copãnel, cum pãstrau unele

mame de la masa de duminicã cu bucate mai bune, pentru pacheþelul

de ºcoalã (ea primea zilnic o „eugenie”). În clasa a II-a, s-au

înþeles (au cerut insistent) cu doamna sã lase uºa deschisã la ora

de aritmeticã ºi ele sã asculte cum rãspunde Sorina la lecþie.

La tablã, în faþa unui exerciþiu nou, n-a ºtiut sã-l rezolve.

„Demeter, vino, s-o ajuþi! – a chemat-o învãþãtoarea pe cea

mai bunã elevã. Tãcere.” Tãcere ºi în clasã cu ochii spre uºã, când

cele douã femei „nãvãlirã în clasã, alergarã la tablã, tãbãrârã pe

Sorina. Rozica s-a repezit la cozi, dar Clara, cu o forþã nebãnuitã,

a împins-o pe maicã-sa deoparte ºi, cu plasa de nailon pe care o

avea în mânã, lovea cu sete peste obrajii rozalii ai Sorinei. Nodurile

îi spãrseserã buzele de unde se prelingea sânge. Pe mãsurã ce

lovea, furia Clarei sporea ºi izbea cu ºi mai multã îndârjire. Fetiþa

de la tablã a fugit afarã. Copiii din bãnci plângeau ºi se strecurau

ºi ei, care cum prindea curaj, tot afarã. Numai învãþãtoarea sta ca

o statuie ºi privea acest spectacol dement.”

Speriatã cã vor interveni autoritãþile, familia a dus copilul la

Spitalul Central din Bucureºti pentru operaþii pe toatã faþa cu

muºchii sfâºiaþi. Unchiul Felddy a apelat la colegul sãu, chirurgul

cel mai bun, Popescu, sã-i refacã chipul Sorinei, iar fratelui sãu,

Sebi, i-a dat un sfat: „Evitaþi contactul cu lumea, staþi mai mult în

casã, pânã vã dau de veste… ºi dac-ar fi sã moarã, moare în

spital, nu moare în ograda ta.” În sat ºi în spital, s-au ascuns

vinovãþiile familiei ºi ale celor din ºcoalã care n-au intervenit în

apãrarea copilei. „La spital, doctorii ziceau cã fetiþa are carne

bunã ºi þesuturile se refac. Chirurgul de la arºi a pãstrat discreþia

asupra celor întâmplate, diagnosticul fiind arsuri parþiale ale feþei,

provocate de flacãra de la sobã.”

Cum a suportat Sorina, în anii de ºcoalã privirile colegilor,

greu de spus, dar sã i se întâmple spre majorat un barbar viol în

Valea Hoþilor din partea unor ºoferi, urmat de internarea în spital

pentru cã un os de la vitele sacrificate în acel loc i-a perforat lobul

pulmonar, e prea mult. ªi vreau sã închei cu învinuirea din partea

„bunicii” cã i-ar fi dat Clarei toate medicamentele deodatã pe

motiv cã ar fi vrut s-o omoare. Dupã ºapte ani de închisoare,

aflãm din discuþia ei cu preotul, cã la spovedanie Rozica i-a

mãrturisit cã regretã cã a bãgat-o nevinovatã în puºcãrie.

Scrierile de maturitate artisticã ale prozatoarei Lia-Maria

Andreiþã vin ca o eliberare a memoriei de acumulãri de fapte,

date, întâmplãri, descrieri ale amãnuntului semnificativ adunate

dintr-un mediu sãtesc bine cunoscut, precum ºi trecerea de la o

artã la alta – o înzestrare pentru abilitatea scrisului. Membrã a

Uniunii Artiºtilor Plastici, Secþia Decoraþiuni-Tapiserie, membrã

a Academiei Internaþionale de Artã Modernã din Italia, Lia-Maria

Andreiþã ºi-a expus lucrãrile în þarã ºi în strãinãtate pentru care a

primit distincþii în Italia ºi în România. Având pregãtire juridicã,

a ocupat funcþii în diplomaþie la ambasadele României de la Paris,

Roma, Singapore, Cipru. Pasiunea pentru arta scrisului ºi-a

manifestat-o mai întâi în colaborare cu Xu Wende ºi cu Ion

Andreiþã în traducerea a trei cãrþi din literatura chinezã. Cu Ion

Andreiþã a tipãrit cinci cãrþi pe diferite teme politico-sociale, literare,

studii, ca, în ultimul deceniu, sã se dedice beletristicii, cu patru

volume publicate.

Dupã mai multe întâlniri cu aceastã grupare scriitoriceascã,

rãmânem cu bucuria participãrii la o „rudenie literarã”, doritã ºi

de Mihai Antonescu în Postfaþa cãrþii Copil de suflet.



55555

Titus Vîjeu

CÃRÞILE  SUDULUI

„Lupul vlah ºi

steaua bizantinã”

În încercarea noastrã de a fixa

o topografie literarã a Sudului l-

am ales ca „Maestro e Duca” pe

Borges, evocând scrierile sale

ivite sub acele „antiguas estrellas” pe care acest argentinian cu

ascendenþã europeanã le descifrase în

nopþile continentului sãu febril. Nu

bãnuiam cã-l voi regãsi în poemele unui

autor român ce-l socoate drept „zeul

meu tandru, andin ºi trãdat / în toate

cartierele hoþilor de mai / între Recoleta

ºi Colentina...” M-am întrebat, firesc,

ce poate apropia celebrul La Recoleta,

cimitirul din Buenos Aires în care-ºi

doarme somnul de veci Evita Peron

(Don’t cry for me Argentina!) de

zgomotoasa noastrã Colentina (Don’t

cry for me Colentina!). Rãspunsul l-

am primit într-un alt poem: „Pe o potecã

de îngeri / a venit la mine Jorge Luis /

nu m-a vãzut, el nu mai vedea / decât pe

Dumnezeu, luminosul / dar a venit în

cartierul meu / în periferia sublimã a

unei biblioteci / de iarbã sãlbaticã, de

troscot, de ºtir...”

Atunci îl va fi auzit poetul român pe

marele argentinian ºoptind:

„Convencidos de caducidad / por

tantas nobles certidumbres del polvo /

nos demoramos y bajamos la voz / entre

las lentas filas de panteones / cuya retórica de sombra y de

mármol / promete o prefigura la deseable / dignidad de haber

muerto.”

La rându-i, poetul român îi va fi citit din poemele sale despre

Mica Valahie: „Azi a fost octombrie, soarele / muºca din câmpia

uscatã / ca o þãrancã bãtrânã, ca o mamã / obositã de muncã ºi dor

/ am ieºit iar pe câmp, spre opriºoarele / unde sângerau struguri

negri ºi dulci, / m-am pierdut în aceastã nebunie / a toamnei

naºterii mele de demult / nu mai am cui zice mamã, tatã nici atât

/ la capãtul dinspre Dunãre, dinspre apus / mã aºteaptã, tot singur,

tot trist / Dumnezeu...”

Ne putem aºadar întreba: ce-l apropie atât de puternic pe acest

scriitor român, pre numele sãu Nicolae Dan Fruntelatã de genialul

Jorge Luis? O posibilã pistã am aflat-o graþie lui Ernesto Sábato,

ce-l ce afirmã în „Cei doi Borges” (Los dos Borges) cã „mai

mult literat decât vital, mai curând rafinat decât robust (Borges)

a creat o literaturã adeseori bizantinã, deºi frumoasã...” Iatã cheia

proximitãþii celor doi: bizantinismul. Sábato, cel nãscut de-o

mamã albanezã pe pãmânt sud-american ºtia prea bine cã nobila

culturã cãreia îi aparþineau deopotrivã ºi el ºi Borges „provine

din Europa, este un adevãr ineluctabil ce nu vãd de ce ar trebui

ocolit...” Astfel încât sã nu ne mirãm cã, în aceastã mecanicã

subtilã a comunicãrii prin metaforã Fruntelatã poate declara fãrã

a fi bãnuit de sperjur: „Eu nu mai vãd, eu sunt doar un vis /

Merge prin lume poemul lui Jorge Luis / Merge prin Buenos

Aires, mai cãtre Apus / în Þara de Foc ºi în Þara de Sus /

Undeva, ne-ntâlnim, într-un munte / În cãtre care nu existã nicio

punte / Numai magia cuvântului latin / Cãlit ca o sabie, în sânge

ºi pelin...”

Cartea ce cuprinde aceste stihuri frumoase ºi triste deopotrivã

se cheamã Târziu, ploierul ºi-a apãrut la Editura Semne, aceeaºi

în care harnicul autor a mai publicat, în acelaºi an, 2016, volumul

de prozã memorialisticã O datã-n veac patria moare, dedicat

„bunicii Constandina Armânca ºi tatãlui meu, Mânzul Nebun”.

E vorba, probabil, de cele mai dragi fiinþe ale poetului, pe care le

ºtiam ºi din anterioare pomeniri în alte pagini de carte ºi care par

a dobândi culoare arhetipalã. Cea dintâi, pogorâtã din latinitatea

noastrã transdanubianã, cu rãdãcini în splendoarea

moscopolitanã, între timp arsã de ura paºei din Ianina, cel de-al

doilea, falnicul învãþãtor din Bãlãciþa (à propos, Care eºti, mã,

din Bãlãciþa? – cum strigã titlul cãrþii din 2014, de la eLiteratura),

lovit de ºrapnel undeva pe lângã Odesa, dupã ce curajul dovedit

pe frontul þinut de regimentul Doi Grãniceri din care fãcea parte

îi adusese cel mai frumos nume, de Mânz Nebun, echivalent

pentru camarazi cu un valoros titlu de Cavaler al ordinului Mihai

Viteazul, pe care Vodã-l înmâna ofiþerilor sãi preacurajoºi...

Aºezaþi de soartã în clisura Dunãrii, pe meleaguri severinene

aproape anonime (Desnãþuia, Salcia) unii din ei fac parte din

„vlahii cei risipiþi de la Bug la Adriatica, peste Galiþia, pânã-n

Silezia, pânã-n Moravia”, cum alþii „au venit în Sudul cald, sãrac

ºi primitor, din Dobrogea pânã-n Mehedinþi, au fãcut cãsãtorii,

gospodãrii ºi meserii de vârf” alcãtuind o lume nouã ºi în acelaºi

timp plinã de strãvechime. Este punctul de plecare al unei istorii

de familie copleºitoare, cu frontiere fragile între vis ºi trezie, ba

chiar ºi între þãrile ce compun Balcanii. Nu mã mir cã între prietenii

cei mai apropiaþi ai lui Fruntelatã s-au aflat / se aflã Fãnuº Neagu

ºi D.R. Popescu, cel dintâi surprinzându-l cum „scrie în seara de

purpurã, linsã proaspãt de câinii aurului, care-s paznici peste

greieri”, cel de-al doilea, vecin de casã pãrinteascã, chiar dacã

ºtie cã „totul e vânt! Istoria e vânt!” tot nu poate uita acele vorbe

„spuse de bunica lui Nicolae Dan Fruntelatã: trupul de lut, /

oasele din piatrã / ochii din mare / frumuseþile din soare /

dragostele din vânt, / vântul de la Duhul

Sfânt...”

Aºadar iatã-i pe toþi trei, Fãnuº, DRP

ºi Dan Fruntelatã, trei bizantini, precum

Borges din viziunea lui Sábato.

Aparþinând unei patrii relativ tinere, Jorge

Luis a þinut sã aducã într-un poem omagiul

sãu lui Snorri Sturluson (1179-1241),

autor islandez ºi pãrinte al unor

memorabile „edda” ºi „saga” în care

hagiografia medievalã întâlneºte clasica

istoriografie. Talentul acestui skald, poate

cel mai cunoscut în Evul Mediu apusean

este apreciat de Borges tocmai pentru felul

în care ºi-a cântat stirpea, lãsând urmaºilor

„o mitologie de gheaþã ºi de foc”. În fond,

mica Islandã e comparabilã cu „mica

Valahie” pe care ne-o propune în cãrþile

sale mai noi Nicolae Dan Fruntelatã.

„Verde, verde, numai verde / guºterul

din visul meu / când mã muºcã ºi mã

pierde / departe de Dumnezeu... “ Este

acel „guºtur veardi” pe care bunica

aromâncã i l-a arãtat cândva nepotului-

copil ca sã-nþeleagã „cum ne pândeºte rãul

acestei lumi”.

O lume pe cale de a se stinge ºi pe care cuvintele lui Fruntelatã

o ajutã sã-nvie în veºmintele ei curate, opunându-se „Zeului

Televizor, Zeului Internet, Zeului Sarma ºi Zeului Cãciulã” ºi

altor „zei strãini ºi obscuri care ne vorbesc într-o limbã corcitã,

departe de dulcele cuvânt care ne-a unit ºi ne-a þinut într-o þarã cât

un imperiu al Sudului în care s-au pãstrat ca simbol lupul vlah ºi

steaua bizantinã”

Amin.

„Trecute-s toate!

Mã ajung din urmã...”

Fãrã îndoialã, una dintre cele mai frumoase cãrþi ale anului

2016 este Prin labirintul sinelui de Theodor Rãpan ºi Helmut

Kand. Performanþa tipograficã de la editura Semne grupeazã

„111+1 Iconoscrisori”, altfel zis112 epistole adresate de poetul

român prietenului sãu, pictor austriac ce-i susþine scrisorile prin

tot atâtea tablouri, admirabil reproduse-

n volum. Despre Theodor Rãpan nu

cred cã trebuie fãcute multe lucruri

deoarece cãrþile sale (peste douãzeci!)

l-au fãcut cunoscut iubitorilor de poezie.

Nãscut la 4 iulie (Born on Fourth of

July!) 1954, s-a afirmat în ultimul

deceniu ºi jumãtate prin mai multe

volume de versuri ilustrate oportun cu

lucrãri ale unui mare artist exilat,

Damian Petrescu. Între acestea se aflã

Muzeul de pãstrãvi (2004), Poºtalionul

de searã (2005), Dincolo de tãcere

(2009), Evanghelia inimii (2010),

Evanghelia Cerului (2011), Evanghelia

apocalipsei (2012), Pas în doi (2014),

Pur ºi simplu (2015).

Am sub priviri una din recentele

apariþii: Laus Amoris, culminaþie a

dexteritãþii prozodice doveditã ºi-n

cãrþile sus amintite, în care sonetul ºi-a

aflat locul sãu de elecþiune. Aºadar, pe

celelalte le las la o parte („caetera linquo”

– cum scrie poetul într-un „sonet de

înºelare” însoþit de emblema acestei

ziceri latine): „În mine clocoteºte dor

de unde, / Cernut abis acoperind nisipul, / Îmi trece Clipa, Cronos

umple ºipul / cu vinul destrãmãrii spre niciunde.” Am decupat aceste

versuri cu sentimentul comiterii unei impietãþi faþã de forma fixã ce

defineºte sonetul dar am dorit sã fixez acest „autoritratto” pe care

poetul ºi-l asumã. El cultivã frecvent tema existenþei ºi a iubirii în

versuri adeseori memorabile, Laus Amoris dovedind cã deºi a apãrut

în urmã cu aproape un mileniu, în cuprinsul „ºcolii siciliene” formatã

în jurul curþii de la Palermo a lui Frederic al II-lea de Suabia, sonetul

îºi pãstreazã neabãtut vitalitatea. Nu prea de mult poetul Radu

Cârneci a realizat chiar o Antologie a sonetului românesc,

dovedind atracþia exercitatã în lirica noastrã modernã de aceastã

specie liricã inauguratã (se zice) de Jacopo da Lentino. Cert este

cã Theodor Rãpan este la ora de faþã cel mai consecvent cavaler

al sonetului în atât de complexa noastrã poezie. El se dovedeºte

un aplicat comentator al faimoasei Simbola Christiana atribuitã

unui anume Philoteu ºi apãrutã la Frankfurt prin grija lui Karl

Ludwig, elector palatin (1617-1680). Dar domnul Theodor

Rãpan e un comentator implicat prin emoþie în descifrarea

stampelor de aici. Versul dintâi al cãrþii spune de altfel totul:

„Amoris laus! Plugul minþii arã!” iar sufletul, adãugãm noi se-

ntrece cu trudnica unealtã a minþii lãsând în ogor nu doar dâra

materiei ci ºi aburul spiritului. Avea dreptate deci poetul Ion Brad

sã-ºi salute mai tânãrul confrate prin aceste cuvinte: «Nu exagerez

deloc socotindu-l pe Theodor Rãpan printre cei dãruiþi cu putinþa

ºi ºtiinþa de a-ºi stãpâni pegasul sã „calce” frumos ºi elegant în

spaþiul celor paisprezece „rânduri” cerute de regula genului. O

frazare inspiratã ºi frumoasã, izvorâtã din ºtiinþa ºi sinceritatea

pe care le dau talentul poetic autentic, ajuns la maturitatea creatoare

– iatã ce ni se pare de semnalat cititorilor acestui nou volum de

versuri al poetului teleormãnean.»

Pentru a pãstra regula exprimãrii latineºti a substanþei

reprezentãrilor din Simbola Christiana n-aº putea zice decât Nec

plus ultra... Drept care mã voi replia, întorcându-mã la recentul

volum de „iconoscrisori” pe care-l semnalam drept una dintre

cele mai elegante apariþii editoriale din ultima vreme. Încercând

sã-mi explic acest titlu mai degrabã ºtiinþific decât literar Prin

labirintul sinelui ce conduce la psihanaliza vienezã cred cã se

justificã pe deplin dacã ne gândim la faptul cã Helmut Kand,

coautor al cãrþii – a fost studentul la Academia de Bellearte din

capitala Austriei al lui Rudolf Hausner (1914-1995), unul din

marii artiºti ai secolului XX, socotit de criticã drept „cel dintâi

pictor psihanalist”. I-am consacrat în cartea mea Memorie de

rezervã (Ed. Clusium, 2000) un eseu pe care l-am intitulat Noul

Adam. Îl descoperisem cândva pe artist într-o expoziþie de la

Bucureºti dedicatã expresionismului vienez, apoi la Altemuseum

din Berlin l-am regãsit într-o mare retrospectivã, dupã ce la Muzeul

secolului XX din capitala Austriei i-am aflat bine reprezentate

lucrãrile în tempera. Personajul sãu generic este Adam. Dar acesta

nu este personajul biblic, rãtãcit în grãdinile paradisului. Eroul

lui Hausner se confruntã mai degrabã cu infernul civilizaþiei

noastre moderne. Iar discipolul sãu Helmut Kand îi urmeazã

calea, preluându-i neliniºtile...

Kand este prietenul lui Theo (nu Van Gogh ci Rãpan), care îi

scrie „cu Viena împãturitã în batista inimii”. Lucrãrile pictorului

îl ilumineazã ºi-l întorc în inima Mitteleuropei: „Culori! Vãz

nepermis, grãbit sã ajung la Zentralfriedhof (aici îºi doarme

somnul de veci ºi el, Beethoven!) cu spaima despletitã într-un

evantai de îngândurare. Mi-e ruºine doar de umbra zilei de ieri!

Transformat într-un fachir de zãpadã, inund cu lacrimi cerul

inimii tot ºi râd: oraº nebun, stârv de somnambuli bezmetici.

Uitã acest regat vicios! Port doar cãmaºã de zale. O punte spre

cer sã ridic?”

Nu cunosc mai multã sinceritate în

înþelegerea acestui oraº ca aceasta în care

poetul se grãbeºte sã sjungã la Cimitirul

Central, unde se odihneºte autorul

Imperialului.Viena lui Zweig ºi Canetti ºi-

a modificat ºi ea punctele sale de interes!

ºi-i amplificã lui Kand cunoºterea unei

Românii în care se aflã „oameni, pãstrãvi

ºi lacrimi” scriindu-i despre porþile de lemn

ale Maramureºului ori despre salcâmul lui

Tudor Bãlosu din Moromeþii lui Preda,

celãlalt teleormãnean.

Dialogul dintre picturã ºi vorbã se

desfãºoarã sub semnul culorii. O culoare

bezmeticã, incandescentã, dând foc lumii

ostile ºi încercãnatã de pãcate nemeritând

mântuirea. Cãci „poetul moare, glonþul e

de gheaþã ºi mã prefac într-un cuvânt:

pãmânt!”

Lieber Helmut, lieber Theo, daþi-mi

voie sã vã reamintesc aceste vorbe rostite

cândva de Johann Paul Friedrich Richter,

cunoscut sub numele francizat Jean Paul:

„Die Erinnerung ist das einzige, aus

welchem wir nicht getriben werden

Können”, ceea ce se poate tãlmãci prin: Amintirea-i singurul

paradis din care nimeni nu ne poate alunga...

Cartea voastrã despre melancolia trecerii noastre prin lume

dovedeºte cã viaþa din câmpia Burnazului ºi cea din cetatea Vienei

e fulgeratã de spaime ºi bucurii asemãnãtoare. La urma urmei,

cum spunea cineva, Balcanii þin pânã-n districtul trei al Vienei,

adicã pânã unde Orientul s-a lãsat purtat de oºtile unui Magnific

ajuns astãzi erou de serial TV, dovedind cã nu numai arta ºi-a

trãit proiecþia postmodernã ci ºi istoria Europei...
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activitatea culturalã, 2011; Trofeul UNESCO pentru vasta activitate ºi promovarea valorilor culturale fãrã frontiere, Chiºinãu, Rep. Moldova, 2014; Trofeul ,,Douã
inimi gemene”, pentru contribuþia esenþialã în promovarea valorilor culturale româneºti, Chiºinãu, Rep. Moldova etc. Dl George Cãlin scrie, la fel ca cel care i-a fost
prieten apropiat, Nichita Stãnescu, ,,cu colþul inimii”, o inimã operatã la cer deschis, pentru cã a vrut sã priveascã îngerii de la inimã la inimã. Ca om, este ,,blestemat
cu iubire”, ca poet  cu nesomnul cuvintelor. Versurile sale sunt atinse de aripa rostirii primordiale, nesofisticate, necontaminate de convenþiile terestre, ce i-ar ofili
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o carte, ºi încã o carte. (Victoria Milescu)

veºnic mi-e Timpul...

te-am rãtãcit în mine

sorbind roua din frunze,

te-am rãtãcit în poveºtile uitate

în palme de copil,

în foºnet de lacrimã uscatã

pe-a dimineþii geanã

descreþind sãruturi

pe umeri goi de fecioarã,

dansând sub roua dimineþilor

împerecheate-n Toamnã...

nu plânge, iubito,

nu plânge,

veºnic mi-e Timpul

îngheþat în Clepsidrã,

caut foºnete-n flori de lacrimi,

stelele încinse mã copleºesc

cu a lor culoare

ce picurã din visul nopþii,

îmi inundã cãrãrile inimii,

îmi destrãmã sufletul,

în umbre oculte ce-ºi cautã Calea,

în tãcerea tremurândã din Univers...

respirã prin mine...

rãtãcesc în noapte –

suflet cãlãtor rãnit de uitare,

însetat de rãsãriturile ce nu apar

printre tãceri de rouã

peticite cu amintiri...

ascult în tãcere,

la margini de timp,

povestea ultimului fulg de nea,

mã cerne Iarna-n suflet de fecioarã,

mã-nfioarã sânii ei prea reci

troienind plãsmuiri de vise

în catastiful Vieþii ce mã doare,

dintr-un Amurg fãrã de stele

ce coboarã în adânc –

îmbrãþiºãri pietrificate,

nãscute din perla mãrii....

simt adâncul din mine,

privesc în gol,

aºtept sã se aºtearnã uitarea

peste visele-mi strivite

în zboruri rotunde,

metamorfozându-se în stele uscate...

sorb vise albastre cu doruri aprinse

fluturi buimaci din ºoapte clãdite

pe aripi de Înger sclipesc,

sublime zãpezi mã inundã

în dansul flãcãrilor de cuvinte ce ard...

e miezul nopþii

dincolo de oglinda în care te admir,

te ridicã din valuri,

opreºte-te la poarta sufletului meu

respirã prin mine

Timpul infinit al nopþilor de dragoste...

e Timpul tãcerii,

lacrima cântecului cade-n poveste,

respirã adânc..,

respirã,

Îngerul cu aripi de dragoste

þi-a-ngropat dimineþile-n mine...

neliniºti de cearã...

glasul tãu se naºte

fãrã de tine,

se-aºterne pur în cuvinte,

danseazã printre fluturii de catifea,

oglindindu-þi spaima din ochi,

stropii reci ai ploii te-ntorc în mine,

ochii blânzi împletind silabe...

ai încercat sã mã ocoleºti,

sã fugi din Calea Timpului,

sã-mi ºopteºti dorul tãu,

fãrã de tine,

cuprinsã de farmecul înserãrilor,

rãnitã de-o stafie a nopþii

ce te bântuie râzând,

dezarmatã de gânduri...

urlu prin sângele tãu –

lup singuratic în pustiu,

fermecat de sãlbãticia trupului,

te mângâi cu mâna stângã,

îþi ating coapsele fine,

respirându-mã în sufletul tãu

vãduv de mine,

fãrã de tine...

mã zbat neîncetat s-ajung

cu ochii închiºi

în trupul tãu pãrãsit,

îngheþându-þi aripa de flutur –

aripa zborului frânt,

în dimineþile de dragoste carnalã,

cioburile visului sfãrâmat

îmi mângâie uºor sãrutul pe buze,

fãrã de tine...

Timpul curge lãcrimând

pe frunzele vieþilor noastre,

îmbrãþiºându-ne în sãrut,

împungând secundele goale,

roua din zori adunã în noi

tãceri ºi neliniºti de cearã,

fãrã de tine,

fãrã de tine...

respiraþiile pietrelor...

în noi, douã lacrimi

împletite din stropi de iubire,

sângereazã fluturi identici

în zbor,

tremur la fiecare atingere

ard mistuindu-mã –

fluture dezgolit

la porþile Cerului

cãutând picãturã cu picãturã

Lumina ce bântuie-n tine...

în noi, douã vise

îngropate-n amintire,

ne picteazã trupurile ostenite,

în culorile fericirii

nopþile ºi zilele sufletelor

cutremurate de dor,

detaºându-ne umbrele

abandonate inocent

în frunzele Toamnelor

ce nu mai mor...

în noi, douã mâini

nevãzute,

modelezã urletul lupilor pustiului

în dans ameþitor,

dincolo de graþie ºi zâmbete

dilatã mozaicul clipelor rãsucite

ce mustesc de culori întrepãtrunse

prin straturile de uitare...

în noi douã miracole

se-ntorc din furtul unui sãrut –

Viaþa ºi Moartea

ridicând voalul opac dintre ani –

Timpul, îmbãtat de vise,

ne uitã goi

în respiraþiile pietrelor

descoperind taina Cerurilor

ce se contractã-n noi,

ce-atârnã nevãzutã

pe colþ de stea difuzã

ce dominã dincolo de imagini

arabescuri de gânduri ce nu dor...

te-aº muri în mine...

spartã în cioburi albastre

te-aº rãtãci goalã

printre frunze bãtute de vânt

în prãpastia unui gând nebun,

unde te-aº încãtuºa

pentru vecie...

te-aº alunga din inima-mi

sfârºitã de durere

în nopþi nedormite

plângându-mi nepãsarea...

te-aº agãþa în amintiri neuitate

te-aº muri în mine

aducându-þi la mormânt,

jalea florilor ce mã bântuie...

te-aº jeli învãþând sã mã iert,

împietrind pulberea trupului tãu...

mi-e teamã, mi-e teamã,

cã astãzi se sfârºeºte Lumea,

ºi nu vei afla niciodatã

cât de mult te-am iubit,

cât de mult...

Clepsidra de argint...

astãzi,

te caut în tãcerea noastrã,

pierdut între noapte ºi zi,

pe-o frântã aripã de Înger,

dorindu-mi sã devii fulger ºi lacrimã

alergând pe cãrãrile deschise

ale orizontului din mine...

astãzi,

ne plâng iubiri uitate

pe muchiile de zâmbet fermecat,

picurându-ne fluturi de gheaþã

pe marginile sufletului,

drãmuind lumina tremurând tãcutã

în buzunarul nopþilor ,

o tainã se-ascunde în noi,

muºcând pânã la sânge

din noaptea însingurãrii-n doi...

astãzi,

urlã prin tainice unghere

iubiri îmbãlsãmate

cântând cu durere un nou Început,

miroase a sânge albastru ºi-a stele

în abatorul sufletului meu,

candele ciobite ard mocnit

într-un colþ despãrþit de viaþã...

astãzi,

nu cântãm Imnele Slavei,

nu zâmbim prefãcuþi

s-au despãrþit apele de uscat

curgând limpezi spre Infinitul din noi,

umbre hoinare aruncate-n deznãdejde,

umbre cu lacrimi amare,

amãgind nisipul visului neîmplinit...

astãzi,

singur tot mai singur,

în acest univers al gândurilor mele,

mã trezesc zgomotele vântului,

dorind sã simt, din nou,

pielea ta catifelatã

sub faldurile rochiei foºnitoare,

dorindu-þi buzele fierbinþi,

atingându-mã uºor,

pãrãsindu-mã ºi revenind

ca o ploaie cu stropi de iubire...

astãzi,

îþi ºoptesc uºor povestea Vieþii mele

ferecatã-n Clepsidra de argint...

pe frânghii de Luminã...

alb pur,

imaculat,

fãrã de capricii,

Timpul leapãdã

valuri de umbre spânzurate

prin stropii de ploaie

rãtãciþi în Amurg,

atârnã flãcãri de frunze

pe aripi de Înger,

ciuntite-ntr-un sãrut mucegãit...

Îngerul,

îngheaþã corãbii de vise

în scântei de sânge uscat,

convoaie nemiºcate

în tãcerea Morþii,

împrãºtiate dezordonat peste dorinþe,

duhnind a putred

în întunericul tãcut...

pe vãlãtuci stingheri de nori

trec zile,

trec zile încleiate-n Apusuri –

sinistre þipete de pãsãri

fãrã de aripi –

mânios Universul

începe sã dilate Cerurile,

umple bezna adâncã,

învelind veºnicia de liniºti,

în ºoaptã de lacrimã mãruntã ºi tristã...

coboarã Îngerul

pe frânghii de Luminã,

deschizând sufletului

drumuri spre înalt

sub umbra Pãcatului Trãdãrii Dintâi,

mi se strecoarã prin gânduri,

fredonându-mi primãveri

în parfum de floare,

înveninat,

pierzându-mã,

în fumul zâmbetului tãu...

George Cãlin
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Jurnalul roºu (II)

Iarnã grea

Jurnalul roºu continuã cu dezvãluiri cutremurãtoare despre viaþa familiei.

19 ianuarie 1954. Serbãm ziua de naºtere a Dorinei, dar numai în gând, cãci nu am putut face nicio

deosebire de alte zile, nici nu i-am spus „La mulþi ani”. Suntem foarte abãtuþi, ne lipseºte cel mai

elementar ºi totuºi cel mai substanþial lucru pentru viaþã – pâinea. De la Godeni nicio veste îmbucurãtoare.

Aflãm cã mama este cam bolnavã. Din partea lui tata sau mai clar, de la Nuþa, fiica lui, pentru timpul cât

a stat la noi, ne-a recompesat cu prea multe vorbe rele la adresa noastrã. Caracterul omului prost crescut.

25 ianuarie 1954. Cu mare greutate am gãsit la colegi ºi la încasatori 10 lei de am luat pâinea la preþ

liber, profitând cã se gãsea la un centru de vânzare în Piaþa Dorobanþi, unde locuieºte lumea ridicatã. La

„mahala” e greu a lua o pâine la liber. Azi e duminicã. Am avut la masã ceapã ºi câte un ceai. Cu lemnele

stãm prost. Am mai fãcut rost de cãrbuni de la depozit, dar e riscant. M-a prins un paznic cu plasa plinã

cu cãrbuni. I-am explicat situaþia grea familiarã, dar nu mi-a îngãduit sã iau cãrbunii. Totuºi a fost om cu

suflet, cã putea sã mã reþinã pentru furt. Timpul e grozav de aspru, se anunþã iarnã grea. Ne îngrãmãdim

toþi, nouã suflete într-o camerã. Pânã azi Elvira ºi Dorina au dormit fãrã foc în camera cea mare. Mã

gândesc ce urmãri va avea atâta tremurat.

30 ianuarie 1954. Sunt trimis cu echipa la dezãpezirea liniilor de auto ºi de tranvai pe Bld. Bãlcescu.

Mã uit cu jind la unii din oameni cã pot sã-ºi astâmpere foamea luându-ºi câte un corn sau pâine albã. E

un ger cumplit cu viscol. Cer la încasatorul 8702 sã-mi împrumute un leu, dar nu are, în schimb îmi cere

sã-l învoiesc 2 ore ºi-mi va aduce ceva bani sau pâine. S-a dus la un negustor din apropiere ºi a curãþat

zãpada din faþa prãvãliei, i-a dat 10 lei ºi 6 cornuri, pe care le-am împãrþit frãþeºte. 2 cornuri le-am adus

la copii acasã. În special pentru Antoaneta a fost mare surprizã. E aºa de firavã, ca „un lujer de cartof

crescut în pivniþã”. Când o vãd cã ar vrea ºi ea sã se joace cu ceilalþi, dar nu o þin puterile, simt în piept,

în gât, un gol, un gust amar, leºinat de var, de calciu. Nervii mã zdruncinã aºa de mult încât nu mai pot

raþiona, rãmân mut. Azi am mâncat marmeladã cu pâine ºi supã.

31 ianuarie 1954. Din nou sunt cu echipa pe traseu, pe Calea Moºilor. E imposibil sã lucrãm. Ninge

din abundenþã ºi vântul ne trece prin oase. Câteva fete au început sã plângã, nu mai pot rezista. Una din

ele e încãlþatã cu pantofi decupaþi ºi ciorapi subþiri, nu are altceva. A venit directorul general Mincu cu

automobilul, fãcându-ne observaþie cã stau oamenii degeaba. A fost o ilaritate. Unii au mers ºi mai

departe impunându-i sã se dea jos din automobil ºi sã stea cu noi. S-a mulþumit sã-ºi noteze numãrul de

serviciu al controlorului pentru a-l pedepsi. Norocul a fãcut de am putut lua de la depozit 1.000 kg

lemne, pe care o treime le-am dat celor care ne împrumutase.

1 februarie 1954. În dupã masa de 31 ºi noaptea spre 1 februarie, a fost un viscol cu zãpadã cum nu s-

a mai întâlnit cu peste 100 ani în urmã. Vântul a bãtut cu peste 100 km la orã. A cãzut atâta zãpadã încât

nu am mai avut pe unde ieºi din casã, sã plec la serviciu. Abia pe la ora 9 am ieºit pe geamul de sus de la

fereastrã, ajunsese zãpada pânã sub streaºina casei. Pe stradã e totuna, nu se vãd garduri, nu se mai

deosebesc curþile, lumea a început sã miºte înnotând prin troene. Tramvaiele sunt înãmeþite pe linie,

niciun fel de circulaþie, lucru care a þinut pânã la 1 martie.

3 februarie 1954. Nu mai avem în pivniþã niciun fel de zarzavat sau cartofi, ce a mai fost au degerat.

Cu mare greutate procurãm pâine, se duc copiii, Iulicã ºi Mariana,  pe jos la Moara Herdan ºi cumpãrã.

Antoaneta e din zi în zi mai rãu, tuºeºte ºi are temperaturã, nu avem cu ce-i lua lapte; lãptãreasa nu vrea

sã ne mai dea. Se mulþumesc bieþii copii cu ceapã ºi usturoi, cu pâine ºi câte un pahar cu ceai. A fãcut rost

Marioara de o sticlã de bulion de la mama unei colege de a copiilor, de a fãcut o supã ºi tocanã cu bulion.

6 februarie 1954. Azi a venit lãptãreasa cu soþul ei, le îngheþase laptele în bidoane, de ger ce a fost. L-

a dezgheþat la noi ºi a lãsat 3 litri de lapte fãrã bani.

10 februarie 1954. Antoaneta e grav. Doctorul ne-a recomandat sã-i facem penicilinã imediat, dacã are

efect în 30 de minute e scãpatã, altfel nu mai e scãpare – are temperaturã 39,2-39,7. Ne uitãm cu milã, nu

avem cu ce-i lua, abia putem sã luãm câte ceva pentru masã. Ceilalþi copii, cei mari, au multe neplãceri

din cauza bolii ei pentru care fapt o urãsc, în special Dorina. Mariana ºi Aurelia plâng pe înfundate. Le

e milã cã din moment în moment trebuie sã moarã. În sfârºit, ne-a dat Stela 30 de lei ºi Elvira 30 de lei ºi

i-am luat penicilinã – s-a dus Elvira seara târziu – dupã care i s-a ameliorat boala.

12 februarie 1954. Azi am luat leafa. S-au bucurat copiii, în special Aurelia ºi Nelu. Am cumpãrat

carne ºi altele pentru hranã. Ne ajutã mult Madam Vlad. Aurelia e veºnic neîmpãcatã cã nu vine ziua

când sã se sature, ca atunci când am tãiat porcul lui dl. Roºca,  proprietarul ºi a mers ºi ea cu Nelu la masã.

Nelu e tare gãlãgios, primul lucru dimineaþa întreabã. „Mamã mi-e foame, ai ceva?” Numai Mariana nu

cere nimic, în schimb primeºte bãtaie dupã urma firii ei revoltate ºi veºnic gata de scandal cu toþi. În

aceastã iarnã am putut vedea aparte felul de a fi al fiecãrui copil. Cei mici se împãcau mai uºor cu viaþa

asta mizerã, dar cei mari, în special Elvira, Dorina ºi Iulicã sunt veºnic nemulþumiþi. Au fost zile cînd se

supãrau pe mama cã a dat unuia ceva ºi altuia nu ºi atunci interveneau neplãceri, refuza sã mai stea la

masã. Bun înþeles cã li se aduceau reproºuri, de cãtre Mariana, cã sunt mari ºi sã- ºi mai cumpere ºi ei ce

le trebuie, asta din cauzã cã fetele cînd luau bursa nu se îndura sã dea bani pentru masã, numai Iulicã

venea cu tot ce lua ºi-i da, el se mulþumea cu 2-3 lei de cinematograf.

1 martie 1954. Luna speranþelor – aºa cum spune Marioara – dar e departe de numele dat. În urma

celor 4 luni de iarnã au cãzut bolnavi ºi Aurelia ºi Nelu, gripa ºi-a fãcut datoria cu prisosinþã, îmbolnãvindu-

se amândoi de pneumonie, pentru care am sacrificat ultima posibilitate de a-i salva, procurându-le

penicilinã. Iarna e în plinã desfãºurare. Lemnele sunt pe sfârºite.

9 martie 1954. Cad la pat bolnav. Reumatismul îºi face efectul. De la 9 la 17 martie nu am putut merge

la serviciu.

20 martie 1954. Antoaneta e foarte grav. Nu mai avem ce-i face, temperatura 39,7-39,9. Doctora de la

Caraiman (spital) ne trimite sã o internãm imediat. Nu am curajul sã o internez, o vãd în ultimele ceasuri

ale vieþii ºi nu ar mai avea rost sã o duc la spital. E ora 11, pe la ora 13 îi dau lui cumnatul Godea un

telefon sã-mi facã rost de 100 lei sã mai încerc la un doctor cunoscut, dr. Nistor, cu toate cã nu aveam

curajul sã plec cu ea pe tramvai. Totuºi la ora 3 am plecat dând pe la cumnatul Godea pentru bani ºi de

acolo la doctor. Cãutam sã o duc eu, cã dacã moare sã nu facã Marioara panicã printre lume. Dupã

primele ore de la luarea tratamentului prescris ºi-a mai revenit. Din nou o serie de medicamente ºi

tratament care au avut succes.

25 martie 1954. Deºi în alþi ani la aceastã datã ghioceii erau în floare, azi nicio floare, decât cele de

gheaþã. În curte ºi pe stradã troienile sunt mari.

1 aprilie 1954. În trecut era o zi de speranþã, azi nu am nicio bucurie. Mizeria ne roade pe zi ce trece.

Iarna a început a se duce, zilnic ne frãmântã hrana. Copiii se mulþumesc cu un ceai ºi o felie de pâine cu

marmeladã. Dar sãnãtatea le este ºubrezitã din zi în zi. Din când în când se îndurã lãptãreasa ºi ne lasã

lapte.Timpul a început sã se încãlzeascã. A venit primãvara.

(Notele aparþin prof. Corneliu State)

Ion STATE

(Va urma)

Lagãrul

Dupã ani care s-au scurs de la scrierea

primelor pagini cu rânduri de cuvinte

rupte din sufletul sãu, când ºi-a

descoperit filonul de aur al narãrii

giurgiuveanul Decebal Cordie a bãtut,

cu multã sfialã, la porþile afirmãrii. Am

lecturat de mai multe ori textul pe care

mi l-a încredinþat. O plãcutã surprizã,

prin priceperea de a îmbina cuvinte în

construcþia frazelor care curg firesc, domol ca un râu liniºtit de

munte, o bunã stãpânire a meºteºugului dialogului, care nu este la

îndemâna oricui, o destoinicie în realizarea pasajelor descriptive.

M-a convins cã are pricepere în meºteºugul scriitoricesc, cã are

darul de a povesti frumos ºi bine ºi trebuie sã convingem ºi pe alþii

de harul tãu. Drum bun, Decebal, pe cãrarea aleasã prin hãþiºul

cuvintelor. (Emil Talianu)

Soarele rãsãrea dupã copacii acoperiþi cu o uºoarã promoroaca ce

amintea cã iarna îºi arata ultimii colþi la sfârºitul lunii februarie.

Pãmântul mocirlos îþi dãdea impresia cã te aflii într-o mare de clei,

în care te poþi afunda dincolo de nivelul gleznelor.

Ecoul rãzboiului pãrea cã nu mai îºi gãseºte locul într-un asemenea

taram, ci doar o amintire tristã, aceea a faptului de a fi prizonier.

Alexander se uita la razele cãlduþe ale soarelui cum mângâiau

botoºii gãuriþi ºi plini de noroi. Mergea parcã sfârºit, rãnit de aceleaºi

temeri pe care le mai avusese ºi înainte de a se înrola în armatã. Se

miºca în cerc, încet, fãrã sã se sinchiseascã de înjurãturile gardianului

rus care împroºca o mare de invective cãtre toþi deþinuþii ce se miºcau

prea lent la apelul de dimineaþã. Tot privind în jos, la pãmântul

cleios, Alexander uitase sã îºi ridice capul pentru a se sãtura de

spectacolul oferit de natura ce înconjura lagãrul. Uitase de rãnile

primite la începutul rãzboiului, uitase de soþia lui, Lena ºi de cei

patru fii ai sãi, de tatãl ºi de mama sa, de patrie sau de principii ºi

îndatoriri. Pãrea cã un întreg gol se cãscase la el în suflet presimþind

amorþirea de dinaintea morþii. Nãuc, precum un om beat sau ca un

rãnit sedat de morfinã, îºi miºcã picioarele, de fapt ºi le târa ca ºi

cum s-ar fi întors din morþi precum Lazãr, pe jumãtate viu, pe

jumãtate mort. Dintr-o datã, ca ºi cum l-ar fi lovit un mic fulger, se

scuturã de acea înþepãtoare presimþire a morþii ºi îºi ridicã privirea

spre gardul de sârmã ghimpatã. La un metru ºi jumãtate de gard

pãºtea un armãsar mic de staturã dar robust, negru ca pana corbului.

Nervul ca ºi modul în care sforãia când adulmecã mici firicele de

iarbã conservate de zãpadã iernii aproape de sfârºit, îþi dãdeau de

înþeles cã acest cal avea obârºii deºertice de armãsar pur sânge.

Alexander zâmbi vãzând minunatã creaturã. O contemplã cu

dragostea pe care o poartã un husar tovarãºului sãu de suferinþã,

tovarãºului celui mai fidel. Imaginea calului îi declanºa aproape

instantaneu filmul vieþii sale pe front, momentele în care au triumfat

fie ºi pentru puþinã vreme în fata hoardelor slave. Apoi, venirã rând

pe rând, imaginile hâde, ale sutelor ºi miilor de morþi ºi mutilaþi din

escadroanele ºi regimentele Împãratului, sute de familii distruse de

aºteptare, speranþã sau durere; veºtile dure care arãtau cã sute sau

mii de soldaþi din atâtea naþiuni rãsãritene nu se vor mai întoarce la

cãminele lor.

Ideologia sa de cetãþean al Imperiului începea sã se clatine,

sentimente contradictorii se nãscuserã din momentul în care vãzuse

cum camarazii sãi cehi sau români începeau sã dezerteze, sã-ºi

întoarcã privirile cãtre ai lor. Atunci simþi pentru prima datã cum cã

ideea cruciadei lumii civilizate nu reprezintã nimic altceva decât

propaganda puternicilor zilei pentru a stârni orgolii rãzboinice

stupide în rândul ofiþerilor ºcoliþi în Germania ºi Franþa, O formã

manipulatorie în a declanºa reacþii de mândrie naþionalã în sufletele

aproape nevinovate ale studenþilor germani ºi austrieci – carnea de

tun a Puterilor Centrale.

Ofiþerului de dragoni i se pãreau depãrtate clipele primei sale

tinereþi în care petrecuse sute de ore pe bãncile ªcolii Regale de

Ofiþeri din Danzig, mândria germanã în formarea elitei militare. I se

pãreau strãine toate gândirile întortocheate ale strategiei ºi tacticii.

Acum toate acestea nu mai reprezentau nimic pentru deþinutul

Alexander Wolf, cãpitan de dragoni în armata Imperiului cãci viaþa

sa atârna de un fir de aþã. Holera izbucnise în urmã cu o sãptãmânã

în lagãr, iar prizonierii erau din ce în ce mai îngrijoraþi de soarta lor.

Oricând putea sã loveascã pe oricine astfel încât fiecare încerca

sã uite refugiindu-se în religia pãrinþilor lor. Observau cum cei mai

haini gardieni îºi fãceau semnul crucii înainte sã intre în contact cu

deþinuþii – deºi aþi putea interpreta acest gest ca pe ceva firesc la

ruºii pravoslavnici.

Moartea plutea în aer iar reacþia imediatã a oamenilor era de a

aprinde cât mai multe focuri seara. Acest fapt provenea dintr-un

gest reflex de tip medieval, ca ºi cum focul ar fi putut sã îndepãrteze

virusurile nãpraznice.

Decebal Cordie
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CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (II)

Florentin
Popescu

Alexandra Firiþã, o poetã „Aparþinând clipei” ºi mai mult decât atât
Teleormãneancã prin naºtere, dar

stabilitã la Bolintin Vale în 1964,
Alexandra Firiþã (n. 1 august 1956) a
debutat editorial în 1998 cu volumul
Nostalgii (editura Amurg sentimental),
dupã ce mai înainte îi apãruserã poezii
în mai multe reviste ºi antologii din
Bucureºti, Giurgiu ºi Ploieºti, fiind
reþinutã ºi de Radu Cârneci în
memorabilele culegeri Poezia pãdurii
(1998) ºi Antologia sonetului românesc
(2009). Ulterior a mai publicat

volumele: Poeme crepusculare (1999), Descântând tãcerile
(2000), Netihna ceasului fãrã sfârºit (2002), La praguri de ape
(2003) ºi Aparþinând clipei (2014).

În mod normal ºase volume de poezie ar fi trebuit sã ofere
suficiente argumente criticilor ºi cronicarilor literari pentru a-i
defini – mãcar în linii mari! – profilul, orientarea ºi locul acestei
scriitoare în ierarhia liricã actualã. Faptul cã în cazul d-nei
Alexandra Firiþã nu s-a întâmplat aºa se explicã, cel puþin la
prima vedere, pe de o parte datoritã tirajelor foarte mici în care i-
au fost tipãrite cãrþile, iar pe de alta fiindcã avem a face cu o
scriitoare discretã, trãindu-ºi propria-i evoluþie departe de lumea
zgomotoasã a vieþii noastre literare, nedând buzna prin redacþii
spre a-ºi promova creaþiile.

La capãtul lecturii celui dintâi volum al d-nei Alexandra Firiþã
un degustãtor de poezie contemporanã desluºeºte cel puþin douã
direcþii (sau constante) ce mai târziu vor cãpãta o anume amploare:
o frenezie a trãirilor, calatã pe asimilarea peisajelor (fãcute pãrtaºe
ale sentimentelor) ºi un anume fel de „nostalgie” (poate de aici ºi
titlul cãrþii) a timpului care s-a scurs fãrã a fi fost eternizat în
metafora poeticã.

Autoarea nu cautã, ca alþi poeþi, refugiul într-o posibilã, viitoare
iubire, ci se adreseazã sieºi: „Dormi uºor/ suflet al meu/ mângâiat
de geana lunii/ legãnat de poala pãdurii/ cuibãreºte-te la marginea
lumii/ acolo unde cerbii/ þi-au netezit cãrarea/ cufundã-te/ în iarba

înaltã ºi moale…/ Dormi senin,/ dormi adânc/ visându-te suflete/
prunc.” (Cântec de leagãn)

Refugiul în naturã cãreia îi doreºte sã-i afle tainele ºi sã-i
descifreze mesajele, constituie un bun prilej pentru sugerarea
unor sensuri mai adânci, filosofice chiar,
precum în poemul Fiind, în care versurile
curg spre o nebãnuitã (ºi cu atât mai
surprinzãtoare) concluzie: „Tineri fiind,/
aidoma cailor sãlbatici/ galopãm/ înspre norii
ce dau rotocol/ numai acolo/ gãsi-vom marea/
la vultanii ce vânturã zarea;/ vâslim/ plini de
sudoarea aproapelui/ înaintãm în pupila
albastrului./ Cu ochi tulburãtor,/ vãd cerul
lãcrimându-ne/ în câmpia lui, spre dincolo!”.

D-na Alexandra Firiþã are, fãrã îndoialã,
predispoziþie cãtre ceea ce se cheamã „poemul
cu poantã”, ideea urmãritã apãrând (ca în
versurile citate, dar ºi ca în altele, din
volumele de mai târziu) de obicei în ultimele
versuri. Iatã încã un exemplu: „Te-am învelit
cu privirea mea/ sã nu te vadã luna, sã nu te
vadã/ ochiul tulbure de noapte/ rãtãcitã-ntre
stele/ …/ O secundã, numai o clipã/ dintr-o
secundã þi-am prins umbra în braþele mele
de/ iarbã, numai o clipã/ te-am/ rãsfãþat cu
arome de busuioc/ topit de sângele meu.//
Te-am învelit cu mine…” (Numai o clipã, în vol. Descântând
tãcerile).

Calendarul anotimpurilor cu particularitãþile lor îi apare poetei
sub toate ipostazele pe fundalul peisajelor din jur, ale cãror
miºcãri seismograful inimii le înregistreazã în versuri limpezi
precum dimineþile din zariºtea copilãriei: „Miroase a seve pãdurea,/
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.” (Zodii,
în vol. La praguri de ape) sau: „Doamne, sunt plop/ la margini
de cer, la margini/ de veac, plop cu braþe/ rãstignite-n amiaza

ªi timpul pe sub ochi ne trece...
A apãrut spre finele anului 2016 o carte de poezie, de mine

aºteptatã încã din tinereþe, a prietenului ºi colegului de liceu,
inginerul-poet Corneliu Cristescu. Ea este intitulatã sugestiv,
Poezie ºi inginerie ºi a apãrut la Editura AGIR,
prefaþatã de scriitorul Ionel Marin, preºedintele
Asociaþiei Cultural-Umanitare „Bogdania” ºi
redactor ºef al revistei omonime.

Mãrturisesc cã încã din timpul anilor de studiu
la liceul „D. Bolintineanu”, eu ºi autorul mai sus
menþionat ne-am promis reciproc cã vom scrie ºi
vom publica, în anii ce vor urma, mãcar câte o
carte. Era subînþeleasã ideea cã va fi o carte cu
profil literar, întrucât încã de atunci literatura nu
ne era indiferentã, iar contextul în care am
pronunþat amândoi aceastã dorinþã, urma unei
discuþii pe teme literare.

N-am sã intru în amãnuntele vieþii sale de pânã
acum, dar am sã-i remarc cariera profesionalã
bogatã, care continuã ºi astãzi ca doctor în ºtiinþele
mecanice, având publicatã o lucrare voluminoasã
ºi totodatã sute de referate de cercetare în domeniu.
Aflat la o vârstã în care mulþi preferã bucuria ºi
împlinirea pensiei în mijlocul familiilor lor,
literatura, poezia, însã, i-au cerut din când în când, în momente
de tihnã sau agitaþie sufleteasã, prinosul gândurilor, cu referire
la cei aflaþi în jurul sãu sau mai departe dar ºi cãtre sine, cãtre
propria-i viaþã împletitã îndeajuns cu cei aflaþi aproape de sufletul
sãu cald, înmiresmat de reguli morale, corecte, de dãrnicie
spiritualã. Soarta a fãcut sã aibã în liceu doi profesori foarte
buni, unul de ºtiinþe exacte, mai precis de matematicã, Vasile
Sebu ºi altul de limba ºi literatura românã, Ion Carbarãu, ale

cãror influenþe i-au direcþionat viaþa cãtre inginerie ºi cercetare
dar ºi cãtre literaturã. Este deci un produs spiritual al liceului
bolintinean, în care cei doi mari profesori menþionaþi mai sus ºi-

au adus contribuþia.
Citindu-i cartea nu e greu sã ne dãm seama cã

este un om hâtru, glumeþ, bine dispus, pus pe
ºotii de bun simþ. Iatã ce spune scriitorul Nicolae
Vasile: „... trãirea proprie a autorului este mai
sensibilã decât reuºeºte el sã o transforme în
lirism… Autorul trãieºte liric, dar se exprimã epic.
(…) este mai uºor sã scrii poezie inspiratã de
modul dânsului de a fi, decât sã comentezi
poemele lui”.

Autorul de poezie Corneliu Cristescu intrã în
literaturã dinspre anecdotã (pe care o utilizeazã
cu mult succes prin felul cum scrie, priveºte ºi
trãieºte realitatea înconjurãtoare ºi parodie. Dintre
epigrame am sã consemnez doar una, prezentã în
carte la pagina 2: „Vã previn, vreau sã se ºtie, /
ªi ce vã spun eu nu regret, / Sunt inginer în…
poezie, / În inginerie, sunt… poet!”
Exemplificãm cu parodiile existente în cartea sa
dupã Legenda meºterului Manole (Legenda

meºterului Bonea), dupã Mihai Eminescu (Memento Dacia Felix,
Darius al lui Hystaspe, Alexandru Macedon în Dacia), dupã
Adrian Pãunescu   (Regretabila povarã) etc.

Spiritul sãu hâtru dar realist îl regãsim cu prisosinþã în poeziile:
Epoca de metal, Metamorfozã femininã, Metemorfozã
masculinã, Metamorfozã la cincizeci ºi cinci de ani, Poezie cu
chelie, Concediu la Babele etc.

În acest volum întâlnim ºase sonete, bine construite, care fac

dovada mãiestriei autorului întru aceastã frumoasã specie literarã,
numãrându-se printre cele mai bune creaþii ale sale. Este vorba
de sonete cu referire la spital, mare, iarnã, ghiocel, avion etc., în
care aflãm idei induse sieºi de viaþã, bine orânduite.

O poezie remarcabilã din volum se intituleazã Primul zbor,
desigur cu avionul, în care sunt consemnate în detaliu trãirile
prilejuite de prima cãlãtorie aerianã între Bucureºti ºi Moscova.
O altã poezie scrisã cu deosebitã emoþie, este dedicatã mamei
(Mama mea cu ochi albaºtri).

Trãieºte transformãrile, bune sau rele, prin care trece þara.
Poezia care meritã aprofundatã în acest sens se numeºte Corabia-
n derivã, de la pagina 72, scrisã în ianuarie 1992.

Dintre voievozii þãrii, deºi este muntean se simte bine când se
roagã lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt. A se vedea poezia Rugã la
ªtefan al Moldovei.

Dintre poeziile prezente în volum dedicate iubitei ºi soþiei
totodatã, mi-au atras atenþia prin frumuseþea lor Nu te mira iubito
(p. 110), dar ºi La mulþi ani iubito!.

Cartea este de o sinceritate greu de egalat, prin modul în care
se însereazã mediului istoric ºi social, celui profesional, celui
literar-poetic, celui familiar ºi de ce nu ºi celui erotic.

Apãrând în literatura românã din necunoscut, neîndrãznind sã
publice decât foarte rar, pe prima copertã apare o precizare, de
altfel necesarã: „Antologie a poeziilor nepublicate”.

Îmbinând conºtient profesia sa de înaltã þinutã intelectualã ºi
moralã cu aptitudinea ºi talentul de a scrie poezie, remarcã legãtura
indisolubilã dintre ele ºi stabileºte titlul cãrþii ca fiind
inconfundabilul Poezie ºi inginerie. Deºi cartea prezintã unele
scãderi, fireºti la un debut, ne introduce în labirintul de gânduri
ºi idei al unui contemporan al nostru, ce-ºi trãieºte viaþa, profesia,
iubirea cu intensitatea specificã cotelor înalte ºi care vine sã
lãrgeascã orizontul poetic al literaturii române actuale.

(Corneliu Cristescu, Poezie ºi inginerie, Editura AGIR, 2016)

Floricã DAN

durutã/ de chinga cuvântului, umbrã/ umblândã dintr-un hotar în
altul,/ cu dalbã carne arzândã, încãtuºatã/ sub tãlpile zãrii, sunt
statornic/ oºtean în odãjdii de ºoapte/ Þie, strãjer, la porþi de
înalturi”. (Rugãciune de plop, în acelaºi volum).

De altfel plopii, când „frunþi visãtoare”, când
„trup de lumânare”, când „viteji care plâng”,
când, aidoma unui copil rãsfãþat „vor sã prindã
cerul/ de dupã grumaz”, ca ºi întreaga naturã
din Lunca Argeºului ºi a Sabarului, ca ºi cea
din preajma Bolintinului formeazã nu doar un
simplu cadru, ci însãºi spaþiul de visare, de
nostalgie, de neliniºti al autoarei. De aici ºi
puternica rezonanþã a poeziei d-sale. O poezie
ce propune stãri ºi sentimente ce pânã la urmã
pot fi ºi ale noastre, ale tuturor, numai cã straiele
în care sunt îmbrãcate aparþin în totalitate celei
care a descoperit cele mai nimerite metafore
spre â ni le transmite. Din acest punct de vedere
mãrturisirile d-nei Alexandra Firiþã (care
însoþesc vol. La praguri de ape) sunt mai mult
decât convingãtoare. ªi de aceea am desprins
din ele acest mic fragment: «Sunt dimineþile
frumoase, aici, la Bolintin Vale, când soarele
rãsare din capãtul zãrii, vârful plopilor îi sãrutã
tãlpile ºi îi cãlãuzeºte cãrarea spre Argeºul lin,
ce rãsfaþã zânele pe plaje domoale. ªi amiezile

sunt frumoase în zãvoiul de lângã râu… Sunt dimineþile mele de
liceanã mergând cu paºi sfioºi pe sub ºirul de plopi ce mã þin de
mânã pânã aproape de poarta liceului. Sunt cele mai clare clipele
când priveam prin fereastra clasei de la etaj statuia poetului Dimitrie
Bolintineanu din curtea bisericii. Îi ºopteam cu sufletul la gurã:
„Sãrut dreapta poete…”»

Prin cele cinci plachete de pânã acum d-na Alexandra Firiþã a
demonstrat cã este foarte aproape de clipa în care îºi va consolida
un destin poetic, nu numai remarcabil, ci ºi demn de a intra în
istoria literarã a Sudului.

Dupã patru volume de versuri (Noaptea ploilor acide, 2000;
Cãlãtor spre Crucea Sudului, 2002; Muntele din vis, 2013;
Floarea de lotus, 2016) Domniþa Flori Neaga (n. 19 iulie 1950,
Urluiu, jud. Teleorman) revine în atenþia publicului cititor cu o
antologie de versuri din cãrþile anterioare (Toamna, ca o fregatã,
Editura Neuma, Cluj-Napoca, 2017), un bun prilej pentru a-i
cunoaºte mai îndeaproape universul liric ºi tematic, dar ºi stadiile,
devenirile scrisului d-sale la capãtul celor ºapte ani care s-au
scurs de la debutul editorial.

Pusã de cãtre Horia Gârbea într-o succintã prefaþã în contrast cu
postmodernismul, d-na Domniþa Flori Neaga a fost ºi este, fãrã
îndoialã, o adeptã a poeziei tradiþionaliste, nu doar ca viziune,
situare liricã, ci ºi ca manierã de construcþie a poeziei. D-sa nu
numai cã preferã modalitãþile consacrate de mii de ani ale versului
(ritm, rimã, muzicalitate), ci ºi însãºi optica asupra naturii ºi a
lumii. Nu e de mirare, deci, cã poeta se simte mai mult decât
însinguratã într-un veac nervos, considerându-se pe sine, încã din
primul poem, o ostracizatã, o condamnatã, o însinguratã: „Incendiat
e cerul nopþii mele,/ Prin semnul ce-mi trimite Dumnezeu –/ de
dincolo de viaþã ºi de moarte,/ O sabie sã fie scrisul meu!// Mi-au
pus cãluº în gurã, pentru vorbe,/ Pentru tãcere, m-au închis în
burg,/ Sã nu aud nici clopotul ce bate/ Secundele din trup când mi
se scurg.” (În burg, în vol. Noaptea ploilor acide)

În alt plan, cultivând ºi o poezie pe care am numi-o a interiorului,
d-na Domniþa Flori Neaga ne-a amintit de suavitatea liricii unei
poete aproape uitatã azi, Otilia Cazimir. Aºa se întâmplã, bunãoarã,
în Floarea de mãr, din acelaºi prin volum: „Floarea de mãr, dintre
icoane vechi,/ Învie roua timpului uscat,/ Când sãnii stranii, fãrã
zurgãlãi,/ Mã bântuiau suav, în lung ºi-n lat…”, sau: „Bat oarbe
vânturile amintirii/ Prin casa ºubrezitã de pustiu,/ Din vreme-n
vreme se aud condorii/ Ducând pe aripi cântul meu târziu.// …/ Pe
masa joasã-n tindã, lângã vatrã,/ Doar pâine, vin ºi poate un colac,/
Sã fie întâlnirea-mbelºugatã/ sub candelabre cu fãclii de mac.”
(Focul, în vol. Muntele din vis).

Existã, aºadar, în panoplia de sentimente a poetei un loc aparte
pentru cãldura ºi farmecul intimitãþii în doi, precum în Cãni de lut,
care ne-a trimis cu gândul la celebra poezie a lui Bacovia, Te uitã
cum ninge decembre: „Îmi eºti alãturi, ºi licoarea-i fiartã,/ S-o
bem în ºoapta cãnilor de lut,/ ªi visul sã-l luãm de la-nceput,/ ªtiut
fiind cã vremea nu ne iartã!// La foc aprins (va fi cãldurã-n casã),/
Îþi voi citi în palmã, (un destin)/ Sã mã asculþi, chiar dacã mint
puþin,/ Apoi, tu mã vei cere de mireasã.” (vol. Muntele din vis)

Pe de altã parte, nu întâmplãtor genericul antologiei sugereazã
o plinã de farmec nostalgie a depãrtãrilor, a þãrmurilor în care
poeta nu va ajunge niciodatã. Marea cãlãtoriilor d-sale este
anotimpul tristeþii ºi al visãrii, toamna: „Cãlãtoresc pe galbenele

valuri de toamnã,/ Ca pe o mare a lacrimilor aprinse/ Pescãruºii
frunzelor arse mã însoþesc/ În larg, cu aripile întinse./ …/ Faruri
pe limanuri îndepãrtate/ Se zãresc în zbaterea lor repetatã;/ Ele
sunt mãrturii cã demult, cândva, am plecat/ Spre o destinaþie
neidentificatã…” (Destinaþie, în vol. Floarea de lotus)

Fiorul iubirii, de cele mai multe ori neîmplinitã, nu putea nici
el lipsi din arsenalul poetic al autoarei, provocându-i când aduceri
aminte, când doruri, când priviri în oglinda din care se iscã
metafore ºi imagini antologice, precum în poemul ce încheie
cartea, Trestie gânditoare, (adevãratã bijuterie literarã), ce meritã
sã fie citat în întregime: „Fir de trestie firavã, apãrutã-n ochi de
apã,/ Mai visez la ceru-albastru, cu o lacrimã sub pleoapã;/ ªi mã
rog de el, slãvitul, nimãnui a nu mã da,/ Numai rugului iubirii
reaprins în preajma ta.// Sã mã ºtii dormind pe-o stâncã, învelitã-
n floare rarã,/ Zorile sã mã gãseascã, mugur nou de primãvarã;/
Timpul spart în mii de lespezi sã îl strângi în dimineþi,/ Sã-ntreþii
cu dânsul focul pentru încã douã vieþi!// Trupul meu, un roi de
stele, mãnãstire sã îþi fie,/ Tu, cãlugãrul sihastru, vieþuind întru
vecie!/ Sã mã chemi în miez de noapte, lângã tine sã m-aduni,/
Rãnile iubirii noastre doar cu smirnã sã le-afumi!// Fir de trestie
firavã, gânditoare-n ochi de apã,/ Mai visez un cer albastru ºi o
lume sã mã-ncapã…”

Domniþa Flori Neaga, visându-se „Trestie gânditoare”
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Corneliu VASILE

Alexandru
Cazacu

Creaþiile poetului Alexandru Cazacu mi-au fost prezentate, date spre lecturã

sau citite de autor în cadrul ºedinþelor literare din cadrul Orizontului Literar

Amurg Sentimental, din care am fãcut parte amândoi, la un moment dat. Încã

din 1995 – anul debutului sãu literar – versurile i s-au arãtat natural, ca-ntr-o

proiecþie de film dedicatã numai lui. Cuvintele ºi-au gãsit locul rapid ºi eficient

în creaþii profunde, cu inserþii psiho-filozofice, în poeme gândite scurt ºi

percutant. Multe dintre poemele sale, publicate în primii zece ani de activitate

poeticã sunt poeme cu final menit oarecum sã ºocheze, sã etaleze un final

neaºteptat: ,,Împlinindu-se tot ce speram / sã se împlineascã / ºi înþelegând tot

ce doream / sã înþeleg vreodatã / mã simt tatuat cu vârsta care o am / într-un

lagãr de reeducare / a cãrui riguroasã împrejmuire / e chiar libertatea.” (Evadatul, din  vol. Mãrturie nimãnui, p. 12)

Fãrã niciun dubiu, poetul, în toate creaþiile sale se pierde voit printre propriile umbre, se hrãneºte cu clipe de

aºteptare, cu speranþe strânse la piept ºi hrãnite zilnic cu doze mici de rãbdare. Numai aºa el se poate naºte din nou,

regãsindu-se puþin mai liber  în lumea plinã de realitãþi care sugrumã: „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.” (Nu e nimeni, din vol. Exilul Semiramidei, p. 48)

Gândurile poetului Alexandru Cazacu, aºa cum reies din primele lui plachete publicate sunt flash-uri de idei,

fiecare idee conturându-se sugestiv ºi, în acelaºi timp, surprinzãtor ca o plimbare la braþul iubitei, pe timp de ploaie

cu piatrã: „Te-au cãutat lucrurile / Au venit la mine / Mi-au rãvãºit odaia / ªi întreaga tãcere / Au ieºit în stradã /

Lovind trecãtorii / ªi locul de întâlnire / Te-au cãutat lucrurile / Aveau nevoie sã plângã.” (Absenþã, din vol.

Mãrturie nimãnui, p. 29).

Dar, minutele, lunile, anii zboarã din ce în ce mai vizibil ºi, în tot acest timp ºi gândurile, construcþia ideilor poartã

altã hainã, a amãnuntului, a descrierii, a declarativului plin de frãmântãri, uneori plin de regrete. Toate acestea sunt

Scrisori cãtre Iulia (proiect editorial în derulare), frãmântãri ºi dorinþe care au prins glas, parcã revoltându-se în

faþa tãcerii: „Cum pâlpâie Februarie în ochii tãi Iulia / prin unghiul de teamã al dimineþii / când nici o hartã  nu poate

ºti unde suntem / ºi nici un laborator nu poate reproduce ce a fost între noi / doar îndoiala pe care o avem / asupra

puritãþii cristalelor Swarovski / va face sã tremure din când în când / economiile bazate pe cunoºtinþe / iar frazele

ieºite din noi / ca dintr-o temniþã / au rãmas un analgezic forte / pentru senzaþia cã am nimerit întâmplãtor / în aceste

intervale de timp / unde dincolo de ferestrele fãrã perdele / continuãm întâmplãri / ce nu au avut unde sã înceapã /

ºi-n prin aburul fierbinte / al cafelei ce ne înconjoarã buzele / înþelegem iubirea drept o pedeapsã rafinatã”.

Urmãrindu-i cuvintele scrise ºi ascultând cu atenþie ecoul gândurilor aºezate blând, fãrã zgomot, pe file de carte,

v-aþi fi gândit cã poetul Alexandru Cazacu este licenþiat în ºtiinþe economice, având ºi un master în microsisteme

electronice? Cred cã nu! Oricare ar fi activitatea de bazã a existenþei lui, poetul Alexandru Cazacu opereazã cu

aceeaºi îndemânare ºi seriozitate, nu doar în domenii tehnice exacte, ci ºi pe Muntele Helion, sorbind cu sete din

fântâna muzelor. El este poetul autentic care, indiferent de vreme ºi de vremuri se va hrãni cu poezie, va creºte

spiritual la umbra ei, va scrie poezie ºi o va oferi fãrã preþ tuturor acelora care cred în frumos ºi în iubire, sub toate

aspectele ei. El este poetul care crede în frumosul asediu al poeziei asupra tuturor baricadelor ridicate, asupra

fortificaþiilor de gheaþã ale sufletului care adãpostesc amorþeala ºi indiferenþa, tristeþea ºi lacrima.

Frumosul  asediu  al
poeziei

ALTE SCRISORI

CÃTRE IULIA

1.
Supravieþuitorii vor avea întodeauna dreptate Iulia

când în acelaºi fel ne ispiteºte ºi ura ºi tandreþea

nu mult dupã ce totul se retrage în crepuscul

ca un animal domestic

sub înghiontiri discrete

Lumina arde orizontul

ºi un pâlc de ereþi spintecã norii

ce se îndepãrteazã cu încetinitorul de pãmânt

O gratuitate devine anotimpul

Îmbrãþiºãrile nu se pot pãstra decât dãruindu-le

Una dupã alta zilele se ascund în sinaxar

Simþurile devin mai ascuþite

apa mai limpede ,aerul mai pur

iau totul asupra mea

ºi te aºtept sã vii

a treia zi dupã înfrângere

2.
Aproape în fiecare zi Iulia trãdãm câte ceva

ºi în fiecare dintre noi stã închis un altul

ce evadeazã zilnic ºi zilnic se întoarce

înapoi dezamãgit

Doar termometrele se sparg de atâta rãcealã

ce o provoacã liniºtea într-o camerã fãrã balcon

când dispui de orgolii

ca un conchistador de populaþia bãºtinaºã

Mã zgârie netezimea feþei de masã apretate

peste care mâinile rãsfoiesc jurnale belle-epoque

cãutând clipele cu adevãrat belle

Plumbul serii apasã cele mai bune intenþii

Sacrificiul îºi pierde garanþia

Semnez în alb angajamente pe care nimeni

nu mi le-a cerut

iar fericirea cumpãratã cash

începe chiar sã semene puþin cu fericirea

apoi se sinucide ruºinatã

Gabriel Dragnea

CLIPÃ

Înot s-a strecurat din vâlvãtaie,

pe braþe vineþii de mare-ncinsã

ºi-ncrezãtor în steaua lui aprinsã

pieri departe, înspre stânci bãlaie.

Când s-a întors, în mâini cu cãngi ºi vâslã,

se sãturase marea de epave,

iar valurile se-nºirau, concave,

dormind într-o tãcere grea, de pâslã.

ÞÃRMUL APRINS

Veniþi negreºit spre þãrmul aprins,

acolo miracole-aºteaptã,

gândul crezut singuratic,

dar mult prea aproape de faptã

e lumea tãcerii zâmbind între noi,

acvatice plante subþiri,

peºti, caracatiþe, stridii,

în palid sidef amãgiri

e þãrmul pe care danseazã bacante

ºi nimfe albastre, ispititoare,

fauni frumoºi între alge,

lichidã-n adânc legãnare

dar nu vã întoarceþi,pierdut este drumul,

þes lângã þãrm ale apelor parce,

doar într-un sens e þesutã cãrarea,

cine-a ajuns nu se întoarce…

HRISOV

Prind glas ceasloavele bãtrâne:

„I pak dau ºtire domnietale”

ºi la Dâlgopole rãmâne

scrisoarea nepornind pe cale

ºi pleacã din Muscel spre zare

carâta grea vopsitã-n mov

ºi-n mesager fãrã scrisoare

pãstrând în inimã hrisov.

ªi tot mergând, de vreo cinci veacuri,

O scrie ºi-o rescrie-n gând,

La Rucãr stâncile din laturi

Îngânã rar câte-un cuvânt.

Sunt preste Dunãre oºti grele,

Ciobanul oile-ºi adunã,

Chemându-le printre muscele,

Apoi la jude va sã spunã

c-a scris în limba românescã

boierul Neacºu astã carte,

ca prin urmaºi sã aminteascã

de oºti imense ºi deºarte…

ALCHIMIST

Mereu egal cu tine însuþi,

O,truditor în timp ori spaþiu,

Purtat de-n chemãtor nesaþiu,

Severã, þie, seamã, dându-þi,

Te vei gãsi la þãrm de ape,

Ecouri vor urca spre tine,

Vor fierbe cupele preapline

ºi în strãfunduri or sã-þi scape

ºi vei rãmâne doar culoare

pe ciotul punþii prãbuºite

tu, alchimist cu dese site

plecat din lumea trecãtoare.

Dar pânã calea o strãbaþi

Rigid ºi drept, hulit ºi pur,

Încerci un vis de bun augur

Purtat de-un chemãtor nesaþ…

MOARTEA CODRULUI

Am adus topoare sã tãiem pãdurea

Mut bãtrânul codru, mut ºi vântul sur

Sunã-a gol pãmântul, cad copacii dur

Nu se mai toceºte de tãiat securea.

Noi tãiasem codrul încã din amurg

Dimineaþa însã sub arginþi de rouã

Ne privim tãiate mâinile-amândouã

ºi din munte aºchii dureros se scurg.

INTRUSUL

În ochii lui – creneluri avântate

ºi turle ºi nervuri de energie

ºi oameni de la unu la o mie

ºi pod mai neclintit decât se poate.

Întâi în visul lui s-au tot nãscut

ºi din nãdejdi crescut-au parapete

mulþimi mai numeroase sã îmbete

din gândul cel nemaivãzut ºi mut.

Dar toate – pânã au ajuns în floare

Au înghiþit ºi spaþiu nalt ºi veac

Ca subterane lave care zac

În noul ridicat ºi-au sã-l doboare…

„Cel care, dând, se stinge fãrã leac

În zidul nou se regãseºte oare?”

LITERATURÃ

Copacii cu înaltã-alurã

Încremenind frumoºi, de os

Îi vom numi literaturã

ºi vom semna, umili, mai jos.

Copacii înnegrind curburã

De zmei ºi mume-ale pãdurii

Sunt doar ºi ei literaturã,

Urâþii, rãii, strâmbii, surii.

ªi râul ar putea fi, dar

n-are nici fructe-aromitoare,

nici nu-l poþi prinde în tipar;

jos, ne semnãm cu resemnare.

PLECAREA

Creºte iarba-n fiecare an,

În grãdini, pe dealuri, pe poteci

ªi înþeleneºte orice plan,

Orice drum pe care vrei sã pleci.

Lãnci de aur soarele ascute

Pânã-n zarea cu salcâmi, seninã,

Piersici, cu aromele ºtiute,

Cresc ºi-astupã poarta din grãdinã.

Via s-ambrãcat în ruginiu,

Din cârcei dulceaþã se prelinge,

Vei pleca, probabil, mai târziu,

Când cu frunze peste vii va ninge,

Galbene gutui de pe pervaze,

Þurþurii ºi florile de gheaþã,

Luciul gheþii poleit cu raze

Te opresc sã stai numai o viaþã.
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 Gl.Bg.(r) Gheorghe DRAGOMIR
Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

Apusul democraþiei occidentale ºi sindromul populismului

Motto: Populismul se poate

exprima tot aºa de bine într-o

miºcare spontanã sau

organizatã ca ºi în regim de

guvernare, o ideologie, un

comportament de transgresare

a maselor politice convenþionale

sau într-un mod de legitimare

tipicã a situaþiei de tranziþie la

ieºirea dintr-o dictaturã. (Pierre-

Andre Taguieff, L’Illusion

populiste, Ed. Flamarion, 2007)

Populismul are o istorie care se pierde în negura timpului,

apãrând în mod ciclic ºi fiind „îmbogãþit” în perioade de tranziþie

de la tiranie spre democraþie, atât în Grecia cât ºi în Roma Anticã.

Evoluþia sa istoricã este strâns legatã de modul în care s-au

dezvoltat instituþiile statului în sistemele de guvernanþã ºi de

sociologia noologicã, adicã de organizarea spiritualã a societãþii

umane.

În Evul Mediu, miºcãrile populiste din þãrile europene ºi Anglia

au îmbrãcat forme multiple, de la rãscoale þãrãneºti ºi revoluþii

orãºeneºti, la rebeliunea protestanþilor împotriva ierarhiei

ecleziastice, iar în Anglia populiºtii au pregãtit terenul pentru

declanºarea revoluþiei lui Oliver Cromwell ºi apariþiei miºcãrilor

revoluþionare din Franþa, Belgia ºi Elveþia anilor 1780-1790.

În perioada modernã, prima manifestare consideratã a fi de

naturã populistã o regãsim în curentul intelectual ºi literar

reprezentat de populiºtii ruºi-narodniki (1850-1880) care, prin

originea lor socialã, mic-burghezã, respingeau cosmopolitismul

elitelor europene în schimbul unei viziuni a Maicii Rusii ce trebuia

reconstruitã dupã idealul egalitar mitic, al comunitãþilor þãrãneºti,

adicã într-un fel de tradiþionalism ortodox.

Ulterior a apãrut în Europa Centralã ºi de Est un populism

agrarian, ce a evoluat în Bulgaria, Ungaria ºi Polonia, în partide

agrariene.

În paralel, în Franþa, Austria ºi Italia, se face evidentã o nouã

formã de populism sub chipul anti-parlamentarismului patriotico-

democratic ºi miºcarea etnicã, sionismul având drept fondator pe

Theodor Herzl (1920), care „gratula” politicieniii cu apelativul

„bandiþi”.

Dupã încheierea celui de-al Doliea Rãzboi Mondial, populismul

îºi face apariþia în þãrile latino-americane ºi Orientului Mijlociu

sub forma populismului democratic ºi semi-parlamentar, care

ulterior s-a transformat în partide politice ºi guvernãri despotice

ce se reclamau apãrãtoare ale drepturilor poporului la justiþie,

bunãstare, moralitate.

Anii 1960-1970 aduc în prim-planul vieþii publice o formã de

populism specificã þãrilor recent decolonizate, care s-a transformat

într-o tensiune între metropole ºi fostele colonii.

Pe un alt plan, în aceeaºi perioadã asistãm în Europa

Occidentalã la un populism multiform, care a evoluat de la

curentele de extremã dreaptã cu nuanþe naþionaliste, xenofobe,

rasiste, la miºcãri populiste adesea fãrã ideologie ºi program

coerent.

Populismul zilelor noastre este o reacþie fireascã la „dictatura

elitelor”, care atât în SUA cât ºi în Europa occidentalã, dupã

cãderea comunismului ºi destrãmarea URSS ºi-au consolidat

poziþiile în instituþiile statului, creându-se o adevãratã plethora

conducãtoare ce s-a distanþat de aºteptãrile ºi nãzuinþele

electoratului care prin vot le-a mandatat la putere. Tot mai mult,

deciziile ce se iau de cãtre aceastã elitã politicã devenitã oligarhicã,

sunt tot mai opace, iar soarta cetãþeanului de rând este hotãrâtã

prin adoptarea unor legi anti-democratice ºi anti-constituþionale

sau prin abuzul de putere care nu este pedepsit.

Aceasta castã a elitelor conducãtoare transpartinicã, negociazã

pe sub masã votul dat de alegãtori, stabilind înþelegeri ºi

aranjamente politice pentru a ajunge sau a se menþine la

guvernare, fãrã sã þinã seama de opþiunile politice exprimate prin

votul electoral.

Drept urmare, în ultimele decenii, prin extinderea UE ºi NATO

s-au multiplicat nefiresc numãrul organismelor ºi agenþiilor

parazitare, care consumã fãrã a fi supuse controlului sume

importante de la bugetul comunitar, ajungându-se la o distanþare

abisalã între guvernanþi ºi guvernaþi, ceea ce a încurajat apariþia

partidelor ºi miºcãrilor populiste, eurosceptice, anti-sistem, care

anunþã declinul democraþiei occidentale.

Populismul este caracterizat de lipsa unei doctrine, a unui

program coerent, iar prin mesaje demagogice seduce poporul

vânzându-i iluzii. Populiºtii promit soluþii simple ºi „salvatoare”

la problemele pe care politicienii, parlamentarii ºi guvernanþii nu

le-au gãsit rãspuns imediat, ei punând acest fapt pe seama

incompetenþei, relei credinþe ºi corupþiei acestora.

Liderii populiºti ºi adepþii lor refuzã afilieri politice, de stânga

sau de dreapta, lansând în spaþiul public o polemicã agresivã,

fãrã argumente solide, dar prin care încearcã sã-ºi dobândeascã o

anumitã legitimitate în faþa poporului. Spre deosebire de

democraþia reprezentativã a politicienilor care îºi justifica

legitimitatea prin votul cetãþenilor, legitimitatea populiºtilor se

aplicã unei democraþii personificate ºi afective.

Liderii ºi adepþii miºcãrilor ºi partidelor populiste se manifestã

zgomotos, intoleranþi în dialog cu ceilalþi, strategia lor vizând

cucerirea unei clientele obediente, promovatã ca înlocuitor al

poporului, care sã devinã captivã unor proiecte utopice ce

camufleazã de fapt ambiþiile personale ale liderilor ºi mai puþin

aspiraþiile maselor.

Orientarea esenþialã a „ideologiei” populiste þine de natura ei

„negatoare”, atât prin discursuri ºi proiecte, cât ºi prin ermetismul

publicului cãruia se adreseazã, pe care doreºte sã-l subjuge.

Interesant cã, de obicei poziþia anti-elitistã, anti-parlamentarã,

de condamnare a „tehnocraþilor” din guvern ºi administraþie, în

România prin USR (Uniunea Salvaþi România), populiºtii

conduºi de Nicuºor Dan, se pronunþã în cadrul manifestaþiilor de

stradã „spontane” ºi la dezbaterile publice, pentru susþinerea

guvernului tehnocrat care a fost condus de Dacian Cioloº, cãruia

i-a lansat invitaþia de a li se alãtura în timpul campaniei electorale

din decembrie 2016.

De asemenea, specific pentru România, USR ca partid populist

rezultat dintr-o organizaþie neguvernamentalã finanþatã de George

Soros, în timpul manifestaþiilor de stradã din ian-feb 2017, se

pronunþã împotriva sistemului democratic, susþinând abuzurile

ºi încãlcãrile constituþionale de cãtre conducerea Parchetului

General ºi a DNA care ºi-au permis sã ancheteze membrii

guvernului  Grindeanu, care a elaborat Ordonanþa de Urgenþã

13.

Deºi în campania electoralã de la locale ºi parlamentare, USR

poza într-un partid anti-sistem care condamnã cu mânie

„proletarã” clasa politica coruptã, iatã cã odatã cu încheierea

procesului electoral, Autoritatea Electoralã Centralã, în urma

verificãrii finanþãrii campaniilor electorale, a constatat o serie de

nereguli în finanþarea USR pe care le-a semnalat spre anchetare

DNA, fiind vorba de suspiciuni de corupþie ºi spãlare de bani.

Dacã este sã vorbim despre moralitatea liderilor populiºtilor din

USR, ar trebui sã amintim ºi faptul cã, majoritatea membrilor

guvernului tehnocrat deþineau ºi poziþii importante în consiliile

de administraþie a unor autoritãþi ºi agenþii de stat, fãrã a avea

vreo jenã. În plus, unii membrii ai fostului guvern s-au regãsit pe

listele de candidaþi din partea USR, pentru Parlamentul României.

Pentru cã ne-am oprit mai mult asupra demagogiei populiºtilor

din USR care pomiteau o altfel de politicã, nu putem omite

comportamentul cel puþin bizar, dacã nu sfidãtor, al unor

parlamentari USR care, în loc sã se implice în actul legislativ,

organizeazã „proteste” în Parlament aducând circul din stradã

sub cupola Legislativului. Alþi parlamentari sunt surprinºi

dormind în timpul dezbaterilor proiectelor de legi, ori mâncând

din gunoaie pentru a „protesta” faþã de risipã alimentarã. În acelaºi

timp, aleºii în Consiliul General al Capitalei, în frunte cu Nicusor

Dan, absenteazã de la ºedinþe sau se opun oricãror proiecte de

bun simþ propuse de primarul general vizând îmbunãtãþirea

condiþiilor din spitale ºi ºcoli sau de modernizare a regimului

termic la nivelul sectoarelor capitalei. Într-un cuvânt sunt

împotriva sistemului „ticãloºit” de ale cãrui privilegii beneficiazã,

demonstrând cã în scurt timp s-au integrat acestuia fãrã nici o

ezitare.

Ne-am aplecat mai mult asupra modului în care a evoluat

populismul în România zilelor noastre, întrucât el prezintã anumite

caracteristici specifice partidelor ºi miºcãrilor politice hibride,

dupã cãderea regimului comunist ºi apariþia capitalismului de

„cumetrie”, diagnosticat aºa de un exeget al populismului post-

decembrist, ex preºedintele României, Ion Iliescu.

Dar sã ne oprim asupra modului în care domnia sa, se referã la

populism în prefaþa lucrãrii lui Guy Hermet, Sociologia

populismului: „Reþeta populistã este simplã: identificã o serie de

subiecte sensibile, aflate pe agenda publicã ºi se promoveazã în

discurs politic capabil sã acrediteze convingerea cã existã soluþii

simple, eficiente, fãrã costuri economice ºi sociale, ba chiar cu

avantaje de acest gen, dar pe care adversarii politici, din rea-

voinþã, nu le aplicã, pentru cã s-au rupt de popor, sunt corupþi,

nu promoveazã decât interesele clientelei politice de partid. Astfel,

una dintre construcþiile de imagine cele mai eficiente, folositã cu

succes de cãtre toþi liderii populiºti a fost cea potrivit cãreia toate

problemele de naturã economicã ºi socialã au la origine

„pervertirea” sistemului, respectiv generalizarea corupþiei. Ca

urmare, spun ei, este suficient sã pui sub control corupþia, sã-i

pedepseºti pe corupþi ºi, ca prin minune, se rezolvã toate

problemele societãþii.”

ªtie venerabilul bolºevic cum e cu populismul, doar ne-a servit

un asemenea meniu ºi în perioada comunismului, dar ºi în anii

sãi de glorie când s-a aflat la cârma þãrii ºi corupþia înfloritã sub

pulpana sa fãcea casã bunã cu populismul. Ehe, ce vremuri!...

Revenind pe meleagurile bãtrânului continent vom observa

cã, în ultimele decenii asistãm la o reactivare cu succes a

populismului, ca sindrom al agoniei democraþiei reprezentative

ºi ca formã a rezistenþei civice în fata abuzului de putere ºi

derapajelor anticonstituþionale din partea instituþiilor europene

care ºi-au pierdut credibilitatea în faþa cetãþenilor europeni.

De aceea, atacurile miºcãrilor ºi partidelor populiste din Europa

s-au intensificat luând forma unor manifestaþii de stradã ce au

drept obiectiv rãsturnarea prin forþa strãzii ºi nu prin mijloace

democratice guverne alese prin votul legitim al electoratului. Se

pare cã, în urmãtoarele decenii acest fenomen va deveni stabil ºi

ameninþãtor la adresa democraþiei reprezentative, el tinzând sã fie

identificat în mod abuziv ca o formã de manifestare a democraþiei

participative.

În completarea spuselor marelui populist dâmboviþean, Guy

Hermet subliniazã cã: „În Europa, consolidarea acestei logici de

alungire a faptelor populiste ar putea, dacã se confirmã, sã aibã

douã aspecte nãscute din schimbarea reperelor naþionale de care

suferã vechile democraþii... În primul rând, avansarea ineluctabilã

a proceselor de unificare europeanã are serioase ºanse de a

reorienta puþin câte puþin mesajul naþionalist sau patriotic al

curentelor populiste cãtre un anume „cantonalism”, adicã spre un

soi de helvetizare a nemulþumirilor populare care, încetând sã

mai respingã cadrul destul de ireversibil al uniunii politice

continentale, va contesta în schimb, fãrã osteneala tendinþa sã de

deschidere spre exterior, spre a revendica închiderea sau îngrãdirea

de teritoriu. În al doilea rând, distanþele aparenþe pe care partidele

populiste actuale tind sã le ia în calcul electoral faþã de celelalte nu

împiedicã nicidecum rãspândirea unui populism regionalizat la

dimensiunile Europei.”

Bazinul electoral al acestor miºcãri ºi partide populiste se gãseºte

în generaþia „fulgilor de zãpadã”, despre care scriam cã este

împotriva a tot ce este autoritate a statului, este o generaþie care se

considerã superioarã generaþiilor anterioare ca inteligenþã ºi

competenþã, este foarte sensibilã ºi intolerantã în relaþiile cu

generaþiile mai în vârstã, lucreazã în corporaþii, preferã viaþa în

cercul de prieteni care împãrtãºesc cu ei aceleaºi opinii ºi nãzuinþe.

Este momentul schimbãrii de generaþii, care aduce cu sine

clocotul revoltelor de tot felul, fãrã motivaþii solide, însã

manipulate emoþional de evenimente create, premeditate ori apãrute

spontan ca urmare a sforilor trase din umbrã de marii pãpuºari

care valorificã cu abilitate naivitatea ºi frustrãrile acestor

comunitãþi.

Aºa cum am arãtat, nici România nu va fi scutitã în viitor de

permanetizarea manifestãrilor populiste organizate prin

intermediul reþelelor de socializare, materializate în miºcãri de

protest pe teme bine selectate de cãtre cei interesaþi, revendicãri

care nu au nimic comun cu aºteptãrile cetãþeanului obiºnuit. Este

îngrijorãtor faptul cã, sloganurile care se repetã obsesiv pe reþelele

de socializare care se adreseazã populiºtilor vizeazã apeluri la

lichidarea fizicã a bãtrânilor, bolnavilor, persoanelor defavorizate

considerate ca o povarã pentru societate trãind în mod „parazitar”

din ajutoare sociale pe care le suportã noua generaþie. Aceastã

atitudine aminteºte de începuturile miºcãrilor fasciste ºi xenofobe

din anii premergãtori celui de-al Doilea Rãzboi Mondial.

Populiºtii de azi ºi de mâine prin retorica lor demagogicã vor

sã convingã cã ei reprezintã viitorul, cu ei începe istoria ºi se

deschide o erã nouã a democraþiei participative în care statul are

un rol minimal fiind obligat sã delege unele din atribuþii societãþii

civile care reprezintã poporul.

Asemenea evoluþii în România ºi în celelalte þãri europene pot

degenera uºor în miºcãri separatiste ºi poate ºi mai grav, în

rãzboaie civile care vor redesena harta europeanã pe alte linii de

frontierã cu ocazia centenarului semnãrii tratatului de pace de la

Paris care consfinþea frontierele Europei la încheierea Primului

Rãzboi Mondial.

Aceasta viziune se regãseºte în planul Iluminati de creare a

unei Noi Ordini Mondiale dupã principiul alchimic, dizolvare iar

apoi recoagulare într-un singur stat mondial, un singur guvern,

un singur conducãtor ºi o singurã religie.

Se pare cã în interiorul acestei organizaþii a ocultei internaþionale

se confruntã douã curente de gândire reprezentate de doi

miliardari: George  Soros ºi Donald Trump, noul ales la Casa

Albã care propune o Americã a americanilor ºi o guvernare a

poporului pentru popor, deci o manipulare tipic populistã care

seduce electoratul american din clasa de mijloc, revoltat împotriva

clasei politice ºi establishmentului corupt ce a luat în stãpânire

pârghiile economice ºi politice ale statului.

Ciocnirea celor doi titani, va zgudui din temelii actuala ordine

a lumii cu efecte imprevizibile ºi consecinþe nefaste pentru

urmãtoarele decenii.

Tot mai mult reþelele de socializare populiste vor fi folosite

pentru manipularea ºi controlul emoþional al liderilor ºi adepþilor,

inteligenþa artificialã devenind o forþã redutabilã în creionarea

profilului psihologic al Omului Viitorului ºi Viitorul omenirii.

În încheiere amintesc concluzia la care a ajuns omul politic ºi

demnitarul Romei Antice, Marcus Terentius, care se poate aplica

în privinþa rãspunderii partidelor politice parlamentare ºi

populiºtilor: „unii pot face un lucru fãrã sã fie pedepsiþi

(populiºtii), iar ceilalþi nu”. (Les Freres)
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Convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (XIII)
„Doamne, întoarce pãrinþii copiilor din þara aceasta!”

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite

Pãrinte Mitropolit, vã rog sã vorbim despre

cea mai frumoasã, zic eu, parabolã

evanghelicã, aceea a Fiului risipitor, pusã

în faþa noastrã spre luminare ºi luare de har,

cum aþi afirmat, de curând, Înaltpreasfinþia

Voastrã, la începutul cuvântului de

învãþãturã la aceastã Sfântã Evanghelie

(Luca 15, 11-32).

Î.P.S. Ioan: Iatã ce învãþãturã a

încercat Hristos sã le punã la inimã

ucenicilor ºi celor ce-L urmau pe

Dânsul. Le-a dat o pildã din viaþa lor.

ªi atunci, ca ºi acum, tinerii îºi cereau

partea de avere de la tatãl lor, înainte

de-a muri. De multe ori, luându-ºi

partea de avere, ºi-o risipeau ºi se

întorceau cu lacrimi la tatãl lor, sã-i

primeascã înapoi în casa pãrinteascã.

ªi n-am vãzut în viaþa mea, oricât ar

fi greºit un fiu chiar tatãlui sãu, maicii

sale, sã nu-l reprimeascã în casa

pãrinteascã. Oricât ar fi greºit!

Spune Mântuitorul cã acel tânãr ºi-

a cerut banii din averea ce i se

cuvenea din partea tatãlui sãu. S-a dus ºi ºi-

a risipit-o. Oare numai tânãrul acela ºi-a

cerut partea de avere de la tatãl sãu? ªi eu,

încã din fragedã pruncie, i-am cerut nu

tatãlui meu trupesc, cã nu avea ce sã-mi dea,

cã era sãrac, i-am cerut lui Dumnezeu o parte

din averea Lui. Eu nu i-am cerut lui

Dumnezeu sã-mi dea o þarinã sau o casã, ci

I-am cerut, ºi-I cer în fiecare zi lui

Dumnezeu, sã-mi dea ºi mie o micã þarinã

în Rai, sã-mi dea viaþã. ªi m-a ascultat

Dumnezeu pânã acum ºi mi-a dat zile ºi ani.

Mã întorc ºi privesc înapoi. Ce am fãcut

eu cu averea lui Dumnezeu? Ce-am fãcut

eu cu viaþa mea? Privind înapoi, îmi vine

sã plâng, cãci mi-am risipit ºi eu partea de

avere pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Dacã

tânãrul din evanghelie a risipit averea

pãmânteascã a tatãlui, eu am risipit averea

lui Dumnezeu.

L.C.: Dacã ne întoarcem la conþinutul

parabolei, Mântuitorul spune cã tatãl fiului

întors din depãrtare, când l-a vãzut, a alergat

înaintea lui, a cãzut pe grumazul lui ºi l-a

sãrutat.

Î.P.S. Ioan: Dar vã întreb: ce-a fãcut oare

tatãl lui în timp ce fiul era plecat în

depãrtare? Oare ce a fãcut în timpul acesta

tatãl? L-am vãzut eu. Zi ºi noapte, se ruga

cu lacrimi lui Dumnezeu sã-i întoarcã fiul.

De ce oare tatãl se ruga cu lacrimi lui

Dumnezeu sã-i întoarcã fiul? Pentru cã acest

pãrinte n-ar fi vrut sã intre el în împãrãþia

lui Dumnezeu fãrã acest fiu al sãu.

Mã adresez acum mamelor, spunându-le

cã mâine vor pleca din lumea aceasta ºi-ºi

vor lãsa fiii ºi fiicele pe valurile lumii în care

ne aflãm. Vor ajunge la poarta Raiului ºi le

va spune îngerul lui Dumnezeu: Intrã, mamã

bunã ºi cinstitã! Intrã în Rai! Intrã în

împãrãþia lui Dumnezeu cã te aºteaptã

Hristos, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt! Intrã cã

te aºteaptã Maica Domnului ºi toþi sfinþii

bineplãcuþi lui Dumnezeu! ªi nu va pãºi

pragul Raiului, îºi va întoarce privirea în gol.

ªi iar o sã-i spunã îngerul: Cinstitã maicã,

intrã cã te aºteaptã Hristos, Fiul lui

Dumnezeu! ªi-n lacrimi îi va spune

îngerului: nu pot sã intru fãrã copiii mei, cã

nu s-au întors. Încã sunt în lumea pierzãrii.

Cum sã intru eu în bucuria lui Dumnezeu ºi

pruncii mei sunt pierduþi!?

L.C.: În cazul acesta ce sfat oferiþi

mamelor?

Î.P.S. Ioan: Le spun aºa: Iubitã mamã,

roagã-te ºi plângi acum, ca sã nu rãmâi

plângând la poarta Raiului, când sã intri în

bucuria lui Dumnezeu. Rugaþi-vã neîncetat

pentru copiii dumneavoastrã, sã se

întoarcã acasã, la Tatãl nostru Cel Ceresc!

L.C.: Iertaþi-mã, Înaltpreasfinþite Pãrinte,

deoarece cred cã v-am mai pus întrebãri

asemãnãtoare. Dacã ar veni astãzi

Mântuitorul, oare cum ar spune parabola

Fiului risipitor? Ar modifica-o?

Î.P.S. Ioan: Eu cred cã puþin ar fi

modificat-o. Cred cã n-ar mai fi zis: un tatã

avea doi fii, iar unul ºi-a cerut partea de

avere ºi a plecat. Cred cã ar fi zis: fraþii mei

preaiubiþi, într-o zi, un tatã a plecat din casa

sa ºi a rãmas acasã o soþie ºi cu doi copii,

iar el s-a dus într-o þarã depãrtatã, sã le aducã

pâine. A rãmas soþia-mama cu cei doi copii

sã-i creascã, sã-i hrãneascã ea.

Astãzi, nu numai tinerii pleacã din casã,

ci pleacã ºi tata, pleacã ºi mama, ºi rãmân

copiii. Cum rãmân copiii acasã ºi pãrinþii

risipiþi în lume!? Doamne, întoarce

pãrinþii copiilor din þara aceasta!

Întoarce-i acasã, sã-ºi creascã pruncii în

frica lui Dumnezeu, în iubirea Lui!

Dacã tatãl a cãzut pe grumazul fiului ºi

l-a sãrutat, ºi pe mine, când a coborât de pe

cruce, Hristos m-a sãrutat. Priviþi urmele

sãrutului Sãu pe fruntea mea! Sunt urme de

buze însângerate, m-a sãrutat înainte de a

pleca la Tatãl. Pe toþi ne-a sãrutat în

ceasul botezului, când preotul a pus

sfântul ºi marele mir pe fruntea

fiecãruia dintre noi. Priviþi-vã

frunþile frãþiilor voastre ºi ale

semenilor, ºi vedeþi încã pe ele

urmele buzelor însângerate ale lui

Iisus.

Astãzi, Tatãl Cel Ceresc, în

comparaþie cu tatãl din parabolã, ne

cheamã sã-ºi împartã averea cu noi.

În parabolã, fiul îi cere tatãlui sã-i

dea partea de avere. Stã bãtrânul

pãrinte ºi cumpãneºte, ºi-i dã.

Astãzi, însã, Tatãl nostru Cel Ceresc

ºi-a trimis îngerii pânã la marginea

lumii sã ne spunã tuturor: veniþi cã

doresc sã-mi împart toatã averea Mea cu

voi.

L.C.: Foarte interesant ºi... cuceritor ceea

ce spuneþi, Înaltpreasfinþite Pãrinte. Oare cât

ne gândim noi, astãzi, la averea lui

Dumnezeu? Vã rog sã continuaþi.

Î.P.S. Ioan: Stã Dumnezeu-Tatãl, la

poarta Raiului, cu poala plinã de avere ºi

nimeni nu vine sã ia, sã împartã averea cu

Dumnezeu. De ce oare? Trec oamenii pe

lângã Dumnezeu, îi vãd braþele ºi poala

pline de avere ºi nu vin sã întindã mânã. De

ce? Pentru cã în poala lui Dumnezeu nu se

aflã nici aur, nici argint, nici euro, ci se

aflã iubirea lui Dumnezeu. Aceasta este

averea lui Dumnezeu, nemãrginita lui iubire

faþã de creatura Sa. A iubi, în ziua de astãzi,

ce înseamnã? Dacã iubeºti pe cel sãrman,

dacã iubeºti pe cel necãjit, eºti socotit un

om naiv.

Îndemn credincioºii ºi le spun: haideþi cu

toþii pânã mai este timp, cãci Dumnezeu vrea

sã-ºi împartã averea Lui nouã, fiilor Sãi în

Hristos! Haideþi cã încã mai este timp! Dupã

ce se vor închide porþile Raiului, mulþi vor

plânge cã n-a mai avut timp Dumnezeu sã-

ºi împartã ºi cu ei averea. Astãzi avem ºansa

ca fiecare sã ia o parte din averea lui

Dumnezeu. ªi averea lui Dumnezeu e

iubire ºi veºnicie întru bucuria Duhului

Sfânt. Sã audã cât mai mulþi oameni, ca ºi

cu ei sã-ºi împartã Dumnezeu averea.

A consemnat Luminiþa Cornea
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Pornind de la un autograf...

PETRE GHELMEZ

OAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOI

Emil
Talianu

De ºasesprezece ani avem un martie mai sãrac. Ne lipseºte Poetul

de la Gogoºari. Ne lipseºte Petre Ghelmez. Nãscut în cea de-a doua zi

de martie 1932, plecat tot într-o zi de martie a anului 2001, Poetul

bobului de grâu a dorit sã prindã un mãrþiºor în pieptul unui înger ºi

nu s-a mai întors pe pãmântul natal. A rãmas acolo, sus, de unde ne

priveºte ºi ne apãrã de necazurie trãirii, fiindcã ºtia sã ne rãsfeþe cu

sonoritãþile cuvântului. Avea un anume fel de a rosti vorba, dibace

deprinsã de la bãtrânii satului sau, care te apropia de miracolul

sonoritãþilor sferelor.

Am avut bucuria sã-i fiu de nenumãrate ori  alãturi: acasã, acolo

sus, deasupra Bucureºtilor, pe strada 1 Mai, sau jos, la gârlã, în satul

natal. De fiecare datã, întâlnirea cu Petre Ghelmez era altfel. ªtia sã

gãseascã acel fel de a te primi care te fãcea sã te simþi bine în preajmã-

i. De la urarea de bineþe la alunecarea spre miracolul versului era doar

o trecere de pârleaz, care se fãcea pe neobservate. Sau poate întâlnirea

cu Petre Ghelmez era întâlnirea cu Poezia.

Adeseori, fiind în casa sa, atârnatã de cer peste larma Capitalei, o casã plinã de cãrþi dar ºi de

o muzicã ce-þi liniºtea sufletul, ieºeam pe balcon sã-mi arate, de acolo, satul natal pierdut în zare.

Simþea venind de acolo mirosul reavãn de pãmânt rãscolit de plug, pregãtindu-se aºternut

bobului de grâu pentru miracolul germinaþiei. Un miracol al cãrui sens Poetul, numai acum,

când a vrut Dumnezeu, poate, l-

a pãtruns. Era la ceas oprit de

lege ºi de datini, în viaþa cealaltã.

Nu voi uita iniþierea

Maestrului pe care mi-a facut-o

în a privi cu uimire minunea

bobului de grâu, vãzând, acolo,

unde acesta a stat prins de

hrãnitorul spic, cã are încrustat

chipul Mântuitorului Iisus

Hristos. O adevaratã  icoanã vie,

izvor de continuã þâºnire spre

viaþã, dar ºi hranã pentru sufletul

nostru. Nimic mai miraculos,

decât bobul de grâu.

ªi tot acolo, în casa de la etajul

unsprezece, am vãzut imaginea

neodihnei. Sub fereastrã, în

micul birou de lucru, se afla

imprimatã în ipsosul peretelui

amprenta palmei drepte, dupã ce Poetul îºi terminase de îndreptat pereþii, o lucrare pe care o

fãcuse singur, pentru a avea bucuria unui lucru fãcut de mâna sa. ªi mâna, obositã de trudã,

se impregnase acolo, la sfârºitul lucrãrii, spre aducere aminte… Era un vers nemuritor dintr-

o poezie pe care Maestrul o scrisese rostuindu-ºi casa.

Din pãcate, toate acestea ºi câte altele, au devenit amintiri, cum amintire a devenit ºi numele

Petre Ghelmez. Iar trecerea anilor îl îndeparteazã ºi mai mult, numãrul celor care i-am fost

prin preajmã rãmâne tot mai mic, Poetul se ascunde de lume, ºoapta versului, însã, strãpunge

timpul. Un vers domol, ca o curgere de Dunãre, un vers ritmat, ca învârtirea unei roþi de car

pe întinderea Câmpiei Burnazului.

Oameni de seamã giurgiuveni

Tableta de culturã

Romanita-Maria
Stentel

,
, ,

...descoperit într-una din cãrþile bibliotecii mele de acasã! Am

zãbovit mult, citindu-l, re-citindu-l, într-o zi de februarie... la o

distanþã de 18 ani de când a fost aºternut pe hârtie. Scrisul lui

Petre Ghelmez îmi aduce în suflet o boare de primãvarã, de

martie – pentru el lunã a venirii dar ºi a plecãrii sale din lume!...

Iatã acel autograf, pe pagina volumului Cele mai frumoase poezii:
«Doamnei ºi colegei noastre întru sufletul frumos al Maicii

noastre preacurate – Limba Românã – Romaniþa ªtenþel, cu

bucurie ºi ales respect aceastã „coborâre” în cuvânt ºi „urcare”

spre noi înºine spre mereu vie solidaritate. Petre Ghelmez, 17

feb. 1999, Bucureºti. La „Radio” emisiunea „Vorba dulce...”»

Îmi este foarte dragã aceastã mãrturisire, mângâi cu privirea
semnãtura ºi-mi amintesc cãldura vocii Poetului care, timp de

trei ani ºi-o primãvarã (1998-2001), a rostit la microfonul

Radioului naþional (emisiunea Vorba dulce româneascã),

CUVINTE înaripate, fãrã vorbe de prisos, aducând

prospeþimea slovelor limbii, „împãrãteasa noastrã cea frumoasã,

limba românã”.
Când venea la emisiune, totdeauna punctual, jovial, Petre

Ghelmez mã iscodea: „Ce cuvinte vreþi sã desluºim, sã ne bucurãm de frumuseþea lor?” Orice îi

propuneam, era bucuros sã caute miezul, locul cel mai tainic, profund, al cuvântului, desghiocându-i

esenþa, parfumul, numai de el ºtiute ºi apoi arãtate

nouã.

Am o mare bucurie ºi iatã, o mãrturisesc: Petre
Ghelmez, poetul, omul mare, s-a apropiat de lumea

celor mici, la emisiunile de la Televiziune, pe care le

realizam eu, prin anii ’80... L-am rugat sã scrie

poveºti, avându-l ca personaj pe iepuraºul Puf-

Pufos... din cunoscuta lui carte, dar cu o nouã

înfãþiºare, creatã special de o actriþã mânuitoare de
pãpuºi... Era un Puf-Pufos foarte vesel, dinamic,

guraliv, care-l iscodea pe el, Autorul (aºa îºi

spunea!)... Aºa au fost scrise scenete în versuri,

prin care copiii spectatori, de acasã ºi din platou,

cunoºteau lumi minunate” o prisacã, o librãrie, un

muzeu, o bibliotecã... câte-ºi-mai-câte, au fost multe
emisiuni, spre bucuria copiilor, dar ºi a Autorului...

el, care era un copil mai mare, printre cei mici!

Apoi la Radio România Cultural, la emisiunea

Vorba dulce româneascã, l-am provocat sã

„cerceteze” bogãþia ºi expresivitatea sufixelor în limba românã. A surâs, a zis ceva despre „escu” ºi

alte câteva ºi mi-a promis cã vine la emisiunea viitoare cu o amplã „cercetare sufix-ticatã”. Ce credeþi?
Avenit cu manuscrisul unei creaþii-poznaºe, ce a devenit apoi o carte (editor dl. Vasile Poenaru),

pentru mici dar ºi pentru mari, plinã de haz! Se numeºte Mogâldarii: o familie numeroasã, cu

personaje care-mai-de-care mai nostime, cu personalitate datã ºi de... sufixarea numelui. Citiþi ºi o sã

vã veseliþi!

Odatã, pe la începutul anului 2000, am fost cu reportofonul sã înregistrez pentru emisiune. Poetul
era pe pat de spital... Avea în mânã câteva boabe de grâu! Surâdea palid, dar se înflãcãra cu gândul ºi

vorba. Îmi dã ºi mie 2-3 boabe ºi mã uimeºte: „Priviþi de aproape bobul de grâu, doamna Romaniþa,

veþi vedea, veþi descoperi pe acest bob chipul lui Iisus... Aºa este?!... Toamna, iarna, stã în pãmânt,

dar primãvara el înviazã, bobul devine mlãdiþã verde, speranþa vieþii veºnice... Ca ºi Iisus!”.

A scris ºi o poezie inspiratã de aceastã viziune, pe care mi-a citit-o acolo, la spital. Cred cã îi dãdea

putere, energie ºi re-învia...
Îmi doresc, în aceastã primãvarã, sã cãlãtoresc în Câmpia (sa) de platinã sã vãd bobul de grâu-

mlãdiþã verde, sã vãd poate ºi chipul lui, al Poetului, zâmbitor, liniºtit, sã-l aud, poate ºoptind: „Marele

meu noroc în literaturã a fost Limba Românã”.

Emilia
Motoranu

Prozatorul ºi publicistul Niculae Cantonieru (13 martie 1899,
Giurgiu – 14 octombrie 1935, Giurgiu), pe numele sãu real,

Niculae Niculescu, a fost alãturi de Mihai Chirnoagã ºi Aurel

Marin unul dintre animatorii revistei braºovene Frize. Niculae

Cantonieru este autorul volumului Întâmplãri omeneºti (1934)

ºi al romanelor Omul cu inima în palmã, Amintirile unui copil de

familia proastã ºi Regimentul nr. 3, rãmase neterminate. În 1931,
G. Cãlinescu îl aprecia astfel: „Aveþi fãrã îndoialã adevãrate

însuºiri de scriitor ºi mai cu seamã un simþ al atmosferei ºi o

putere descriptivã remarcabilã”.

Având subtitlul „Revistã lunarã de literaturã ºi cronicã”, Frize

a animat peisajul cultural braºovean o perioadã scurtã, din martie

1934 pânã în iunie-iulie 1935. Revista, rod al împrejurãrilor literare ale vremii, nu îºi propunea
sã promoveze o ideologie literarã, ci doar prezenta pasager preocupãri de esteticã ºi istorie

literarã. În articolul „Între modernism ºi tradiþionalism” (Frize, Braºov, nr. 2/1934, p. 2),

semnat de N. Cantonieru, aflãm câteva consideraþii fãrã prea multã consistenþã despre cele

douã concepte: modernismul ºi tradiþionalismul, care suscitau discuþii în presa literarã.

Într-o tipologie a revistelor, Frize ar putea fi încadratã în categoria celor fãrã un program

iniþial bine stabilit. În nr. 10 din 1934, gãsim douã articole interesante prin conþinut ºi care
completându-se reciproc, înlocuiesc articolul-program ºi în acelaºi timp monitorizeazã

activitatea publicisticã din þarã. La rubrica „Note”, în cele câteva consideraþii concise (fãrã a fi

consemnat autorul) privind viaþa Frizelor, în anul care tocmai se încheia, citim: „Porniþi fãrã

programe vaste pe care sã un le putem înfãptui (lansate numai spre uimirea naivilor) am

considerat cã revista înseamnã rãsãritul iar nu apusul unei cariere literare ºi ne-am pus în

slujba unui tineret hulit ºi pe nedrept ignorat” (Frize, Braºov, nr. 10/1934, p. 12).
În acest sens, Niculae Cantonieru susþinea depãºirea lirismului subiectiv al secolului al XIX-

lea, înnoirea mijloacelor de expresie, introducerea în sfera de inspiraþie a realitãþilor „pe care

civilizaþia noastrã ni le aruncã la picioare” (Frize, nr. 2/1934, p. 2). El combate pesimismul

literaturii, cu toate cã sesiseazã o „tradiþie a progresului”, exemplificat de prestigiul „Junimii”. În

ciuda pledoariei pentru modernism, gãsim ºi rezerve faþã de „extravanganþa” unor reviste: „...

suntem contra unui exces de ininteligibil ºi scabros tip Unu” (Ibidem). Finalul – „Tânjim dupã
o continuã asimilare a mijloacelor de împrospãtare ce ne vor duce sigur spre crearea unei mari

literaturi, tinzând la integrarea ei în linia operelor literare” (Ibidem, p. 3) – pledeazã pentru o

literatura nouã, atât ca inspiraþie, cât ºi ca modalitate artisticã, vizând prin aceasta ieºirea din anonimat.

Revista Frize stã sub semnul „eclectismului”, neafiliatã unei ideologii estetice, deschisã spre orice

stil sau opinie, al cãrei criteriu este „juneþea”, promovarea unor scriitori indiferent de talent. Acest mod

de a percepe rostul publicaþiei se sprijinã ºi pe independenþa ei faþã de grupãrile politice ale vremii.

Despre volumul lui Tristan Tzara, Primele poeme urmate de Insurecþia de la Zurich, prezentat de

Saºa Panã, numai cuvinte apreciative: «Poemele d. Tristan Tzara au mare preþ. Întâi pentru cã au
frumuseþea simplitãþii sentimentelor, o frumuseþe primitivã, apoi pentru cã ele formeazã fundalul pe

care s-a ridicat o întreagã poezie aºa-zisã modernã. Embrionar gãsim în „poeme” toate tendinþele

acestei poezii» (Frize, nr. 4/1934, p. 10). Sunt afirmaþii de recunoaºtere a lui Tristan Tzara ca promotor

al poeziei moderne. Un scurt comentariu despre volumul de versuri Corp transparent de M. Blecher

semneazã Mihai Chirnoagã, din care citãm: „Întâi o mãrturisire personalã. Sunt mulþumit cã mã aflu

printre cei dintâi care scriu despre M. Blecher, acest poet cu multiple rezonanþe, nerealizat desigur,
fiindcã claviatura sa urcã toate scãrile lirice ºi escamoteazã cu frumoase realizãri, atât curentul tradiþionalist

precum ºi extrema cealaltã” (Ibidem, nr. 6-7/1934, p. 10). În tot cazul, M. Blecher a fost cultivat de

tinerii grupaþi în jurul Frizelor, fiind asimilat cu un simbol al poeziei moderne eliberate de influenþe

învechite cu prizã încã la unii intelectuali braºoveni. ªederea sa la Braºov pentru câteva luni era

comentatã cu însufleþire în Frize: „L-am gãsit aici, la Braºov, prãbuºit în labirintul sufletului sãu, ca

într-o mare de satisfacþii, înfrângeri ºi victorii proustiene, de care-l apropie boala care genereazã
geniul. Revista Frize se va onora, în numãrul viitor, sã-i publice o schiþã. Anul acesta îº deschide

porþile larg pentru intrarea unui mare talent. Scriitori, însemnaþi-i numele! El se numeºte simplu M.

Blecher” (Ibidem, nr. 5/1934, p. 12).

Într-un alt numãr al revistei din februarie 1935 sunt publicate versuri semnate de ªtefan Baciu, Emil

Giurgiuca, Mircea Pavelescu, Ion Manolescu, Dan Mureº. „Cronica” este semnatã de Mihail Chirnoagã,

iar în rubrica „Note” este anunþatã moartea tânãrului scriitor George Boldea, este semnalatã apariþia
revistelor Teleormanul ºi Vlãstar (publicaþie a Liceului „Anastasescu” din Roºiorii de Vede), recenzia

romanului Ioana de Anton Holban este semnatã de Emanoil Radian (pseudonim al lui Mihail

Chirnoagã). Acest numãr din februarie 1935 cuprinde ºi un fragment din Amintirile unui copil de

familia proastã de Niculae Cantonieru în care este evocatã imaginea unei bunici atipice, care în tinereþe

„fugise de câteva ori de acasã atrasã de oraºul nu tocmai îndepãrtat ºi craii timpului care se dãdeau în

vânt dupã femei fragede” (Frize, nr. 1/1935, p. 2).
Sensibili la influenþe, poeþii care au publicat în Frize permit sã se întrevadã traiectoriile esenþiale ale

sensibilitãþii specifice timpului. Abordarea directã a modernismului, fãrã a avea clar termenul, nu are

rezultatul scontat, producþiile literare fiind în multe cazuri un melanj de modernism (cu toate variantele

sale) ºi folclorism. Aºa se face cã valoarea unor colaboratori, unii uitaþi, este pusã sub semnul

întrebãrii. În ceea ce priveºte proza, semnatã de M. Chirnoagã ºi N. Cantonieru, uneori B. Jordan,

dihotomia tradiþionalism-modernism este vizibilã prin identificarea celor douã orientãri, una cu originea
în semãnãtorism, cu evoluþie spre un realism al observaþiei psihologice, cealaltã, ataºatã simbolismului.

Astfel literatura publicatã în paginile revistei confirmã cele afirmate anterior: antrenarea tinerilor

scriitori prin deschiderea spre toate provinciile româneºti.

Petre Ghelmez ºi Mircea Sântimbreanu la Bolintin, 1997

Niculae Cantonieru
ºi revista Frize



1313131313

Itinerarul unui intelectual vãzut de Nicolae Scurtu
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NOI COMPLETÃRI LA BIOGRAFIA LUI

NICHIFOR CRAINIC
Biografia poetului, prozatorului,

eseistului, traducãtorului,
jurnalistului ºi memorialistului
Nichifor Crainic (n. 24 decembrie
1889, Bulbucata, jud. Giurgiu – m.
21 august 1972, Bucureºti) conþine
multe necunoscute ce se impun a fi
clarificate printr-o cercetare
minuþioasã a documentelor existente
în izvoarele primare, cât ºi din
mãrturiile ºi confesiunile celui ce a
scris Þara de peste veac (1931).

Literatura sa epistolarã, preþioasã
ºi deosebit de valoroasã, necesitã o

lecturã atentã ºi, în acelaºi timp, o restituire integralã, spre a ne
face o idee despre suma de informaþii ºi note existente în aceste
piese ce þin de paraliteraturã ºi care întregesc profilul de autentic
creator al lui Nichifor Crainic.

Relevante sunt epistolele pe care le-a trimis lui
Pamfil ªeicaru, Cezar Petrescu, Lucian Blaga,
Adrian Maniu, Alexandru Busuioceanu, Elena
Vãcãrescu, Tudor Vianu, Ion Petrovici, Pan. M.
Vizirescu ºi, desigur, altora.

Epistolele trimise Aglaiei Crainic, soþia sa,
precum ºi cele adresate Fortunei Crainic, fiica sa,
sunt extrem de interesante deoarece cuprind note,
ºtiri ºi informaþii care se gãsesc numai aici ºi care
contribuie, esenþial, la înþelegerea omului ºi
scriitorului Nichifor Crainic.

Epistolele pe care le transcriu aici, necunoscute,
sunt trimise soþiei sale, Aglaia Crainic, în anii 1922,
1930, ºi 1944, din care biograful scrupulos aflã
câteva note privitoare la itinerarul omului ºi
creatorului Punctelor cardinale în haos (1938).

Pentru întregirea imaginii epistolografului
Nichifor Crainic, cei pasionaþi de subiect, pot
consulta, cu folos, ºi alte cercetãri ale mele în acest
sens: Câteva contribuþii noi la biografia lui
Nichifor Crainic, Însemnãri despre epistolograful Nichifor
Crainic, Nichifor Crainic ºi þinutul Neamþului, Însemnãri despre
tânãrul Nichifor Crainic ºi Nichifor Crainic ºi unii dintre
contemporanii sãi.

*
Bucureºti, 6 sept[embrie] 1922

Draga mea,
De aproape o sãptãmânã am primit scrisoarea ta, ba a voastrã, ºi

nu v-am rãspuns încã nimic. Iatã de ce, vineri seara am cãpãtat-o,
un ceas înainte de a pleca cu trenul în Munþii Apuseni, în minunata
þarã a Moþilor, unde m-au luat cu forþa prietenii ce vor sã ridicãm
un monument lui Avram Iancu, erou din acele pãrþi de loc.

M-am întors ieri. Am fãcut o excursie (Ausflug, îþi aduci aminte
de Wienen Umgebungen?) care a izbutit sã-mi descreþeascã
fruntea câteva momente.

Toatã vremea am purtat, dulcea voastrã scrisoricã cu mine,
gustându-i cu gândul gingãºia ºi neputându-vã mulþumi cu câteva
rânduri trimise mai devreme: plimbarea prin munþi, chiar cu
automobilul, a fost foarte ostenitoare ºi rãgaz de somn mult n-

Nicolae
Scurtu

am avut patru nopþi.
Ajungem prea târziu într-un punct ºi eram nevoiþi sã plecãm

dimineaþa prea devreme.
Eram cinci: eu, Pamfil ªeicaru, Tiberiu Moºoiu ºi doi ºefi de

cabinet deai ministrului Moºoiu.
Am pierdut, astfel, câteva zile din multul lucru ce-l am de fãcut

aici, dar îmi va folosi poate altfel aceastã pagubã.
Azi, dragã Liþi, dupã recomandaþia unui amic, am fost ºi am

vãzut o casã: minunatã, din multe puncte de vedere. Pãcat cã am
gãsit numai pe cucoanã acasã, o femeie cam a dracului.

Mâine caut pe bãrbat despre care sunt informat cã ar fi un om
foarte cumsecade.

Se pare cã cer vreo 30.000 lei, ceea ce ar fi cam mult pentru
noi, dar casa face! Roagã-te la Dumnezeu sã iasã bine.

Tot mâine mai vãd o casã, cu alt prieten. Se pare cã începe sã
se lumineze. Ne va trebui mobilã. Voi contracta un împrumut. Fii
bunã ºi intereseazã-te dacã fabrica din Rãdãuþi ar putea da mobilã

completã în rate, adicã plãtitã în mai multe rânduri, în trei ori în
patru, la distanþã de 3 ori 4 luni. Dar repede dacã poþi.

În curând îþi voi trimite bani pentru covoare. Ai ales? Te-ai
interesat de servitoare? Þi-ai dat pãlãria la reparat? Cum a ieºit
rochia? Ai început sã te-ngraºi?

Fii drãguþã ºi fã toate aceste lucruri, inclusiv îngrãºãmântul.
Nãdãjduiesc însã cã toate sunt fapt împlinit.

ªi uitã-te în preajma ta, vezi cã pe lângã cãrucior se aflã un
male pelsonaj cu ochiºori negri ºi râzãtori ºi ºtirb la dinþiºori.
Sãrutã-l lung pentru cântecul frumos pe care l-a scris tatei ºi
pentru minunata iscãliturã cu ciocolatã, care singurã face cât zece
volume de-ale pretenþiosului domn Crainic.

Oh, Doamne, de-aº putea sã fac aºa ca sã ne vedem repede la
cuibul nostru!

E greu, dar dacã tu vei fi bunã, cum vreau eu sã fii, va fi cu atât
mai frumos.

Îþi alãtur scrisoarea lui Roticã, citeºte-o toatã, e o ºtire cam
defavorabilã pentru nedoritul tãu cumnat (nedorit de mine).

Aº vrea din inimã sã mã reped pânã la voi. Dar zilele acestea
vreau sã dau o luptã hotãrâtã ºi sã vin numai când voi avea ceva

pozitiv.
ªi afarã de cãutãrile mele, am groaznic de mult de lucru la

Cultura Naþionalã – ºi de-aº avea mãcar o camerã unde sã pot
munci în liniºte!

Scrie-mi repede de tot ce ai fãcut ºi cum te simþi în strâmtoarea
de acolo. ªi despre el. Ieri a împlinit 10 luni. Sã mi-l trãiascã
Dumnezeu ºi sã trãieºti ºi tu ca sã te bucuri din plin de rodul
lungilor tale osteneli, iar eu de voi amândouã.

Vã sãrut ºi vã îmbrãþiºez cu dor duios, al vostru
Crainic ºi tatã
[Doamnei Dr. Aglae Crainic, Strada Berãriei, Vila ªtefanie,

oraºul Rãdãuþi; Nichifor Crainic, Strada Visarion, nr. 30,
Bucureºti]

*
Braºov, 5 aug[ust] [1]930

Dragã Liþi,
I-am scris lui Cezar cã, dacã îi place sã facem o excursie

împreunã prin Ardeal, sã-þi telegrafieze ziua când ajunge la
mine ca sã fii ºi tu aici cu pocu tatei, care a uitat sã scrie.

N-am primit încã rãspuns de la Cezar. Azi, mâine trebuie
sã vinã acest rãspuns. Excursia va fi proiectatã între 10–15
aug[ust].

Îmi pare rãu cã pe alde Nicu nu i-am vãzut decât în
fotografia trimisã. Poate cã se întorc pe la noi cât sunt în
Bucureºti.

Duminicã m-a vizitat Pamfil ªeicaru cu toatã familia ºi
cu un kilo de icre negre aduse tocmai de la Vâlcov. Au fost
foarte gentili ºi prietenoºi. Pamfil m-a pus în cunoºtinþã cã
la 1 sept[embrie] e fixatã plecarea la Paris. ªirienii mi-au
scris de douã ori de acolo. Ne pun ceva la dispoziþie.

Pe de altã parte, îmi pare foarte rãu cã vacanþa mea atât de
calmã de aici se duce dracului. Nespus de repede a trecut.

Chiar dacã nu se face excursia cu Cezar, eu la 15 sunt în
Bucureºti pentru Gândirea, pentru care ceilalþi n-au fãcut
absolut nimic pânã acum.

Te sãrut,
Crainic

*
[Bucureºti], duminicã, 9 iulie 1944

Dragã Liþi,
Îþi scriu sub prealarmã, care ne-a surprins acasã, pe mine ºi pe

d[omnul] Gãnescu, iscãlind hârtiile cooperativei.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, eu plec vineri 14, cu avionul. La 17

voi conferenþia la Breslau, la 19 la Berlin.
În ziua de 21 plec spre þarã cu avionul din Berlin. Cu ajutorul

lui Dumnezeu în ziua de 21, deci, dupã amiazã, voi fi în Sibiu
unde mã opresc.

Sã vã gãsesc sãnãtoase ºi voioase. Bunul Dumnezeu sã ne
pãzeascã pe toþi.

Vã sãrut,
Crainic
P.S.
Pe Bubi îl aºtept sã soseascã, mâine, luni.

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

Prestigiosul istoric ºi cercetãtor literar Nicolae Scurtu îºi face

cu adevãrat un titlu de glorie prin a cerceta ºi reevalua activitatea

unor personalitãþi ale culturii româneºti pe nedrept

uitate sau, o datã cu trecerea timpului, lãsate în

umbrã. Avem în vedere acum volumul lui Nicolae

Scurtu, Al. Hanþã – repere pentru o biografie

(Editura Ars Docendi, Bucureºti, 2016, 173 p.),

la care ne vom referi în cele ce urmeazã.

Cunoscãtor în detaliu al faptelor de istorie

literarã de datã recentã sau relativ recentã,

profesionistul în domeniu Nicolae Scurtu

alcãtuieºte un inedit volum prin chiar felul cum a

gândit cuprinsul. Iatã titlurile: Inscripþie, Epistole

de la colegi ºi prieteni, Efigia profesorului în

autografele confraþilor, Debuturile lui Al. Hanþã,

Profesorul ºi istoricul literar în iconografie,

Documente de stare civilã ºi alte documente

oficiale, Câteva opinii despre cãrþile lui Al.

Hanþã, Completãri bibliografice, Facsimile.

Conþinutul primului text cu titlul metaforic

Inscripþie, semnat chiar de realizatorul volumului,

sintetizeazã clar obiectivele propuse: „În cartea

aceasta, singularã în felul ei, mi-am propus sã recuperez, sã

reactualizez, sã decriptez ºi sã restitui câteva dintre mãrturiile

scriptice ºi iconografice privitoare la itinerarul unui intelectual care

a parcurs un timp nu tocmai prielnic reflecþiei ºi artei.”

O carte „singularã în felul ei”, o carte ineditã! În ce fel? În nu

multe pagini, autorul Nicolae Scurtu a trecut în revistã o VIAÞÃ

– viaþa unui intelectual cu realizãri în plan profesional, cu realizãri

în planul societãþii, prin funcþiile avute la Ministerul

Învãþãmântului ºi ca decan al Facultãþii de Limba ºi Literatura

Românã a Universitãþii Bucureºti. Acest întelectual este

profesorul, istoricul ºi criticul literar Al. Hanþã (1931-2008),

autor a numeroase articole de specialitate, prefeþe ºi postfeþe,

autor al volumelor Ideea de patrie în literatura românã (Editura

Minerva, Bucureºti, 1976, 364 p.), Contemporanul (1881-1891).

O revistã aºa cum a fost (Editura Albatros,

Bucureºti, 1983, 279 p.), Idei ºi forme literare

pânã la Titu Maiorescu (Editura Minerva,

Bucureºti, 1985, 416 p.), cãrþi ce în prezent nu

sunt cunoscute temeinic.

Epistolele primite de la prieteni, confraþii sãi,

conþin informaþii, note, însemnãri, despre

activitatea didacticã pe care aceºtia o desfãºurau

în universitãþi europene, în deceniile ºapte ºi opt

ale secolului trecut. Remarcãm grija redãrii lor

într-o adevãratã ediþie criticã de texte epistolare.

O valoare deosebitã ar fi dat redarea textelor în

facsimil. Sunt redate doar textele a patru cãrþi

poºtale. Nu se regãsesc nici în capitolul

Facsimile, ce ar fi fost mai bogat ºi mai apreciat

de cititori dacã ar fi cuprins toate scrisorile

primite.

Pentru a-i evidenþia munca de o viaþã, Nicolae

Scurtu s-a aplecat ºi asupra unor fapte care, în

general, sunt lãsate de-o parte, ori nu sunt considerate esenþiale,

cum ar fi, spre exemplu, autografele colegilor oferite pe volume

esenþiale ale literaturii române. În totalitatea lor autografele

alcãtuiesc „efigia profesorului” Al. Hanþã, cum bine a apreciat

istoricul literar Nicolae Scurtu. Aºa de pildã, Ioan Alexandru,

Gheorghe Bulgãr, Zoe Dumitrescu-Buºulenga, Dan Grigorescu,

George Ganã, Pompiliu Marcea, Dumitru Micu, George

Munteanu, Romul Munteanu, G.C. Nicolescu, Octav Pãun, Aurel

Petrescu, Al. Piru, Augustin Z.N. Pop, Marian Popa, Eugen

Simion, Dan Verona, toþi au contribuit la realizarea efigiei

istoricului ºi criticului literar Al. Hanþã.

Insistenþa autorului volumului asupra debuturilor lui Al. Hanþã

nu este deloc întâmplãtoare. La vârsta de douãzeci ºi cinci de ani,

debuteazã în revista Tânãrul scriitor, cu o incisivã notã de lecturã,

intitulatã În loc de eratã1, ce se constituie într-un predebut, ce anunþã

un viguros critic literar, cum mãrturiseºte Nicolae Scurtu în Inscripþie.

Debutul absolut se produce mai târziu cu o lunã, în aceeaºi revistã,

dar, de data aceasta, cu o cronicã literarã la cartea lui D. Drumaru,

Subiect de nuvelã2. Cele douã texte sunt redate în volum.

Dupã bogatul capitol iconografic, bine elaborat artistic ºi dupã

capitolul cuprinzând fotocopii ale unor documente de stare civilã

ºi alte documente, sunt transcrise opiniile despre cãrþile lui Al.

Hanþã ale unor valoroºi literaþi români, ªerban Cioculescu, Al.

Piru, Mircea Popa, Ion Marcoº. Referindu-se la prima carte

tipãritã de Al. Hanþã, criticul ªerban Cioculescu noteazã: „ceea

ce a fãcut Al. Hanþã cu sagacitate, aº zice ºi cu brio, realizând un

adevãrat tur de forþã, în 359 de pagini dense ºi în opt cuprinzãtoare

capitole, începând cu creaþia oralã ºi sfârºind cu literatura zilelor

noastre, scrisul românesc se desfãºoarã pe acelaºi fir conducãtor

al dragostei de patrie.”

Prin volumul Al. Hanþã – repere pentru o biografie, Nicolae

Scurtu argumenteazã concludent ideea lui Nicolae Manolescu

precum cã „istoria literarã este un scenariu subiectiv bazat pe

fapte obiective”3. Astãzi, când istoricii literari sunt rari, poate,

din lipsa timpului pentru îndelungi ºi rodnice cercetãri în

biblioteci, arhive, anticariate, cartea lui Nicolae Scurtu este o

excepþie ce îºi va gãsi cu siguranþã locul binemeritat în istoria

literaturii române.

Luminiþa CORNEA

1 Al. Hanþã, În loc de eratã în Tânãrul scriitor, 5, nr. 10, octombrie
1956, p. 101, col. 1-2.
2 Al. Hanþã, D. Drumaru – Subiect de nuvelã în Tânãrul scriitor,
5, nr.11, noiembrie 1956, p. 108-109.
3 N. Manolescu, Istoria criticã a literaturii române. 5 secole de
literaturã, Editura Paralela 45, Piteºti, 2008, p. 706.
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Vladimir UDRESCU
Existã, desigur, o logicã a povestirii. Claude Bremont, bunãoarã, chiar a dedicat subiectului

o carte borþoasã: Logique du récit. Teoreticianul francez – preluând creator sugestii din Propp
(Morfologia basmului) – aplica formalizarea filologului ºi folcloristului rus la alt gen narativ:
povestirea. Un excurs conceptual concretizat într-un doct instrumentar, prin reazemul cãruia
pot fi decriptate reþelele narative. Rostul acestuia fiind, aºadar, acela de demontare/dezmembrare
a povestirii propriu-zise. Atât cât permite discursul expozitiv. S-ar mai putea obiecta cã
povestirea – specie epicã într-o niºã protejatã, navigând între schiþã ºi nuvelã – nu poate
suporta un exces de rigoare metodologicã. Cu atât mai abitir cu cât nu este altceva decât
istorisirea unor întâmplãri ceva mai aparte de cãtre unul sau mai mulþi naratori, de cãtre unul
ori mai mulþi participanþi/martori implicaþi. De aici ºi confuzia mai veche (înfeudatã criticii
biografice ºi istoriste) dintre autor, narator/povestitor ºi personaj.

Treisprezece titluri sunt incluse de Florentin Popescu în volumul Furca ºi alte povestiri,
apãrut la editura bucureºteanã RawexComs, în 2016. Pânã mai de curând, povestirea de anvergurã
traversa o fazã de eclipsã. Nu prea mulþi literaþi se mai încumetau a se ilustra în acest gen. Mai
cu seamã cã se afirma cã vremea prozei scurte de nivel antologic s-a consumat odatã cu anii ’60-
’80 ai veacului trecut. Nu se considera, atunci, cã schiþa, povestirea sau nuvela se constituie în
trepte necesare spre roman? Adicã acea construcþie epicã viguroasã care – nu-i aºa? – consacrã
un scriitor? Ca ºi cum un Creangã sau un Caragiale, un Cehov ori un Leonid Andreev n-ar mai
conta în literaturã, fiindcã, vezi bine!, n-au dat la ivealã ºi romane.

Dar, precum tot ceea ce este, în  naturã ºi societate, deopotrivã, incrementum et decrementum,
ºi invers, tot astfel ºi în literaturã apetitul pentru proza scurtã, acum, pare sã se fi resuscitat.
Existã chiar o efervescenþã a acestui tip de prozã în rândul ultimelor valuri de autori. Deºi
fenomenul nu e suficient de pregnant, se observã, totuºi, cã nu toþi prozatorii þin cu dinadinsul
sã se ilustreze prin romane, prin masive structuri epice. Unele reviste îºi deschid paginile pentru
proza scurtã, iar anumite edituri se încumetã sã tipãreascã volume de povestiri.

Istorisirile lui Florentin Popescu respirã organicitate problematicã. Obsesionalã devine
luarea-aminte pentru spectacolul vieþii comune, ai cãror fermenþi morali definesc legi cutumiare.
Sunt focalizate cu predilecþie faþete tradiþionale ale realitãþilor rurale: perene ori în destrãmare,
cauterizante sau contrariante. Revizitarea trecutului este motivatã nu doar etic ºi polemic, ci ºi
apotropaic ºi pozitivist. Este o tentativã strategicã prin care se urmãreºte protejarea achiziþiilor
valorice tezaurizate în istoria locurilor. De la situaþie la situaþie, naratorul sau naratorii se
întrupeazã în „tânãr gazetar” (Furca); în spuitor de întâmplãri fabuloase (Cocoºul); în orãºean
absolvent de Filologie ºi în prieten provenit din mediul rural (Bica); în localnic buzoian, sosit
în vizitã în Sudul þãrii (Substituire de persoanã); într-un nenea Dumitru State, sãtean nonagenar,
ºtiutor de fapte insolite (Din vremea gripei aviare); în domn cu canadianã, crescut la þarã,
iubitor de câini, ºi în alt domn „romancier” (Recunoºtinþã); într-un nenea Miltiade, alt ocrotitor
de patrupede (Doi prieteni); în editor cu preocupãri extraprofesionale cam bizare (Jucãtorul),
în povestaº omniscient (Cerere de emigrare, Farsa, Mãriuca, Empatie, Rezervaþia)...

Povestirile decupeazã, în chip firesc, fapte de viaþã, mai mult ori mai puþin (ne)obiºnuite.
Intâmplãrile mãrunte, aproape insignifiante, dar semnificative, se înlãnþuie în pragmaticã
ecuaþie cu episoadele de insolitã rezonanþã. Totuºi, autorul nu exaspereazã cu invazia de
subiecte extravagante: pipãie realitatea în toate sinapsele ei, plonjând destins în imperialismul
tematic cotidian. Astfel, un june jurnalist e uimit sã descopere, în holul unui luxos apartament,
o furcã de la þarã. Obiectul aparþinea unui universitar ºi reprezenta, pentru acesta, un cult
devotat. Furca întruchipa o preþioasã relicvã din copilãrie, o unealtã cu care propria-i mamã
soluþionase, curajos ºi riscant, un conflict social, din vremea cotelor obligatorii. Mai mult,
însã, decât istoria stranie a furcii, povestirea vieþuieºte estetic prin privirea panoramicã a
multor holuri de locuinþe: „modeste, de la cãsuþe  mãrginaºe”; „de case vechi, boiereºti, cu
pereþii strãjuiþi de tablori de epocã”; de apartamente recent construite, cu tocurile uºilor încã
mirosind a vopsea etc. Indirect, se radiografiazã un extins repertoriu de mentalitãþi, obiºnuinþe
ºi convenþii sociale. Desenat astfel, tabloul reprezintã un mozaic de destine umane, viermuind
în capcanele vremii (Furca). O bãtrânã pribeagã se pripãºeºte într-un sat „uitat de lume ºi de
Dumnezeu” ºi moare singurã, vegheatã doar de orãtãniile ei, între care þanþoºul cocoº mult
îndrãgit (Bica). Pãþanii „din lumea celor care nu cuvântã”: câinii, cei mai buni prieteni ai
omului (Recunoºtinþã). O „dandana” într-un sat, când venise ordin pentru omorârea întregului
pãsãret din curþile gospodarilor (Din vremea gripei aviare). În Mãriuca, se semnaleazã
dispariþia de acasã a unei copile, cu pãrinþii „plecaþi în lume sã-ºi câºtige o pâine” ºi rãmasã în
seama grijuliei bunici; care dispariþie alerteazã tot satul. Un câine aciuat în ograda unui þãran
se împrieteneºte la toartã cu calul acestuia, încât la moartea brutalã a animalului, câinele e
disperat (Doi prieteni). Un student la Litere vrea sã emigreze în URSS, fapt care bulverseazã
autoritãþile. Dar, pânã la aprobarea solicitãrii, istoria se schimbã radical, prin eliminarea
falsurilor, încât curentul  acesteia îi contrazice studentului toate convingerile inoculate
propagandistic (Cerere de emigrare). În Empatie, un vechi cenaclist, brav întocmitor de
pluguºoare pentru locatarii blocului, intrã în alertã fiindcã nu cunoaºte semnificaþia vocabulei
„empatie”. Peripeþii cu un cocoº nãzdrãvan din ograda babei Floarea se regãsesc în Cocoºul.
Un editor original, Conu’ Miºu, personaj de stirpe mateinã, tip anacronic prin îmbrãcãminte
ºi comportament într-un Bucureºti modern, este un înrãit jucãtor la Pronosport. E gãsit mort
în locuinþa sa: câºtigase Marele premiu la categoria I (Jucãtorul).

Plãsmuirile lui Florentin Popescu se înscriu, totuºi, în paradigma unui chilim al
verosimilului. Fabulaþia nu este gonflatã dincolo de bornele firescului din magma realitãþilor
rurale ori citadine. Pe cât posibil, se tinde spre desluºirea unor mentalitãþi, valori sau abrevieri
morale, comportamente prielnice ori contradictorii, oportunisme sau întocmeli mistificate.
Personajele, cum se mai spune, sunt rupte din viaþã, cu natura lor indelebilã. Unele – în
contrast burlesc ori insolent cu tipologia uzualã; altele – penetrând  cu tâlc sau gureº în
structura narativã. Oricum istorisirile mizeazã bigot pe semnificaþiile pricinoase ale unui etos
revalorizator. Tiparul povestirilor poartã exuvii maniheice, întrucât personajul are nevoie,
deopotrivã, de directeþe, profunzime ºi anduranþã. Volens-nolens, povestirea aderã la
metabolismul speciei. Nu poate face abstracþie de convenþie, de algoritmul regizoral.

Simplitatea notaþiilor, însã, nu e totuna cu linearitatea schematicã, cu bruiajul cliºeistic.
Adecvarea la gen impune reguli pragmatice din punct de vedere estetic. Nu o datã, înscenãrile
din Furca ºi alte povestiri urmeazã un protocol anume, cu protagoniºti care intrã relativ ceremonios
în divanul ad-hoc. ªi care, pãstrând proporþiile, aminteºte cumva de matricea boccaccio-
sadovenianã din Decameronul ºi Hanu Ancuþei (Recunoºtinþã etc.). „Meseria de nuvelist”
(Radu Cosaºu), recte aceea de povestitor, urmeazã norme stricte, cu amprenta tradiþiei extrem de
vãditã. Sorgintea naraþiunilor se aflã în pliurile adevãrurilor curente. De unde rezultã chiar
viziunea realistã. Depinde, fireºte, de chipul în care spaþiul de propagare comunicativã este
pecetluit estetic. Povestirile din volum trec, în genere, acest examen al ambiguitãþilor
comportamentale ºi de conºtiinþã.

Cu observaþia cã, uneori, sunt oxidate de o agasantã viziune reportericeascã. Unele proze
tãlãzuiesc suficienþã explicativã, bavardaj ºi o anemicã plasã de protecþie axiologicã. Emoþia
rãmâne, câteodatã, nefiltratã valoric, înecatã în oarece moloz verbal.  Desfãºurãrile afectat
arborescente ale textului ori apelul la un lexic redundant altereazã registrul scriptic ºi unitatea
de perspectivã. Logica povestirii pretinde ca discursul literar sã posede rigoare ºi stare de
graþie, pentru ca mesajul narativ sã nu fie dereglat confuz.

Privite în ansamblu, povestirile lui Florentin Popescu documenteazã încã o datã însuºirile lui
de prozator. Sunt pagini care se aºazã sub presiunea echilibrului ºi a unei propedeutici sentimentale.
O prozã care – în bivuacul rezervat exact de gen – tinde a recupera plurivalenþa descriptivã, lirismul
cuminte, sticloasa frumuseþe a notaþiilor, combustia conflictualã filigranatã în substanþa expresiei.

Desantul istorisirilor de rând Un roman psihologic de certã calitate

Prezenþã discretã, dar constantã, în lumea literaþilor bucureºteni, doamna Geni Duþã dovedeºte un
real talent de prozatoare, precum ºi de autoare de cãrþi pentru copii, în versuri sau prozã, fiind de o rarã
sensibilitate în descifrarea sufletelor celor mici. Pânã acum este semnatara urmãtoarelor volume:
romane: Rãtãcitoarele  drumuri ºi destine; povestiri: O poveste cu fetica frumuºica, Frumuºica din
pãdure ºi Izgonirea din Rai; versuri: Vis de tinereþe, bucurându-se de câteva cronici de întâmpinare
din partea mea ºi a scriitorului Geo Cãlugãru, apãrute în revistele Sud ºi Litere.

Mã voi referi, în prezenta cronicã, la unul dintre cele mai reuºite romane ale sale de dragoste, pe care
le-am citit în ultima perioadã, Iubire interzisã, tipãrit în anul 2016.

Specificul acestei naraþiuni este înrudirea cu stilul unor autori din perioada interbelicã, anume Camil
Petrescu ºi Gib I. Mihãilescu, fiind o dezvãluire treptatã a unui suflet sensibil ºi delicat, prizonierul
unei iubiri înflãcãrate, dar atipice, deoarece eroina principalã, Lucia, lector universitar la Facultatea de
Matematicã ºi cãsãtoritã cu muzicologul Sorin, având împreunã o fetiþã blondã ºi drãgãlaºã, pe Laura,
este admiratã ºi curtatã de unul dintre cei mai capabili studenþi ai sãi,  Radu Alexandrescu – inteligent,
frumos ºi profund în studiu, iar ca bãrbat tulburãtor, sensibil ºi îndrãzneþ. De unde, la început,
sentimentele lor apar ca un joc amuzant, intensitatea iubirii celor doi creºte pânã la împlinire.

Atipicã pare aºezarea în contra partidã a dragostei aparente dintre soþul Luciei ºi admiratoarea sa din
orchestrã, Mariana Creþulescu.

Astfel de perechi, nepotrivite sau chiar antitetice, am mai întâlnit în lecturile mele, dar romanul
Geniei Duþã exceleazã printr-o dezvãluire gradualã a sufletului feminin, în pendularea între datoria faþã
de familie ºi greºeala, pe care încearcã s-o evite, printr-un efort evident, dar nu reuºeºte. Eroina
principalã se autoconfesioneazã, atât prin inteligenþa mãrturisirilor, cât ºi prin sinceritatea sentimentelor
sale, încât pare cã nu e beneficiara iubirii studentului sãu îndrãgostit pânã la sacrificiul de sine, ci, mai
de grabã, victima propriilor sale slãbiciuni.

Fiecare gest, fiecare propoziþie rostitã cu emoþie, poziþia trupului într-un limbaj al gesturilor, privirile
care vorbesc de la sine, faptele expresive ale personajelor îndrãgostite par uneori niºte secvenþe
cinematografice, decente ºi semnificative: „Era ca o trezire dintr-o moarte aparentã. Ar fi vrut sã stea
de vorbã cu cineva, însã constata, la 33 de ani, cã nu avea nicio prietenã, era înfiorãtor de singurã în
perfecþiunea vieþii sale” (p. 29).

Tocmai în stilul comemorãrii stã farmecul analizelor psihologice ale naratoarei, în conºtientizarea
greºelii în devenire, ºi dramatizarea faptei dorite, în exprimãri ca: „Aºteptaþi o poveste romanticã de
iubire pe care nu o trãiserãþi încã” (p. 61).

Pentru detensionarea acþiunii, amintim ºi desele vizite ale Luciei la psihologul Tudor Brãtescu,
mãrturisirile ei, ca o despovãrare de sine, privite ca faþa cealaltã a realitãþii, fiind încercãri disperate de
a se sustrage unei mari pasiuni ºi a reveni la normalitatea faptelor.

Se dovedeºte cã relaþia lui Sorin cu Mariana este doar o perdea transparentã pentru acoperirea adevãratei
greºeli a Luciei: „Am senzaþia cã noi doi, acum, existãm într-o lume care pluteºte ca o insulã, în lumea realã,
adicã de fapt, suntem, aici, dar dincolo, în realitate nu putem sta alãturi, pentru cã nu existãm împreunã” (p. 67).

Dar finalul romanului devine, totuºi, firesc ºi moral: studentul Radu Alexandrescu se transferã la
Cluj, pentru a-ºi termina facultatea, soþul Luciei îi mãrturiseºte cã între el ºi Mariana n-a fost decât o
admiraþie platonicã ºi cei doi soþi se împacã, reunindu-ºi eforturile în educarea fiicei lor Liana, derutatã,
la un moment dat, de ceea ce se întâmpla în familie.

De fapt, ieºirea din planul normalitãþii este o dovadã cã „Iubirea interzisã” nu poate fi acceptatã – un
roman de-o mare sensibilitate, scris într-un stil literar convingãtor, de o prozatoare cu adevãrat talentatã.

(Geni Duþã, Iubire interzisã, Editura Fast Editing, Bucureºti, 2016)

Drumul spre neuitare
Nu sunt sigur dacã treptele biologice ale unei poete talentate pot fi ºi cãi succesive pentru împlinirea

sa artisticã. Într-o evoluþie normalã, un creator parcurge armonios aceste etape; alþii însã, detectaþi prea
devreme ºi într-un mod surprinzãtor, nu mai gãsesc aceleaºi soluþii evolutive, sã se menþinã pe
traiectoria pe care cititorii lor dintru început i-ar fi dorit. Întâlnim ºi debuturi târzii, ale celor care au
parcurs anterior câteva etape evolutive, prezentându-se, deodatã, ca niºte artiºti deja formaþi.

Încerc sã parcurg, pentru un studiu de ansamblu, cele nouã volume de versuri ale Viliei Banþa, membrã a
Uniunii Scriitorilor din România, tipãrite pânã acum, ºi anume: Timpul mareelor, Orfeu printre himere,
Alchimia sferelor, Cãlãtoria, Geometrie glisantã, Dresorul de umbre, Urcând colina fierbinte, Invers
numãrând Niobe ºi Departe de Shangri-La, apãrute la Editurile Impex 92, Semne, Orion, Arefeana ºi
Bibliotheca.

Nu-mi dau încã seama dacã, privindu-i fotografiile de pe coperta a patra a fiecãrui volum, reliefându-
i freamãtul de cãprioarã carpatinã din prima tinereþe, când abia debuta într-un timp al mareelor, în
dialog cu Orfeu, urcând colina fierbinte spre maturitate; ca apoi, citindu-i paginile inspirate ºi
surprinzãtoare, din cãrþile care au urmat, voi reuºi sã-i descifrez ºi treptele evoluþiei sale biologice,
rãmânând constantã într-o frumuseþe calmã, în paralel cu poeziile pe care le parcurg, care-i conferã un
alt fel de farmec, cel spiritual, izvorând parcã din privirile ei, de-un mister aparte, rãmânând în acest
superlativ armonios, al frumuseþii spirituale ºi fizice. Mai bine zis (trebuie sã recunosc), am încercat,
dar nu am reuºit: Vilia Banþa este încã o prezenþã tulburãtoare, stârnind valuri de emoþii prin versurile
sale, pe care mã strãduiesc sã le ataºez zâmbetului sãu mirific peste timp, determinându-ne sã-i citim
ºi recitim captivantele pagini din aceste volume, care sã rãmânã printre noi pentru timpul ºi generaþiile
ce vor veni.

Iar în ceea ce priveºte treptele vârstei sale poetice, nici pe acestea nu am reuºit sã le ordonez pe
deplin, fiindcã autoarea a debutat cu volumele Timpul mareelor ºi Orfeu printre himere ca o creatoare
deja formatã, ba chiar cu multã experienþã prozodicã: „Prin oglinzi înserãm cu ape de jad, / Cu vorbele-
ascunse de-a valma sub riduri, / Ne-apasã pe umeri un munte de gânduri, / Când peste hãuri zãpezile
cad” (Poem între oglinzi din Orfeu printre himere, p.6 ).

Ca apoi, mai departe, cititorul sã fie invitat: „Deschide-þi inima, stãpân obosit, / ªi lasã-ne sã-þi înflorim
podeaua, / ªi masa, ºi cuvântul nerostit / Tristeþile sã-þi închinãm cu steaua” (Ninsori pe colind, p. 14).

Avea dreptate poetul Mircea Micu, uimit de acea apariþie de-atunci (ca ºi mine acum), când scria
despre volumul Alchimia sferelor: „Versul sãu e distinct; un amestec parfumat de miere ºi fum, o
tristeþe subþire ca o pânzã de pãianjen peste florile carbonizate de nesomn” (Text preluat de pe coperta
a patra a volumului Urcând colina  fierbinte).

Între timp, Vilia Banþa tipãreºte alte douã cãrþi Alchimia sferelor ºi Cãlãtoria.
Despre evoluþia sa stilisticã ºi emoþionalã, poetul Radu Cârneci, nota în prefaþa volumului tipãrit la

Editura Orion, pe care o conducea în vremea aceea: „Poetã de aleasã sensibilitate, trãindu-ºi datul cu
puterea resemnãrii, adâncindu-se în tainele-i ca într-un cer interior, doamna Vilia Banþa, cea condamnatã
la frumuseþe, încremeneºte-n propria-i  legendã, precum idea de frumos în durere” (p. 6).

Splendid dialog între doi mari poeþi, cum rar poþi întâlni: „Astãzi / eu voi deschide jocul. / Vecinãtatea
viorilor mã va trezii / cu gustul amãrui / al evadãrii. / Clandestin, / fãrã titlu, / pe clapele sângelui grãbit
/ ne vom urma / cãlãtoria” (Cãlãtoria, p. 11).

Apoi intervine în dialog ºi profesorul universitar doctor Valeriu Filimon, un prestigios ucenic al lui
George Cãlinescu, stilist rafinat, exigent ºi subtil: „Conºtiinþa superioritãþii Eului pur ºi lipsa de voinþã
în a înfrânge non-Eul, fac din poezia Viliei Banþa o creaþie a fiinþãrii tragice. Fiinþa ºi fiinþarea devin
nisipul – amestecul din cele douã recipiente ale clepsidrei ce mãsoarã timpul, prin rãsturnare, la infinit”
(Prefaþã la volumul Geometrie glisantã, p. 6), din care citãm: „Sfârºitul e doar începutul ºi repausul
meu / se prelinge pe-o sferã, / îmi fac loc tot mai în faþã, mai aproape de vid, / aud cum plesnesc bumbii
planului secund, / jonglerie pe sârmã, pe gest, pe cuvânt” (Muzeu, p. 169).

Cât de apropiatã este idea dintre cuvântul critic ºi cel poetic!
Se pare cã aceastã cãlãtorie liricã, de excepþie, a Viliei Banþa a atras tot mai mulþi oameni de culturã,

într-un dialog mai larg; de la Târgoviºte, capitala de cinstire a unor mari voievozi ai trecutului de glorie,
dar ºi a unor condeieri de frunte ai scrisului românesc actual, reprezentatã de Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni, ºi-au ataºat glasul prozatorul Mihai Stan ºi profesorul universitar doctor George Coandã,
care aprecia cãrþile acestei poete prin urmãtoarele cuvinte: „A o citi pe Vilia Banþa este ca ºi cum te-ai
înveºmânta într-o admirabilã aurã de graþie.Ca stare – mã încumet sã spun – argumentul fiind ºi acest
excelent volum – cã Vilia Banþa, în osia lumii, înfruntând ghimpele umbrei îºi ciopleºte poeziile în
piatra statuilor”. (Departe de Shangri-La, p. 6).

Iatã un titlu exotic, asemãnãtor cu Invers numãrând Niobe, depãºind parcã spaþiul terestru – ºi
înãlþându-se spre o lume cosmicã, în care poeþii rãmân veºnici! „Sunt ºi voi fi a cerurilor vinã, / o lacrimã
din steaua rãtãcind / pe masa mea sfinþitã-ntr-un colind. / În aºteptare, fruntea mi se-nclinã” (p. 9), în timp
ce Poeta se înalþã într-un zbor continuu…

Ion C. ªTEFAN
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Victoria Milescu

Cãrþile poetei Cristiana

Maria Purdescu, publicate

de-a lungul timpului, par a

fi concepute de autoare

conform unui program

estetic gândit pe termen lung,

dupã toate cerinþele privind

conþinutul ºi aspectul grafic,

respectând toate cutumele

editoriale. Fiecare carte vine

în continuarea celeilalte,

temele se deschid în evantai,

se nuanþeazã, se îmbogãþesc

reciproc, configurându-se

într-un ansamblu unitar în diversitate, într-o viziune artisticã

personalã. Simþul realitãþii ºi simþul artistic se susþin într-o proporþie

atent supravegheatã, reflex al pregãtirii superioare a poetei, care

este licenþiatã atât în biologie cât ºi în artele decorative. Creaþia sa

poartã marca unui onirism bine strunit, a unei stãri de evanescenþã

sub controlul unui ochi lucid, a unei minþi cãutând cauze ºi

efecte. Cea mai recentã carte a sa, Doruri din alt timp / Longing

from another time, apãrutã la editura Tracus Arte, în 2015, vine

parcã sã completeze cartea anterioarã, Risipa de a fi /

Wastefulness, apãrutã cu doi ani înainte, la aceeaºi editurã

bucureºteanã. Ambele cãrþi sunt bilingve, ediþie românã-englezã,

adãugându-se altor volume bilingve ale autoarei, apãrute în

românã-francezã, românã-italianã etc., semn al aspiraþiei spre o

mai mare suprafaþã de receptare. Pânã ºi copertele acestora

seamãnã; pe fondul alb se ridicã în ax central lujerele unor flori

violete, culoare cu ecou bacovian, dintr-o toamnã ce înainteazã

lent ºi definitiv.

Privind portretul autoarei de pe coperta a patra, nu poþi sã nu

te întrebi, fãrã voie, cum e posibil ca o femeie atât de frumoasã sã

fie atât de tristã, sã vorbeascã atât de dureros despre iubirea care

o pãrãseºte, luând cu ea totul, din motive necunoscute, misterioase.

Ambivalenþa titlului induce dorinþa de evadare ºi salvare într-un

viitor plauzibil, dar ºi rememorarea unui trecut

ce nu poate fi uºor anulat prin uitare. Dacã în

Risipa de sine, autoarea avea o anume vehemenþã

a exprimãrii dublatã de ironie ºi autoironie, în

cartea care-i urmeazã, tonul coboarã pânã la

ºoapta blândei resemnãri, a înþelegerii trecerii

fãrã echivoc a unui timp epuizat de propria-i

trãire freneticã. În contrast cu un limbaj violent

ori vulgar folosit uneori azi, ºi nu de puþine poete

exprimându-ºi protestul, indignarea ori

nereuºitele existenþiale, Cristiana Maria Purdescu

are o anume decenþã a rostirii, o delicateþe rafinatã

în abordarea marilor probleme sufleteºti,

rezolvându-le în nota unei detaºãri nobile, la fel

de ºocantã, în puritatea ei lexicalã.

Majoritatea poeziilor îl au în centru pe un etern

„el”, când depãrtat, când apropiat, izvor perpetuu

de inspiraþie pentru poeta care-i (pre)simte

empatic  trãirile, faptele, umorile, transpuse în

versuri din care nu lipsesc lacrimile ce ne fac

atât de umani, nici tânguirile ce ne fac atât de

vulnerabili. Cea care recheamã un timp al iubirii,

un timp al întregului, cu o dulce-disperatã

tandreþe, spune: „Stinge-mi durerea în nesfârºite îmbrãþiºãri/

grãbite de mii de doruri luminate de stele.../ Vreau sã fim întregul,/

sã avem o singurã inimã, un suflet/ ºi un singur dor,/apoi sã ne

abandonãm mãrii”. Anotimpul în acord cu tristeþea este toamna,

dar în dezacord cu primãvara inimii, cãreia îi este dor de crânguri.

Pulsiunile disperãrii alterneazã cu efuziunile sentimentale. Dorul

se topeºte în visare, în imagini de clar-obscur: „Pe sub grinzile

înnegrite/ sã-mi frângi dorul greu./ Apoi sã te culci pe aºchii de

lemn/ desprinse din sufletul meu.” În singurãtatea ca ofrandã

scrierii se aude „zgomotul surd al propriei vieþi”. O viaþã

conºtientizându-ºi sensul în dãruirea cãtre ceilalþi: „Am fost prea

mult a voastrã, dragii mei,/ ºi poate a mea am fost doar în durere./

M-am risipit ca gândurile-n gând,/ m-am

adunat, iubindu-vã-n tãcere.” Treptat,

singurãtatea/singularitatea proiecteazã un

unghi mai larg de cuprindere a realitãþii

înconjurãtoare care ne absoarbe pânã la

disoluþie, într-un ritm al ei, paradoxal

armonios: „Zgomote adânci se aud

pretutindeni,/ norii de fum întunecã zarea./

Gândurile confuze plutesc peste noi,/ rãtãcind

drumul, amintirea, uitarea...”. Divinitatea e

invocatã când avem nevoie de ajutor, când

ne rãtãcim printre întrebãri ºi ezitãri. „A fost

vreodatã iubire?”, se întreabã ºi poeta

noastrã, la fel ca mulþi alþii. Sigur cã da. Ne-

o spun poeziile ivite ca oglinzi ale iubirii în

mii de culori ºi sunete cristaline.

O notã specialã de apreciere se cuvine

pentru versiunea englezã semnatã de Alina

Olimpia Miron ºi Ruth O’Callaghan, care

nu au fãcut o traducere literalã, ci au recreat

poeziile în spirit ºi sens, la modul sintetic,

esenþial, dându-le o frumoasã anvergurã

universalã. O mostrã: „ªi dacã rãtãcirea în

departe/ picteazã doruri care dor,/ cât mai existã adâncimi de

gânduri,/ iubirile nu mor, nu mor... // And if wandering/ paints

painful longing,/ love will not die/ as long as thoughts run deep.”

Cristiana Maria  Purdescu este poetã prin structurã, prin viaþa

sa trãitã tumultuos, respirând ºi inspirând artã, frumuseþe,

sensibilitate.

Doruri care dor

Astãzi, femeia ºi-a aflat locul ei firesc în societate, egalitatea

de gen nemaireprezentând o cauzã pentru care sã lupte. Aº putea

spune chair cã generaþia actualã nu poate sã-ºi imagineze lumea

altfel de cum este ea acum, fiind greu sã-ºi închipuie epoca aceea

când doamnele aveau alt rol prioritar, cel legat de familie, iar

implicarea lor în viaþa publicã era o utopie.

Pornind de la aceste idei, Cristina Sircuþa ºi-a publicat în 2016

lucrarea de doctorat Viaþa femeilor în România Interbelicã la

editura Oscar Print, în colecþia Antropologie Urbanã, într-o

colaborare beneficã cu d-na directoare

Angelica Moldovan care s-a dovedit

interesatã de subiectul abordat.

Coordonatorul lucrãrii, prof. univ. dr. Victor

Neumann de la Universitatea de Vest din

Timiºoara, care semneazã un Cuvânt înainte,

recomandã acest „produs intelectual”

elaborat ºi susþinut în 2013 în cadrul

Centrului de Studii Avansate în Istorie, unde

studiul sociologic este asociat cercetãrilor

istoriei privind perioada interbelicã, una de

referinþã pentru dezvoltarea României dupã

Marea Unire.

Cartea îºi propune în cele trei pãrþi ample

sã trateze consecinþele imediate ale Primului

Rãzboi Mondial privind poziþia faþã de rãzboi,

activitatea pe front, modernizarea ºi

emanciparea femeilor; viaþa lor în perioada

interbelicã, vizând promovarea unor cariere

nontradiþionale, emanciparea moravurilor,

activitatea culturalã, extremismul de dreapta,

miºcarea feministã, petrecerea timpului liber.

Având o prezentare graficã de excepþie,

ilustraþii numeroase, cele 375 de pagini

însoþite de texte rezumative în englezã ºi

germanã, de o bibliografie densã, volumul evocã obiectiv viaþa

femeilor din primele douã decenii de dupã rãzboi, culminând cu

anul 1938, an crucial pentru dezvoltarea economicã a României

interbelice. De altfel, viziunea autoarei este cel mai bine

argumentatã de ea insãºi: „nu este scrisã dintr-o perspectivã

feministã, nu-ºi propune sã evidenþeize afirmarea femeilor în

marile evenimente istorice ºi nici permanenþa unui statut

defavorizat. Nu este scrisã nici de pe poziþii antifeministe.”

Obiectivul sãu a fost analiza schimbãrilor majore, practic

„începutul de emancipare a femeilor într-un proces mai vast de

schimbare ºi modernizare”.

Însã dintr-un material atât de amplu am ales câteva capitole

mai sensibile, unele probleme neabordate încã, ce au presupus o

documentare vastã ºi îndelungatã pentru autoare. Dar sã prezentãm

pe scurt contextul în care se afirmã acestã categorie pânã atunci

defavorizatã. Dupã ce s-au implicat în rãzboi luptând cu arma în

mânã precum Ecaterina Teodoroiu de la Jiu, dupã ce au ajutat

rãniþii ca infirmiere ale Crucii Roºii sub ocrotirea Reginei Maria,

dupã ce ºi-au plâns fiii ºi soþii pierduþi pe front, ele s-au hotãrât

sã-ºi schimbe statutul social ºi cultural, sã lupte pentru egalitatea

în drepturi cu bãrbaþii. Mai ales, depindeau de soþi faþã de care

trebuiau sã se supunã necondiþionat, cãci locul lor era „acasã”, la

bucãtãrie, având doar „privilegiul” de a-ºi educa pruncii.

Nu aveau, bineînþeles, drept de vot, pe care îl câºtigaserã doar

bãrbaþii fiind nevoite sã aºtepte pânã în 1929. Majoritatea nu

aveau ºcoalã, avere, o origine ºi relaþii care sã le asigure depãºirea

barierelor. Însã pentru toate trecuse

vremea în care bãrbatul era o „pelerinã

de vreme rea”. Se inveau zorii unor

provocãri. În acest sens, doar câteva,

deºi legislaþia nu le permitea, aveau

atâta influenþã asupra „sexului tare”

încât sã poate afirma, precum Zoe

Trahanache la 1883: „eu te votez, eu

ºi bãrbatul meu!”, dovedind cât de abil

conducea din umbrã bazându-se pe

farmecele feminine.

Aminteam cã mi s-a pãrut interesant

capitolul în care sunt prezentate trei

studii de caz privind modernizarea þãrii

ca premisã a carierelor feminine care

pânã atunci reprezentaserã apanajul

bãrbaþilor în domeniul artelor:

literaturã, picturã, teatru.

Hortensia Papadat-Bengescu

(1876-1955) devine „prima mare

scriitoare, deschizãtoare de drumuri în

proza româneascã interbelicã”.

Debutul târziu, la 42 de ani, încununat

cu romanele din ciclul Hallipa, cronicã

de familie, s-a datorat unor obstacole

tipice vremii. Mamã a cinci copii, soþie de magistrat, n-a avut

parte de înþelegere din partea acestuia, fiindcã nu accepta ideea sã

aibã alãturi o consoartã scriitoare. În aceeaºi ordine de idei, pãrinþii

au refuzat sã o lase sã urmeze studii superioare dupã absolvirea

Institutului de Domniºoare „Bolintineanu” din Bucureºti.

Meritele i-au fost recunoscute de marii critici literari ai epocii,

ajungând colaboratoare ºi membrã a cenaclului Sburãtorul,

recunoºterea reprezentând-o decernarea Premiului Naþional pentru

prozã în 1946. În romanele sale apar ºi douã feministe: Nory

Baldovin ºi Mini.

Un alt studiu aduce în prim plan  pictoriþa Cecilia Cuþescu-

Storck (1879-1941), soþia lui Frederic Storck, nepot al

sculptorului Karl Storck, autor în 1877 al portretarului din

marmurã al marelui poet paºoptist D. Bolintineanu, aflat pe

biserica din Bolintinul din Vale. Cu studii la ºcoli de picturã din

Paris ºi München, profesoarã la Catedra de artã decorativã de la

ªcoala de Belle Arte din Bucureºti, a fost susþinutã de personalitãþi

masculine care îi apreciau arta, rãmânând drept deschizãtoare de

drumuri în arta decorativã de la noi. Militând pentru recunoaºterea

drepturilor femeii, a fost membrã a Asociaþiei pentru Emanciparea

Civilã ºi Politicã a Femeilor înfiinþatã în 1918.

Într-o epocã în care pe scenã „rolurile de femei se jucau de

bãrbaþi, cãci actriþele erau privite ca niºte femei depravate”, se

afirmã Lucia Sturdza Bulandra, actriþã la Teatrul Naþional,

directoare la compania Bulandra ºi la Teatrul Municipal din

Bucureºti, profesoarã la Conservatorul de Artã Dramaticã timp

de 30 de ani, regizoare ºi traducãtoare. Aceastã mare doamnã a

teatrului românesc provenea dintr-o familie de boieri ºi domnitori,

care la început i-a interzis sã îi poarte numele pe scenã.

În galeria acestor nume, aº dori sã o înclud pe d-na Natalia

Manoilescu Dinu, prima femeie absolventã a Facultãþii de

Teologie din Bucureºti, cu studii de doctorat la Secþia Sistematicã

a aceleiaºi instituþii, autoare a lucrãrii Iisus Hristos Mântuitorul:

în lumina Sfintelor Evanghelii, „o premierã absolutã în

bibliografia româneascã ºi poate chiar ortodoxã” în care autoarea

se dovedeºte, în mod original, exeget ºi dogmatist. Fiicã a

ministrului ºi economistului de talie mondialã Mihail Manoilescu,

a publicat memorii de o excepþionalã însemnãtate, Mãrturia unei

vieþi. Memorii prefaþatã de fiul sãu, prof. univ. Mihai Dinu. Aici

întâlnim pagini referitoare la extremismul de dreapta manifestat

în epocã ºi în rândul femeilor atrase de simbolurile legionare, dar

ºi de alternativa posibilã în condiþiile nemulþumirii faþã de

regimurile democratice care nu ºi-au þinut promisiunile. Ca ºi

domnia sa, Cristina Sircuþa relateazã despre simpatizantele

legionare îndrãgostite de liderul Corneliu Zelea-Codreanu ºi

despre membrele „cetãþuilor”, corespondentul feminin al

„cuiburilor” alcãtuite din bãrbaþi. ªi dacã majoritatea intelectualilor

români au empatizat cu legionarii care promiteau apãrarea

pãmântului strãbun, cum au putut contemporanii noºtri sã-i

condamne pe M. Eliade sau C. Noica?

Euforia legionarã s-a extins ºi la sate, chiar la Bolintin, o

învãþãtoare, Nina Ionescu Vâlceanu, a avut dupã înãbuºirea

rebeliunii din 1941 domiciliu forþat timp de 10 ani în satul lui

Marin Preda, Siliºtea-Gumeºti din judeþul Teleorman, plãtind

scump orientarea, urmatã inevitabil de dezamãgire.

N-am putea încheia comentariul fãrã a pomeni ºi de

transformarea femeii în pas cu moda în „anii nebuni” de dupã

rãzboi. Cele mai cutezãtoare, sfidând legile nescrise, adoptã moda

occidentalã, simþindu-se astfel mai libere, mai puþin inhibate. Îºi

doreau recunoaºtere, se înscriau la concursurile Miss România.

Pentru cã s-au adus acuze de frivolitate participantelor, în mediul

rural, în localitãþi din apropierea Bucureºtiului, se organiza

competiþia pentru a alege „Regina Balului”.

În concluzie, sã îi dãm cuvântul lui Armin Heinen, membru al

comisiei de susþinere publicã a tezei de doctorat a tinerei cercetãtoare

din Timiºoara, semnatar al unei postfeþe cu titlul „O descãtuºare

destul de contradictorie din Societatea dominatã de bãrbaþi”, în

care constatã cã studiul la care am facut referire „prezintã latura

femininã a deºteptãrii la modernitate, o deºteptare care nu a fost

mai puþin contradictorie, mai puþin complexã decât la combatanþii

ºi adversarii de sex masculin, mai gãlãgioºi de altfel”.

(Cristina Sircuþa, Viaþa femeilor în România Interbelicã,

Editura Oscar Print, Bucureºti, 2016)

Feminitate ºi feminism
Constanþa CRUDU
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Mai zilele trecute, rãsfoind uriaºa bibliotecã a Internetului, am

avut surpriza ºi mai ales bucuria sã întâlnesc o imagine familiarã.

Undeva, în sudul Franþei, într-o localitate pe nume La Ciotat,

existã o incintã ce pare copia fidelã a fostului nostru Cãmin

Cultural. Sau viceversa. Se vede cã fraþii noºtri de stirpe latinã

ºtiu mai bine sã aprecieze valoarea ºi sã-i acorde respectul cuvenit.

De-al nostru Cãmin Cultural s-a ales cam de multiºor

praful ºi, pentru a ne accentua tristeþea, nici mãcar o

imagine a lui nu am pãstrat. Noroc cu francezii...

Întemeietorii. Povestea începe cu un om cu totul

extraordinar, dedicat bunãstãrii comunitãþii bolintinene

ca nimeni altul. Este vorba despre Constantin ªt.

Bolintineanu, din stirpea boierilor cu acelaºi nume,

primar în mai multe rânduri al comunei noastre, într-

un rãstimp de peste trei decenii. La anul 1908, din

iniþiativa dumnealui se constituia Societatea

„Îndrumarea”, având þel „deºteptarea conºtiinþei

morale prin conferinþe, ºezãtori ºi spectacole

cinematografice instructive”. Participau trei asociaþi:

Primãria comunei Bolintinul din Vale, Banca Popularã

„Prevederea” ºi iniþiatorul, C-tin ªt. Bolintineanu.

Primul gând al societarilor a fost construirea unui

local pentru desfãºurarea activitãþilor prevãzute în

Statut. La începutul lui 1911 erau gata planurile,

devizele ºi se trecea la fabricarea cãrãmizii pe plan

local. Urma sã se înalþe cel mai grandios edificiu

bolintinean din toate timpurile, un adevãrat templu al

culturii. Avea forma unei catedrale romanice, cu trei nave. Marea

navã centralã adãpostea sala de spectacole, în jurul cãreia se afla

o logie elegantã (balcon), sprijinitã pe solide coloane din fontã.

Pe laturile clãdirii erau douã nave mai mici, simetrice, destinate

unor activitãþi conexe sau închirierii.

Inspecþia lucrãrilor. La 23 aprilie 1913, solicitat de primarul

Bolintineanu, arhitectul ºef al judeþului înregistra stadiul

construcþiei „Salei de conferinþe cu anexele ei ºi a stabilimentului

de Bãi, proprietate a Societãþii Îndrumarea, executate în regie ºi

cu bucata în comuna Bolintinul din Vale”. Extrag câteva date:

beton turnat la fundaþii – 88 mc; nisip ºi pietriº – 324 mc; cãrãmidã

– 51 mc; var – 45 mc; corpul principal învelit cu tablã Wolfneter;

luminatorul acoperit cu þigle de ciment; puþ absorbant, aparate ºi

instalaþie de baie; puþ ºi pompã pentru alimentarea cu apã a bãilor.

Mai erau necesare câteva dotãri „pentru ca localul sã poatã fi

utilizat în scop de rentabilitate”, constând în „mobilarea scenei

cu cortinã, culise, mese ºi scaune; mobilarea Salei de conferinþe

cu cel puþin 200 scaune; instalarea luminei electrice, atât pentru

luminatul localului cât ºi pentru miºcarea pompei de alimentare,

încãlzitul apei pentru bãi ºi miºcarea unui aparat Cinematograf,

atât în scop de educaþiune cât ºi pentru a atrage publicul la

ºezãtorile cu conferinþe instructive ºi morale, scop ce urmãreºte

Societatea Îndumarea cu înfiinþarea acestui aºezãmânt.”

Costurile totale se ridicau la 25.007 lei (azi, circa 300.000 de

euro).

Inaugurarea. La 20 iunie 1913 a avut loc inaugurarea localului.

Soarta fãcea ca festivitatea sã coincidã cu decretarea mobilizãrii

pentru Rãzboiul Balcanic. A fost o mare sãrbãtoare în comunã.

Fanfara unui regiment de cavalerie din Bucureºti a delectat

numerosul public participant la manifestare. Un taraf de lãutari,

adus special de la Mârºa, a acompaniat hora þãrãneascã ce s-a

încins în faþa stabilimentului. Personalitãþi din localitate

ºi din Capitalã au þinut discursuri ºi au fãcut urãri de

mai bine. Mâncare ºi bãuturã au fost ca la hram.

Ocupaþia germanã. Dupã numai câþiva ani, în

noiembrie 1916, trupele inamice ocupau Bolintinul.

Comandamentul local este instalat în conacul

Bolintineanu, aducându-l într-o stare deplorabilã. În

încãperile bãii comunale din clãdirea Societãþii

„Îndrumarea”, germanii organizeazã o fabricã de

brânzeturi pentru valorificarea laptelui rechiziþionat.

Mobilierul, cortina, maºinãriile etc., sunt luate sau

distruse.

Pânã la instaurarea comunismului. Dupã rãzboi

localul a fost complet restaurat, instalaþiile, inclusiv cea

electricã, au fost refãcute ºi, începând cu 1920, pe lângã

alte manifestãri s-a organizat un cinematograf. Impresarii

lui erau fraþii Zamfir ºi Teuduc din Bucureºti. Sala de

spectacole era mobilatã cu bãnci ºi scaune capitonate cu

pluº viºiniu, ce-i dãdeau un aer foarte elegant. Tot pe

atunci se înfiinþeazã corul mixt condus de învãþãtorul

Nicu T. Dinu. În toatã perioada interbelicã au loc

numeroase activitãþi cultural-educative: teatru, spectacole, concerte,

conferinþe ºi serbãri ºcolare. Astfel, în anul 1928, avea premiera,

cu un succes rãsunãtor, piesa O noapte furtunoasã de I.L.

Caragiale, cu o distribuþie exclusiv bolintineanã: ªtefania Stancu

(fiicã de cizmar), Gheorghe O. Cristescu (student), Vasile C.

Dumitrescu (negustor), Ilie Ionescu etc.

În articolul publicat în numãrul trecut încercam, printr-o serie

de argumente de ordin istoric, dar ºi de altã naturã, sã lãmuresc

edilii comunei Ciorogârla cã ideea de a demola vechea clãdire a

hanului din localitate ºi de a construi în locul sãu o casã de

culturã, nu este binevenitã ºi propuneam ca pentru acest nou

edificiu, important pentru viaþa comunitãþii noastre, sã fie gãsit

un alt loc, iar clãdirea bãtrânului han sã fie consolidatã ºi refãcutã

în forma iniþialã, urmând a primi o altã destinaþie socio-culturalã.

Sentimentul cã un asemenea monument istoric este posibil sã

disparã din peisajul comunitãþii ciorogârlene nu mi-a dat pace

nici dupã publicarea articolului ºi ceva lãuntric îmi spunea cã

încã nu am aflat totul despre istoria

acestui han, iar unele aspecte

prezentate nu le-am aprofundat

îndeajuns, cum ar fi de exemplu

faptul cã la 1821 pe aceste locuri a

poposit Tudor Vladimirescu cu

oastea sa de panduri.

Unii m-ar putea acuza cã exagerez

importanþa acestui han, însã faptul

cã aceºti luptãtori neînfricaþi s-au

ospãtat în acest loc cu pâinea

aburindã scoasã din cuptorul

brutãriei hanului ºi cu vinul rubiniu

pãstrat în beciul sãu adânc ºi rãcoros,

mã face sã cred cã nu am greºit cu

nimic în pledoaria mea. Poate cã

pâinea mare, simbol al pãcii ºi belºugului, pe care Tudor o þinea

în mânã când a intrat în Bucureºti la 21 martie 1821, era coaptã

tocmai în brutãria aceasta de la Ciorogârla. Faptul cã pe câmpul

din jurul hanului ºi al mãnãstirii Ciorogârla a campat trupa de

panduri ºi arnãuþi de sub comanda lui Tudor Vladimirescu, a

îmbogãþit cu o paginã nepieritoare istoria acestor locuri, în general

ºi a celor douã aºezãminte, în special.

O legendã localã spune cã gãrzile lui Tudor se urcau într-un

pin din curtea mânãstirii, care existã ºi astãzi, de unde

supravegheau împrejurimile pentru a nu fi surprinºi de o

incursiune duºmanã.

ªederea sa pe aceste locuri avea sã o marcheze printr-un simbol

al credinþei, ce a dãinuit peste veacuri în aceste locuri. Mã refer

aici la crucea din lemn, îmbrãcatã în argint filigranat, fãcutã de

Stan Jianu din Craiova la 1761 ºi pe care slugerul Tudor

Vladimirescu a dãruit-o mãnãstirii Samurcãºeºti. În încãperile

acestui sfânt lãcaº, ctitorit la 1808 de vornicul Constantin

Samurcaº ºi de soþia sa Zinca, avea sã se întâlneascã, în noaptea

de 17 martie, Tudor cu o delegaþie a boierilor patrioþi din Înaltul

Divan al Þãrii Româneºti, condusã de Dinicu Golescu ºi

Alexandru Filipescu-Vulpe, precum ºi cu Ilarion, episcopul

Argeºului, duhovnicul sãu.

Mie personal, prezenþa lui Tudor Vladimirescu pe meleagurile

ciorogârlene îmi insuflã un sentiment de mândrie pe care nu-l ai

decât dacã iubeºti ºi preþuieºti istoria ºi pe eroii acestui neam.

Pentru cã Tudor a fost unul din eroii al cãrui nume va rãmâne

veºnic înscris cu litere de aur pe placa de onoare a acestei naþii.

Vorbele sale: ,,Patria se cheamã norodul, iar nu tagma jefuitorilor”,

spun totul despre crezul acestui martir, pe care noi toþi trebuie

sã-l venerãm cu multã smerenie.

Istoria bãtrânului han, cum îmi place sã-l numesc, nu s-a încheiat

cu acest episod al ºederii ºi trecerii  oastei lui Tudor Vladimirescu

prin Ciorogârla ºi senzaþia cã nu am aflat încã totul despre el m-a

determinat sã-mi mân din nou paºii spre lumea enigmaticã ºi prãfuitã

a arhivelor. Nu micã mi-a fost mirarea când, rãsfoind un dosar, în

faþã mi-au apãrut douã documente care îmi dezvãluiau numele pe

care îl purta hanul la finele secolului al XIX-lea. Erau douã contracte

de arendare a moºiei Ciorogârla, care la acea datã se întindea pe

765 ha ºi era stãpânitã de familia Nicolae ºi Eliza Gherassy. În

anul 1900, Nicolae Gherassy arenda moºia contra sumei de 35.000

lei anual, lui Josef Musceleanu, pentru o perioadã de cinci ani. La

punctul 6 din contract am întâlnit urmãtoarea prevedere:

„6. Pe lângã hanul numit Belvedere Hotel precum ºi o nouã

brutãrie, ambele cãdiri aºezate pe ºoseaua judeþeanã [Bucureºti-

Piteºti] ºi de al cãror venit se va folosi arendaºul ºi asemenea cu

acestea se pune la dispoziþia D-sale pentru locuit ºi personal

casele cu dependinþele lor ce au fost ocupate ºi de vechii

arendaºi...” (DANIC, Fond Ministerul Agriculturii ºi Domeniilor.

Exproprieri judeþul Ilfov, dosar nr. 124/1922)

Aceastã ultimã menþiune ne aratã cã Nicolae Gherassy

dobândise moºia Ciorogârla cu mult înainte de anul 1900.

Ulterior, în anul 1909, vãduva Eliza Gherassy arenda moºia,

contra sumei de 36.000 lei anual Societãþii ,,Filip & Breza” pentru

o perioadã de 10 ani. La punctul 13 din al doilea contract de

arendare existã o stipulare asemãnãtoare celei de mai sus:

„13. Pe lângã hanul cunoscut Hotel Belvedere precum ºi

brutãria, ambele clãdiri situate pe ºoseaua judeþeanã ºi de al cãror

venit se va servi D-l arendaº putându-le exploata dupã cum va

crede de cuviinþã...” (Ibidem)

Iatã cã bãtrânul nostru han avea un nume ºi nu unul oarecare,

ci unul vestit, Hotel Belvedere.

Dar cãutãrile aveau sã-mi releve o altã informaþie, tot atât de

preþioasã ºi de interesantã. Frunzãrind paginile cãrþii lui Emanoil

Hagi-Mosco, Bucureºti. Amintirile unui oraº.

Ziduri vechi. Fiinþe dispãrute (Editura Fundaþiei

Culturale Române. Bucureºti, 1995, p. 159), am

dat peste prezentarea unei frumoase idile ce s-a

înfiripat la hanul de la Ciorogârla (Belvedere Hotel)

între Ion Dalles ºi viitoarea sa soþie, frumoasa

Elena. Din acest volum aflãm cã ,,Ion Dalles, grec

de origine, avea moºie la Bucºani-Dâmboviþa.

Atunci când mergea la moºie, trecea prin sat,

prin Ciorogârla ºi se oprea la hanul de acolo,

al cãrui hangiu avea o fatã frumoasã, Elena. Dalles,

deºi trecut de 60 de ani, s-a îndrãgostit de ea (care

nu avea 20 de ani) ºi aproape rãpind-o s-a cãsãtorit

cu ea, dând tatãlui o mare sumã de galbeni. Odatã

mãritatã  ºi-a cãpãtuit ºi sora, mãritând-o cu

Capuþineanu. Rãmasã vãduvã în 1886, cu un

singur fiu, tot Ion ca ºi tatãl, care moare în 1914, la moartea ei

produsã în 1921 ºi-a lãsat întreaga avere Academiei cu mai multe

îndatoriri. Dintre toate avea sã se împlineascã numai ridicarea

sãlii numitã Ion I. Dalles, în amintirea fiului ºi un spital ºi o

ºcoalã în Bucºani-Dâmboviþa. Clãdirea Fundaþiei Dalles a fost

ridicatã în 1930.”

Sunt convins cã viitorul ne va scoate în faþã noi amãnunte

despre istoria ,,Hotelului Belvedere” de la Ciorogârla.

Deºi  comuna noastrã este destul de sãracã în ceea ce priveºte

clãdirile vechi sau relativ vechi dar legate de numele unor

personalitãþi care au marcat istoria comunitãþii noastre, de-a lungul

ultimilor ani, datoritã ignoranþei, nepãsãrii sau altor interese,

aceste puþine relicve ale trecutului au dispãrut sau vor dispãrea,

una câte una. Nu micã mi-a fost surpriza când „operaþiunea

distrugerea” s-a declanºat asupra vechii clãdiri a primãriei din

satul Dârvari, prima „casã a comunei numitã Primãrie”, dupã

cum au fost numite aceste sedii în Legea pentru comunele urbane

ºi rurale adoptatã în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza,

clãdire construitã în anul 1914. Dupã cum se observã din

fotografia prezentatã, deja faþada acestei clãdiri a fost mutilatã cu

dalta ºi ciocanul prin acþiunea necontrolatã a unui neisprãvit.

Sunt convins cã atât edilii noºtri, cât ºi celelalte autoritãþi

abilitate, vor înþelege demersul nostru ºi vor lua mãsurile

prevãzute de lege în ceea ce priveºte protecþia ºi conservarea

acestor vechi imobile, unele fiind clasificate în categoria

monumentelor istorice de interes local.

Din nou despre hanul de la Ciorogârla
Niculae STOICA

Amintiri de la Cãminul Cultural
Vasile GRIGORESCU

(continuare în pag. 18)

Scena sãlii Societãþii Îndrumarea (Cãminul Cultural) în 1928
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Avangarda de la „A la Z”

Revista de criticã ºi culturã, Clarin a apãrut între 1926 ºi 1927, la Cordoba, în

Argentina, având în primul an redactor ºef pe Carlos Astrada, iar în cel de-al

doilea an pe Saul Taborda. În cei doi ani au vãzut lumina tiparului treisprezece

numere, din august 1926 pânã în iunie 1927.

S-a plecat de la ideea de avangardã ca o radicalizare a modernitãþii estetico-

culturale, ca o remontare a schimbãrilor

survenite în romantismul european ºi

totodatã, o nouã conºtiinþã a timpului istoric.

Încã din primul numãr revista publicã un

material despre „Avangarda în Cordoba”. În

numãrul dublu 6-7, din 30 noiembrie 1926,

este dezbãtutã problema avangardei în articolul

„Avangarda provincialã ºi cosmopolitismul”.

Între autorii pe care-i întâlnim, citãm pe

Pallazeschi, Cocteau, Papini sau Joyce – cu

o invitaþie pentru artiºtii adolescenþi ºi asta

încã de la primul numãr. O înºiruire de nume

mari dezvoltã opinii despre arta neagrã. Între

semnatari: Cocteau, Gris, Apollinaire,

Picasso, Lipschitz, Vlaminck.

În cel de-al ºaptelea numãr, un text al lui

Enrico Prampolini, cu un articol despre

Csaky, însoþit de o imagine fotograficã.

Interesant este faptul ca în cuprinsul

publicaþiei gãsim la rubrica „Nietas del arte” o

însemnare a arhitectului Marcel Iancu,

cunoscut pentru reflecþiile sale asupra artei în

general ºi asupra arhitecturii în mod special.

„Constructivismul, arta abstractã sunt

purificatoare de sechelele romantismului, reprezentând expresia cea mai vie a

dorinþei actuale de a construi” ºi tot el noteazã: „Naturaleþea este cea mai eficientã

metodã de a trata viciile ºi infirmitãþile”.

În cel de-al ºaptelea numãr al revistei, alãturi de Marcel Sauvage ºi Jean Cassou,

îl întâlnim pe Ivan Groll, cu producþia liricã „El organo divino”.

Fotografia unei sculpturi semnate de Lipschitz este prezentã în paginile celui

de-al zecelea numãr al publicaþiei. Titlul lucrãrii – Chitaristul.

În urmãtorul numãr îl aflãm pe Carlo Carra cu „Cinci din vest” ºi pe Ivan Croll,

cu poemul „Primãvara la Londra”.

Numãrul doisprezece îl are în prim plan pe Paul Morrand, prieten al României,

academician, fost ambasador la Bucureºti ºi om de vastã culturã care, pe lângã o

sumedenie de titluri a alcãtuit ºi un volum intitulat Bucarest.

În cel de-al treisprrezecelea numãr, Paul Eluard transcrie un poem în idiomul

original, iar Osip Zadkine ne prezintã într-o fotografie sculptura sa Cele trei graþii.

Revista Clarin, alãturi de alte numeroase publicaþii apãrute pe întreg teritoriul

Americii de Sud ºi Centrale, se înscrie într-o miraculoasã constelaþie de publicaþii

avangardiste, în care ecourile româneºti sunt prezente.

Luminita
Cornea

,

Florin COLONAª

Revista CLARIN

Dacia literarã – toamna 2016

Revista Clarin  nr. 6-7/1926
(Colecþia Michael Ilk)

Dacia literarã din Iaºi este o revistã cu totul specialã în peisajul publicaþiilor româneºti

contemporane. Pentru cineva care se întreabã cum, în ce fel continuã tradiþia prestigioasei

publicaþii Dacia literarã din 1840, întemeiatã de Mihail Kogãlniceanu, se cuvine un

rãspuns. În primul numãr al revistei, sub titlul Introducþie, M. Kogãlniceanu publicã un

articol – program care sintetizeazã în patru puncte idealurile literare ale scriitorilor paºoptiºti,

ce va constitui un reper în dezvoltarea ulterioarã a literaturii române.

În formula nouã, Dacia literarã apare tot la Iaºi, editatã, din anul 1990, de Muzeul

Naþional al Literaturii Române, Iaºi. Publicaþia are ca program prioritar probleme de

muzeologie, de istorie literarã ºi culturalã. În principal, publicã documente literare inedite

ori mai puþin cunoscute, precum ºi rezultatul cercetãrilor din domeniul muzeologiei realizate

de specialiºtii în domeniu ºi de alþi cercetãtori din instituþiile de specialitate, filialele

Academiei Române sau universitãþi. Astfel, în contextul presei culturale, are un profil

aparte, tradiþional, relativ academic, dar ºi deschis înnoirilor.

Avem în faþã numãrul 3 (142), toamna 2016, al publicaþiei Dacia literarã, subintitulatã

„revistã de reconstituiri culturale”, anul XXVII (serie nouã din 1990), editatã de Muzeul Naþional al Literaturii

Române (MNLR) Iaºi ºi de Asociaþia „Patrimoniu pentru comunitate”, director Dan Lungu, redactor ºef Cãlin

Ciobotari, secretar general de redacþie: Iulian Pruteanu, redactori asociaþi: Amelia Gheorghiþã, Monica Salvan,

Georgiana Leºu. Am numit toþi membrii colectivului de redacþie,

considerând cã fiecare îºi are meritul lui în realizarea acestui remarcabil

numãr.

De la început se impune sã remarcãm continuitatea rubricilor existente

în numerele anterioare. În primul rând ne referim la dosarul tematic Cartea

migraþiilor. Obiecte în exil (III), tematicã ineditã în publicistica

româneascã, dar atât de adecvatã specificului unui muzeu de literaturã. Aceastã

rubricã invitã pe cei ce-au trãit experienþa exilului sã rãspundã la un

chestionar privind aceastã experienþã, sã scrie despre relaþia lor cu obiectele

luate de acasã, din þarã, la plecarea în exil, ori despre obiecte primite / oferite

cadou, despre obiecte pierdute ºi regretate, despre obiecte ce se puteau

procura doar din România. Asemenea obiecte au devenit, atunci, în meandrele

sufletului, jaloane ale salvãrii.

În numãrul la care facem referire, ºase autori de origine românã, stabiliþi în

diferite þãri, rãspund la chestionar, de fapt îºi afirmã pãrerea în legãturã cu

locul obiectelor „nomade” în viaþa lor, în relaþia cu etapele cãlãtoriei, cu

societatea de origine ºi cu cea de adopþie. În acest fel, obiectul sau exponatul

(astfel numit la muzeu) este privit ca revelator al apartenenþei noastre culturale

ºi al relaþiei noastre cu lumea în general. Sunt obiecte care vorbesc, care

provoacã întrebãri despre memorie, despre schimbare, despre relaþia lor cu

un spaþiu cultural diferit. Chiar titlurile celor intervievaþi sunt semnificative: Cel mai mult îmi plac mofturile – Dana

Grigorcea, Elveþia; Oglindã, oglinjoarã ... – Cristina Ion, Franþa; Pelikanul – Norman Manea, SUA; Despre

lucrurile fãrã confirmãri vizuale sau tactile – Axia Marinescu, Franþa; O bunã imagine a vieþii mele spirituale –

Basarab Nicolescu, Franþa; ªi cu asta ce-am fãcut? – Ovidiu Nimigean, Franþa.

Un alt dosar tematic interesant: Cultura ieºeanã! Cine am fost ºi cine suntem... prin care colectivul de redacþie

îºi propune „revederea ºi reevaluarea unor fragmente din trecutul nostru cultural. Întrebãrile despre trecut, fie cã

vorbim despre preistoria culturalã a secolului XIX sau mai recenta istorie de secol XX, sunt dublate de interogaþiile

asupra prezentului.” (p.29). Ne-a atras atenþia un studiu consistent, cu bogate note bibliografice, semnat Cãlin

Ciobotari, cu titlul Din „antichitatea” culturii ieºene – Prelecþiunile populare. Sentimente de melancolie provoacã

lectura fragmentului Participãm la un banchet junimist, din romanul Strada Lãpuºneanu de altãdatã. Plimbare

nostalgicã (2002) de Ion Mitican.

Rubrica Iaºul cultural în comunism doreºte sã ne aminteascã cã „nu puteai organiza ceva major. Puteai fi acuzat

cã faci concurenþã Cântãrii României”, cum declarã fostul preºedinte al Comitetului Judeþean de Culturã, Iaºi, Ion

Þãranu, care, înainte de 1990, a avut putere decizionalã maximã în domeniul culturii. Acum afirmã în mod firesc:

„Comitetul de culturã fãcea în principiu culturã. Secþia de propagandã fãcea propagandã de partid, ocupându-se de

implementarea documentelor ºi deciziilor politice” (p. 48). Este bine de ºtiut!

În aceeaºi sferã tematicã, descoperim un material bogat în informaþii, semnat de Cãlin Ciobotari ºi Georgiana

Leºu, Iaºul cultural în comunism, acelaºi titlu cu cel al rubricii (aºa li s-a pãrut autorilor mai concludent ori s-au

aflat într-o penurie ... lexicalã?). Oricum Iaºiul a avut oameni de culturã ºi activitãþi culturale multiple în comunism,

multe evenimente ºi întâmplãri „ciudate” cu scriitori, pe care acum le aflãm ºi desigur vom continua sã le aflãm din

paginile revistei Muzeului Naþional al Literaturii Române, Iaºi.

Capitolul Cultura ieºeanã azi transmite sentimente pesimiste prin afirmaþia lui George Onofrei: La trecutu-þi

mare, slãbuþ prezent ºi incert viitor, apoi, altele, de trezire la realitate, prin cuvintele Ameliei Gheorghiþã: Festivalurile

ieºene: morþi, vii ºi aºa ºi-aºa.... Reþinem ºi articolul Iaºul are un exces de festivaluri, exprimând pãrerea lui

Adrian Netedu, sociolog atent la cultura ieºeanã.

Credem cã aceste materiale constituie un preambul pentru introducerea în paginile revistei al unui alt captivant

dosar tematic ce desigur va interesa cititorii revistei Dacia literarã, anume Festivalul, modã sau soluþie? Un

numãr de 15 invitaþi au rãspuns la cinci întrebãri în legãturã cu ideea de festival, dacã Iaºiul este „predispus” la

festivaluri, despre atribuþiile organizãrii/finanþãrii ori despre criteriile ce cuantificã succesul ºi utilitatea unui

festival etc. Înclinãm sã credem cã toate îºi au sorgintea în discuþiile legate de FILIT, proiectul MNLR Iaºi, care a

reuºit sã se impunã încã de la început, ca fiind cel mai mare festival de literaturã din România, devenit internaþional.

Relevante, rãspunsurile. Notãm doar câteva dintre ele: „Iaºul are ce pune în recipientul destinat literaturii” (Luminiþa

Corneanu, critic literar); „Festivalul nu poate fi un scop în sine” (Lucian Dârdalã, politolog); „Cel mai important

este ce lasã în urmã un festival” (Cristian Neagoe, curator Street Delivery); „Din pãcate, finanþarea publicã vine la

pachet cu zeci de reguli financiare rigide” (Mãdãlina Cocea, responsabil promovare FILIT).

Rubrica Reconstituiri culturale oferã cititorilor cinci studii de substanþã. Doar lipsa de spaþiu ne împiedicã sã nu

ne oprim asupra lor. Remarcãm þinuta academicã a douã dintre ele. Studiul Al.O. Teodoreanu, teoria din spatele

operei, semnat de Diana Blaga, evidenþiazã, prin utilizarea unei bogate bibliografii, valoarea unui scriitor receptat

ca autor de raftul al doilea. Acestor pagini li se adaugã o ilustraþie ce reprezintã punctul muzeal „Ionel Teodoreanu”,

Golãieºti, jud. Iaºi, inaugurat de MNLR Iaºi, în anul 2016.

Al doilea este acela semnat de Magda Ursache, intitulat Exilul: durerea, revolta, „dorul-dor, ce are în vedere

interviurile strânse de Cornel Nistea sub titlul Tragismul exilului românesc (volum apãrut la Editura Emma Books,

2016). Totul foarte interesant, citãm finalul: „Cum poate fi vaccinat cineva contra virusului comunist? Luptând împotriva

cedãrii memoriei, aºa cum fac toþi cei intervievaþi de Cornel Nistea în Tragismul exilului românesc.” (p. 147)

În cadrul rubricii Realismul socialist în literaturã, Georgiana Leºu atinge o problemã spinoasã privind ataºamentul

marilor scriitori la ideologia comunistã, respectiv despre Camil Petrescu, în articolul Ion Heliade Rãdulescu sau

despre pãcatul moderaþiei. La Corespondenþe, Mircea-Cristian Ghenghea atinge o altã situaþie delicatã, discutând

despre spusele diplomatului american James Pettit, ambasadorul SUA în Republica Moldova, ce-au provocat

valuri de indignare ºi de nemulþumire pe ambele maluri ale Prutului (James Pettit ºi cutia româneascã a Pandorei).

Binevenite ºi necesare sunt în publicaþiile româneºti rubricile privind exprimarea corectã. În Dacia literarã

existã o asemenea rubricã numitã Investigaþii lingvistice, în care se discutã probleme actuale ale limbii române:

Acest „inovativ” cuvânt (Raluca Popescu) ºi De la corect la HIPERcorect (Emina Cãpâlnãºan).

Regãsim în numãrul prezentat rubricile mai vechi, atractive, adaptate specificului muzeal, bine gândite ºi organizate:

S. O. S. Patrimoniu, Proiectul anotimpului, Documentul regãsit (totuºi de ce nu este copia originalului?), Fotografia

regãsitã, Rafturi cu ecouri.

O revistã realizatã cu profesionalism ºi cu suflet. (continuare în pag. 18)

Motto: Dacã vrei sã cunoºti viitorul,

întoarce-te spre trecut. (M. Eminescu)

Pe fundalul unui început de revigorare naþionalã ºi spiritualã, acum o jumãtate

de secol, în aprilie 1967, la Bucureºti apãrea primul numãr al revistei Magazin

Istoric, eveniment de profunzime ºi referenþial în istoriografia ºi cultura româneascã

prin conþinutul ºi domeniile de larg interes abordate în timp, cu profesionalism,

sub conducerea unei redacþii prestigioase, remarcabilã prin stabilitate ºi coeziune.

Aniversarea a 50 de ani de existenþã a celei mai valoroase ºi longevive reviste de

culturã istoricã are loc într-un moment al devenirii istorice marcat de realitãþi ºi

configuraþii politice noi, oferind iubitorilor Clio acel prilej unic ºi emoþionant,

propriu trãirilor ºi reflecþiilor asupra trecutului, a cãrei cunoaºtere continuã sã

reprezinte cerinþa sine qua non unei mai bune desluºiri ºi înþelegeri a viitorului.

Lunã de lunã, timp de cinci decenii, cu o consecvenþã ºi precizie analogã vestitelor

orologii seculare, Magazin Istoric a constituit un reper incomparabil de „luminare”

a cititorilor, despre cele mai interesante ºi actuale procese ºi fenomene din istoria

universalã ºi nationalã, evenimente cruciale, apariþii ºi evoluþii statale, creaþii spirituale

geniale, curente de gândire, miºcãri sociale ºi religioase, confesiuni ºi ctitorii,

genealogii ºi cronologii, diplomatie ºi convenþii, civilizaþii unice, personalitãþi ºi

personaje istorice, rolul ºi destinul lor, enigme celebre etc., însoþite de sute de mii

de imagini, impresionante numeric ºi prin noutate, ce fac din revista semicentenarã

cea mai complexã, educativã ºi accesibilã enciclopedie istoricã.

Pentru cariera dascãlului de istorie, Magazin Istoric a constituit, ab origine,

dincolo de vremuri ºi vicisitudini, la cumpãna de secole ºi milenii, un auxiliar

ºtiinþific ºi metodologic autentic ºi eficient prin informaþii istorice noi, utile ºi

oportune în explicaþii ºi demonstraþii, înlesnind formarea de convingeri prin

înþelegerea temeinicã a procesului istoric.

Magazin Istoric
600

O enciclopedie
istoricã, educativã

ºi accesibilãConstantin
Bãrbutã,
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Precum era de aºteptat, pasionaþii de trecut s-au întâlnit într-o nouã ediþie a Clubului de Istorie,
cea din 18 martie 2017, ce a marcat intrarea în cel de-al ºaselea an de existenþã. Tema, de fapt temele

au fost determinate de aniversãrile momentului: Prima atestare documentarã a Bolintinului (584

ani), Tudor Vladimirescu la Bolintin (196 ani), Cutremurul din martie 1977 (40 ani) ºi Trump la

Bolintin (post-truth!?).

ªedinþa a debutat cu salutul adresat invitaþilor speciali ai acestei ediþii, d-na Victoria Milescu ºi dl

Florin Colonaº, prieteni vechi ai culturii bolintinene. S-a continuat cu noutãþile culturale ºi nu numai,

din acest al doilea segment fãcând parte informaþia despre vizita fiilor preºedintelui Trump în zona
noastrã, ce a fost comentatã ºi întoarsã pe toate pãrþile. Multã emoþie a declanºat prezentarea unei

lucrãri în cãrbune aparþinând pictorului Sava Henþia, ce reprezenta Bolintinul de acum mai bine de un

veac. Ar fi cea mai veche imagine a localitãþii noastre. Despre pictor ºi opera sa a vorbit dl Florin

Colonaº, cunoscãtor avizat al vieþii

artistice româneºti.

Intrându-se în dezbaterile propriu-zise,
dl Vasile Grigore, amfitrionul ediþiei, a

fãcut o prezentare a contextului primei

atestãri documentare a Bolintinului,

invitând pe mai tinerii participanþi sã dea

dovadã de mai multã curiozitate în
privinþa trecutului neamului nostru.

Totodatã, a vorbit ºi despre prezenþa lui

Tudor ºi a pandurilor sãi în zona noastrã,

la discuþie alãturându-se, cu observaþii

pertinente, dl Niculae Stoica. Participanþii

au avut ocazia sã revadã Plopul lui Tudor
Vladimirescu, cândva un impresionant

monument al naturii.

A urmat un moment liric, în care s-au fãcut auzite vocile poeþilor. Mai întâi au recitat creaþii

proprii douã eleve ale ºcolii din Floreºti (Florentina Grigore ºi Ana Maria Saijari), ce au venit

însoþite de profesoara lor, d-na Silvia Stancu. Cu versuri dedicate anotimpului, ne-a delectat scriitoarea

Victoria Milescu, care a adresat frumoase cuvinte de încurajare tinerelor talente. Momentul a fost
completat de versurile dlui Florin Iordache.

Cu adevãrat, tema cea mai dezbãtutã ºi care a ocupat cel mai mult timp a fost cea a Cutremurului.

Dl ªtefan Crudu a evocat catastrofa din perspectivã bolintineanã, venind cu unele detalii neºtiute

pânã acum ºi subliniind cã o pagubã colateralã, un mare dezastru pentru noi, a fost demolarea

pripitã a conacului Bolintineanu/Bãbeanu. Dl colonel Niculae Stoica a prezentat dezastrul prin

prisma autoritãþilor de atunci ºi a mãsurilor ce s-au luat. Completãri interesante, au fãcut dna
Victoria Milescu, precum ºi d-nii Florin Colonaº, Constantin Vasile ºi Corneliu State. Foarte

elocvente mãrturii ºi în multe locuri instructive, ascultate cu un viu interes de toþi participanþii, mai

cu seamã de mai tinerii locutori, cei care nu au trãit acel dezastru.

Aºadar, contabilizãm o nouã ediþie a Clubului de Istorie, la care au participat Victoria Milescu,

Florin Colonaº, Vasile Grigore, Ciprian Necºuþu, Constantin Vasile, Niculae Stoica, Silvia Stancu,

Nicolae Ciubuc, Constantina Chiva, Mioara Mãnescu, Constanþa Crudu, Corneliu State, Adriana
Pãduraru, Ani ºi Raul Cârciumaru, Alexandra Maluspãrteanu, Ana Maria Saijari, ªtefan Crudu,

ªtefania Costache, Florin Iordache ºi gazda noastrã, Marian Grigore.

În concluzie, o ediþie a Clubului de Istorie extrem de reuºitã, cu subiecte interesante ºi multe

informaþii în premierã. Urmãtoarea ediþie, din 13 mai 2017, va avea ca temã Arta monumentelor

funerare. Vã aºteptãm!

Trump la Bolintin
Dina DANCIU

Televiziunile au anunþat pentru aceastã sãptãmânã (20-26 martie 2017) sosirea a doi dintre fiii

preºedintelui SUA, Donald Trump, în România, pentru o partidã de vânãtoare în judeþul Giurgiu.

ªtiam cã prezentatorii adevãr grãiesc, pentru cã joi, 16 martie, aflându-mã în Bucureºti, într-un

autobuz, am ascultat, fãrã voia mea ºi numai din vina unei persoane suspuse, funcþionar de la

Ministerul Culturii, o convorbire telefonicã „à haut voix”, din care reieºea cã respectivul va

participa, la Bolintin, la o astfel de partidã. Mai susþinea domnul în cauzã cã la noi oamenii sunt

foarte drãguþi ºi ospitalieri ºi deci evenimentul va produce multã plãcere vânãtorilor.

Desigur, la Bolintin (mai bine-zis la Suseni), în mijlocul pãdurii existã o locaþie de lux,

perfectã pentru practicarea acestei activitãþi, iar animalele dispuse a se sacrifica pentru o plãcere

„nevinovatã” sunt în numãr mare: mistreþi cu colþi „de argint”, cerbi cu coarne rãmuroase ºi

cãprioare delicate. Marketingul a funcþionat perfect ºi tinerii americani au fost atraºi în ce a mai

rãmas din vestiþii codri ai Vlãsiei, promiþându-li-se o aventurã de neuitat.

Pentru Bolintinul unde viaþa curge monoton, o asemenea întâmplare nu poate sã nu atragã

atenþia ºi sã nu incite la dezbateri politice, þinând cont cã destui din zonã sunt pasionaþi de aceastã

îndeletnicire bãrbãteascã, de la care nu vor dori sã lipseascã, pe care nu vor dori sã o rateze. Cine

ºtie, poate se face un schimb de experienþã ºi vor ajunge, precum baronul Munchausen, la

vânãtoare de lei prin Africa, în aceeaºi formaþie.

Nu e greu de imaginat cui vor aparþine trofeele, însã ne fãlim deja cã ele vor ajunge peste ocean,

în þara tuturor posibilitãþilor, iar numele de Bolintin va fi asociat cu cãpãþânile de pe pereþii Casei

Albe ºi de codrul în care încã trãiesc asemenea sãlbãticiuni ºi unde meritã sã vii pentru a te simþi

tânãr ºi puternic. Dacã þinem seama cã totul va fi urmat de un ospãþ dionisiac, cu atât mai mult

acþiunea va fi una rãsunãtoare.

Aºadar, sã le urãm „vânat în bãtaia puºtii” ºi sã aflãm ºi noi mai multe detalii credibile, cãci ne-ar

bulversa dacã toate acestea ar fi doar un post-adevãr, sau post-truth în zicerea beizadelelor prezidenþiale.

Clubul de istorie
Ciprian NECªUÞU

Amintiri de la Cãminul Cutural
(urmare din pagina 16)

Ca urmare ºi a decesului, în 1925, al „conului Costache” Bolintineanu, ctitorul aºezãmântului,

la începutul anului 1931 Banca Popularã „Prevederea” prelua de la Societatea „Îndrumarea”

imobilul „Sãlii de conferinþe cu stabiliment de bãi”. În actul de cumpãrare era înserat ºi-un

„inventar format dintr-un motor-generator, un aparat de cinema, un pian, un biliard, scaune” etc.

De acum ºi pânã la momentul instaurãrii depline a regimului comunist, când se transformã în

Cãmin Cultural, sala de spectacole se va numi „Prevederea”.

În plin rãzboi, în nenorocitul an ’44, viaþa artisticã a Bolintinului atinge cote neaºteptate. În

aprilie, de teama bombardamentelor, numeroºi bucureºteni se refugiazã la Bolintin. Printre ei,

personalitãþi marcante ale vieþii cultural-artistice a epocii: Maria Tãnase, Gicã Petrescu, Mia

Braia, Sergiu Malagamba, Victoria Medea, Cornelia Teodosiu, Hristu Nicolaide, Grigore Vasiliu-

Birlic º.a. Pentru a-ºi rotunji veniturile, dar ºi pentru „antrenament”, aceºti artiºti vor susþine

reprezentaþii de muzicã ºi dans, teatru sau revistã pe scena Sãlii „Prevederea”. Astfel, în ziua de

10 iunie a avut loc spectacolul Parada vedetelor, în regia lui H. Nicolaide, cu decoruri aparþinând

Floricãi Cordescu ºi lui Titi Botez. Pe lângã localnici, asistã mulþi spectatori ºi trimiºi ai publicaþiilor

din Bucureºti. Distribuþia era strãlucitã: marele actor Constantin Tãnase, N. Gãrdescu, H. Nicolaide,

Nineta Gusti, Marcel Anghelescu, Radu Beligan, Elena Burmaz, Titi Botez etc. A dansat Oleg

Danovski, iar Gicã Petrescu a interpretat o melodie nemuritoare: La Bolintinul din Vale / E un puþ

cu cinci izvoare.

Sub aripa comunismului. Dupã rãzboi, regimul nou instalat impune o filozofie diferitã, o

altfel de abordare a culturii pentru mase. La un aºa-zis debut al „noii orânduiri culturale”,

bolintinenii au asistat pe 23 august 1945, când fanfara Diviziei „Horea, Cloºca ºi Criºan”,

cantonatã în comunã, a susþinut un program artistic în sala ce încã purta numele „Prevederea”.

Curând, în martie 1947, dupã o întrerupere de mai mulþi ani, se relua activitatea corului mixt. Era

dirijat de Constantin Stelian, fost taragotist la Filarmonicã. Îl va urma un tânãr profesor, absolvent

de Teologie, Mihai Mãtãchiþã, apoi Ion Cotoroagã, ªtefan Ivaºcu, compozitorul ªtefan Andronic

ºi Maria Marinescu. În acelaºi an, pe 27 iulie, pe scena, de acum a Cãminului Cultural, avea loc

premiera piesei Agachi Flutur, de V. Alecsandri, interpretatã de studenþi ºi elevi din localitate ºi

regizatã de prof. Ion Carbarãu, mare amator de teatru, cel care va continua, dând viaþã multor

altor piese: Nãpasta de I. L. Caragiale, Patima roºie de Mihail Sorbul, Omul care a vãzut

moartea de Horia Lovinescu, În cãutarea sensului pierdut de Ion Bãieºu etc. Vor urma sute (!)

de evenimente, mai ales culturale, de toate genurile ºi pentru toate gusturile. Aici funcþiona

biblioteca comunalã, cu un mare numãr de cititori.

Platou de filmare. Arhitectura specialã a clãdirii, ca ºi apropierea de Capitalã, vor transforma

Cãminul Cultural într-un cãutat platou de filmare. În 1980, aici se va realiza cunoscuta peliculã

De ce trag clopotele, Miticã?, dupã un scenariu inspirat din piesa D’ale carnavalului de I. L.

Caragiale. Regizorul Lucian Pintilie fusese informat despre locaþia bolintineanã de arhitectul

Paul Bortnovski, scenograf  la Teatrul „Bulandra”, care montase aici mai multe spectacole.

Pentru nevoile filmului, clãdirea Cãminului Cultural este reparatã ºi suferã mici modificãri.

Figuranþilor bolintineni li s-au alãturat mari maeºtri ai ecranului românesc: Victor Rebengiuc

(Pampon), Mariana Mihuþ (Miþa), Petre Gheorghiu (Crãcãnel), Tora Vasilescu (Didina), Gheorghe

Dinicã (Nae), Mircea Diaconu (Iordache), ªtefan Iordache (Miticã) etc. Persistã în folclorul

local „spectacolele” susþinute de aceastã pleiadã de valoroºi artiºti, la încheierea zilelor de

filmare, în Restaurantul Pensiune al lui Nicu Bibinii. Ba chiar, undeva, într-o conversaþie cu dl

Victor Dobriºan, regizorul Lucian Pintilie evoca multele îngheþate consumate la ghereta-gogoºerie

a lui Saly Vasile zis Turcu, aflatã peste drum de Cãmin. Campion al acestor delicatese locale a

rãmas însã actorul Jorj Voicu, mare gurmand ºi bucãtar deopotrivã, care într-o zi consumase 68!

Doi ani mai târziu, în 1982, aici se filma o altã peliculã, Cãruþa cu mere, în regia lui George

Cornea, cu Ion Dichiseanu în rolul principal. În alte roluri erau distribuiþi Mircea Diaconu, Stela

Popescu, Ion Besoiu, Florina Cercel, Geo Saizescu, Dinu Manolache sau Radu Gheorghe.

Figuraþia este asiguratã tot de bolintineni: copii, adolescenþi, maturi.

Când timpul n-a mai avut rãbdare. În vara lui 1989, mândra clãdire a Societãþii

„Îndrumarea”, Cãminul nostru Cultural, a fost atacatã de târnãcopul comunist ºi ºtearsã de pe

faþa pãmântului. Câteva clipe numai ºi, de vremurile s-ar mai fi îndurat, gazda atâtor evenimente

memorabile pentru cultura localã s-ar fi salvat.

(Bibliografie selectivã: BJAN Ilfov, Fond Prefectura Judeþului Ilfov, 42/1913, f. 23, 40, 42,

49; Ibidem, 78/1910, f. 45; DANIC, Fond Centrocoop Bãnci Populare, 569/1936-1945, f. 54;

imaginea de pe prima paginã http://salasdecinemadesp.blogspot.ro/2012/03/cinemas-pelo-

mundo-leden-theatre-franca.html, 2016)

(urmare din pagina 17)

Dezbaterea sistematicã de documente ºi izvoare, adesea inedite, hãrþi, fotoreproduceri, extrase

din memorii etc., au avut, de fiecare datã un rol motivational ºi participativ, remarcabil în stimularea

interesului pentru studiu, activitãþi educative extraºcolare, Olimpiade, inclusiv concursuri de genul

celui propus în acest an aniversar, un test adevãrat ºi antrenant intitulat „50 de ani, în 50 de

întrebãri”.

Timpurile se schimbã ºi cu ele ne schimbãm ºi noi, spunea poetul „cântãreþ al pãmântului

românesc”, exilat la Tomis, de la a cãrui trecere în veºnicie s-au împlinit recent 2000 de ani.

Schimbãtoare s-au dovedit ºi vremurile acestei jumãtãþi de veac pe care Magazin Istoric le-a

parcurs, alãturi de cititorii sãi, promovând cu competenþã, patriotism ºi tenacitate adevãruri sacre ale

istoriei naþionale, vechimea ºi conºtiinþa de neam, statornicia ºi unitatea, eroismul, libertatea,

independenþa ºi suveranitatea etc., adicã acele valori supreme ºi identitare ale poporului român,

puse în balanþã de interese strãine secole de-a rândul ºi în prezent.

Prin cele 600 de numere ce pot fi grupate, simbolic, în 50 de veritabile tomuri anuale, cu peste

50.000 de pagini, Magazin Istoric înscrie o epocã demnã de tradiþia istoriografiei româneºti, onorând

peren orice bibliotecã, ºcolarã sau personalã, între care, cea modestã, a autorului acestor rânduri.

Magazin Istoric 600

O enciclopedie istoricã, educativã ºi accesibilã
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Litere, anul XVIII, nr. 3 (204), martie 2017, revistã lunarã

de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. Director Tudor

Cristea; Redactor ºef Mihai Stan.

Actualitatea literarã, anul VIII, nr. 69, martie 2017, revistã a

Unirii Scriitorilor din România editatã de Societatea Culturalã

Lugojpress. Director Nicolae Silade; Redactor ºef Remus V.

Giorgioni.

Observator cultural, anul XVII, nr. 863, 9-15 martie 2017,

sãptãmânal de informaþie ºi analizã culturalã. Redactor ºef Carmen

Muºat.

Confluenþe literare internationale, nr. 8-9, 2016. Director

onorific Linda Bastide; Redactor ºef Elisabeta Bogãþan.

Destine, anul XXVII, nr. 132-133, iulie-decembrie 2016,

publicaþie de culturã ºi probleme sociale. Director Victor Gh.

Stan.

Memoria Oltului ºi Romanaþilor, anul VI, nr. 2 (60),

februarie 2017, revistã de istorie ºi culturã editatã de Asociaþia

Culturalã „Memoria Oltului”. Director Ion D. Tîlvãnoiu.

Mãrturii Culturale, anul I, nr. 4, oct.-dec. 2016, Satu-Mare.

Director fondator Aurel Pop; Redactor ºef Viorel Câmpean.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul VII, nr. 4(67), aprilie 2017.

Fondator Coman ªova ºi Redactor ºef Florentin Popescu.

Reviste primite la redacþie

Mersul târgului
ªtefan CRUDU

29.01.2017: Lapte-n cer, nu ºi-n târg!
Este a patra duminicã consecutivã când activitatea târgului

este afectatã de fenomenele extreme ale iernii. Au fost cam toate:

viscol cu cãderi mari de zãpadã, ger siberian, drumuri blocate,

ºcoli închise. Ne-a ocolit pânã azi ceaþa. Însã, începând de asearã,

s-a instalat o ceaþã densã, lãptoasã, însoþitã de chiciurã ºi de

drum lunecos. În aceste condiþii puþini s-au încumetat sã vinã la

târg. Ca atare acesta a funcþionat în regim de avarie: puþini

vânzãtori, dar ºi mai puþini cumpãrãtori. Varza crudã ºi carnea

erau vizibil congelate natural. Deºi ieftine, produsele nu prea te

atrãgeau de teamã sã nu fie îngheþate. Fructe ieftine (maxim 2 lei/

kg merele) fãrã cerere. Deloc lapte. Vacile gestante. Au sosit de

asearã ºi douã maºini cu scândurã, pentru prima datã în acest an.

N-au avut cumpãrãtori. Niciun producãtor. E firesc, îºi reparã

solariile afectate de viscol. În aceste condiþii, sigur cã te miri

când vezi un tip brunet cu un sac în spinare ºi cu câteva linguri de

lemn într-o mânã îngheþatã. E clar cã a fost împins de nevoie sã

încerce sã vândã pe aceastã vreme câinoasã. Foamea se astâmpãrã

mâncând ceva cu lingura. Ce faci însã când ai lingurã, dar nu ºi

ceva în ceaun? Rãspundeþi, voi, buni samariteni!

5.02.2017: Scurt armistiþiu
În niciun caz nu e vorba de Piaþa Victoriei. Ne aflãm tot într-o

aglomerare umanã dar, având alte þinte, mai prozaice ºi bineînþeles,

matinale. Este prima duminicã din acest an când cei doi „inamici”,

vremea ºi târgul, au fãcut pace. Dupã douã zile cu temperaturi

pozitive ºi însorite, târgul ºi-a revenit spectaculos. Cuvintele de

ordine au fost: abundenþa ºi aglomeraþia. Cu excepþia

disconfortului stradal dat de dezgheþ, totul a fost OK, vorba

fermierului. Ofertã multã ºi diversã la preþuri bune (ca-n toamnã).

Pentru cine a mai avut rãbdare s-o apuce, a fost o ºansã de a

revedea târgul dezlãnþuit. Cereale „la greu” (10 lei/dublul). Trei

maºini sosite de ieri dupã-amiazã cu scânduri (desigur, comenzi

pentru construcþiile primãverii viitoare). Iepuri, gãini, raþe ºi gâºte.

Lapte (6 lei/bidon de 2 l) ºi brânzã (cam veche), þoale ºi oale,

fiare ºi unelte gospodãreºti (iarna car!), porumbei, varzã crudã

(1 leu/kg), cartofi (0,7-1,4 lei/kg), covrigi, arpagic, legume

diverse. Nici acum producãtori. Doar cu mere foarte frumoase la

preþuri mici (1-2,5 lei/kg). Oameni bine dispuºi pe lângã grãtarele

pline cu mici, asortate cu tãrii. ª.a.m.d. Totuºi, încã nu vine

primãvara. Momentul zilei s-a petrecut însã la sectorul furaje

(baloþi). Un spoitor cu o mârþoagã de cal ieºit greu din grajd ºi cu

cãruþa murdarã de bãlegar, aºtepta clienþi pe lângã maºinile cu

scânduri, lângã baloþii de paie, lucernã sau iarbã. Calul se uita

lung spre baloþi. Un hâtru vânzãtor i-a propus þiganului cã-i dã

balotul gratis dacã animalul îl alege pe cel cu trifoi verde. Bietul

cal a ales pe cel cu paie. Scenã de mare haz, aºa cã totuºi i l-a dat

gratis pe acesta, fiindu-i milã de faptul cã era obiºnuit cu paie (ºi,

în mod sigur, cu asortata bãtaie). Spectacol gratuit, de tot hazul.

Au lipsit pariorii.

12.02.2017: Fulguiala stricã socoteala
Evident cea din târg, nu de-acasã! Acum e clar cã iarna-i de

vinã. Enervantã prin perseverenþã – în zona noastrã, mai ales – ºi

în acelaºi timp pãguboasã pentru agriculturã în general (o sã

tragem concluziile înainte de Paºti). Târgul este un instrument de

mãsurã foarte sensibil al capriciilor vremii prin influenþe directe

asupra abundenþei sau lipsei produselor grãdinilor ºi livezilor.

Aºadar, azi a fost frig aspru siberian, cer acoperit ºi o fulguialã

care nu ºtiai dacã e de început sau sfârºit de ninsoare. În aceste

condiþii puþini s-au încumetat sã se deplaseze la târg. Marfa a

rãmas nevândutã. Preþurile au fost foarte scãzute. Unele produse

erau vizibil îngheþate (varza ºi posibil cartofii ºi zarzavaturile).

Cele mai afectate – mostrele expuse la vedere – au fost în final

abandonate. Multi mãrari au plecat cu marfa aproape intactã deºi

au scãzut preþul pânã la 1-1,5 lei/kg. Au lipsit lactatele. De necaz

ºi de frig s-au încãlzit cu vin fiert ºi câte doi mici de la grãtarele

care au fost pline de clienþi – printre ei Didina.

19.02.2017: Luminiþa de la capãtul rãbdãrii
În sfârºit, de ieri au crescut temperaturile ºi avem speranþe cã

iarna grea va rãmâne o amintire. Desigur cã în târg anumite

aspecte nefavorabile vor rãmâne încã. De exemplu, azi a fost o

mocirlã întinsã, cu bãlþi, pe „laterala” str. Palanca (DJ601) greu

de trecut cu pantofii. Intrând însã în sãptãmâna brânzii, nu ne-am

mai uitat pe unde mergem, ci ne-am urmãrit þintele zilei: legume,

fructe, lactate ºi carne, dar ºi furaje, cereale diverse, hranã pentru

pãsãri sau purcei (cine-i mai are), gãini ºi raþe, iepuri ºi porumbei.

ªi, desigur, cherestea (patru maºini), obiecte manufacturate, þoale

din Europa, plasticãrie, mici asortaþi cu tãrii la vedere, pe alese,

dar „netimbrate” oficial. Comerþ la negru pe faþã tolerat de

„vigilenþii” jandarmi ºi poliþiºti ºi de toate organele de control

trecute ºi viitoare. Preþuri foarte convenabile. A apãrut ºi primul

producãtor, grãdinar veritabil, Nelu din Bãleni. Încã un semn cã

se schimbã vremea în bine. A fost ca o repetiþie generalã cu

public (marele câºtigãtor).

26.02.2017: Primãvara dã sã iasã / Dintr-o

ceaþã încã deasã
Dacã au apãrut rimele, musai sã iasã ºi ghioceii. Adicã ne

revine optimismul, dorinþa de viaþã ºi de muncã. Vremea, deºi

schimbãtoare, devine din ce în ce mai caldã. Vineri +180C, ieri

ploaie rece (+60C) iar azi dimineaþã ceaþã. La ora 10:00 în târg

era chiar soare. Lumea era bine dispusã, sã vândã sau/ºi sã

cumpere. Florile în ghivece pentru mãrþiºoare erau peste tot.

Nici scumpe, nici ieftine, dar cãutate. Explozie de culori ºi specii

(primule, zambile, panseluþe, muºcate etc.) Iarãºi mere multe ºi

ieftine (max. 2,5 lei/kg). Legume diverse, idem. Cartofi: 1-1,2

lei/kg; ceapã uscatã 1,2-1,5 lei/kg. Varzã crudã (1 leu/kg) dar ºi

muratã. Pomi fructiferi de la pepiniera Gabi din Ogrezeni (experþi

în pere Matache, dar vând ºi multe alte soiuri care nu le aparþin,

vã asigur). Camioanele cu cherestea se cam goliserã – se preluau

comenzi, e de bine, nu e crizã. Ultimele resturi de carne nu erau

cãutate (mãruntaie, cãpãþâni). Brânzeturi ioc. Normal, se lasã

sec ºi de brânzã! Solitar, un cioban (bãtrân, cu dulamã din blanã

de oaie pe umeri) cu doi miei expuºi în câte o cutie de cizme de

damã (cred cã aveau cam 3 kg fiecare, jupuiþi pentru pielicele) nu

avea clienþi. Sã-i mãnânce sãnãtos?! Au apãrut rãsadurile de

salatã ºi de varzã timpurie. Eu le-am luat pe ultimele cu 0,5 lei/

buc pentru solar. Joi, 23 februarie, au sosit primii grauri, cântând

de bucurie pesemne. Mâþiºorii de alun s-au lungit la soare. Deci,

semne de primãvarã ireversibile.

5.03.2017: Urzici „ecologice româneºti”
Fiindcã a venit în sfârºit primãvara, au apãrut primele flori,

dar ºi primele frunze. Adicã cele de urzici, hrana cândva a

sãracului, acum a celor dornici de vitamine proaspete. ªi nu sunt

deloc ieftine: 2 lei grãmãjoara. Cu 10 lei faci de-o zeamã ºi-un

piure care-þi aduce aminte de cele vremi. Din pãcate, nici ele nu

mai sunt aºa de curate, fiind adunate din locurile unde se aruncã

gunoaiele ºi se deverseazã vidanjele. Dar sã revenim la ale

târgului. Puþin dupã ora 9:00 am plecat urmând str. Palãncii. În

„cartierul spoitori”, drumul – judeþean, bre! – era practicabil

doar de tancuri. Cu gropi aºa de adânci încât se suspenda biata

maºinã, fiind nevoit sã mã întorc spre a folosi cealaltã variantã,

str. Republicii, care nici ea nu este mai breazã, doar cã gropile

sunt mai mici ºi denivelãrile te saltã la fiecare zece metri. Cum

toþi au ales-o, parcarea era prelungitã vreo 300 m de-o parte ºi de

alta a strãzii. Marfã diversã ºi în cantitãþi mari. Foarte mulþi

cumpãrãtori. Au sosit ºi grãdinarii veritabili cu trufandale din

solar – salatã, cam pipernicitã, 1 leu/buc, spanac, rãsaduri de

salatã ºi chiar de roºii la cuburi, pãtrunjel. În rest legume clasice

din producþia toamnei trecute: sfeclã roºie, ridichii negre,

morcovi, cam toate la 2 lei/kg. Destul de mult arpagic (6-7 lei/

kg), usturoi, ceapã (1,5 lei/kg), cartofi (0,8-1,4 lei/kg). Erau ºi

roºii, zise româneºti de serã, dar de fapt din Grecia cu 7-8 lei/kg.

Extrem de multe mere (1-2,5 lei/kg) sãnãtoase, de la Voineºti.

Pentru cã vine 8 Martie, foarte multe flori în ghivece la cam

mulþi vânzãtori care profitã de moment, având vânzare bunã. Cei

doi producãtori cu pomi fructiferi (din Ogrezeni ºi Breaza-Buzãu)

au avut vânzãri record (la final 10 lei/buc). Marfã multã ºi în

celelalte sectoare: brânzeturi, carne, cereale, furaje ºi cherestea.

Grãtarele au lucrat la foc continuu. Toatã lumea mulþumitã.

Primãvara, în târg, a fost binevenitã.

9.03.2017: Intermezzo.

Despre ciori ºi stârpirea lor
Sã nu vã miraþi de ce pomenesc de ciori în acest context. Dacã

vã întrebaþi ce are cioara cu subprefectura, vã voi explica în

continuare. Noi, bolintinenii, ºtim unde sãlãºluiesc ciorile în

mult iubitul nostru oraº. Cum ele sunt niºte pãsãri inteligente, se

adapteazã permanent, împânzind acum mai toatã localitatea.

Evident, ºi-n târg. Cuvântul cior[i]dealã se explicã/aplicã foarte

bine pornind de aici (de altfel, deles înseamnã: dã-i, fã-l, ia-i etc.,

dupã cum mi-a explicat prietenul Ghiþã, vorbitor nativ).

Etimologic, explicaþie mai clarã nu am gãsit. Aºadar, la terminarea

târgului apar ciorile care se benocleazã din plopii de vizavi,

singurii rãmaºi pe marginea strãzii, încã netãiaþi. Dupã plecarea

ultimilor vânzãtori, aterizeazã în locul unde au fost cerealele ºi

au rãmas seminþe risipite, hrãnindu-se pe sãturate.

Cum arealele lor obiºnuite de cuibãrire au fost distruse

(zãvoaiele cu salcâmi înalþi), au ajuns pânã în centrul oraºului în

plopii din parc (acum tãiaþi), în copacii mai înalþi (atâþi câþi mai

sunt) din jurul fostei clãdiri a subprefecturii. A.D.P.-ul (prin

mare grija lui), a hotãrât distrugerea cuiburilor de ciori folosind

utilaje moderne (scarã telescopicã mobilã, drujbe, echipe speciale).

Metoda folositã – tãierea crengilor cu cuiburi – a condus la

distrugerea coroanei bieþilor copaci (tei). Cam barbarã ºi

neinspiratã metodã. Mã mir (ºi aºa voi rãmâne, mirat!) cã nu s-

au tãiat pomii de la rãdãcinã, aºa cum s-a întâmplat acum doi ani

cu ultimul salcâm boieresc din fostul parc al conacului Bãbeanu.

Sper cã nu am dat idei pentru viitor. Orice este posibil. Pe când

distrugerea ºi a altor „cuiburi”, de pe strada Evacuãrii?!

12.03.2017: Cromatica primãverii
Morocãnoºii moºi ne-au fãcut sã dansãm un tango cu paºii

inversaþi: unul înainte ºi doi înapoi. Prea multele zile cu cer

înnorat, cu ploi ºi vânt ne-au împiedicat sã începem lucrãrile în

grãdini ºi livezi. Doar în solarii ºi sere e activitate. Albinele, care

au suferit mult în iarnã, nu pot ieºi din stupi. Norocul a fãcut ca

aceastã zi sã fie frumoasã ºi luminoasã ºi sã imprime târgului o

stare de sãrbãtoare. Aglomeraþie de cumpãrãtori ºi supraofertã de

mãrfuri, nu numai alimentare. Preþurile în general s-au menþinut

la produsele de bazã. Au crescut însã la arpagic (8 lei/kg) ºi

usturoi de sãmânþã (20 lei/kg). Cartofii erau în cantitãþi foarte

mari, pentru cã erau mulþi de sãmânþã, gata iarovizaþi (încolþiþi).

Din pãcate nu prea se înghesuia lumea pentru cã nu este eficientã

cultivarea în parcele mici ºi este mai comod sã cumperi, având

preþuri accesibile pentru fiecare. Grãdinarii autentici au umplut

tarabele cu zarzavaturi proaspete de sezon: spanac (la kg sau

legãturã), salatã, ceapã ºi usturoi verde, ridichi de lunã, mãrar ºi

pãtrunjel. Mai toþi aveau rãsaduri de salatã ºi varzã la alveole, dar

ºi la ghivece nutritive (þelinã, leuºtean ºi chiar roºii, prea firave,

prea devreme sã mai creascã). Fiind vreme frumoasã, oamenii nu

se grãbeau, zãboveau pe îndelete cam peste tot, chiar dacã nu

cumpãrau. Lactate ºi brânzeturi multe, carne din belºug, pâine

uscatã, furaje pe alese, cereale (8,5-10 lei/kg), cherestea ºi

manufacturate diverse. Ca ºi tradiþionalele târnuri din nuiele de

mesteacãn ºi mãturi din paie. N-au lipsit florile în ghivece

(panseluþe, nãsturei) pentru plantat în grãdinã pe lângã alei (1-1,5

lei/buc). Fructe autentice, merele de Voineºti erau din belºug ºi la

preþuri foarte mici (max. 2 lei/kg faþã de 4-5 lei/kg în supermarket).

Bineînþeles cã erau ºi fructe exotice, pentru cine pofteºte. Am

vãzut patru producãtori cu pomi fructiferi de o mare varietate de

soiuri (ca sã cred cã erau toþi din pepiniera proprie) la 10 lei/buc.

Doar urmaºul (ginerele lui Gabi din Ogrezeni) þinea la preþ (15

lei/buc) pentru ce expunea, printre care celebrul pãr-gutui Matache

al cãrui pãrinte înmulþitor a fost ªtefan Teodorescu (Stuparu) din

Bolintin. Pe lângã/printre toþi cei prezenþi o echipã de jandarmi

supraveghea, din maºini sau patrulând, desfãºurarea târgului,

dând amenzi celor mai nou veniþi, care n-au pus preþul la spanac.

Faþã de cei mai vechi, care ºtiu sã se „descurce” ºi s-au „adaptat”

ºi pe lângã care trec salutându-se. C-aºa-i la noi! Pentru unii, te

salut, pentru alþii, te-am fãcut!
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Florin COLONAª
În urmã cu doi ani Mircea Cantor obþinea la Paris

premiul „Marcel Duchamp”, înalta disticþie onorând

lucrarea tânãrului artist român, care a fost expusã la

parterul marelui edificiu care este Grand Palais, cu prilejul

unuia dintre marile Saloane ce se desfãºoarã periodic în

aceastã locaþie de mare prestigiu.

Iatã cã, acum, Mircea Cantor are o nouã participare de

prestigiu, expunând într-un spaþiu cuprins între sãlile

trei ºi patru ale Atelierului Brâncuºi, aflat în proximitatea

Centrului Pompidou, modernã construcþie ce gãzduieºte

atelierul sculptorului, de asemenea, opera arhitectului

Renzo Piano, omul care, pe lângã Centrul Pompidou a

construit numeroase edificii destinate

muzeelor, cel mai recent dintre acestea

fiind cel din Noumea, capitala Noii

Caledonii.

În cadrul Atelierului Brâncuºi,

Mircea Cantor propune o instalaþie

intitulatã „Partea invizibilã a

infinitului”, ocazionatã de noul ciclu

al expoziþiilor-document „Practica

artei”, serial care-ºi propune ilustrarea

legãturilor dintre artã ºi politicã

existente în secolul XX în Europa ºi

Statele Unite. Mircea Cantor,

considerând cã astãzi totul este atât

de politizat, cautã la rându-i sã

„poetizeze lumea”. Încearcã, deci, sã

ofere o asemenea traiectorie

schematicã prin instalaþia sa, pornind,

însã, de la un desen în creion al lui

Brâncuºi datând de prin anii 1926,

desen intitulat „Piramida fatalã”, în

care, conform spuselor lui Cantor într-

un interviu, lucrarea ilustreazã

preocuparea lui Brâncuºi pentru

filosofie. Aceasta se aflã la originea

aforismelor sale, care în parte îºi au

rãdãcinile în sutras indianã, fie sunt

extrase din zen, fie sunt de

provenienþã misticã. Instalaþia expusã,

cu influenþe arhetipale sau

arheologice, reintegreazã ciclul vieþii

cotidiene, traversând prin obiecte

derivate, apãrute în perioada

comunistã ºi chiar dupã aceea, un

traseu cu meandre „La boucle est

bouclée”.

Sala cuprinde trei suprafeþe murale, pe care se aflã

componentele instalaþiei. Pe unul se aflã 97 de imagini

color din România, în care sunt surprinse ipostaze variate

în care se aflã simbolistica brâncuºianã, interpretatã în

felurite chipuri. De exemplu, coloane la intrarea în

localitãþi (Mizil, Câmpia Turzii, Turda, Râmnicu Vâlcea,

Tomºani), apoi case cu un stâlp frontal asemenea

Coloanei. Acelasi element îl gãsim utilizat la garduri,

dar ºi grupuri statuare, opere ale unor artiºti de marcã,

cum ar fi Eugen Ciucã sau Paul Neagu, cu acea „Cruce a

Secolului” (1997).

În unghi cu acest panou, cu sumedenie de imagini de

mãrime A4, aºezate pe patru rânduri, un tablou rombic

semnat de pictoriþa Elena Greculesi, având drept axã

Coloana brâncuºianã, înfãºuratã cu tricolorul românesc,

iar în stânga fiind plasat portretul lui Ceauºescu.

Imaginea este asemenea unei cravate de pionier, dar poate

fi la fel de bine (abstracþie fãcând de subiect) ºi o

interpretare modernã a tradiþionalului prapor.

Pe peretele opus, o secþiune printr-un triunghi machetã,

care poate fi ºi o secþiune printr-o construcþie dintr-o

zonã alpinã, aflãm etajate ºi etalate diferite obiecte cu

elemente brâncuºiene, aplicate pe cele mai diferite ºi de

cele mai multe ori banale lucruri. Pe fundalul mural, sunt

preluate douã volute din desenul original al lui Brâncuºi,

expus în imediata apropiere.

Ce gãsim în acest „triunghi al Bermudelor”? În primul

rând un presse-papier din pexiglas alb, având în vârf stema

coloratã în roºu a Partidului Comunist Român. Dealtfel,

obiectul se aflã ºi pe afiºul care prezintã instalaþia lui

Cantor. Apoi gãsim coperþi precum Marx, Engels, Lenin

despre dialecticã, apãrute în douã volume B.P.T. Tot în

douã volume, Dicþionarul general al limbii române de

Vasile Breban, are titlul sprijinit temeinic pe Coloana

fãrã sfârºit.

Tot felul de cãrþi poºtale, care de care mai nãstruºnice,

alcãtuite încorporând Coloana. Un plic „prima zi”, emis

la Turnu Mãgurele, având drept subiect Unirea de la 1918

ºi iarãºi Coloana...

Seriile de timbre Brâncuºi, cele douã bancnote de 500

de lei, ca ºi cele douã monede, trebuie sã le definim drept

oficiale, toate statele inscripþionându-ºi monede cu

chipul oamenilor de seamã, în cazul nostru, al

sculptorului.

În categoria derizoriu semnalãm „concursul” de torturi

de la Oradea, al Colegiului tehnic „C. Brâncuºi”...

Desigur, traseul politic complicat prin care a trecut

România dupã cel de-al Doliea Rãzboi Mondial a marcat

ºi destinul ºi receptarea operei marelui compatriot în þara

sa natalã.

Izolarea totalã a þãrii, instalarea regimului comunist în

frunte cu Gheorghiu-Dej, abolirea monarhiei, instalarea

Republicii, represiunea în masã a aºa-zisei burghezii ºi,

în egalã mãsurã a intelectualilor prin înscenarea de

procese soldate cu ani grei de temniþã, au dus la dictatura

proletariatului ºi, bineînþeles, la distrugeri culturale ºi

artistice inimaginabile.

Brâncuºi? Cine era Brâncuºi? Un nimeni, în acea

perioadã! Un transfug, aservit imperialismului. Asta era

CANTOR CANTHORUM

în mintea „spãlatã” a omului de rând, prin ideologia

marxistã. Chiar intelectuali de marcã, Sadoveanu,

Cãlinescu et comp., la Academia Românã, preferând sã

aibã „cãlduþ” scaunul de academician, se opun unei

eventuale expuneri a operei în Muzeul de Artã, recent

creat, în Palatul Regal. Aºa cã, puþinele opere pe care le

aveam, rãmân în depozite pentru a nu „polua” ideologic

preceptele noii politici culturale. La un moment dat,

Cuminþenia Pãmântului este vândutã Muzeului.

Directorul M.H. Maxy, comunist convins, cumpãrã

lucrarea (proprietarii fac astãzi pe

niznaii), fiind conºtient cã mai marele

sãu prieten Brâncuºi este un mare

artist ºi-ºi merita locul în muzeu.

La marea artistã ºi profesoarã

Cecilia Cutzescu-Storck, o sculpturã

de acelaºi mare maestru, prieten al

familiei, îºi gãsise locul sub o scarã,

pentru a fi feritã de ochii curioºilor.

Conducãtorul Partidului ºi al þãrii,

Gheorghiu-Dej nu avea habar de artã

ºi cine ar fi avut curajul sã iasã din

tiparele „artei pentru toþi”?

Odatã cu venirea lui Ceauºescu se

mai deschide puþin orizontul. Sã nu

uitãm cã Armata Roºie plecase din

1958 ºi deþinuþii politici fuseserã

amnistiaþi în 1964. Se mai slãbesc

puþin zãvoarele culturale. Are loc

expoziþia Þuculescu. Petru

Comarnescu vorbeºte la Dalles

despre Brâncuºi. În 1967 are loc

primul Colocviu International

Brâncuºi, unde iau parte cei mai mari

specialiºti în opera gorjanului. Are

loc expoziþia Henri Moore la Dalles.

Aºa cã, Brâncuºi apare pe ilustrate,

timbre, torturi...

Dupã vizita în Coreea a Marelui

Conducãtor, obloanele culturii se

ferecã din nou ºi trecem în revoluþia

culturalã, dupã încinsa plenarã de la

Mangalia, din iulie 1970. ªi tot aºa

pânã în 1989. Apoi vorbim vorbe ºi

facem extrem de puþin pentru culturã.

Laude ale politicienilor nepricepuþi,

necultivaþi. În ultimul timp, mulþi fanfaroni apãrând „pe

sticlã” ºi lãudându-se cã aduc osemintele sculptorului

în satul natal (la ce bun?), cã vor revendica Atelierul

parizian (a zburat pãsãrica!), cã vor face un mare muzeu

la Târgu Jiu (cu ce opere?) ºi alte bazaconii, care „fac

bine” înainte de alegeri.

ªi donaþia pentru Cuminþenia Pãmântului n-a avut

succes. Un vot de blam politic. Asta se traduce printr-un

referendum ratat.

Revenind la tânãul artist orãdean, stabilit de o bunã

bucatã de timp la Paris, Mircea Cantor ºi comentându-i

instalaþia, aº dori sã-i elogiez o iniþiativã de toatã lauda,

aceea de a fi completat pe faþada ºi lateralele atelierului

sculptorului român diacriticele, care neexistând în

ortografia francezã nu au fost plasate ab initio, lipsind

pânã foarte de curând din numele lui Brâncuºi. Inimosul

artist s-a suit el însuºi pe scarã ºi a montat cele douã

semne ortografice la „s” ºi „a” – redând numele corect al

celui care a creat un simbol pentru pãmântul þãrii sale –

Coloana fãrã de sfârºit.

Aceastã „operã” de suflet ºi simþire a lui Cantor este

cea mai importantã dintre instalaþiile sale, meritând un

gând bun ºi o cãlduroasã strângere de mânã pentru

rezonanþa melodicã a unei frânturi de suflet românesc.


