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Vasile GRIGORESCU
Editorial

Cenuºã vie

Florentin POPESCU

Am citit despre...

Scriitori, în viziuni grafice (III)

de ªtefan Augustin Doinaº

Când ani ºi secoli or sã se strãmute

ºtergând din amintire pe poet

ºi-aceste versuri, licãrind discret,

vor sta-n rãscrucea graiurilor mute;

când alte stele-n cer, peste fãget,

îºi vor aprinde tânãra virtute

ºi dragostea va înflori mai iute,

ºi vârstele vor trece mai încet;

când fiecare clipã ne-nduratã,

va pune peste lucruri o duratã

de patimã ºi vis, sub zmalþu-i mat:

cenuºa mea, în urna de pe stâncã,

fidelã þie, tresãri-va încã

în flãcãrile ce m-au consumat.

De puþinã vreme, un vecin de pe strada unde se aflã Redacþia revistei ºi-a instalat un automat pentru

cafea. Astfel am avut ocazia sã dau peste un individ care-l privea tâmp ºi fiindcã prezenta un aspect

destul de îngrijorãtor raportat la integritatea respectivei maºinãrii, am îndrãznit sã-l întreb ce gânduri are.

Din discuþie a rezultat cã persoana, aparþinând cu totul întâmplãtor unei etnii minoritar-majoritare,

de aproape 28 de ani ca vârstã, dorea sã-ºi facã o cafea – „cu lapte” – însã nu ºtia pe ce buton sã

apese pentru cã „nu m-a dat mama la ºcoalã”.

Pentru bolintineanul care sunt surpriza nu a fost copleºitoare, deoarece fenomenul este larg

rãspândit mai cu seamã în rândul femeilor acestei etnii, mult mai puþin în al bãrbaþilor. Cu o

subliniere. Extrem de rar sau deloc gãseºti pe cineva „bãtrân”, care sã fi avut vârstã ºcolarã în

vremea defunctului regim comunist ºi sã nu ºtie carte. Categoria analfabeþilor bolintineni este un

produs postdecembrist.

Recunosc, am o reacþie specialã când mã lovesc de astfel de cazuri ºi cei care mã cunosc pot

confirma, dar nu mã pot tempera. Ea are la bazã supãrarea cã asemenea indivizi nu vor deveni

niciodatã consumatori de produse culturale, nu vor citi ºi nu vor cumpãra nici scrierile mele, nici

pe ale colaboratorilor revistei, nici pe ale oamenilor de mare valoare pe care aceastã þarã îi are ºi pe

care eu îi respect.

În speþa despre care vorbim, nu se mai pot invoca neajunsurile materiale, ci pur ºi simplu

comoditatea, dezinteresul, „la ce-mi foloseºte asta?”. Referitor la ultimul aspect, gradul lor de

alfabetizare a crescut spectaculos, mulþi indivizi maturi, chiar trecuþi bine de treizeci de ani, plãtind

ei înºiºi – nu Statul! – meditaþii particulare atunci când s-a înãsprit „regimul” obþinerii permisului

de conducere „din cauza” sau „datoritã” (las la alegere termenul, pentru a nu fi acuzat de partizanat

politic) unor mediatizate scandaluri de corupþie.

Pe acest fond se discutã cã „Învãþãmântul general obligatoriu este de 15 clase ºi cuprinde, ultimii

2 ani ai învãþãmântului preºcolar, învãþãmântul primar, învãþãmântul gimnazial ºi primii 2 ani ai

învãþãmântului secundar superior”, dupã cum am extras din legea pusã în dezbatere. Mã întreb

cum vor proceda autoritãþile în situaþia „cafegiului” bolintinean pentru a-l determina sã facã cele

„15 clase obligatorii” – subliniez clase, nu ani – pe care, cel mai probabil, nu va reuºi sã le termine

înainte sã moarã. Dar poate cã se are în vedere aplicarea unui sistem probat la noi în þarã prin anii

’50, când într-o sãptãmânã de cursuri „intensive” obþineai certificatul care atesta doi ani de ºcoalã

– sau, mai bine zis, „de douã clase”. Pânã la urmã, „hârtia” conteazã...

Cunosc câte ceva despre sistemul de învãþãmânt spaniol, unde este obligatoriu sã urmezi ºcoala

de la trei pânã la ºaisprezece ani. Însã acolo, dacã nu ai acumulat cunoºtinþele ºi dexteritãþile cerute,

intereseazã mai puþin sau deloc în ce clasã eºti atunci când ai împlinit ºaisprezece ani. Am trãit

exemplul unuia care era în a ºaptea când a împlinit vârsta, zi în care directorul instituþiei i-a urat „La

mulþi ani” ºi i-a arãtat uºa. Era noiembrie, dar în Spania acesta nu e un impediment, pentru cã

începe recoltarea mãslinelor ºi „hay bastante trabajo”.

Cred cã la noi problema este dacã ºi cum vom convinge aceste grupuri „rebele”, care devin

dominante, cã învãþarea, dobândirea de cunoºtinþe, este beneficã atât material, cât ºi spiritual ºi cã

sunt condiþii obligatorii pentru a accede la calitatea de cetãþean.

Drept urmare, doritorul de „cafea cu lapte”, care a ocupat în mod nemeritat spaþiul acestui

material, a fost lãsat sã se descurce cu neºtiinþa lui pentru cã trãim într-o epocã în care orice serviciu

costã, iar eu nu vând ieftin.

Învãþare

„Punct” de Victor
Brauner în expoziþia
„Kandinsky,
Mondrian, Lissitzky
ºi avangarda abstract-
constructivistã în
Dresda anilor 1919-
1932", deschisã la
Dresda, Germania, în
6 martie 2019

Dina Danciu
Eugen Barbu, cetãþean al Bolintinului

Într-o cuprinzãtoare ºi posibilã istorie a graficii româneºti, ca ºi într-una a literaturii, Neagu
Rãdulescu ocupã un loc aparte.

Istoria presei i-a reþinut numele pentru revistele pe care le-a înfiinþat (între care XY. Literaturã
ºi artã; Herald) la care au colaborat toþi scriitorii moderni ai epocii, de la Eugen Ionescu ºi pânã
la Anton Holban.

Ca scriitor s-a fãcut cunoscut mai întâi prin schiþe umoristice, însoþite de desene proprii,
având ca temã întâmplãri din varii medii (mahalaua, armata, lumea ºcolilor, boema scriitoriceascã,
societatea scriitorilor ºi actorilor, viaþa sportivã ºi monahalã), apoi prin scrierile pentru copii,
dar ºi prin romane ºi cãrþi cu titluri originale: Un creion pe stadioane, Un catâr binecrescut,
Nimic despre Japonia, Napoleon fugea repede º.a.

Ca artist plastic s-a remarcat prin grafica realizatã cãrþilor proprii, dar ºi prin portretele a zeci ºi
zeci de scriitori, parte adunate în volumul intitulat Turnul Babel, parte publicate, câþiva ani la rând
în ziarul „Informaþia Bucureºtiului”, la rubrica „Autograf în premierã”, pe care, dupã moartea lui
a preluat-o Alexandru Clenciu. În treacãt fie spus, l-am cunoscut ºi eu în perioada colaborãrii lui
la amintitul cotidian ºi mi-a lãsat impresia unui ins neliniºtit, interesat în permanenþã de ceea ce ºi
cum se mai întâmpla prin lumea literarã. Întâlnindu-l întâmplãtor în gara din Predeal, nu mai
contenea cerându-mi noutãþi din lumea scriitoriceascã (el se afla acolo în concediu).

Se cuvine sã ne oprim, fie ºi în fugã, asupra câtorva portrete din Turnul Babel (altfel o carte
interesantã ºi prin textul ei uºor satiric ºi umoristic, scris însã cu mare simpatie pentru confraþii scriitori).

Camil Petrescu e vãzut ca un spadasin, gata de luptã, þinând strânsã în mâna dreaptã o floretã
ascunsã la spate ºi privind furios cãtre un adversar nevãzut. Stã pe o insulã înconjurat de
fanioane diverse, gata de luptã cu acel adversar de dincolo de imagine.

Celãlalt Petrescu, Cezar a fost desenat cu un torace imens. Neagu Rãdulescu l-a „eternizat”
stând în faþa unei cãrþi de joc (un As), ºtiut fiind cã autorul Cãii Victoriei ºi al romanului
Întunecare era un împãtimit jucãtor în care se miºcau aºii, valeþii, damele ºi popii. Tot o tuºã
puternicã ºi, desigur, exageratã se poate observa ºi la Gala Galaction – care aproape nu se mai
vede dincolo de barba lui uriaºã. O aurã minusculã stã deasupra capului sãu ºi din stufozitatea
bãrbii abia se mai zãresc niºte sprâncene, stufoase ºi ele, ºi un nas lung ca de clovn. Tot cu o
aurã deasupra capului a fost desenat ºi V. Voiculescu, poetul religios. El are un trup sfrijit, barbã
ºi plete ºi þine în mâna dreaptã un toiag (probabil o aluzie la þinuta feþelor bisericoºi sau la o
prozã a acestuia: Toiagul minunilor. Mircea Eliade, îmbrãcat în strai oriental, cu un colier mare
atârnat de gât, stã în faþa unei mese pe care se aflã o carte deschisã – fãrã îndoialã tot o aluzie,
de data aceasta la preocupãrile de orientalisticã ale celui care ne-a dat Istoria religiilor, dar ºi
Maytrei, romanul inspirat de experienþa indianã a autorului.

ªerban Cioculescu e vãzut nici mai mult nici mai puþin decât ca un cocostârc cu cioc mare,
gata sã pescuiascã, dar nu peºti, ci volumele rãspândite în faþa lui. La rându-i, Zaharia Stancu
este un câine mare (aluzie la romanul Dulãii, al acestuia), stând pe o platformã înconjurat de
oase – la care nici nu se uitã fiindcã are privirea îndreptatã undeva în afara desenului, probabil
cãtre criticii sau – cine ºtie?! – cititorii lui. Un alt scriitor, aproape uitat astãzi, Mircea Damian
este pur ºi simplu o gorilã aplecatã înainte, lãsând sã se vadã cã labele lui ar trage ceva spre sine.
Tudor Muºatescu, minunatul autor de schiþe umoristice ºi nu numai în viziunea caricaturistului
este un ºoricel cu urechi mari, cu braþele încruciºate, stând închis într-un borcan. De ce? Nu se
ºtie. Bacovia – un bãtrânel gârbovit care se strecoarã cu greutate printr-o ploaie torenþialã, fãrã
umbrelã ºi îmbrãcat într-un trenci ponosit, pe când Ionel Teodoreanu are chipul unui tânãr ce
þine în mânã o floare delicatã, la care priveºte cu încântare. Pamfil ªeicaru, cu un cap mare ºi
negru pãºeºte þinând mâna stângã întinsã înainte, ca ºi cum ar arãta cuiva calea de urmat.
Pãstorel Teodoreanu, în straie de cioban „pãstoreºte” mai multe ulcioare în care, desigur, se aflã
vinurile care îi plãceau foarte mult, el fiind ºi un „oenolog” recunoscut ca atare de cãtre confraþi.

Nici femeile scriitoare n-au scãpat ochiului atent al desenatorului. Lucreþia Karnabatt e o grãsanã
cu sânii mari, cu un cap mic pe care abia se sprijinã o pãlãrioarã. Sidonia Drãguºanu apare cu
picioare foarte groase ºi cu un fund proeminent, în timp ce de la Sarina Cassvan n-a fost reþinut decât
chipul strãjuit de un nas mare ºi gros, de la gât în jos pornind douã mamele uriaºe…

Vãdit umoristice, portretele lui Neagu Rãdulescu au fost realizate într-o notã caricaturalã ce le dã o
anume savoare, fiind pe deplin adecvate textelor de evocare, alcãtuite din secvenþe, momente, flashuri
convingãtoare într-un Turn Babel în care trãiesc ºi se miºcã personaje cu tipologii dintre cele mai diverse.
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Verbele ºi revoluþia
industrialã´

Cele patru revoluþii industriale sunt apreciate unanim ca puncte
de cotiturã în istoria umanitãþii, care au schimbat nu doar nivelul de
confort, ci mai ales viziunea asupra sensului tehnologiei ºi
creativitãþii. Inventarea motorului cu aburi, apariþia electricitãþii,
rãspândirea informaticii ºi cybertehnologiilor au dus la
reinterpretarea unor verbe fundamentale oricãrei limbi: a fi ºi a
avea. Pornind de la reducerea muncii fizice ºi producþia de masã,
trecând la asistarea deciziilor, s-a ajuns într-o zonã de interferenþã
dintre informaticã ºi biologie, la o industrie în care maºini fabricã
maºini, respectiv la reproducerea lor pe baza unor modele pãstrate
în spaþiul virtual (cloud). Aceastã nouã ramurã, numitã Industry
4.0, va avea un impact major în medicinã, energeticã, ca ºi în
petrecerea timpului liber prin apariþia realitãþii augumentate, la un
amestec între realitate ºi lumea virtualã. Implemetarea tehnologiilor
de acest tip este una rapidã ºi sincronã cu þãrile cele mai dezvoltate.

Paradoxurile apar în zonele fãrã o creºtere organicã, unde se ard
etape necesare în stabilirea unor prioritãþi obiective. Astfel, gãsim locuri unde lipsa apei curente, a serviciilor
sanitare ºi drumul neasfaltat coexistã cu telefonul de ultimã generaþie. Spaþii comerciale dotate cu cele mai
noi tehnologii, dincolo de care, la nici un kilometru distanþã, se trãieºte ca în Evul Mediu. Absentã de aici
este meritocraþia ºi pluralismul opþiunilor. Pentru cã distribuþia dezvoltãrii pe toate palierele sociale lipseºte.
Este o situaþie în care verbul „a avea”, ce guverneazã progresul material, se rãzbunã atât într-un mod rapace
ºi gregar, cât ºi subtil ºi ironic.

Margareta Sterian (1897-1992) remarcabilã pictoriþã, traducãtoare, prozatoare ºi poetã a avut o viaþã ce
a coincis cu secolul douãzeci. Fãcând parte din generaþia intelectualilor interbelici care l-au avut lider pe
Mircea Eliade, dar mai în vârstã cu câþiva ani decât acesta, artista a traversat cu o seninãtate solarã (formaþia
sa este de artist plastic) tot ce a putut oferi epoca parcursã, ce a fost generoasã la toate capitolele: atrocitãþi,
drame tragedii, împãcãri, renaºteri ºi bucurii. Rafinatã în toate cele trei domenii artistice în care s-a exprimat
(deºi astãzi este mai cunoscutã prin tablourile sale) a fãcut foarte puþine concesii. Fiecare apariþie, la intervale
lungi de timp, fie cu plasticã, traduceri, poezie sau prozã este bine dozatã, atât calitativ, cât ºi cantitativ.
Dealtfel, toatã opera ei dã mãsura unei lumi vãzutã cu prospeþime, dar ºi cu o finã urmã de amãrãciune. O
poetã autenticã, evitând formele tradiþionale ºi fãrã sã utilizeze un modernism excesiv, Margareta Sterian
reuºeºte sã ofere cititorului începuturi de rãspuns la întrebãri umane, fundamentale, într-o manierã sensibilã
ºi femininã, în sensul sondãrii emoþiei, conferind o valoare particularã liricii sale.

„Nici o iluzie nu mai este posibilã/ în ciuda frumuseþii zilei de toamnã/ a norilor falnici în asfinþit.../ Atât
de mult am crezut, am iubit/ sãrbãtoreasca alee ce se aºternea înaintea mea/ a lumii caldã îmbrãþiºare ce mi se
cuvenea/ .../ Am vrut sã dau ºi sã primesc, sã stãpânesc/ sã ard, sã ard ºi iatã: o rândunicã aºteaptã noaptea
ºi ultimul zbor...” (Nici o iluzie)

De o viaþã scurtã a avut parte Mariana Marin (1956-2003), poetã optzecistã cãreia parcã totul i-a fost
împotrivã. Fire nonconformistã, dar extrem de responsabilã ºi curajoasã, este cea care spune lucrurilor pe
nume într-o perioadã în care minciuna ºi falsitatea publicã deveniserã un alter-ego al societãþii. Lucru pentru
care va plãti atât prin incertitudinea slujbelor pe care le-a avut, dar ºi prin marginaliare. Apoi, în noua lume
eliberatã de regimul totalitatar îi este ºi mai greu sã vadã o restauraþie de eºalon secund mai agresivã ºi mai
lipsitã de scrupule decât cea anterioarã. Debuteazã alãturi de prietenii ºi colegii ei în cunoscutul Cenaclu de
Luni ºi devine una din vocile extrem de originale în cadrul generaþiei, distanþându-se de contemporani
printr-o continuã stare de tensiune ºi revoltã, dublatã de un patos al sinceritãþii pus sub semnul unei etici
lipsite de concesii. Poate cã nicio poetã din acei ani nu a fost atât de radicalã ºi percutantã, chiar dacã uneori
îºi camufla mesajul în aluzii culturale, aforisme ºi parabole.

„Ducem o viaþã dublã./ Aici poemul, visul brutal, lecþia despre verb/ rotativa lui mâine ºi ieri/ Dincolo de
fereastrã urechea destinului,/ sãpând liniºtitã, în toamna de câlþi./ Mai presus de orice/ existã acest echilibru
pântecos/ Ce nebunie, îþi spui prea târziu,/ sã supravieþuieºti articulând fericit nenorocirile altora!” (Elegie.
Ducem o viaþã dublã)

Ambele autoare au reuºit, traversând una un secol, alta nici jumãtate, sã îmbine conduita artisticã cu cea
moralã. Discret ºi elegant în cazul Margaretei Sterian, convulsiv ºi radical în cel al Marianei Marin. Esteticul
ºi verticalitatea s-au contopit în opera lor, devenitã o manifestare a demnitãþii ce a adãugat în plinã epocã
marcatã de revoluþii industriale ºi ideologice verbul „a iubi” la cele douã verbe mai sus amintite.

ªi, mai ales, au reuºit ca „a fi” sã nu fie surclasat de „a avea”. Fie ºi doar pentru asta ele meritã a fi
revizitate (nu doar) la început de primãvarã.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Gabriel Dragnea

Urmare a unui dezinteres aproape general, efect al
altor numeroase strategii de marketing, multe fapte,
evenimente ºi personalitãþi culturale sunt trimise la colþul
cu vechituri ale istoriei, înlocuite de cele mai multe ori
cu kitsch-uri îmbrãcate în glorie de moment sau cu
prostia fãcutã public în numele relaxãrii ºi
divertismentului facil. Existã evenimente culturale,
sociale ºi istorice care au adus cândva glorie acestor
locuri pline de românism, tradiþii, de idealuri neîngenuncheate ºi sacrificii consemnate.
Astãzi, ele zac prãfuite între file de cãrþi condamnate la mucegaiul uitãrii. Tãcerea lor este
tãcerea generaþiilor care nu ºtiu sã priveascã, sã asculte, sã (se) roage. Ceea ce urmeazã
este doar un exemplu de „aºa nu”, care ar merita trecut în registrul situaþiilor de urgenþã
ale societãþii noastre tot mai consumatoare de inutil. ªtiu cã este un exemplu mic ºi, cu
siguranþã sunt altele, mult mai importante ºi cu un impact mai mare asupra oamenilor de
azi, dar merg pe ideea conform cãreia „pic cu pic se face lacul”. Cred cã o carte cititã
lângã o altã carte cititã, ajutorul oferit cuiva dupã un zbor terminat brusc cu o aripã frântã,
o piesã de teatru povestitã celui de lângã noi, un pian în mijlocul naturii vii ºi un dans
imaginat pe holurile celui mai vechi muzeu sau clãdire a oraºului, o simplã mângâiere pe
obrazul plâns al unui copil, toate acestea sunt doar câteva fotografii ale unei existenþe
reuºite. Nimic din tot ce se întâmplã în viaþa noastrã nu completeazã în totalitate puzzle-
ul unei existenþe perfecte. Eu, sincer, nici nu mi-aº dori aºa ceva pentru cã, în primul rând
cred în rolul pe care îl au antonimiile în vieþile noastre pestriþe. Cred cã, într-o mare
mãsurã ne putem salva cromatica acestei vieþi în ceva mai echilibrat, mai viu, mai atent la
„lucrurile cu adevãrat importante”, vorba lui Alexandru Paleologu.

Aºadar, unul dintre bunii mei prieteni a fost plecat pentru câteva zile la Montpellier, în
interes de serviciu. Tot comentând ºi inventariind atracþiile turistice, activitãþile culturale
ale zonei mi-am amintit cu o deosebitã bucurie de un eveniment cultural de amploare care
a avut loc la Montpellier cu foarte mult timp în urmã. Despre acest moment am aflat de
la profesoara mea de limba ºi literatura românã din liceul anilor ’90.

Mai precis, acum 141 de ani, în ziua de 19 mai 1878, la un an distanþã de crucialul
moment al câºtigãrii cu arma în mânã a independenþei noastre ca stat ºi naþiune, poetul
Vasile Alecsandri, Romulus Scriban ºi încã un poet din Târgu Mureº participã la un
concurs literar organizat de „Societatea pentru Studiul Limbilor Romanice”. La acest
concurs literar, care a avut ca temã „Cântecul Latinitãþii”, juriul format din Frederic
Mistral, Charles de Tortolon (poeþi), Alfred de Quintana, Graziado Ascoli (filologi) ºi
românul Mihai Obedeanu îl declarã câºtigãtor pe Vasile Alecsandri pentru poezia „Cântecul
gintei latine”. Dintre toþi participanþii: italieni, francezi, spanioli, portughezi, sudamericani,
în general creatori vorbitori ai limbilor ºi dialectelor romanice, juriul a convenit sã-i ofere
lui Alecsandri cupa aferentã locului întâi ºi o fotografie cu dedicaþie. Realizatã din bronz
ºi având o înãlþime de 38 de cm, cupa are reprezentatã în basorelief legenda lui Romulus
ºi Remus, dar ºi o inscripþie în limba latinã: SURGE LUCE (Înalþã-te la luminã!).

Referitor la primirea extraordinarei veºti, poetul scria astfel: „Nu puþin m-am bucurat
de acest triumf, mai cu seamã cã el a contribuit a redeºtepta simpatiile confraþilor noºtri
latini pentru þara noastrã”. Nereuºind sã ajungã la festivitatea de premiere, unde se
strânseserã peste 60.000 de spectatori, Vasile Alecsandri a intrat, totuºi, în posesia
premiului sãu patru ani mai târziu, pe 12 mai 1882. Tot atunci îl cunoaºte personal pe
Frederic Mistral, chiar în reºedinþa de varã a acestuia din satul Maillane.

Atât de valoroase, atât de aproape de suflet i-au fost aceste obiecte, fapt pentru care ele au
fost pãstrate de autorul român pe masa lui de lucru de la Mirceºti pînã în ultima clipã a vieþii.

Anii au trecut, amintirile unor astfel de momente sunt tot mai ºterse, interesul de a le
scoate din praf este tot mai mic, la fel ca gradul de înþelegere a unor aspecte precum cine
suntem, de unde venim ºi încotro ne îndreptãm.

Poetul nu pãstreazã nimic pentru sine! Toate care rãmân în urma lui sunt repere spirituale,
hãrþi anti-rãtãcire, reþete pentru ieºirea din tãcere ºi amorþire. Trebuie doar sã ne îndreptãm
atenþia ºi respectul cãtre tot ce au lãsat marii poeþi ºi scriitori în urma lor, adevãrate comori
pentru „minte, inimã ºi literaturã”. Numai aºa ne vom putea înãlþa la luminã.

Poetul nu pãstreazã
nimic pentru sine!

AAAAATITUDINITITUDINITITUDINITITUDINITITUDINI

Devin supãrãtoare, insultãtoare chiar, noile automatisme în considerarea locului României în Europa de
azi – haos, ignorarea legii, corupþie – de parcã am fi ieºit din istorie. Se recurge frecvent la comparaþia cu
,,þãrile civilizate” pentru a se marca o iluzorie diferenþã care îi separã pe români de popoarele evoluate. Printr-
un alt truc, culpabilizator ºi acesta, se vrea fixarea unui complex al neputinþei: nu putem, dom’le, sã facem
nimic, nu suntem în stare de nimic! ªi urmeazã trimiteri la Albania, Bulgaria, la þãrile africane, toate
jignitoare pentru albanezi, bulgari, africani ºi, evident, pentru români. Încã ºi mai tulbure – pentru cã este în
afara logicii ºi, în plus, vexatoriu – mi se pare proiectul ,,România educatã” care induce ideea cã românii ºi
þara lor nu au ieºit in lumina civilizaþiei. La auzul unui astfel de concept lansat pentru România secolului
XXI, se sparie gândul, cum spunea un cronicar cu aproape patru secole în urmã. Nefericita formulare,
atenþie!, trimite la ravagiile fãcute de ideea superioritãþii de rasã sau de culturã.

Educaþia ºi cultura românilor? Grigore Ureche, în cronica scrisã în secolul al XVII-lea, în românã, nota
(sinteza îi aparþine lui G. Cãlinescu) cã ,,trãia într-o þarã creºtinã, cu întocmire de legi, feritã de bunul-plac al
voievodului, care trebuia sã-ºi tempereze trufia prin învãþãtura providenþialei istorii”. Cronica este scrisã pe
când Descartes publica Le discours de la Méthode, cam pe vremea când Luther traducea Biblia ºi când
umanistul român din Transilvania, Nicolaus Olahus, secretar al reginei Maria de Habsburg, întreþinea o
bogatã corespondenþã, în latinã, cu Erasmus de Rotterdam, autorul celebrului Elogiul nebuniei.

Este curios, periculos chiar, acest defetism exersat în anul preºedinþiei României la Consiliul Uniunii
Europene, al alegerilor pentru Parlamentul European ºi al alegerilor prezidenþiale. Merge poporul român înapoi
în istorie? Mi-a fost dat sã citesc în România, nu de mult ºi nu fãrã legãturã subteranã cu noul defetism, cã
suntem ,,un popor cu substanþã taratã”. Asistãm la o degradare a calitãþii actului politic, cu consecinþe nefaste
în planul comportamental social. Presa scrisã, mai ales, televiziunea îºi consacrã energiile ºtirilor senzaþionale
ºi recurg la ºtiri false. Fenomenul, pe care deocamdatã nu suntem dispuºi sã-l analizãm, este unul cel puþin
ciudat: mass-media a devenit purtãtoare de cuvânt a partidelor politice. S-a instalat o dominaþie mediaticã prin
politica editorialistã, devenitã tribunã socialã, ceea ce, în fond, nu ar fi rãu dacã ar fi respectate propriile reguli
profesionale. Îndepãrtarea de aceste reguli conduce la decredibilizare ºi, în cazurile cele mai nefericite, la
diabolizarea jurnalismului. Pãcatul vine de la dependenþa financiarã, de la goana dupã audienþã, de la profitul
social în interesul politicului. Concentrarea grupurilor de presã sub pretextul ºi efectul dependenþei financiare
are ca efect confuzia între libertate ºi dreptul cetãþeanului de a fi informat. Informaþia – altarul ºi raþiunea din
totdeauna ale presei – nu este o marfã, ci un bun colectiv datorat cititorilor.

Sã revenim la vremurile care ne apasã. Nu educarea României este problema noastrã. Nici un popor

european nu ar suporta sã i se vorbeascã despre þara lui în aceºti termeni. Problemele
noastre sunt aceleaºi ca ale tuturor europenilor ºi ele s-au nãscut din dezamãgirile provocate
de evoluþia – de fapt, de involuþia – proiectului Europei unite, construitã pe puterea
banului. Marile miºcãri de stradã din Franþa, ,,gilets jaunes”, aveau ºansa sã devinã
model pentru nemulþumiþii din alte state, dar recursul la violenþã le-a compromis mesajul,
politic îndreptãþit. Manifestanþii au cerut, iniþial, o politicã alternativã de protecþie socialã,
o detaºare de filozofia economicã ºi financiarã a Bruxelles-ului asaltatã – dacã nu controlatã
– de intervenþiile lobbiºtilor mondiali. Participarea ,,strãzii”, a societãþii civile, la corectarea
actului de guvernare este un concept politic pe care viitorul nu-l mai poate ignora. Dar
guvernarea trebuie sã rezulte din actul democratic al alegerilor. Dezbaterile pe aceastã
temã sunt frecvente în Occident; în România ideea este întreþinutã doar propagandistic.

Pentru mulþi români, ideea cã în Franþa existã sãraci este greu de acceptat. ªi, totuºi…
Francezii, ca ºi italienii cer renunþarea la politicile de austeritate care au distrus serviciile
publice, au delocalizat industria naþionalã ºi au degradat, în consecinþã, calitatea vieþii.
Veniturile de 2000 de euro pe lunã ale unui francez sau italian – la care un român nici nu
poate visa – nu le sunt de ajuns francezilor ºi italienilor sã treacã pragul sãrãciei. Puseurile
de xenofobie în þãrile dezvoltate vin ºi de la modificarea standardelor vieþii materiale.
Revoltaþii din Franþa reclamã impozitarea marilor averi, iar în aceasta ei includ
necesarmente corupþia. Le este greu sã accepte – sã ne oprim la un exemplu de
conservatorism interesat – de ce la reuniunea miniºtrilor de Justiþie Comisia Europeanã
a respins ,,lista neagrã” a statelor care ,,prezintã carenþe strategice” în privinþa spãlãrii
capitalurilor. Rãspunsul ar fi acesta: Comisia nu mai are nici instrumente, nici forþa, nici
interesul sã se lupte cu puternicul lobby instituþionalizat la Bruxelles.

În ce ne priveºte, atenþie la derapajele din sfera justiþiei sociale dacã vrem ca
euroscepticismul sã nu câºtige teren în România. Ca în Italia, ca în Franþa, ca în Polonia,
ca în Ungaria… Brexitul indicã dureros eºecul birocraþiei ºi lipsei de viziune istoricã
instalate la Bruxelles. Este timpul unei reforme care sã asigure statelor membre un
tratament egal, nediscriminatoriu, în Uniunea Europeanã.

Iar noi, românii, ca sã ne putem gãsi locul meritat în viitoarea construcþie, sã renunþãm
la aberaþia cã România trebuie educatã.

Defetism sau propagandã politicã?negru pe alb
George APOSTOIU
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Imagine din colecþia
Ion Ghergan, zis Beleagã

BOLINTIN -BOLINTIN -BOLINTIN -BOLINTIN -BOLINTIN -
I s t o r i e  î n  i m a g i n iI s t o r i e  î n  i m a g i n iI s t o r i e  î n  i m a g i n iI s t o r i e  î n  i m a g i n iI s t o r i e  î n  i m a g i n i

Bolintineanul Ion Ghergan, zis Beleagã (1912-1979;
aºezat pe scaun, al treilea din stânga), de meserie cojocar,
caporal de jandarmi în vremea satisfacerii serviciului
militar în Cadrilater, pe atunci teritoriu românesc, azi
aparþinând Bulgariei. Pe verso este scris: „1 aprilie 1937.
O am ca amintire cu locuitorii macidoneni din Cainargicu
Mic, judeþul Durostor”.

Conform recensãmântului din 2011, populaþia satului
Kainardja/Cainargi era de 691 locuitori: 99% bulgari ºi
1% turci.

Nicolae Dan
Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Zborul

pãsãrii

mãiestre

Într-o searã de ianuarie a
începutului de an 2019, am fost
într-o salã somptuoasã din
centrul Bucureºtilor, lângã
Cercul Militar Naþional, la
sãrbãtoarea unui artist al culorii,
Tudor Meiloiu, care ºi-a dãruit,
la cei 75 de ani ai lui, un zbor de
pãsãri mãiestre.

De neam, Tudor vine din
Mica Valahie, de la Leu, de lângã Craiova. Vã spun asta ca sã-i
înþelegeþi mai bine temperamentul sudic, solar.

Într-un comentariu mai vechi al meu pe care l-am inclus ºi
într-o carte, eu îl numeam pe Meiloiu „prietenul meu, Pãsãrarul”.
Pentru cã el asta este, un stãpân al lumii pãsãrilor care zboarã
între Rai ºi lumea noastrã.

Vãzând tablourile lui încã o datã, mi s-a pãrut cã de undeva,
Cineva mi-a trimis o carte poºtalã din Rai.

Sã ne înþelegem, nu din Paradis, spuneam atunci, mai demult,
cã nu de pãsãrile paradisului e vorba. Ci de mãiestrele din
mitologia dacilor vechi, acelea care, alãturi de caii cu aripi, sunt
singurele vehicule ce ne pot duce între cele douã lumi, cea cu dor
ºi cea fãrã dor.

Asta imagineazã Tudor Meiloiu. O trecere prin culoare, dominã
roºul cu toate nuanþele lui de semn al iubirii, îl însoþeºte galbenul
pal ca o acoladã a veºniciei, se topesc în orizont alburii ºi albastre
irizãri. Artistul e un fantast cu o blândeþe de înger, dar ºi cu o tuºã
hotãrâtã a creatorului de drumuri între lumile gândului nostru.

Eu n-am trãit în lumea plasticienilor. Dar în fiecare perioadã a
vieþii mele de gazetar azi bãtrân, cu o jumãtate de veac petrecutã
în lumea presei, am avut prieteni buni, fraþi aproape, din rândul
plasticienilor. M-a fascinat Sabin Bãlaºa, sfãtosul cu vorba rarã
ºi apãsatã de parcã n-ar fi fost oltean sadea, stãpânul unei lumi
albastre de cai, zei ºi zâne. Mi-a fost drag Sabin ªtefãnuþã,
ardeleanul uriaº ºi bun care mi-a ilustrat o carte de poeme despre
copilãrie, spunându-mi clar: Frate, eu desenez pentru fetele mele,
tu scrii pentru fetele tale ºi ne iese o carte! ªi ne-a ieºit. L-am
simþit alãturi pe încrâncenatul Victor Ciobanu, coleg cu mine la
„Scânteia tineretului”, alt ardelean, talentat ºi având un umor de
sudist. Am avut prieteni desenatori talentaþi din zona caricaturii:
pe Sorin Postolache, pe Pânzaru Pim, pe Ion Dogar Marinescu,
pe Cristi Mihãilescu.

Acum, mã simt bine în apartamentul luminos din Calea Viilor
unde doi artiºti ºi fraþi, Tudor ºi Sanda Meiloiu, mã primesc în
dragul inimii lor. Dar nu pentru asta, dar nu pentru legãtura prieteniei,
ci pentru încredinþarea cã, atât cât pot eu sã simt ca scriitor vibraþia
culorii ºi metafora picturii, Tudor Meiloiu este un important pictor
contemporan. Care are locul lui într-o tradiþie a picturii româneºti pe
care aº numi-o aceea a „fantasticului de tip brâncuºian”.

Asta este pãrerea mea, asta este depoziþia mea ºi o dau fãrã
nicio ezitare, pe propria rãspundere. Mã obsedeazã pãsãrile fratelui
meu Tudor Meiloiu. Le vãd rotind un drum între lumi, le vãd
pãzind ouã de aur, le vãd recompunând spirala istoriei acestui
neam capabil de iubire ºi de jertfã artisticã.

La mulþi ani, la multe tablouri, Pãsãrarule!

Mica Valahie, o poveste

fãrã somn

Motto: „Europa e un biet continent. Alutia (Oltenia) e o lume.”
(I.D. Sârbu)

La Târgul de carte din toamna lui 2018, fiica mea, Ioana,
etnolog de profesie, a gãsit la standul unei edituri din Brãila o
carte specialã pe care mi-a dãruit-o. Mãrturisesc, un asemenea
dar de carte nu mai primisem niciodatã. Volumul apãrut la Editura
Istros a Muzeului Brãilei „Carol I”, sub egida Centrului de Studii
Transilvania al Academiei Române, se cheamã Descrierea
Olteniei la 1723. Este o carte tipãritã cu adevãrat ca un tratat
academic, elegant, cu o ilustraþie de copertã de mare artã, pe
scurt, o bucurie totalã pentru orice bibliofil.

Autorul este Friedrich Schwantz von Springfels. Ediþia,
traducerea din germanã, studiul introductiv, notele ºi indicii îi
aparþin lui Mircea-Gheorghe Abrudan.

Eram dator sã scriu aceste nume care exprimã ºi explicã efortul
intelectual al unei echipe care ne-a dãruit o carte rarã.

De aici încolo intrãm în poveste.
În urmã cu peste patruzeci de ani, fiind eu tânãr gazetar, am

intrat cu sfialã în sediul Filialei Academiei Române din Craiova,
unde m-a primit academicianul Nicolãescu-Plopºor, figurã
emblematicã a istoriei ºi culturii Olteniei, mi-a acordat un interviu
ºi, printre altele, mi-a arãtat filele fotocopiate ale unui manuscris
despre inventarul satelor olteneºti, realizat în timpul ocupaþiei
austriece (1716-1739). Manuscrisul era în limba germanã, fãcea
parte din studiul realizat de maiorul Friedrich Schwantz, cel care
primise sarcina, din partea guvernatorului austriac, sã prezinte
autoritãþilor imperiale noua cucerire a coroanei habsburgice. Am
desluºit în fotografii numele unor sate pe care le bãtusem cu
piciorul, transcrise nemþeºte, evident, satele lumii mele olteneºti,
Bãlãciþa mea natalã, Gvardeniþa, Cleanovul, toate, toate aºezate
cuminþi în faþa ochiului de ocupant austriac, observaþii amãnunþite
(numãrul locuitorilor, numãrul fântânilor, bisericile, pãtulele de
grâu). Entuziast ºi naiv cum eram pe vremea aceea, am folosit
câteva informaþii într-un poem pe care, dupã mulþi ani, l-am
inclus în volumul de poezii Mica Valahie:

„De la Seaca de Pãdure la noi/ nu erau decât vreo douã sute de
ani/ c’est loin, c’est très loin/ mesdames et messieurs,/ spuse
ofiþerul de ulani/ adicã domnul Schwantz, austriacul/ din trupele
imperiale care veneau/ sã ne facã hãrþi, sã ne ia grâul/ sã ne înveþe
germana, franceza ºi tot ce ºtiau/ dar asta cei de la Bãlãciþa ori
Cleanov/ chiar dacã-i chema „ai lui Neamþu”/ habar n-aveau”...

Au trecut ani mulþi ºi iatã cã povestea mi s-a întors acasã în
aceastã carte fabuloasã. Scrisã de un om care, dincolo de pregãtirea
sa superioarã de matematician, de ofiþer ºcolit cu grijã într-o
mare armatã europeanã, era ºi un scriitor atent ºi sensibil la
obiceiurile locului, la informaþiile de geografie, de istorie, de
geopoliticã pe care le insereazã în studiu. Cartea conþine ºi hãrþi
minuþioase, e însoþitã de câteva CD-uri cu hãrþi reprezentate pe
secþiuni. Cei care au realizat-o în întregul ei au durat o operã
temeinicã.

Sãraca Valahie Micã, avea ea oare bogãþii care puteau sã tenteze
marele imperiu habsburg? Schwantz descrie conºtiincios
zãcãmintele de fier, de cupru, de sare. Apoi vorbeºte despre
grâu, porumb, turme de animale, prisãci de miere, râuri doldora
de peºte. Oltenia Cisalutanã, cum o numeau ei, avea Dunãre,
avea Piemontul Getic, munþi, câmpie, subpãmânt cu fier, cupru,

petrol. Dar ea, fãrã România ei mare alãturi, era ca un copil
pãrãsit într-o margine de veac ºi de istorie. Cu toate judeþele ei
vechi, Mehedinþii, Vâlcea, Jiul de Sus ºi de Jos, Romanaþi, Gorj.

Alutia, Þara Olteniei, mica mea Valahie, este o Românie in
nuce, a fost pusã aici, în Sud, în bãtaia vânturilor ºi a ocupaþiilor.
Romanii cei porniþi dupã sânge ºi aur, fraþii noºtri (oare?!?),
perºii, macedonenii, slavii, teutonii, turcii, austriecii, apoi iar
nemþii, apoi ruºii, acum nu se ºtie cine...

O placã turnantã a istoriei despre care preºedintele Academiei
Române, istoricul Ioan Aurel Pop, scrie în prefaþa cãrþii de faþã:
„Romaniile (Vlahiile), adicã þãrile romane devenite pe nesimþite
þãri româneºti, pe mãsurã ce latina universalã se transformã în
«latinã dunãreanã», adicã în limbã românã. În aceastã Oltenie,
cuprinsã de la 1200 în Þara Severinului (Terra de Zeurino), s-a
nãscut, din þãrile ei (numite ºi cnezate), un voievodat condus de
o dinastie formatã cel puþin din voievozii Litovoi I, Litovoi al II-
lea ºi Bãrbat”.

De aici au venit Basarabii, întemeietorii Valahiei Mari, de aici
a pornit ºi bãniºorul de Mehedinþi, apoi mare Ban al Craiovei,
Mihai cel Viteaz ºi Unificator, tot de aici a plecat Brâncoveanu
cel sfânt care ºi-a jertfit copiii ºi s-a jertfit el însuºi pe altarul
credinþei ºi al iubirii de neam.

Eu cred cã, din când în când, mãcar din gând în gând, trebuie
sã ne reamintim aceste lucruri. Nu pentru a da cale liberã trufiei,
ci pentru a ne cinsti pãmântul pe care cãlcãm.

ªi pe care îl vindem uneori, cu nepãsare ºi cu preþ derizoriu,
unor telali de aiurea.

Dar sã ne întoarcem la Descrierea Olteniei a domnului maior.
A fost atunci un veac de rãzboaie nesfârºite între puterile vremii,
dar ºi de pãci ticãloase care s-au fãcut pe spinarea celor mici ºi
slabi. Au fost Yalte ºi Malte, toatã istoria lumii e burduºitã de
trãdãri ºi compromisuri.

Când s-a semnat „înþelegerea” privitoare la Oltenia, curtea de
la Viena a pus la dispoziþia delegaþiei sale care participa la tratative
urmãtoarele „bunuri de mituit interlocutorii”: „6000 de
ducaþi, 12 ceasuri de buzunar ºi 8 bucãþi de postav roºiu,
verde ºi galben” pentru „a cumpãra bunãvoinþa ºi
încrederea dragomanilor turci ºi a celorlalte persoane
confidente de pe lângã plenipotenþiarii turci”. Doar
interpretul ambasadei olandeze (ãºtia au o vocaþie perenã,
n.n.!), Nicolae Theyls, „amicul sincer” al lui Ioan
Mavrocordat, care l-a sfãtuit pe domn sã cedeze Oltenia, a
primit de la austrieci – pentru serviciile sale în slujirea cauzei
recunoaºterii de drept a anexãrii celor cinci judeþe din
dreapta Oltului – pânã la sfârºitul tratativelor, un total de
1150 de ducaþi.

Nu ºtiu dacã mai am dreptul sã deplâng acest târg odios. Nu
ºtiu dacã, atunci când am citit ºi am scris mai departe despre
preþul Bucovinei mele, vândutã ºi ea cu fagi cu tot, cu oameni cu
tot, mai puteam sã plâng. Nu ºtiu dacã, atunci când am înþeles
târgul sovieto-german, pactul ucigaº Ribbentrop-Molotov, mai
aveam dreptul mãcar la o lacrimã.

Mecanismul e acelaºi. Funcþioneazã implacabil, indiferent de
veac, indiferent de combatanþi, de parteneri, de complici.

Atunci, în veacul al XVIII-lea, a fost vândutã Oltenia mea.
Acum, în veacul al XXI-lea, e vândutã cu totul România mea.

Eu v-am propus o carte ca pe un model existenþial. Aºa se zice,
nu?!?

Vã rog s-o citiþi, s-o adãugaþi la ceea ce s-ar putea chema în
istoria mondialã „Experimentul România”.

Acolo, undeva, e ºi Mica Valahie a mea. Ce preþ are? 6000 de
ducaþi, niºte postav în trei culori, niºte ceasuri de buzunar.

Dar citiþi cartea. E o poveste despre o lume adevãratã ºi
româneascã pânã-n prãsele.

Sã închei tot cu un citat din I.D. Sârbu, aºa cum am început:
„Austriecii, dupã 18 ani (scuze, au fost 23!) de fantastice eforturi
de a organiza Oltenia, au plecat disperaþi, înnebuniþi. Au fost
fericiþi când turcii ne-au primit înapoi”.

Fãrã sã bãnuiascã mãcar cã aceastã revenire face parte din ceea
ce mucenicul Vasile Pârvan numea „doctrina salvãrii româneºti”.
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Nu este chiar ca aceea din

lunã: visatã, a bunicilor – dar

sunt semne, mai mult sau mai

puþin vizibile, c-ar fi rude.

Cândva, casa aceasta din

Moldoveni, asupra cãreia s-

a oprit degetul rotitor al Liei,

avea pridvor de lemn, cu

stâlpi decupaþi din Coloana

Infinitului. Din pãcate, o

spoialã modernã a acoperit,

între timp, lemnul cu

cãrãmizi din BCA (ascultaþi

formulã… chimicã: beton

celular autoclavizat!). Nici acoperiºul nu este din ºiþã

sau þiglã roºcatã (marca Elefant!). O tablã ciudatã,

ondulatã, maronie, valuri-valuri („cât ai zice Lindab!”)

face concurenþã bastioanelor de pe Loara, de n-ar fi atât

de teºite, în comparaþie cu þuguiata noastrã cãciulã dacicã.

Ferestrele, însã, chiar par

desprinse din uºorul bunicii:

lemn curat! Geamuri protejate de

cercevele verticale din fier.

Înãuntru – odãi micuþe, dar

încãpãtoare, leite cu ale

bunicilor. Sobele, din teracotã

(masive, greoaie) înlocuiesc pe

cele vechi, din cãrãmidã. Vatra

trãdeazã, însã, fosta corlatã. Ca

ºi coºul larg, încãpãtor, capabil

sã-l cuprindã pe Moº Crãciun cu

sac cu tot. Tavane din lemn,

mâncate uºor de carii. Podele cam

putrezite de cine ºtie ce infiltraþii.

Abatere flagrantã de la plan: o

camera alipitã pe lateral, dând

casei forma de „L”; pare

construitã mai târziu, poate cu rol

de bucãtãrie de iarnã; pentru varã existã o covercã

încocleþatã din trei beþe ºi-un pom, în care spânzurã tot

felul de oale.

Dar ceea ce a bucurat-o pe Lia mai mult ºi mai mult sunt

curtea ºi grãdina. În curte se pãtrunde printr-o prelungã

boltã de viþã de vie, ca printr-un multiplicat arc de triumf

vegetal. Pomii din preajmã – meri, pruni, gutui, viºini,

corcoduºi – sunt plãieºi (cã tot ne aflãm la… moldoveni)

supraveghind locul ºi pãzind hotarul. La poalele lor, pânã

la treptele ce duc în casã, un popor de flori rupte din

curcubeu: de la ghiocei, viorele, tãmâioare, lalele, narcise,

crini, bujori – la nalbã mare, tufãnicã, trandafiri ºi

policandre de boule-de-neige, ridicând fruntea spre liberté-

fratenité-egalité cu arborii din preajmã. Un loc special

pentru muºcate (pergorii, la mine, la Perieþi) care te îmbatã

cu clorofila lor catifelatã, fãrã a mai vorbi de gingãºia

florilor-buchet ce ºi-au câºtigat dreptul de-a sta în bisericã,

la Iconostas, lângã icoana Mântuitorului ºi a Maicii Sale.

Alãturi, în continuarea casei ºi a bãtãturii, se întinde

grãdina – douã mii de metri patraþi: jumãtate loc arat, bun

de legume în stare sã asigure popota unei unitãþi militare

cu efectiv de rãzboi; cealaltã jumãtate, vie pe rod, cam

bãtrâioarã, totuºi, conform/contrar proverbului cu gãina

bãtrânã, dacã o storci bine, tot iese ceva zaibãr bun.

În loc sã intrãm în casã, sã ne tragem ºi noi sufletul, ca

oamenii veniþi de la drum; ba chiar sã ne ºi întindem pe-

o canapea (casa s-a vândut cu tot ce era în ea: mese,

scaune, oglinzi, dulapuri ºi dulãpioare, noptiere ºi niºte

paturi largi-studio, ca pe vremuri, pereþii cãptuºiþi cu

vechi tablouri de familie – muzeu în toatã regula!) Lia

ocheºte o sapã spânzuratã de gardul grãdinii, o înºfacã

imediat ºi se apucã sã croiascã în pãmântul arat niºte

ºãnþuleþe ca la vreo cinci-ºase metri lungime – cu o

voluptate ciudatã. Apoi, hopus-pocus! nu ºtiu prin ce

miracol, scoate din portbagajul maºinii niºte lãdiþe cu

rãsaduri, pe care le planteazã în ºanþurile proaspãt trasate.

Gãleata cu apã de alãturi ºi cana de tablã ruginitã parcã

fuseserã pregãtite anume pentru trebuºoara asta. Udã atent

fiecare rãsad la rãdãcinã, strânge pãmântul în jur

grãmejoarã, murmurând un cântec-descântec numai

pentru ele douã: Lia ºi planta, într-o suspectã

complicitate.

Zi lungã, primãvarã pe sfârºite. Apusese soarele, când

Lia a lãsat sapa din mânã, a încheiat cântecul, mângâind

ultima plãntuþã.

Mâncãm din traistã, pe o masa improvizatã între casã

ºi grãdinã, un spaþiu pe care l-am botezat terasã. Brânzã

olandezã, salam sãsesc, mãsline greceºti, roºii turceºti.

„La varã o sã ne ospãtãm cu roºii din grãdina noastrã” –

exclamã Lia, refuzând s-o bage în seamã pe dolofana

îmbujoratã adusã de la oraº. Bem ºi o sticlã de vin, „vinul

casei”, dãruit de fosta proprietãreasã, ca sã ºtim ce

bunãtate ne aºteaptã. (Eu am tras ºi-o þuicã, vreo douã

solgane, din aceea cu care ne rãsfaþã colegul Vasile Szolga

la întâlnirile lunare de la Catacombã).

Se lãsase o noapte adâncã ºi albastrã, ca într-o picturã

de Van Gogh. Ieºiserã toate stelele la apelul lunii, grupate

pe rudenii ºi constelaþii. Un mister blând învãluia locul

cu o vrajã ademenitoare, iar noi încã fãceam planuri pentru

cel puþin o sutã de ani de acum înainte, când cãþeluºa –

moºtenitã odatã cu casa; pe care noi am numit-o, nu fãrã

motiv, levevica – s-a ridicat de lângã picioarele noastre,

ne-a privit dojenitor („Gata, dragilor, v-am ascultat destul,

trebuie sã mai ºi dormim”) a dat leneº din coadã ºi s-a

îndreptat spre cuºca aflatã alãturi, la trei paºi.

„Sã mergem ºi noi la culcare”, conchide Lia. O urmez,

cu gândul la somptuoasele studiouri care ne aºteaptã. ªi

care abia acum, la contactul cu trupurile noastre obosite,

ºi-au dat arama pe faþã. Trosc! pleosc! pocnesc balamale,

pârâie arcuri, þâºnesc smocuri de iarbã de mare – ºi ne

pomenim lipiþi de podea. Bâjbâim în patru labe pânã

dãm de uºi, de ferestre, de care ne agãþãm disperaþi. Aprind

lumina – ºi rãmân cu întrerupãtorul în mânã. Dezastru.

Ne mutãm în altã camera: alt studio, acelaºi deznodãmânt.

Trei camere, trei studiouri – nici o ispravã. Pânã

dimineaþa, încocleþãm un soi de pat suprapus, alcãtuit

din somierele celor trei studiouri, una peste alta, cu

scânduri ajutãtoare ºi proptele din scaune fãrã spãtar.

…Dar mai dormi, dacã te mai lasã hoþul de soare, care

ºi-a trimis deja câteva raze în inspecþie, sã fotografieze

totul ºi sã ne dea în stamba Universului.

De la nevinovatele studiouri, care-ºi trãiserã traiul ºi-

ºi mâncaserã mãlaiul, s-a tras restul necazurilor. Lia a

luat casa la bani mãrunþi, a cercetat fiecare bucãþicã de

spaþiu, la centimetru, ciocãnind pereþii, scrijelind lemnul,

sãltând duºumeaua – ºi a ajuns la concluzia cã se impune

o intervenþie radicalã. Lemnul de la uºi ºi ferestre,

pardoseala, tavanele – mâncate de carii, umflate de apã –

pârâie, scârþâie, scheaunã la atingere ca lovite de o boalã

grea. Fileazã becurile, cad întrerupãtoarele, se zgâlþâie

prizele. Se clatinã ºi un perete.

Decizia: reparaþii capitale – în stare de urgenþã.

…ªi astfel începe odiseea. Magazine, târguri, depozite

– bãtute, strãbãtute, rãzbãtute; cercetate, înjurate,

acceptate – maximã necesitate.

Bãtãtura se umple treptat cu tot felul de materiale:

scândurã, binale, ciment, fier, sticlã – sute de kilograme,

tone. ªi meºteri – de toate soiurile ºi calibrele. Tâmplari,

zidari, sobari, instalatori, electricieni, mânuitori de

târnãcop cazma, lopatã – ºi mulþi bãgãtori de seamã. O

ºleahtã de specialiºti forfotind prin casã ºi prin curte,

strivind iarba, cãlcând florile, rupând arbuºtii – „Asta e,

doamnã! Aºa se întâmplã când vrei sã faci ceva ca

Ion Andreitã,

lumea!” – se împiedicã unii de alþi, rãcorindu-se cu bere

la doi litri ºi înjurãturi colorate.

Lia nu mai ºtie de capul ei, împãrþitã între grãdinã,

supravegherea „specialiºtilor” ºi alergãturile cu maºina

dupã materiale. Între timp, prinde viaþã un veritabil Turn

Babel – în care, desi se vorbeºte aceeaºi limbã, nimeni

nu-l ascultã pe celãlalt, nu-l aude, nu-l vede, nu-i pasã;

toþi striga, þipã, urlã; o gãlãgie asurzitoare, ca un vuiet

continuu ºi confuz, se instaleazã pe acest colt de lume-

„picior de rai”.

Aveam s-o þinem aºa toatã vara – ºi toamna cât

cuprinde.

Eram la câteva zile de la venirea în Moldoveni (înainte

de declanºarea marii acþiuni de reconstrucþie). Îmi luasem

un scaun ºi mã aºezasem afarã, la poartã, sã vãd lumea.

Lumea, cam scumpã la vedere, în acest colþ liniºtit. Cred

cã picoteam, când simþii cã cineva mã zgâlþâie de umãr.

„Ce faci, omule, nu rãspunzi la vorba bunã? Ai

adormit?”. O bãtrânicã, miratã, în faþa mea. Dau sã zic

ceva… „Lasã, lasã, am vãzut

eu cã te moleºise soarele”…

– dupã care continuã, cu o

vagã umbrã de zâmbet: …„ºi

mi-era sã nu cazi dupã

scaun”. Mã foiesc, dau iar sã

zic ceva… „Uite, þi-am adus

câteva ouã de la mine. Mã

gândeam cã aºa e la început

de casã nouã, n-ai de unele,

de altele… Dar nevasta unde

þi-e? Munceºte?”. N-am

timp sã rãspund, cã bãtrânica

adaugã, cu nãduf: „Asta e

soarta noastrã, a femeilor, sã

muncim ºi pentru bãrbaþi”.

Duc mâna la buzunar, sã mã

caut de bani. Ea pricepe

repede: „Fii serios, omule. Vi

le-am adus aºa, de la mine, gratis. Suntem vecini ºi aºa se

cade sã primim un vecin nou, cu câte ceva din ce avem ºi

noi” – ºi-mi întinde o legãturã cu zece ouã. „Altãdatã,

dacã o sã aveþi nevoie, vorbim”. ªi pleacã. ªi strig dupã

ea. „Ioana, Ioana mã cheamã – întoarce capul, ghicind

întrebarea. Uite, colo stau, pe stânga”…

…S-a împlinit anul de când tanti Ioana, coana Ioana,

ne aprovizioneazã cu ouã proaspete, bio, reciproc

avantajos.

Pe altã vecinã am cunoscut-o în altã împrejurare. Într-

o dimineaþã, vãd trecând prin faþa porþii noastre un cârd

de vreo 5-6 vaci, îndemnate din spate de o femeie cãlare

pe bicicletã. O bãtrânã. Mã frec la ochi; da, bãtrânã. Strig

dupã Lia, sã vinã sã vadã ºi ea spectacolul. „Aaa, n-o

cunoºti? Este tanti Florica. Se vede cã te scoli târziu.

Trece aproape în fiecare dimineaþã”.

Aºadar, tanti Florica (ºi ea coanã) îºi duce în fiecare

dimineaþã vacile la pãºune, cu bicicleta. E trecutã de 70

de ani, dar se þine pe biciclu ca o domniºoarã. ªi mai are

ºi o nuia lungã în mânã, cu care altoieºte câte o vãcuþã

mai leneºã la mers. Uneori, o înlocuieºte bãrbatu-su – 86

de ani. Fãrã bicicletã. Dar verde ca bradul. Mã vãzuse de

vreo douã ori prin curte, în baston. Dupã un timp – eu

fiind plecat la Bucureºti – a întrebat-o pe Lia: „Dar moºul

unde este, cã nu l-am mai vãzut?”. Eu, moºul – ºi el,

puºtiul. Bunã socotealã.

Tanti Florica ne aprovizioneazã cu brânzã ºi lapte –

bio. Reciproc avantajos, desigur. Iar Lia, de câte ori se

duce la Urziceni la cumpãrãturi, trece mai întâi pe la

tanti Ioana ºi tanti Florica ºi le întreabã dacã au nevoie

de ceva de la oraº. Sigur, totdeauna le aduce ºi unele

daruri: ceva fructe, o pâine, o foaie de plãcintã, un bidon

cu apã platã. (La Moldoveni, este o poveste/problemã

veche ºi grea cu apa; voi reveni asupra ei mai încolo).

…Dar sã ne întoarcem la bicicletã. La tanti Ioana. Am

constatat cã multe femei vârstnice de aici folosesc acest

mijloc de transport. Þãrãnci în vârstã de 50-60 ºi peste

60 de ani. Sã fie vorba de un fenomen specific comunei

Moldoveni?

La urma urmei, cine sunt aceºti moldoveni, pribegiþi

în imensitatea Câmpiei Eterne?

De neamul moldovenilor… din Bãrãganul ialomiþean
2. Casa din lunã
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CÃRÞILE  SUDULUI (XIV)

Povestea unui

om ºi a unei

lumi...

Trilogia Palimpseste regãsite
de Grigore Ilisei poartã pe pagina

de gardã a fiecãrui volum dedicaþia unificatoare „memoriei
pictorului Cãlin Alupi”. E vorba de cunoscutul artist, nãscut la
20 iulie 1906 la Vãncicãuþi, Basarabia ºi mort la 19 septembrie
1988 la Iaºi, fost student în Academia de Bellearte din capitala
Moldovei al pictorilor ªtefan Dimitrescu ºi Nicolae Tonitza.
Maestru al desenului în creion ºi cãrbune dar ºi al pastelului
inspirat de peisaje memorate de sufletul pictorului, Cãlin Alupi a
avut o viaþã plinã de încercãrile unui veac tulbure, pe care Grigore
Ilisei le-a aflat în timpul unor lungi conversaþii cu acest basarabean

dârz faþã de care a nutrit întotdeauna respect. De altfel în pinacoteca
familiei Ecarerina ºi Grigore Ilisei lucrãrile lui Cãlin Alupi se
aflã la loc de cinste, unele dintre acestea mãrturisind legãtura
sufleteascã robustã dintre maestru ºi mai tânãrul sãu admirator,
gazetar ºi scriitor cu o operã ce meritã a fi evocatã.

Nãscut la 20 noiembrie 1943 la Mãlini, satul natal al poetului
Nicolae Labiº, unde preotul Ilie Ilisei îi ajuta prin predicile sale
pe sãteni sã treacã peste suferinþele rãzboiului, Grigore a studiat
la liceul „Nicu Gane” din Fãlticeni, unde a avut – ca ºi tânãrul
Labiº de altminteri – dascãli din elita cãrturãreascã a vremii
precum V. G. Popa ºi Aurel George Stino. De altfel, peste ani, el
avea sã evoce splendida urbe în cãrþi scrise singur sau împreunã
cu Paul Miron, pe nedrept uitatul astãzi fondator al centrului
cultural românesc de la Freiburg, el însuºi coborâtor din cetatea
de suflet a Fãlticenilor.

Absolvent al Facultãþii de filologie a Universitãþii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaºi, Grigore Ilisei a lucrat începând cu anul 1966
la Studioul de Radio Iaºi pânã în 1983 când a fost nevoit sã
pãrãseascã instituþia ca urmare a dosarului de cadre, tânãrul gazetar
fiind considerat periculos datoritã originii sociale. Dupã o perioadã
petrecutã în redacþia revistei Convorbiri literare s-a întors – în
1990 – în fruntea Studioului regional de radio ºi – ulterior – al
celui de televiziune, înfiinþat sub autoritatea sa profesionalã.

Probabil cã aceste probe de existenþã l-au condus la apropierea
de ºi mai greu încercatul de soartã Cãlin Alupi pe care avea sã-l
transforme în personajul literar Camil Dunea.

Primul „volet” al tripticului epic apãrut la editura Junimea,
Pasaj de raþe sãlbatice, cuprinde povestea întoarcerii la Vãleni
(topos ce marcheazã realitãþile Iaºului) a tânãrului ofiþer
demobilizat din armata românã ce participase la întreaga
desfãºurare a rãzboiului din Rãsãrit.

Oraºul era în bunã parte distrus de înaintarea nãvalnicã a unei
armate ce avea sã mãrºãluiascã pânã în inima Europei „cu moartea
pre viaþã cãlcând”. În aceastã parafrazã a sacrificiului cristic se aflã
concentratã întreaga jertfã lumeascã a Basarabiei, pe care Camil
Dunea o trãise mai întâi în iunie 1940, la cedarea fãrã opoziþie a
pãrþii de peste Prut a þãrii ºi care se repetase patru ani mai târziu,
prefigurând un lung ºir de tragedii individuale ºi colective.

Neputând sã-ºi reia viaþa de artist la Vãleni (Academia de
Bellearte unde funcþiona ca tânãr cadru didactic fusese evacuatã)
ºi nereuºind sã-ºi recupereze nici mãcar ºevaletul ºi lucrãrile
încredinþate la plecarea pe front unui colonel în retragere,
pictorului nu-i rãmâne decât sã se scufunde în propria memorie,
îndreptându-ºi gândul spre baºtina basarabeanã, spre minunata
sa mamã Anghelina dar ºi cãtre anii primei sale tinereþi. Student
fiind al profesorilor ªtefan Dragomirescu ºi Nick Tãutu (nume
sub care pot fi identificaþi ªtefan Dimitrescu ºi Nicolae Tonitza)

deprindea nu doar tainele artei ci ºi pe cele ale existenþei. Între
colegii cu care avea sã picteze frescele de la schitul de pe Muntele
Sfânt se afla ºi Toni Burada, nimeni altul în viaþa de toate zilele
decât viitorul mare pictor Corneliu Baba. De altfel ºi schitul este de
fapt Schitul Durãu la care a trudit meºterul Tonitza cu discipolii sãi.

Ca urmare, Pasaj de raþe sãlbatice este un roman de formaþie,
un „bildungsroman” oarecum cifrat dar nu destul ca sã nu permitã
transparenþa.

Desele „escapade ale memoriei” conferã acestui roman un
dinamism faptic ce reconstituie un fragment de timp în care
speranþa se confruntã la tot pasul cu dezastrele istoriei.

Întâmplarea a fãcut sã citesc cartea în paralel cu (re)vederea
ultimului film al regizorului polonez Andrzej Wajda Powidoki
(Dupã imagine, 2016). Eroul acestei naraþiuni cinematografice
este tot un pictor, Wladislaw Strzeminski (1893-1952) unul din
marii avangardiºti polonezi ce se confruntã în ultimii ani ai vieþii
cu ororile realismului socialist. Din fericire el deþine ºtiinþa
„imaginii de dupã” (afterimage) remanentã ºi dupã dispariþia
imaginii originale de pe retinã.

Camil Dunea este ºi el un asfel de artist dotat cu o memorie
vizualã bogatã ºi care aidoma confratelui sãu polonez se va lovi
de aceleaºi metehne ale istoriei postbelice a Europei de Rãsãrit.
Metehne ce vor fi arãtate de Grigore Ilisei în a doua carte a
trilogiei, numitã chiar Între linii.

Pentru Camil timpul se aseamãnã unui ocean, supus marilor
forþe gravitaþionale. Fluxul este reprezentat de schimbãrile politice
intervenite dupã rãzboi, în care ideologia partidului unic se revarsã
necruþãtor asupra oamenilor. Nevoit sã ia parte la cursurile unei
ªcoli de Alfabetizare Politicã alãturi de „mai toatã intelighenþia
Vãlenilor de la Teatru, de la Filarmonicã, de la Academie...” pentru
a deprinde învãþãtura noului ev, Camil Dunea refuzã – din instinct
artistic dar ºi din necurmata sa demnitate – înregimentarea în
acest front scelerat. Salvarea îi vine din miºcarea de reflux a

aceleiaºi mãri a timpului, când se scufundã în amintirea vacanþelor
de cândva de la Moineºti în care cunoscuse alãturi de Draga, fiica
avocatului ªtefan clipe aproape celeste „pe când se întorceau
acasã de la câmp, cocoþaþi în carul cu fân, îngropaþi în ierburile
foºnitoare, adânc mirositoare, culcaþi pe burtã, mestecând în dinþi
fire dulci, ierboase ºi mãrturisindu-ºi unul altuia afinitãþile de
structurã, de zodie, cãtând mai mult înapoi decât înainte”.

Din pãcate, miracolul se va destrãma ºi fiecare va avea parte de
drumul sãu, în acei ani din preajma rãzboiului. Draga va urma
meseria tatãlui ºi-ºi va întemeia familia împreunã cu inginerul
Dinu Neagoe aflat ºi el în admiraþia fetei iar Camil se va cãsãtori
cu Elisabeta, care-i va dãrui o fiicã ce-i va moºteni harul ºi care
va lua la un moment dat drumul pribegiei.

Moartea pictorului se va produce parcã tocmai pentru a lãsa
odraslei locul de prim plan în cel de-al treilea volum al trilogiei,
Dincolo ºi dincoace de linii.

Draga Neagoe va afla întâmplãtor, de la televizor de dispariþia
prietenului bun de cândva ºi-i va cãuta mormântul în cimitirul
Vãlenilor. Oraºul nu se mai ascunde sub acest nume de împrumut
atâta vreme cât locul de veci este lângã acela al marelui povestitor
Ion Creangã. Acolo se vor afla de-a pururi „doi creatori cu satul
în suflet” cum frumos îi va numi autorul.

Dar undeva, în þinutul Hotinului mai existã un mormânt, cel al
mamei sale Anghelina.

Cândva, îndatã dupã rãzboi, ºtiind cã nu se va mai întoarce în
Basarabia, Camil îºi primejduise viaþa pentru a rupe de pe celãlalt
mal al Prutului o creangã de salcie. Misiunea pe care i-o
încredinþase fiicei sale din Franþa consta în ruperea unei alte
crengi de salcie de pe malul românesc pe care s-o ducã – de va fi
cu putinþã – la mormântul mamei. Pentru Antonia aceasta devine
o datorie sfântã, deºi nu-ºi vãzuse niciodatã bunica paternã.

În îngemãnarea simbolicã a celor douã vlãstare vegetale amintind

de sãrbãtoarea Floriilor, Grigore Ilisei þese o întreagã poveste a
celor douã þãri româneºti înstrãinate de o istorie crudã. Într-un
moment de fracturã în care lumea pare a-ºi pierde valori esenþiale,
împãrþindu-ºi rosturile „dincolo ºi dincoace de linii”, autorul
realizeazã prin „mlada de salcie” un veritabil poem al pãtimirii
româneºti iar rãceala de cavou a istoriei pe care o simþise mult
timp Camil Dunea avea sã disparã sub puterea acestui simbol.

Într-un moment în care se poate vorbi cu vizibilã îngrijorare
despre declinul personajului în proza (nu doar româneascã) de
azi, apariþia unui roman de talia celui oferit cititorilor de Grigore
Ilisei reprezintã un succes al recuperãrii eroului epic.

Camil Dunea face parte prin destinul sãu din istoria unui veac
în care au apãrut în literatura noastrã memorabile personaje precum
Apostol Bologa ori ªtefan Gheorghidiu – pentru a aminti doar
douã dintre acestea – ºi care s-au alãturat cât se poate de natural
marilor identitãþi umane ce au pendulat timp de un secol între
„monologul interior” ºi „fluxul conºtiinþei” operând – dupã
dramatica formulare a lui Salvatore Battaglia – «o incizie dureroasã
ºi disperatã în adâncurile psiche-ei fiecãruia pentru a ajunge la
„semnul contradicþiei”, acolo unde ruptura dintre om ºi civilizaþia
înconjurãtoare se manifestã într-un mod iremediabil ºi ireparabil»
(v. Mitologia personajului, ed. Univers, 1976, pag. 439).

Grigore Ilisei a izbutit prin eroul sãu fixarea unei personalitãþi
umane puternice dar ºi înfãþiºarea unui cadru istoric în care acesta
e nevoit sã trãiascã, înfruntând potrivnicii care-l transformã practic
într-un soi de „erou homeric” despre care amintitul profesor al
universitãþilor din Roma ºi Napoli socotea cã ar fi încã „un
fenomen al naturii ºi un element al destinului”.

Trecerea pictorului Cãlin Alupi în proiecþia literarã are loc într-
o logicã narativã perfectã. Personajul Camil Dunea poartã în sine
potenþialul vital al modelului, artistul cu basarabene rãdãcini pe
care istoria nefericitã al celui de-al douãzecilea veac scurs de la
ivirea pe lume a Mântuitorului încearcã sã le suprime, despãrþindu-
l de neamurile de peste Prut. El va supravieþui acestei traume
dureroase dupã cum va rezista ºi încercãrilor rãzboaielor mondiale
ºi dictaturilor ce-au stãpânit þara timp de decenii.

Stingându-se cu puþin timp înainte de aºteptata schimbare a
anului 1989, Cãlin Alupi a avut totuºi rara ºansã de a deveni un
personaj literar cu adevãrat memorabil. ªi chiar atunci când cel
de-al treilea volum al trilogiei îi pãstreazã doar simbolul, angrenajul
epic având-o în centrul sãu pe Antonia, fiica defunctului pictor,
el rãmâne o prezenþã vie ºi intens scrutãtoare într-un timp cãruia
din pãcate, nu îi mai aparþine. Este aceasta o însuºire posibilã a
„omului homeric” ce aparþine unui timp în care zeii s-au retras de
mult din gestiunea moralei, lãsându-i pe oameni sã acþioneze.

Ampla trilogie a lui Grigore Ilisei se alãturã acelor romane

(din pãcate destul de puþine) care pãstreazã în paginile lor chipul
românesc al Basarabiei. Mã gândesc la Veneticii de Ion Lazu ºi la
Strigoi fãrã þarã, romanul lui Mircea Daneliuc ºi el nãscut la
Hotin, în þinutul ivirii pe lume al lui Cãlin Alupi, eroul de fapt ºi
de drept al trilogiei Palimpseste regãsite în care Grigore Ilisei îºi
dovedeºte încã o datã harul sãu de povestitor, trãind acea voluptate
a naraþiunii în care nu uitã sã introducã în þesãtura unui epos bine
articulat redutabile elemente psihologice.

Format – cum am arãtat la începutul acestor rânduri – în
atmosfera culturalã a Fãlticenilor, el ºi-a luat se pare încã de la
debut drept modele literare doi scriitori legaþi de aceastã nobilã
cetate a literelor: Mihail Sadoveanu ºi Anton Holban. De la
povestirile din Nãvod pentru scumbii albastre, 1972 ºi
Reîntoarcerea verii, 1975 pânã la romanele Ceasul oprit, 1976,
Masa de biliard, 1983 ºi Octavia, 1986, el ºi-a urmat cu o
consecvenþã pilduitoare vocaþia de scriitor, dovedindu-ºi cu trilogia
de faþã însuºirile ce-l aºeazã în prima linie a prozei noastre de azi.
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Mihaela Aionesei (n. 6.12.1971, Paºcani) este absolventã a Colegiului „N.V. Karpen”, stabilitã în Târgu Secuiesc din 1982. A publicat poezii, articole în diverse reviste

literare: „Miºcarea literarã”, „Discobolul”, „Vatra”, „ExPonto”, „Vatra veche’’, „Pro Saeculum”, „Argeº”, „Luceafãrul’’, „Nord Literar”, „Armonii culturale”, „Conexiuni

net’’, Rotonda valahã”, „Conta”, „Conexiuni”, „New York”, „Observatorul de Toronto”, „Plumb”, „Atitudini”, „Boema”, „Agora”, „Atitudini”, „13 Plus”, „Fereastra”,

„Orient Expres”, „Sintagme literare”, „Oglinda literarã “, „Feed Back”, „Rãsunetul”, „Poezia”, „Scurt circuit oltean”, „Tãt Banatu-i Fruncea”, „Cuvântul liber”, „Lumina”

Pancevo-Serbia, „OltArt”, „Claviaturi”, „Caietele de la Araci”, „Caietele de la Þinteºti”, „Ritmuri Braºovene”, „Convorbiri literare”, „Actualitatea literarã”, „LitArt”, „Spaþii

culturale”, „Ardealul literar ºi artistic”, „Mesagerul de Covasna” etc. Este inclusã în 20 de volume colective ºi a publicat volumele de poezii proprii: Cerºetori de stele (2011);

Anotimp (i)legal-lumina (2013); Insomniile bufniþei (2014); Surâsul dintr-o lacrimã (2015); Cãmaºa de sare ( 2016); Anotimp sihastru (2016); Zodia palmelor tale (2016);

Insomniile bufniþei (antologie de autor, 2018); Sisifa (2018). Cãrþile ºi activitatea sa publicisticã au fost recompensate cu menþiuni ºi premii. Dintre premii: Premiul al II-lea la

Concursul Naþional „Neliniºtea mãrii”, Constanþa, 2012; Premiul Revistei „Vatra Veche” la Festivalul Naþional de Literaturã „Agatha Grigorescu Bacovia”, 2014; Laureatã

a Festivalul Internaþional de Poezie „Renata Verejanu”, 2014; Premiul I la Concursul „Vara visurilor mele”, 2015; Marele Premiu la Festivalul-concurs de poezie religioasã

„Credo”, Lãpuºna, 2015, pentru volumul Surâsul dintr-o lacrimã; Premiul de onoare al Festivalului-concurs de poezie religioasã „Credo”, Lãpuºna, 2016, pentru volumul

Cãmaºa de sare; Trofeul „Cerurile Oltului” pentru volumul Insomniile bufniþei, la Salonul Naþional de Literaturã ºi artã „Rotonda Plopilor Aprinºi”, 2018; Premiul „Mircea

Micu”, Festivalul Internaþional „Titel Constantinescu”, pentru manuscrisul Sisifa, 2018; Premiul special „Ion Vatamanu”, Festivalul Internaþional de creaþie literarã „Vis de

toamnã”, 2018, organizat de Societatea Culturalã „Apollon”. Deºi minionã, Mihaela Aionesei are multã forþã ºi determinare, în tot ce face: acþiuni culturale de sprijinire a

valorilor naþionale, articole, poezii cu o puternicã vibraþie civicã. Versurile sale au o robusteþe austerã camuflând un suflet ultragiat. Poeta revigoreazã discret sau mai apãsat

spiritul de apartenenþã la þarã ºi neam prin diverse aspecte specifice în creaþii de intensã ardere dar ºi de înþelegere a esenþei lucrurilor, traversate de un fior existenþialist

specific timpului nostru. (Victoria Milescu)

Mihaela
Aionesei

Pridvorul cu lacrimi

În partea asta ruptã de lume

e altfel îmi spun. De-o parte case ochioase cu irizaþii albastre

de cealaltã colibe înghesuite în pântecul unui timp

scorojit de amânãri. Pe la ferestre

muºcate zâmbind îmi amintesc de mama

ºi de parfumul ei nemaiîntâlnit.

Toate mamele au miros dumnezeiesc

de lacrimi ºi rai

de lut ºi cireºi înfloriþi

în crãpãturile din palmele bãrbaþilor care le-au iubit.

Pe uliþã latrã pustiul ºi un câine.

Oamenii sunt ca un buchet de margarete

agãþat la zãvorul unor uºi închise –

rari dar buni de bãtut ca icoanele în cui.

Nu se plâng. N-au cui. N-au cum...

Le-au secat fântânile de când

li s-au rãtãcit copiii prin lume

pentru o bucatã de pâine amarã

ca un ceai de pelin bãut

cu înghiþituri mici mici...

Cerul creºte direct din ochii bufniþei

sub care morþii se odihnesc.

La adãpostul ierburilor ofteazã o flacãrã.

Aceeaºi de ieri de azi ºi de mâine...

Prin ea se rostogolesc inimi

când pe o parte când pe alta.

Note de toamnã

Tristeþea din lume se adunã în frunze.

A mea agonizeazã în braþele acestei toamne hapsâne

ca o libelulã cãzutã prea devreme în cerul ca sticla.

Sunt ulii deasupra mea. imenºi, vicleni,

gata sã-mi smulgã limba

ºi straiul ce-l port din strãbuni. Pe prispa din suflet

încremenitã într-o doinã îmi face semne duioase bunica.

Mama toarce lacrimi sub gutui. Tata-i dus sã învârtã

pietrele în râu. Iarã eu mã dau de ceasul morþii

îngropând bãnuþii sorþii în cuvinte-necuvinte.

*

Milã mi-i de biata talpã scrijelitã ca o vitã

Milã mi-i de plânsul ierbii ce-a în durat în van ocãri

ºi-a rãbdat sã vadã în þeava puºtii sângele îngenuncheat.

Milã mi-i de codrul verde jefuit de atâtea ori de se vãd

cum plâng puieþii rãmaºi orfani cu trupul gol.

Milã mi-i de vietãþile rãtãcite prin ruine

fãrã sã-ºi mai poatã ascunde somnul plânsul

pe colinele strãbune unde sapã întruna

nemiloase gheare de smintiri strãine

retezând din rãdãcinã sfânta noastrã doinã

sfântul nostru grai adunat ciorchine

dincolo de rai.

Milã mi-i de pãsãri ape

dar mai milã mi-i de oameni

c-au orbit ºi au uitat când o Þarã

Tu le-ai dat!

*

Ce arome! Ce culoare pe coline!

Au plecat la vânãtoare ºi pictorii ºi poeþii

sã prindã în pana lor zvârcolirile flãmânde

ale toamnei...Prea sfioasã. Stã lungitã lângã apã

cu-o sprânceanã ridicatã ºi privind în zarea mare

munþii-i spalã sus pe creastã

unde-ºi face cerul cuib zãmislind la foc de stele

ºi din þâþa lunii stearpã dulce dor de neam

de tine...Domnul meu cu cofe pline,

lasã-n lume sã mai curgã mierea

ca prin satele strãbune sã rãsune

sã rãsune herghelia de luminã.

Golgotã prãbuºindu-se în sine

Nu ºtii cu e sã pictezi fluturi pe o inimã

de broascã þestoasã. Sã baþi drumuri

prin deºert sã aduni curcubee

solare cu o desagã spartã în spinare.

Sã deºiri amurgurile cu dinþii

sã spargi oase de stele în noapte,

de ochii lumii dimineaþa sã-þi pui

o broboadã pe faþã

sã umbli încãtuºatã în femeia

cea mai anostã

cea mai anonimã

sufletul sã-þi fie o lungã salã de tron

sã þii rãsãritul agãþat într-un tablou

din care lumina ºi întunericul coboarã –

doi cãlãi þinându-se de mânã,

sã pictezi ºi sã nu ºtie nimeni absolut nimeni

cã dincolo de culori viaþa ta e o

Golgotã prãbuºindu-se în sine.

Somnul florii de crin

Dupã 40 de ani viaþa se simte

ca un ropot de ploaie.

Secundele bat ca niºte ciocane în timpane,

gândurile se chircesc de spaimã.

Oasele sunt cuib pentru rugina

din ce în ce mai apãsãtoare

din ce în ce mai deasã,

ochii – labirinturi nedezlegate

în care iubirile vin ºi pleacã.

Inima – un cântec de pasãre blândã

aleargã dintr-un gutui în altul

sã alunge rãcnetul din furtunã.

Mai la deal spre înserãri,

mama slobozeºte rugãciuni

din cui eu rãmân a nimãnui.

Dupã 40 de ani timpul –

un mers înapoi pe ape

hoinãreºte prin trup

la fel de banal

ca frunzele scãpate

toamna pe strãzi –

un ºuierat de stele

de lunã

de moarte

insomnii

împotriviri nefireºti,

pânã te laºi jefuit

ºi în lacrima ta

nu mai încape decât

somnul florii de crin.

Aº fi putut

Aº fi putut sã-þi fiu cel din urmã pãcat

te-aº fi lãsat sã aluneci pe pielea mea

ca un copil pe un tobogan.

Cuprins de setea întrebãrilor

ai fi cãutat rãspunsuri.

În trupul meu fiecare celulã s-ar fi dat de gol

Rostind ºoptit de o mie ºi una ori

Numele tãu.

Aº fi putut sã tac

pânã aº fi destrãmat

într-o lacrimã

ºi miezul zilei

ºi miezul nopþii.

fãrã îndoialã m-aº fi putut pierde

în tremurul mâinii în privirea desculþã

ca într-un lung metraj aº fi savurat

secvenþã dupã secvenþã,

dacã n-ar trebui sã privesc întâmplarea asta

ca pe o expoziþie de culori

în care tu eºti un tablou de Picasso

pe care nici mãcar nu-l pot atinge.

Moartea în trup se aºazã tandrã

Se-nsereazã în tâmpla toamnei mele

cai hrãniþi cu vise pasc la porþi închise

gânduri rebele se izbesc de un ciot de lunã

galbenã ºi tristã ca inima prãbuºitã-n tinda

nopþii grea de tine ºi de rodul

dragostei ascunse.

Un roi de fluturi trece clãtinându-mi umbra

un car cu stele îmi poartã vina

de a fi iubit pânã cerul a rãmas neîncãpãtor –

o gutuie pe masa lui Dumnezeu

ce-ºi rostogoleºte parfumul prin odaia

cu duminicile închise într-o colivie.

Se-nsereazã în flacãra din lumânarea mea

prin ea cresc munþi cãrunþi rãnindu-mã.

Mâinile mele în mâinile tale nu mai au loc

frunzele nu mai pot ocoli pãmântul

nici lacrimile sã înghitã Prutul.

Se-nsereazã...se-nsereazã...

moartea în trup se aºazã tandrã.

La capãtul fiecãrei dimineþi

O lacrimã abia respirã

lângã focurile stinse

pânã noaptea târziu

visul desprins de realitate

fuge cu tãlpile goale

pe dealul dintre vii.

Acolo se ascund ca iepurii

frigul frica nesomnul

dorul împleteºte coroniþe

din flori nemuritoare

pentru înmormântarea din zori

când alerg prin pumnul de þãrânã

încã vie.

Mirare

M-au luat unii ºi m-au dus în piaþa mare

sã mã dezbrace în faþa lumii

ºi sã îmi dea foc pe motiv

cã îl ador pe Dumnezeu

ce mare mirare a trecut prin capul lor

de i-a fãcut sã scape chibriturile pe jos

când au vãzut cum stau ghemuite

flãcãrile iadului la mine în piept

ºi pe tine cãrând cãrbuni cu roaba.
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TRIPTIC POETIC FEMININ
într-o alcãtuire de Alexandru Cazacu

Flavia ADAM Daniela MICU Tatiana DABIJA

FEREASTRÃ DE MIERE

Încã vie în aceastã noapte de mai.

Urmãresc de pe margine trenul marfar,

moneda cãzutã pe ºinã, umbra ei platã

ademenind o razã de lunã.

Undeva, în lume, totul se schimbã:

rãzboaiele, aerul, cerul, cuvintele de acum.

Undeva, în lume, cineva poartã hainele mele.

Undeva, în lume, mierea unor braþe strãine

þi se prelinge pe gât.

JACK DANIEL’S

Câte ºi mai câte vor trece prin

faþa ochilor mei: o mie de fulgi, o mie de

foºnete. O mie de pahare de

Jack Daniel’s. Nopþi în care luna nu

va putea fi vãzutã de-aproape. Râuri,

stele rãsucite în aer. O mie

de clipe precum aceasta de-acum, când

o pasãre lumineazã cu zborul ei

roºu-ncãperea.

FRAGMENT ALTFEL

De pildã, pe-o plajã-n Sardinia,

cu pãrul ieºind de sub pãlãria de paie.

Sã simt Mediterana-mprejur

cum creºte cu fiecare secundã,

cum se aruncã

în pântecul galben al nopþii.

Regele ºi regina, caii, nebunii,

cum urcã la cer pâlcuri, pâlcuri,

pe iarba de aur a lunii.

Cineva sau ceva, crestând liniºtea cu rãbdare.

Zgomotul mãrii, al beznei,

eu, cu mâinile ca niºte cleºti de inox,

mângâind aerul cu tandreþe,

cu dragostea unei mame ce ºtie cã în curând

copiii ei vor rãmâne singuri pe lume.

CREDIBIL

Fiindcã niciodatã nu am înþeles pe deplin

mecanismul singurãtãþii,

fiindcã un ceai cu lãmâie ºi miere

mã aduce periculos de aproape de tine,

fiindcã moartea e mult mai lungã decât ne închipuim

acum, când împãrþim o felie de pepene

ºi furnicile se adunã cu zecile

sã devoreze picãtura de suc,

fiindcã tot ce ºtim despre noi e teiul ãsta imens

sub care creºte iarbã înaltã, atât de înaltã încât

dacã ne ghemuim o secundã, ne facem una cu ea,

fiindcã singurul mod în care-þi pot spune „mi-e dor”

sunt cuvintele, nenorocitele de cuvinte pe care

m-am strãduit sã le-aºez cât de cât ordonat,

ca sã parã credibile.

JURNAL

4
Niciodatã nu e liniºte

În adânc

hiena simþurilor

latrã ºi muºcã

zãbrelele cuºtii

în care a fost închisã

Ce straniu sentiment

sã simþi trecutul

cum te revendicã –

o lamã ce-þi deseneazã linii

pe pielea asprã a inimii.

5
Nici dacã taci

cuvintele nu se fac duse

rãmân agãþate ca ornamentele

într-un brad de Crãciun

abandonate

zornãie sinistru

alteori se ascund

coborând

într-o carne putredã

de atâta timp.

6
Ochii aceia ºi apoi mâinile

un aer rarefiat

ºi cãldura

coborând din tãlpi

pânã în creºtet

un botez al simþurilor

când botniþã au sunetele

ºi cristelniþã

trupul te ascunde.

7
Contururi vagi

vibreazã –

Zâmbesc

strãinul din faþa mea

gândeºte cã îl gãsesc agreabil

nu intuieºte adulmecarea

ce îl face transparent ca o meduzã

ºi mi-l apropie.

SEPTEMBRIE

Lumina se deschide-n casã

ªi frunza de pe ramuri zace 

În jocul minþilor lemnoase 

Tãcerea pare-a fi sãracã.

ªi ca o humã neguri rare

Epoca plãmãdesc în toamnã

C-un gest târziu se învârte-n ramã

Peisajul inimilor noastre.

Albastrul crunt din ceruri pare –

Ales pentru a-ºi schimba membrana,

În preajma focului sãlbatic 

Tãrâmu-i þintuit ca rana.

Suna prin crengi c-un freamãt lung

Septembrie pierdut în zare

Prin negura rãcelii vechi

Cu bucuria ce tresare.

ªi zguduind – catifelata-i umbrã

Într-un iatac pustiu strãbate

ªi larg rãsunã în prag de noapte

C-un vântuleþ de marochin

Septembrie...

PARADOX

Stau amurguri seara plãcut

Prizonierul lor – sunt eu,

Ruºinea din ochiul gândului tãcut

Singurãtatea o înþelege mai greu.

ªi candelabre fotografii dubleazã,

Rulând imagini de flaºnetã ca un film

ªi fluºturatic visele triºeazã

Când în ore libere nu scriu.

Nuanþe alunecau enorm

Schimbându-ºi forma în culori sãlbatic

ªi-organic plânsul pare static –

Ca o picturã virtual schiþatã...

…NIMIC MAI MULT

Iubirea mea din lut plãmãditã 

Clãditã-i în suflet cu-n strop de ispitã,

Tresare luna la fereastrã smintitã 

De parcã ar fi al gerului sãrut.

În noaptea asta toate par deºarte –

Din focul inimii rãsare-un gol

ªi parcã simt cã în tãcere mor,

ªi-un demon mã bârfeºte pe la spate.

În noaptea asta toate sunt ecou

Din armonia clipelor trãdate,

Am obosit în viaþã sã fac loc

Pãrerilor de rãu întârziate.

În noaptea asta de-aº putea sã plec

Din calea sentimentelor visate,

M-aº biciui cu dorurile toate

Ca sã nu pot uita nimic.
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CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (XVI)

Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

„Theodoru, unul dintre cei mai

prolifici autori postbelici, încearcã

sã acopere în cãrþile sale aproape

toate compartimentele istoriei naþionale, selectând

episoade semnificative, privite din perspectivã realistã,

într-o prozã-document. Naratorul beneficiazã ºi de

experienþa unui om de aventurã, pilot profesionist ºi

marinar de ocazie, multe peripeþii trecând din viaþã în

cãrþi, mai ales în culegerile de reportaje Noi, „Mircea”

ºi Atlanticul (1978), cu „Hai Hui 2" spre sud (1980),

Din nou spre sud (1982) º.a. (…) Are predilecþie pentru

cãrþi de mari dimensiuni, grandilocvente, cu întâmplãri

moralizatoare, izbutind sã nu ocoleascã niciun spaþiu

pentru desfãºurarea acþiunii (terestru, aerian, marin) ºi

punând mereu accent pe mesajul ideologic. (…)

Personajul sãu preferat pare a fi Mihai Viteazul, model

eroic, acoperind, ca figurã exemplarã, cãrþile sale cele

mai importante: Brazdã ºi paloº ºi Vulturul (I-IV, 1971-

1974; Premiul „Ion Creangã” al Academiei R.S.R.).

Preconizeazã, de altfel, o „sintezã a veacurilor”, intitulatã

Gesta Valachorum, care ar fi cuprins, pe lângã cele douã

romane, ºi Strãmoºii (1967), Cãlãreþul roºu (1976),

Corsarul (1984), Vitejii (I-II, 1968), Cronicã eroicã

(1877-1978) (1977) ºi Biografie de rãzboi (I-IV, 1980-

1987)… Literatura aceasta, repetitivã în fond, cu

voievozi, muschetari balcanici, piraþi, spioni sau ostaºi

invincibili, întinzându-se cronologic de la Decebal pânã

la Gh. Gheorghiu-Dej, se adreseazã mai ales tinerilor.”

Am reprodus acest lung citat din Dicþionarul general

al literaturii române, apãrut sub egida Academiei

Române (Editura Univers Enciclopedic, 2007), nu atât

pentru a sublinia acribia în lectura operei unui scriitor

cât mai degrabã pentru a evidenþia o anume uºurinþã cu

care se poate pune sub o etichetã o creaþie artisticã nu

doar de mare întindere, ci ºi de adânci ºi semnificative

mesaje la scara întregii noastre literaturi ºi nu numai a

celei contemporane. Fatalmente, bibliografia datã la

sfârºitul articolului din care am citat se opreºte la anul

1992 ºi ne apare – în cazul special al acestui scriitor,

unul dintre cei mai prolifici – din capul locului depãºitã.

Depãºitã, întrucât dl. Radu Theodoru, aflat în plinã forþã

creatoare ºi la cei 95 de ani pe care i-a împlinit nu demult,

a mai dat la ivealã, de atunci ºi pânã azi numeroase alte

titluri – atât în ce priveºte beletristica propriu-zisã, cât ºi

o serie de cãrþi pe care autorul însuºi, la finalul celei mai

recente apariþii editoriale (Europa în colimator, Editura

Paco, Bucureºti, 2019) o circumscriere aºa-zisei

„Literaturi politice”: România ca o pradã (1999),

Nazismul sionist (1997), Hungarismul astãzi (1996),

Urmaºii lui Atilla (1999), Învierea lui Iuda (2000),

Mareºalul (2001).

Înainte de a face unele consideraþii pe marginea

volumului Europa în colimator (lansat de curând, cu

mult succes, la Clubul „Mihai Eminescu” al Sectorului

2 din Capitalã), se cuvine a spune câte ceva ce istoriile

literare ºi dicþionarele recente n-au reuºit însã sã cuprindã

despre dl. Radu Theodoru, în viaþa civilã general de

Flotilã aerianã (r), aviator, veteran de rãzboi, stabilit de

peste patru decenii la Comana (jud. Giurgiu), unde a

contribuit esenþial la amenajarea unui mausoleu al eroilor

români, situat în incinta mânãstirii, sprijinit fiind de cãtre

stareþul mânãstirii, arhimandritul dr. Mihail Muscariu.

Anual, dl. Radu Theodoru le prilejuieºte localnicilor ºi

peregrinilor prin aceastã parte de þarã o reconstituire a

paginilor de eroism ale soldaþilor români prin „Ziua

Armatei”, la care invitã mari personalitãþi din domeniul

militar, specialiºti în istorie, ziariºti, pentru a-ºi da

concursul (prin comunicãri ºtiinþifice, simpozioane,

evocãri) la realizarea unei sãrbãtori pilduitoare pentru

multã lume, dar mai ales pentru tineretul care trebuie sã

cunoascã istoria naþionalã nu numai din manualele

ºcolare ºi eventualele lecturi întâmplãtoare.

Din „piscul” vârstei sale (ºi mai ales în urma

experienþelor de o viaþã pe cât de aventuroasã tot pe atât

de interesantã ºi de plinã de învãþãminte), dl. Radu

Theodoru se adreseazã noilor generaþii cu credinþa cã

acestea vor putea (vor trebui!) sã ducã mai departe

tradiþia înaintaºilor. Manifestãrile cuprinse în programul

amintitei „Zile” sunt veritabile lecþii de istorie ºi de

patriotism – sentiment ce trebuie sãdit ºi în inimile ºi

sufletele tineretului de azi. Cu atât mai mult cu cât

condiþiile social-politice sunt cu totul altele decât în

urmã cu câteva decenii.

Europa în colimator, tom masiv (peste 500 pagini),

dã seamã, în alt plan, cel al scriitorului-comentator, de

simþul civic ºi de poziþia d-lui Radu Theodoru faþã de

schimbãrile petrecute la nivel global, universal în

deceniile care s-au scurs de la rãzboi încoace. ªi nu

numai, întrucât autorul aruncã antene ºi mai departe, în

timp, pânã la prima conflagraþie mondialã, trecând în

revistã fapte ºi evenimente, atitudini ºi luãri de poziþie

ale unor personalitãþi politice faþã de anume momente

istorice, urmãrind ecourile din presã, din varii studii,

din cuvântãri etc. – toate conducând la ideea existenþei

unor forþe financiare care pun la cale zdruncinarea ordinii

mondiale ºi stãpânirea lumii, indiferent prin ce mijloace

se poate atinge acest scop.

Pledând pentru „dreptul de a ºti adevãrul”, cum îºi

motiveazã noul demers editorial într-o „motivaþie”,

autorul noteazã, între altele: „Având ºansa unei

informaþii complexe care a penetrat haosul premeditat

al dezinformãrii ºi intoxicãrii, întreþinut deliberat de

România dupã memorabila loviturã de stat planificatã ºi

declanºatã de serviciile speciale strãine cu ajutor intern,

autorul o pune la îndemâna tuturor celor interesaþi,

orânduind-o în complexul regional, continental ºi

mondial de interese care a transformat România într-un

stat þintã, într-un obiectiv principal al noii croitorii

politico-economice, botezatã Noua Ordine Mondialã.

Cartea de faþã este conceputã ca o armã necesarã în lupta

de supravieþuire a naþiunii, în bãtãlia complexã de

salvare a intereselor naþionale exprimate plenar de statul

suveran, independent ºi unitar, obiectivul principal al

ofensivei devastatoare declanºatã de forþele iudeo-

financiare superstatale în vederea cuceririi planetei; a

surpãrii creºtinismului, a bastardizãrii populaþiilor, a

dispersãrii etniilor ºi a transformãrii indivizilor în numere

dintr-o serie monitorizatã pânã la absenþa de sine.

Experienþa tragicã a românilor în deceniul postdecembrist

Radu Theodoru, între literaturã, simþ civic
ºi patriotism onest

impune cu imperativul unui act de supravieþuire ºi

conºtientizare dramaticã a situaþiei limitã, nevoia de

ADEVÃRURI. O parte din aceste ADEVÃRURI îmi fac

datoria de conºtiinþã de a le înscrie în aceste pagini ca

pe un nou ºi grav semnal de alarmã, urmãtor celor date în

România ca o pradã, Nazismul sionist ºi Urmaºii lui

Attila.”

Ar fi foarte greu, dacã nu cumva chiar imposibil, sã

încercãm a situa noul volum al d-lui Radu Theodoru

într-un anume gen de scriere. Ar fi, pânã la urmã, ºi inutil

câtã vreme cartea însumeazã genuri, stiluri, maniere,

modalitãþi de scriere alternante, ce te duc cu gândul,

întâi ºi-ntâi la eseu, dar ºi la cronicã sau analizã

geopoliticã ºi istoricã – toate contribuind, într-un fel

sau altul ºi de la paginã la paginã la conturarea unui

ansamblu de informaþii ºi de comentarii polivalente. Dl.

Radu Theodoru precizeazã în mai multe locuri din carte

cã nu este un analist, cu atât mai puþin un politician sau

diplomat, însã felul în care procedeazã ni-l recomandã

ca pe un intelectual cu viziuni largi ºi cu lecturi pe

mãsurã. Niciuna din informaþiile aduse în discuþie nu

rãmâne în afara unui context (social, istoric, cultural,

economic), un context ce se constituie, aproape de la

sine, în argument incontestabil al unei idei. ªi din idee

în idee cartea se construieºte parcã singurã ºi se citeºte

ca un roman în care sunt prezente dramele, rãsturnãrile

istorice, evenimentele timpului, dar mai ales – ºi aci stã,

de fapt, marea valoare a textului propus de autor! –

culisele unor decizii ºi miºcãri care au schimbat geografia

ºi istoria lumii, mai ales în ultima jumãtate de secol. Dl.

Radu Theodoru, stãpânind tehnicile ºi mijloacele literare

de toate felurile, deþine, pe lângã multe altele, ºi arta

„cinematograficã” a juxtapunerii informaþiilor, ca-ntr-

un film documentar, reþinând momente, fapte, întâmplãri,

scene sugestive ºi deosebit de necesare pe axa

demonstraþiei. Autorul nu se hazardeazã emiþând teorii

ºi idei pentru care ar putea fi acuzat de naþionalism sau

de conservatorism, ci pare a lãsa sã vorbeascã faptele,

intervenþia sa constând mai degrabã în orânduirea

cronologicã a acestora decât în aceea de a nega su aplauda

cele oferite cititorului, lãsându-i acestuia o cale deschisã

de interpretare ºi evaluare.

În contextul mondializãrii ºi al inerentului pericol

de distrugere a naþiunilor de cãtre oculta financiarã,

poziþia ºi locul României constituie un fel de „stop

cadru” (ca sã folosim din nou un termen din

cinematografie) pentru autor, dovedindu-se, dacã mai

era nevoie, cã d-sa este un patriot autentic, iubindu-ºi

þara aºa cum ar trebui s-o facã orice român de bunã

credinþã.

Deschis cu o privire cuprinzãtoare asupra realitãþii

mondiale de azi, cercul demonstraþiilor d-lui Radu

Theodoru se închide cu o concluzie menitã sã dea de

gândit fiecãrui cititor: „Stãruind cu o perseverenþã

diabolicã în realizarea planului de stãpânire universalã

prin puterea banului, încercând sã striveascã naþiuni,

limbi, tradiþii, religii, spiritualitãþi ºi culturi specifice

create de popoare în existenþa lor istoricã, spre a

transforma lumea într-o piaþã imensã a megastructurilor

industrial-financiare, considerând cu neruºinare cã este

singurul îndreptãþit sã profite de bogãþiile planetei, Iuda

se prezintã la începutul acestui mileniu ca cel mai

puternic duºman al umanitãþii… Teoriile ºi practicile de

globalist-mondialiste se întorc de pe acum împotriva

celor care le-au nãscocit ºi care, stãpânind banul, au

credinþa stupidã cã pot stãpâni atât omul, cât ºi

umanitatea.”.

Emanaþie a unui spirit civic rãspunzãtor faþã de

propria conºtiinþã, dar ºi faþã de þara ºi lumea cãrora le

aparþine, Europa în colimator este o carte care iese din

plutonul celor puse în circulaþie de cãtre propaganda

oficialã de la noi ori de aiurea. ªi tocmai prin asta ni se

pare a fi o carte cu atât mai interesantã, mai incitantã ºi

mai demnã de a fi parcursã pe-ndelete ºi, cum se zice

îndeobºte, cu creionul în mânã.
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Eugen Barbu s-a nãscut la 20 februarie 1924, la Bucureºti, în

cartierul Griviþa, în familia lui Nicolae Barbu, muncitor la

Atelierele CFR. Adicã, în urmã cu 95 de ani ºi se cuvine sã

profitãm de acest moment ca sã ne reamintim unele date bio-

bibliografice care privesc personalitatea acestui mare scriitor

român ºi legãturile sale cu zona Bolintinului.

În realitate, el era fiul natural al scriitorului Nicolae Crevedia,

pe numele adevãrat Nicolae Ion Cârstea (24 noiembrie 1902 –

21 august 1978), nãscut în comuna Crevedia Mare din fostul

judeþ Vlaºca, azi în judeþul Giurgiu, vecinã cu oraºul Bolintin

Vale. Pentru evidenþierea acestei filiaþii, atât istoricul literar

Nicolae Scurtu, cât ºi revista Sud au publicat mai multe materiale,

cuprinzând atât mãrturii scrise, cât ºi orale (Maria Palangã, Un

început de reparaþie istoricã, în „Sud”, nr. 2, decembrie 1996, p.

4; Nicolae Dan Fruntelatã, Un balcanic rar ca tutunul de

Macedonia, în „Sud”, nr. 172-173, iulie-august 2015, p. 10).

Deºi a avut diverse alte preocupãri (fotbalist, antrenor), va

rãmâne consecvent legat de viaþa publicisticã. Ca prozator,

debuteazã cu nuvele, apoi scrie romanul care-l consacrã, Groapa

(timp de zece ani, în unsprezece variante pe care le analiza cu

Nicolae Crevedia). Urmeazã multe alte romane care-ºi cuceresc

celebritatea. Admirat ºi controversat, redutabil polemist, acuzat

chiar de plagiat, Eugen Barbu rãmâne în literatura românã ca

unul dintre scriitorii postbelici cei mai valoroºi.

EUGEN BARBU, CETÃÞEAN AL BOLINTINULUI
Dina DANCIU

Cãsãtorit pentru a doua oarã, din 1960, cu actriþa Marga Barbu

(n. Butuc), cocheteazã cu deosebit succes cu cea de-a ºaptea artã

ca scenarist.

A fost redactor ºef la „Luceafãrul” (1962-1968), apoi al revistei

„Sãptãmâna culturalã a capitalei” (1970-1989), a fost ales membru

corespondent al Academiei Române, a primit în 1978 Premiul

Herder pentru Literaturã, iar în 1987 Premiul Asociaþiei

Cineaºtilor din România.

Mentor ºi îndrumãtor al poetului Dumitru Dumitricã din

Bolintin Deal, pe care l-a susþinut la începuturile sale literare, îl

vizita adesea, mai ales cã acesta locuia la marginea satului, spre

pitoreasca luncã a Sabarului. Aici a poposit adesea Eugen Barbu,

pe strada Viilor numãrul 11, întotdeauna însoþit de soþie, Marga

ºi de rãsfãþatul cãþel Tomiþã, bucurându-se de liniºte ºi ospitalitatea

familiei gazdã. Fotografiile alãturate certificã aceste afirmaþii.

D-na Maria Dumitricã îºi aminteºte cã erau niºte oameni care

se comportau firesc, fãrã ifose ºi gustau pe deplin frumuseþea

locului, liniºtea ºi aerul curat, dar ºi darurile grãdinii, viei ºi

livezii, pe care le-am cunoscut ºi noi, cei de la Sud, de la

Bucureºtiul literar ºi artistic ºi atâþia alþi confraþi în ale scrisului

care am cãlcat astfel pe urmele maestrului Eugen Barbu, inclusiv

la bâlciul de Sf. Dumitru de unde cumpãra strãchini, ulcele ºi

pastramã întocmai ca un bolintinean de-al nostru.

Bolintin Deal, octombrie 1985, Marga ºi Eugen Barbu la familia Dumitricã

Eugen Barbu ºi Marga Barbu în 1985, de Sf. Dumitru la Bolintin DealEugen Barbu ºi Dumitru Dumitricã în 1984
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Nicolae Scurtu

În mai, prin ferestrele
reºedinþei sale de la
C o l o m b e y - l e s - D e u x -
Églises, admira cireºii
înfloriþi. Pentru el, florile
primãverii erau semnul
înnoirii ºi, mai ales, al
vitalitãþii. Noiembrie îi
displãcea, îl asocia cu
istovirea, cu scurgerea vieþii:
,,Je n’aime pas Novembre,

ce mois où la vie s’enfuit” (Nu-mi place noiembrie, aceastã
lunã în care viaþa se scurge.). Meditaþia, cu ecouri romantice ºi
existenþialiste în acelaºi timp, îi aparþine fondatorului celei de a
V-a Republici franceze, generalul Charles de Gaulle. Aº fi putut
trece peste aceastã banalã observaþie dacã cele douã luni ale
anului, mai ºi noiembrie, nu ar avea o rezonanþã particularã în
biografia marelui om politic: s-a nãscut în a 22-a zi a unui
noiembrie, în 1890, iar într-o lunã de mai, cea din anul 1968, a
început calvarul care îi va grãbi intrarea într-un alt noiembrie, cel
al anului 1970, când viaþa lui s-a scurs cu adevãrat.

Educat în copilãrie sub ocrotitoarea atentã a mamei sale, catolicã
ferventã, în veneraþia pentru Dumnezeu ºi a destinului monarhic al
Franþei, de Gaulle va îmbrãþiºa cariera militarã ºi va alege calea
republicanã, rãmânând, pânã la sfârºitul vieþii, un om religios. Ca
militar ºi om politic va intra în serviciul Patriei. Îi plãcea sã-ºi
îmbrace ideile în formulãri memorabile: ,,Franþa este lumina lumii”,
,,A treia realitate internaþionalã este Franþa”; ,,Magistratura Franþei
(funcþia supremã în stat) este moralã”, ,,Supra-naþionalitatea este
absurdã, nimic nu este deasupra naþiunilor”; ,,Europa aºa-zis
integratã se dizolvã ca zahãrul în cafea”, ,,Capitalismul nu este
acceptabil, dar nici colectivismul”, ,,Franþa este suveranã”,
,,Parlamentarii nu sunt suverani”; ,,Nu cer sã fiu menajat” etc., etc.
Generalul nu a urmãrit sã dispunã discreþionar de putere, ci ca
instituþiile de putere, sub controlul Constituþiei, sã fie în echilibru.
Avea rezerve faþã de regimul prezidenþial american pe care îl socotea
gândit sã organizeze anarhia.

Academicianul Alain Peyrefitte, diplomat ºi scriitor, spunea
despre de Gaulle cã „a fost omul care locuia în propria statuie”,
sugerând astfel autoritatea ideilor ºi forþa acþiunii sale de
guvernare. În crezul lui politic, educaþia religioasã din familie ºi
cea militarã la faimoasa ªcoalã de la Saint-Cyr vor avea o influenþã
egalã: ,,Nous avons choisi la voie la plus dure, mais aussi la plus
habille: la voie droite” (18 iunie, 1942; Am ales calea cea mai
drasticã, cea care sã permitã ieºirea din încurcãturi: calea
dreaptã.). Uneori folosea, ca în acest caz, pluralul majestãþii,
semn cã resimþea puternic ecoul exterior al demnitãþii funcþiei pe
care o împlinea. ,,En somme, je ne doutais pas que la France dût
traverser des épreuves gigantesques, que l’intérêt de la vie
consistait à lui rendre, un jour, quelque service signalé et que
j’en aurais l’occasion” (De fapt, nu mã îndoiam cã Franþa va
trebui sã traverseze probe colosale cã, într-o zi, viaþa va impune
sã i se aducã servicii de care va avea nevoie ºi cã eu voi avea o
astfel de ocazie.; Mémoires de guerre, II, Ed. Plon, 1956).

Cu de Gaulle la Élysée, Franþa îºi va reface prestigiul zdruncinat
în cel de Al Doilea Rãzboi Mondial ºi îºi va revitaliza ambiþia de
a suplini absenþa de la înþelegerile marilor puteri victorioase la
noua împãrþire a Europei. O politicã ce va avea costurile ei în
noile raporturi cu Marea Britanie (opoziþie la intrarea în Piaþa
Comunã) ºi cu Germania (opoziþie la reunificare), dar mai ales
cu Statele Unite (refuzul hegemonismului, anti-americanismul).
Faþã de Uniunea Sovieticã, anti-comunist, generalul nu va face
niciodatã concesii ideologice sau politice, pledoaria lui pentru o
Europa de la Atlantic la Urali poate fi înþeleasã ca strategie de
pacificare a continentului pe o altã cale decât cea atacatã de
Internaþionala comunistã condusã de la Moscova, adicã a
insurecþiei ideologice. Despre Hruºciov spunea cã, dacã nu-ºi

pierde controlul, este un tip ,,drole” (în fr. caraghios, ciudat,
plictisitor). Despre China comunistã spunea cã nu a citit niciodatã
ceva care sã nu fie în întregime pentru sau în întregime contra.
Avea grijã sã precizeze de fiecare datã când venea în discuþie
problema revenirii Chinei la ONU sã spunã cã recunoaºterea nu
era a unui regim politic, ci a unui stat.

Imagistica encomiasticã, oricât ar fi de îndreptãþitã sau de bine
susþinutã de colaboratorii apropiaþi, nu trebuie sã inducã ideea cã
de Gaulle se bucura de aprobare sau de admiraþie generalizate.
Cezarismul generalului va contribui la îndepãrtarea de la guvernare
a reprezentanþilor formaþiunilor politice de stânga, a comuniºtilor
în primul rând obedienþi Moscovei. Disputa dintre dreapta ºi
stânga francezã dusã pe problema politicii sociale se va dovedi
temã politicã, aflatã la putere dreapta s-a dovedit pragmaticã în
lupta împotriva sãrãciei instalatã în Franþa dupã rãzboi. Numai
cã ostilitatea stângii se va dovedi esenþialã în alimentarea
nemulþumirilor sociale ale francezilor.

De Gaulle a avut mulþi ºi puternici adversari în rândul intelectualilor
de stânga, de care Franþa nu a dus niciodatã lipsã. În cele douã
mandate prezidenþiale, întinse pe un deceniu, din 1958 pânã în 1969,
generalul a fost þinta unor adversitãþi ignobile ºi nu puþin a lipsit sã
cadã victimã atentatelor care i s-au pus la cale.

În noiembrie 2020 se împlinesc 130 de ani de la naºterea ºi 50
de ani de la moartea lui Charles de Gaulle.

În mai 2020, se împlinesc 60 de ani de la jacqueria studenþilor
de la Sorbona ºi Nanterre, care avea sã conducã la tulburarea
profundã a societãþii franceze, cu consecinþe directe asupra ieºirii
generalului de pe scena politicã a Franþei.

Tot în mai 2020, vor fi trecut 60 de ani de la vizita oficialã a
preºedintelui Charles de Gaulle în România. În Europa comunistã,
înainte de România, generalul mai fãcuse vizite la Moscova ºi în
Polonia.

Democraþia nu este dictatura majoritãþii.
Charles de Gaulle a avut douã mandate prezidenþiale, între

1958 ºi 1969. Primul, cum singur l-a definit, îi revenea drept
istoric, al doilea ca drept constituþional. În exercitarea puterii, în
primul mandat, generalul a fost stânjenit de partidele politice,
dominante în Parlament. Puterea lor trebuia neutralizatã, iar
reuºita nu era posibilã – suntem în Republicã! – decât cu sprijinul
poporului. ,,În viitor, legitimitatea trebuie sã fie conferitã direct
de cãtre suveran, adicã de popor”. Pentru asta, generalul s-a
folosit de art. 11 al Constituþiei ºi a impus modalitatea de alegere
a preºedintelui prin referendum. Aºa încât, din 1962, preºedintele
capãtã puteri sporite ca ales direct de popor, iar partidele politice
îºi vãd diminuate posibilitãþile de intervenþie în guvernare.
,,Guvernul, spunea el dupã instalarea la Élysée, nu are substanþã
în afara mea. El nu existã decât ca fapt al voinþei mele. El nu se
poate reuni decât atunci când îl convoc eu, în prezenþa mea”. Atât
prietenii, cât ºi adversarii, primii cu admiraþie, cei din urmã cu
venin, l-au considerat pe Charles de Gaulle ,,monarh”. Sintagma
,,republican monarh” are subtilitatea unui oximoron ºi dã
satisfacþie atât prietenilor, cât ºi adversarilor. Francezii sunt
oameni de spirit, adorã, dispreþuiesc sau insultã cu geniu: Ludovic
al XIV-lea era ,,Regele Soare” iar Napoleon al III-lea ,,Împãratul
socialist”! La de Gaulle, intelectualii de dreapta – nu toþi neapãrat
gaulliºti – au preþuit perspectiva fermitãþii de guvernare într-o
perioadã de mari crize, cei de stânga – socialiºti, comuniºti,
maoiºti ºi troþkiºti – l-au dispreþuit, chiar l-au urât.

În 1945, în condiþiile victoriei miºcãrii de rezistenþã, de Gaulle
este chemat sã formeze un guvern provizoriu care va funcþiona
pe un compromis între gaulliºti ºi comuniºti pe problemele
reclamate de situaþia de dupã rãzboi: protecþie ºi securitate socialã,
dezvoltarea serviciilor ºi sectorului public, dreptul la muncã,
pensii. Din guvern fãceau parte reprezentanþi ai forþelor
combatante în miºcarea de rezistenþã: Partidul Comunist Francez
(PCF), Secþia francezã a Internaþionalei muncitoreºti (SFIO) ºi
Miºcarea Republicanã Popularã (MRP). Amalgamul ideologic a

(continuare în pag. 11)
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furnizat timp de doi ani bãtãlii politice ireconciliabile. Ostilitatea
permanentã a comuniºtilor ºi socialiºtilor l-au determinat pe
general sã-i avertizeze: ,,Dacã nu þineþi cont de nevoile absolute
de autoritate, de demnitate ºi de responsabilitate ale guvernului,
veþi ajunge în situaþia în care, de la o zi la alta – vã previn – veþi
regreta amarnic calea pe care aþi luat-o”. Nu au regretat-o, ba
chiar s-au bucurat când s-a produs ruptura pentru cã au pãtruns
– o vreme – mai simplu spre putere. Generalul a demisionat la 20
ianuarie 1946 ºi timp de un deceniu se va dedica scrierii
memoriilor de rãzboi.

Criza algerianã – rãzboi intern în Algeria, atentate pe teritoriul
francez – îl determinã pe preºedintele René Coty sã facã din nou
apel la general. Adunarea Naþionalã îl învesteºte la 1 iunie 1958
preºedinte al Republicii. Întrucât nu devenise preºedinte prin alegeri,
generalul va socoti legitimitatea mandatului sãu doar istoricã.

Un al doilea mandat prezidenþial – ºi-l dorea, evident – l-a vrut
legitimat juridic, câºtigat prin scrutin universal. Trebuie garantat
de voinþa poporului. Era ceva aici din convingerea generalului cã
democraþia conferã autoritate. Aºa cã a recurs la modificarea
Constituþiei. Într-una din discuþiile cu Alain Peyrefitte, amintindu-
ºi de desemnarea lui pentru primul mandat, de Gaulle se
confeseazã astfel: ,,Legitimitatea mi-a fost conferitã de istorie.
De acum, legitimitatea trebuie sã fie conferitã direct de suveran,
adicã de popor”. Convingerea se întemeiazã, probabil, pe
încrederea generalului în instinctul politic al francezilor. Se va
vedea, în final, cã lucrurile nu mergeau întotdeauna în sensul
dorit de el. Rãmâne remarcabilã certitudinea lui de a socoti cã
orice politicã ce angajeazã destinul unui stat trebuie sã aibã acordul
poporului: ,,Poporul francez este suveran. Suveranitatea vine de
la el. El o deþine în întregime. El poate sã o delege, dar ea este a
lui”. În noua Constituþie va impune referendumul ca unic
instrument pentru desemnarea magistraturii supreme în stat. Este
aici un concept solid de democraþie, cu atât mai valabil cu cât
dupã rãzboi, reconstrucþia – economicã, politicã, socialã –
întâmpina obstacole majore.

Optica lui de Gaulle îl apropie de un alt mare politician european,
Wiston Churchill. Dintre vorbele memorabile ale acestuia cea
despre democraþie a fãcut carierã în limbajul politic: ,,democraþia
este cel mai prost dintre sisteme, cu excepþia tuturor celorlalte”.
Aºa cum a fost reþinutã, definiþia este incompletã ºi, lipsitã de
contextul în care a fost lansatã, o fixeazã nemeritat ca butadã. În
realitate, Churchill vorbea în Parlamentul britanic, în 1945, despre
guvernare, din opoziþie. Fusese învins în alegeri de laburistul
Attlee. Spre deosebire de general chemat la putere de Adunarea
Naþionalã, Churchill ducea o bãtãlie pentru recucerirea puterii.
Diferenþa este mare, tema este aceeaºi: soarta democraþiei. Leul
britanic, erou al rãzboiului, atrãgea atenþia parlamentarilor britanici
– revin la definiþia democraþiei, vehiculatã în formã ciuntitã – cã
trebuie sã ,,existe o relaþie constantã între conducãtori ºi popor”.
Tabloul este completat cu ideea formulatã aforistic: ,,Guvernarea
poporului, de cãtre popor, pentru popor”, Formularea cvasi-
cunoscutã a definiþiei democraþiei este doar o parte dintr-un
concept rotund emis de Churchill: ,,Nu Parlamentul trebuie sã
domneascã (sã conducã), poporul trebuie sã conducã prin
Parlament”. Iar formularea completã a formelor de exercitare a
puterii datã de premierului britanic sunã astfel: ,,Multe forme de
guvernare au fost încercate ºi vor mai fi încercate în aceastã lume
a pãcatului ºi a mizeriei. Nimeni nu pretinde cã democraþia este
perfectã sau atotcunoscãtoare. De fapt, s-a spus cã este cea mai

rea formã de guvernare cu excepþia tuturor celor care au fost

încercate pe mãsura trecerii timpului (sub. ns.); dar existã

sentimentul, mult acceptat în þara noastrã, cã poporul trebuie sã

fie suveran, întotdeauna suveran, ºi cã opinia publicã, exprimatã

prin toate mijloacele constituþionale, trebuie sã modeleze, sã

orienteze ºi sã controleze acþiunile miniºtrilor care sunt în serviciul

acesteia, nu stãpânii ei”.

Cu astfel de idei despre democraþie, de Gaulle va pecetlui

Constituþia din 1958. Pe cât i-a stat în putere, generalul a urmãrit

înlãturarea confundãrii acesteia cu dictatura majoritãþii.

(Fragmente din vol. Monarhul celei de a V-a Republici, în

curs de pregãtire)

Biografia prozatorului,
publicistului, profesorului ºi
academicianului I.A.
Bassarabescu (n. 17 decembrie
1870, Giurgiu – m. 29 martie
1952, Bucureºti) a fost
meticulos cercetatã de istoricul
ºi criticul literar Teodor
Vârgolici, care i-a închinat o
monografie ºi i-a restituit un
excelent tom din cele mai
însemnate nuvele, amintiri ºi
epistole.

Remarcat, încã de la debut,
de Titu Maiorescu, N. Iorga,

Ilarie Chendi, Mihail Dragomirescu, E. Lovinescu, G. Cãlinescu,
Al. Piru ºi Const. Ciopraga, prozatorul giurgiuvean s-a impus
prin lapidaritate, prin evocarea unei lumi extrem de conservatoare
ºi, mai ales, prin farmecul descrierilor ºi al evocãrilor.

Deºi a fost dascãl în oraºul Ploieºti, unde a locuit mai bine de
cinci decenii, I.A. Bassarabescu participã, cu o anumitã

determinare, la toate ºezãtorile ºi adunãrile scriitoriceºti din
Capitalã sau din alte oraºe ale României Mari.

A stabilit relaþii epistolare cu cei mai importanþi confraþi ºi a
comunicat, permanent, cu unii dintre ei. Se cunosc, astãzi,
epistolele trimise lui Titu Maiorescu, Mihail Dragomirescu,
Simion Mehedinþi, Cincinat Pavelescu, Alfred Moºoiu, Corneliu
Moldovanu, G. Tutoveanu ºi, desigur, altora.

Revelatoare este ºi epistola, necunoscutã pânã acum, trimisã
lui I.E. Torouþiu (1888–1953) privitoare la cele 117 scrisori pe
care acesta i le împrumutase pentru a le include în monumentala
sa colecþie de Studii ºi documente literare.

Cercetând, cu sporitã atenþie, cele 12 tomuri ale colecþiei lui
I.E. Torouþiu, am constatat cã au fost publicate doar epistolele lui
I.A. Bassarabescu trimise lui Simion Mehedinþi, pe când acesta
conducea revista „Convorbiri literare”. (Epistole I.A.
Bassarabescu cãtre Simion Mehedinþi, în I.E. Torouþiu, Studii ºi
documente literare, vol[umul] 11, Bucureºti, Institutul de Arte
Grafice „Bucovina”, 1940, p. 129-151. Sunt publicate 22 de
scrisori din perioada 1906–1913.)

Aºa cum rezultã dintr-o succintã epistolã, au fost integral
restituite destinatarului: Bucureºti, 11 decembrie 1941, Domnule

profesor I.E. Torouþiu, Am primit din partea d[umnea]v[oastrã]
scrisorile ce v-am remis spre publicare ºi vã mulþumesc cu
aleasã prietenie ºi afecþiune, I.A. Bassarabescu. (Originalul ei
se aflã la Biblioteca Academiei Române, Cota S 25(2)/XXXIII.)

*
Ploieºti, 8 decembrie 1941
Iubite domnule Torouþiu,

Scrisoarea d[umi]tale am primit-o acum patru zile. N-am citit-
o însã îndatã. Când am scos-o din plicul ei „recomandat” ºi mi-
am aruncat privirea pe cele ºapte foi înmãnuncheate într-un mic
volum, mi-am dat seama cu groazã cã te-am supãrat fãrã sã vreau
ºi, cum pe mine mã doare adânc orice ciudã, cât de micã, aº
cãºuna unui prieten pe care-l preþuiesc ºi la care þin, am strâns
iute foile la loc, le-am pus în plicul lor ºi am aºteptat un moment
de liniºte, ca s-o pot citi pe îndelete, s-o discern ºi sã vãd bine
unde ºi care e partea mea de vinã.

ªi de voi fi vinovat, s-o recunosc ºi sã-mi cer iertare prietenului
pentru nesocotinþa mea de a-i fi turburat nervii.

Acest moment, rupt din toiul vitregiei vremurilor, l-am gãsit
de-abia azi, când þi-am citi scrisoarea.

ªi-þi mãrturisesc cã am mai luat încã o mãsurã. Am pus alãturi
de scrisoarea d[umi]tale, spre confruntare, copia de pe scrisoarea
ce þi-am trimis. Oamenii rãi m-au învãþat sã-mi iau toate mãsurile
în miºcãrile mele.

O EPISTOLÃ NECUNOSCUTÃ

A LUI  I.A. BASSARABESCU

Un monarh la Élysée
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O EPISTOLÃ NECUNOSCUTÃ A LUI  I.A. BASSARABESCU

Am recitit ºi aceastã copie ºi, spre satisfacþia d[umi]tale, îmi
recunosc douã mici inadvertenþe, lipsite, fireºte, de orice gând
rãu, în urmãtoarele douã locuri:

1. În primele rânduri, acolo unde zic cã þi-am împrumutat
scrisorile ca d[umnea]ta sã alegi din ele o parte spre a le publica
în „Convorbiri literare”, recunosc cã am confundat numele revistei.
Eu aºa înþelesesem. Acum, mulþumitã punerii d[umi]tale la punct,
mi-aduc aminte cã a fost vorba de colecþia de Studii ºi documente
literare. Fac, deci, mea culpa ºi iau asupra mea întreaga confuzie,
rugându-te sã mã ierþi cã n-am înþeles bine locul unde ele trebuiau
sã fie inserate.

2. În întrebuinþarea cam grãbitã ºi care a dat naºtere la atâta
echivoc, a cuvântului a ascunde, care, nu ºtiu cum ºi de ce, te-a
fãcut pe d[umnea]ta sã crezi cã eu aº afirma cu vreo intenþie cã
„ascunde” ar fi, nu de teama unor eventuale bombardamente,
incendii etc., ci de mine (?!).

Recunosc. Trebuia sã zic „a zidi”, dar am vrut sã evit repetiþia

vorbei zidire ºi aceastã meticulozitate esteticã m-a aruncat sub
învinuirile d[umi]tale, deºi cuvântul de ascundere prin zidire
îmi fusese sugerat tot de d[umnea]ta.

Nu m-aº fi aºteptat pentru nimic în lume ca d[umnea]ta sã nu
dai expresiei accepþiunea ei logicã ºi sã tragi concluzia singularã
cã atât „D[omnu]l preºedinte”, cum zici d[umnea]ta, cât ºi eu
„discutãm cai verzi pe pereþi”. Fãrã comentarii.

ªi fiindcã suntem la capitolul „d[omnu]l preºedinte”, þin sã-mi
exprim întreaga mea contrarietate pentru nedreptatea strigãtoare
ce faci unui om cu totul strãin de autografele mele, de care a luat
cunoºtinþã în momentul acela ºi destul de necunoscut d[umi]tale,
pe când dimpotrivã, eu îl cunosc ºi îl preþuiesc mult pentru atâtea
însuºiri cu care e înzestrat: delicateþe înnãscutã, creºtere aleasã,
caracter ferm.

Cum a fost cu putinþã ca d[umnea]ta, certându-mã pe mine,
sã-l amesteci pe d[omnu]l Semaca, ca pe un om de nimic, în
bãnuielile d[umi]tale, învinuindu-l atât de grav cã ar fi venit la
d[umnea]ta pentru interesele mele, când, dimpotrivã, eu venisem
pentru articolul d[umi]tale? Dar sunt convins cã l-ar revolta
adânc când ar afla-o.

Reproduc aici tot ce zici d[umnea]ta despre d[omnia] sa: „Nu-
mi imaginam cã d[omnu]l preºedinte al Trib[unalului] Prahova
Semaca se prezintã împreunã cu d[umnea]v[oastrã] ca sã asiste
ca martor în procesul de intenþii (?!) pe care mi-l intentaþi prin
scrisoarea din 27 noiembrie 1941".

Vasãzicã eºti sigur, domnule Torouþiu, cã d[omnu]l Semaca,
vechi colaborator la „Conv[orbiri] literare” e un fel de martor de
ocazie? Te rog cautã numãrul din luna mai 1925 al
„Conv[orbirilor] literare” (an 57), pe care eu îl am în acest
moment, întâmplãtor, pe masã. La pag[ina] 347 ai sã gãseºti o
bucatã sub titlul Durãu, o prea frumoasã descriere semnatã „A.
Semaca”.

D[omnu]l Semaca aparþine uneia din cele mai bune ºi vechi
familii de proprietari agricoli din P[iatra]-Neamþ ºi e ginerele
d[omnu]lui Laurenþiu Pilat, membru în Consiliul Legislativ. Cum
vezi, toate garanþiile unei creºteri alese ºi deci mai presus de
orice bãnuialã calomnioasã.

Vezi, de mine nu mã supãr, oricât mai ocãrî, fiindcã m-am
obiºnuit cu... necazurile. Dacã ai fi nedrept, aº râde. Dacã ai avea
dreptate, aº recunoaºte-o ºi þi-aº cere iertare imediat, aºa cum îþi
cerui mai sus. Dar, ca sã amesteci pe un prieten nevinovat în
bãnuieli de ordin inferior, sunt sigur, iubite domnule Torouþiu,
cã d[umnea]ta cel dintâi vei vedea cât ai fost de crud ºi de nedrept

în clipe de iritaþie, sã sperãm, trecãtoare, împotriva mea ºi vei
recunoaºte cã d[omnu]l Semaca trebuie scos cu desãvârºire din
prezumþiile d[umi]tale, ceea ce sper cã vei face-o, spre cinstea
conºtiinþei d[umi]tale, cu cea mai apropiatã ocazie.

Îþi afirm cã eu, la tipografia d[umi]tale, am venit în ziua aceea
exclusiv ca sã recomand pe d[omnu]l Semaca, fie d[umi]tale,
fie, în lipsa d[umi]tale, cuiva dintre conducãtori, pentru publicarea
articolului d[omniei] sale, care a ºi apãrut.

Dacã gândul meu ar fi fost, aºa cum vãd cã bãnuieºti, sã vin cu
martori de ocazie, te-aº fi anunþat prin scris sau telegrafic sã mã
aºtepþi, ca sã fiu sigur cã te gãsesc. Altfel, în infernalitatea pe
care vãd cã mi-o atribui, riscul ar fi fost cam mare ºi ticãlosul de
mine aº fi pierdut partida, negãsindu-te, iar pe d[omnu]l preºedinte
l-aº fi scãpat din mânã, cãci cine ºtie când ºi cu ce alt pretext aº
mai fi putut gãsi aºa victimã la îndãmânã.

Dar faptele îþi dovedesc cã te-am gãsit întâmplãtor ºi, dacã þi-
am vorbit de scrisori, care în momentul acela mã interesau prea
puþin, aºa cum nu te-am supãrat timp de cinci ani cu ele, a fost cã
te-am întâlnit.

În urmã însã a intervenit neprevãzutul. Scrisoarea mea îþi stã
la dispoziþie. Te rog reciteºte în ea aceste rânduri ale mele: „Azi
însã împrejurãri imperioase mã silesc sã reintru cu orice preþ în
posesia acestor scrisori”.

„Împrejurãri imperioase” înseamnã cã un prieten, vãzând cã
public unele din ele în „Gazeta cãrþilor” ºi în alte reviste, a venit
sã mi le cearã ca sã le publice în întregime. Asta e totul.

ªi dacã am fost, poate, puþin bãnuitor pe „gluma” d[umi]tale,
cum i-am zis eu, cu zidirea ºi ascunderea de bombe (nu de mine,
repet), te rog, când vei avea vreme ºi bunãvoinþã, mai revezi
odatã scrisoarea mea ºi te vei convinge cã þi-am scris, nu
mojiceºte, cum vãd cã umbli sã mi-o spui, ci deschis, franc, ca
unui prieten ºi coleg bun ce ºtiam cã-mi eºti, mãrturisindu-þi cã:
„acest din urmã considerent îl fac numai pentru eventualitatea,
neadmisibilã, dat fiind cã vã cunosc, când prin imposibil, aþi
persista în gluma prietenoasã de astã-varã”.

Pentru cã, domnule Torouþiu, sunt Stan Pãþitul ºi dintr-o veche
experienþã îþi mãrturisesc cã multe lucruri am pierdut prin excesul
meu de încredere în oameni ºi prin abuzul de... mãnuºi în
procedee... dar d[umnea]ta trebuie sã-þi recunoºti o parte de
vinã, când m-ai silit sã fiu, þi-o afirm, ºi puþin nesigur: atunci
când, la tipografie, te-am întrebat de scrisori fãrã gând de a þi le
cere, ºi mi-ai rãspuns: „Acum nu mai pot sã vi le dau. Le-am
ascuns bine într-un loc tainic. Le-am zidit ºi le voi þine acolo
pânã cine ºtie când. Când evenimentele actuale se vor potoli.”

Rãspuns destul de alarmant ºi asfixiant pentru mine, care nu
mã mai aflu în anii tineri. ªi acest rãspuns, mi-a plãcut sã-l iau
drept glumã în privinþa ziditului, aºa cum i-am transmis impresia
mea ºi d[omnu]lui Semaca, pe reputaþia cãruia vãd cã apeºi cu
atâta greutate ºi nedreptate talpa.

ªi acum, mi-am rezervat la urmã micile mãrunþiºuri, emanate
în cea mai mare parte din enervare ºi, poate, ºi din pripa cu care
cred cã m-ai citit:

1. D[umnea]ta îmi scrii cã mã crezi în stare sã te acuz cã mi-ai
„sustras vreo piesã ºi ai reþinut-o”. De unde tragi concluzia asta?
Cât de jos mã aºezi, fiindcã am îndrãznit sã-þi fac o cerere plinã
de încredere, ca unui bun prieten ce te socoteam!

2. Termenul oportunitate întrebuinþat de mine fãrã cel mai mic
gând rãu, d[umnea]ta mi-l taxezi de „negustorescul
d[umnea]v[oastrã] termen de oportunitate”. Dacã þi-ai da osteneala
sã cauþi în orice dicþionar, ai vedea cã oportunitate însemneazã
împrejurãri prielnice. Nu ºtiu câtã „negustorie” poate fi cuprinsã
aici; ºi nu înþeleg de ce vrei sã dai adjectivului „negustoresc” o

accepþiune ofensatoare, mai ales cã ºi tipografia e în felul ei o
negustorie.

Primesc, totuºi lovitura, convins cã vei reveni.
3. Cu privire la restituirea autografelor, vãd cã mã pui într-un

citat ºi-mi zici: „Ia-þi-le repede ºi pleacã din faþa mea, om
pãmântean, cãci n-ai nimic divin în tine”.

Câte vorbe, atâtea insulte, mai ales cã ele urmeazã firesc dupã
caii verzi pe pereþi de la începutul scrisorii d[umi]tale.

4. Constaþi, în cele din urmã, cã din scrisoarea mea „nu lipseºte
cadrul iniþial ºi final al unei goale formule de politeþe”.

5. În sfârºit, încheierea: „Adresez aceste rânduri scriitorului.
De omul care e în mãsurã sã jigneascã de moarte, mã îndoiesc cã
mi-ar fi prieten sau coleg (!) ºi-i mãrturisesc strâmtoarea în care
mã gãsesc, neºtiind cum sã-mi iau rãmas bun. Salutul „Noapte
bunã”, e ora 1 dupã miezul nopþii, spune tot sau nimic!”

Un altul, în locul meu, faþã de atâtea calificative gratuite ºi
graþioase, ºi-ar face rezerva cu privire la amabila d[umi]tale
invitaþie ca sã vin sã-mi iau manuscrisele de la tipografia
d[umnea]v[oastrã]

, unde d[umnea]ta mi le vei „preda personal”.
Acel altul ar fi, poate, justificat în temerea lui cã s-

ar putea sã i se întindã vreo cursã pentru a-ºi primi
colecþia cuvenitã dupã cutezanþa de a fi comis o epistolã
confuzã, în stare sã aþâþe sensibilitatea unui coleg de
profesorat, de scris ºi de Academie; ba, cutez s-o
spui, ºi unui prieten.

Eu, însã, fãrã sã mã supãr, am cea mai deplinã
încredere în prietenia d[omnu]lui Torouþiu. ªi ca sã-i
fac dovada, îi mãrturisesc, cu riscul de a-l supãra din
nou, cã scrisoarea d[omniei] sale, departe de a mã
mâhni sau înfuria, mi-a adus pe buze mult zâmbet ºi
în suflet mângâiere, tocmai pentru cã mã simt
nevinovat, dar ºi multã remuºcare, totdeodatã, fiindcã,
în marginile umilelor mele mijloace stilistice m-am
putut face atât de puþin înþeles ºi am apãrut în faþa
d[omniei] sale, nu ca un prieten sincer, aºa cum aº fi
dorit sã mã vazã, ci ca un desãvârºit negustor de unt
din vremea de astãzi, deºi niciodatã, în viaþa mea, n-
am cunoscut tejgheaua.

Toate acestea îmi dau curajul sã-i spun tot aºa de
negustoreºte d[omnu]lui Torouþiu, impresia mea
despre scrisoarea d[omniei] sale: cã ea mi-a pãrut a fi
opera unei cuconiþe supãrãcioase, de care începe sã-
mi fie fricã. ªi cum, pe o coniþã n-aº îndrãzni s-o ating
nici cu o petalã, rog pe d[omnu]l Torouþiu ca,
pretutindeni, acolo unde mã gãseºte cal verde pe
perete, om pãmântean etc., sã adaoge, ca provenind
din parte-mi, ºi cuvântul „iertare”.

Þin sã repet totuºi cã, acolo unde am fost sau am
lãsat sã se parã cã sunt negustor, am fãcut-o, nu din
cauza d[omnu]lui Torouþiu, ci din cauza experienþelor
triste cu alþii. Cu atâþia alþii, domnule Torouþiu!

Mãrturisesc totuºi cu toatã sinceritatea cã, dacã aº
fi ºtiut câtã rãscoalã voi aduce în sufletul d[umi]tale
frãmântat de alte necazuri, adãugându-mã la ele cu

sãrmanele mele manuscrise, m-aº fi lipsit de ele, iubite domnule
Torouþiu.

ªi te întreb aici, dacã þii sã mã lipsesc. Atunci vei vedea cât de
nevinovat a fost d[omnu]l Semaca.

E pentru întâia oarã când vãd cã mi se aduce învinuirea de
lipsã de amabilitate ºi de rea creºtere. Aici, în oraºul unde trãiesc
de mai bine de patruzeci de ani, prietenii mã învinuiesc de exces
de gentileþe care mi-a fãcut mult rãu în viaþã ºi de care nu mã
vindec. Cele 117 scrisori de la d[umnea]ta îmi stau martore cã n-
am jignit pe nime[ni] de când sunt.

Cum se poate ca d[umnea]ta sã crezi altfel decât o lume întreagã,
nu ºtiu ºi nu pricep.

Ai, totuºi, în scrisoarea d[umi]tale o circumstanþã care pledeazã
enorm în favoarea d[umi]tale, oricât ai vrea sã pari de rãzboinic.
E vorba de acel exces de muncã ºi de griji cu care îmi spui cã ai
tipãrit cele 12 volume cu „scrâºniri, lipsuri în familie, nopþi albe,
zile negre ºi cute brãzdate pe faþã.”

Iatã lucruri serioase, pe care le ºtiu în parte ºi le înþeleg cu
emoþie ºi cu admiraþie. De aceea, trec peste toatã nedreptatea ce-
mi faci ºi te þin aproape de mine. Fiindcã ºi negustorii sunt
uneori sentimentali. Adaogi apoi cã ai fãcut scrisoarea pentru
mine la 1 noaptea.

Blestem noaptea aceea ºi te rog sã mã reciteºti ziua pe odihnite
ºi pe negrãbite, aºa cum fac eu cu toate scrisorile prietenilor la
care þin.

ªi, de se va putea, ºi cu mai multã indulgenþã pentru tot ce vei
mai gãsi vinovat în mine.

Din toatã inima,
I.A. Bassarabescu
P.S. Pentru scrisori, voi trece pe la tipografie, sã mi le iau,

poimâine, joi, 11 decembrie, dupã prânz, între orele 3-6 (15–
18).

I.A.B

[Domniei sale domnului profesor I.E. Torouþiu, membru
corespondent al Academiei Române, directorul revistei
„Convorbiri literare”, Strada Argentina, nr. 39, Bucureºti, III;
Expeditor I.A. Bassarabescu, Strada Regina Maria, nr. 27,
Ploieºti]

Originalul acestei epistole, inedite, se aflã la Biblioteca
Academiei Române, Cota S 25(1)/XXXIII.
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Avangarda de la „A la Z”

Subintitulatã revistã lunarã „deschisã dadaiºtilor

noºtri”, publicaþia avangardistã italianã „Le Pagine” a

apãrut într-o perioadã în care lumea era preocupatã de

rãzboi nu de culturã. Numãrul de debut din iulie 1916 a

fost continuat cu regularitate pânã în noiembrie 1917.

Revista reprezenta o publicaþie de idei ºi poezie, ceea ce

va fi pe deplin ilustrat în cele treiprezece numere, de

cãtre cei trei conducãtori ai revistei: Nicola Moscardelli,

Tita Rosa ºi Maria D’Arezzo.

În chiar primele rânduri, ale primei pagini, din întâiul

numãr al publicaþiei este subliniat dezideratul conform

cãruia: „Arta nu reprezintã pentru noi o aventurã, ci însãºi

raþiunea vieþii noastre”.

Revista tipãritã la Aquila, mica localitate distrusã de

cutremurul din 2016, apare la început lunar, apoi la

intervale mai mari. Sã nu uitãm, erau timpuri grele, iar

cerul întunecat al bãtrânului continent nu prevestea

nimic încurajator. Lipsa de bani ºi de mijloace tehnice

tipografice se transcriu ºi în paginile publicaþiei, tipãritã

pe hârtie de ziar, cu dimensiunile 21x15 cm, fiecare numãr

având câte 16 pagini, aºadar, o coalã de tipar. Sistemul

de numerotare a paginilor revistei începe cu primul numãr

ºi se continuã pânã la ultimul. Astfel, întreaga colecþie

însumeazã 224 de pagini, alb-negru, text ºi imagini.

În primul numãr, Maria D’Arezzo publicã poezia

„Giornata”, care începe cu versuri care trãdeazã starea

de neliniºte generatã de rãzboi ºi incertitudinea care

plana pe întreaga planetã.

„Giornata

disperata

pasata

ad aspeltare domani”

O evidentã ilustrare a momentelor pe care le trãiau

locuitorii Europei aºteptând ziua de mâine cu speranþa

unei vieþi mai bune.

O continuare liricã, într-o notã ceva mai optimistã, o

gãsim în cele cinci catrene ale poeziei „Andante”,

semnatã de Moscardelli:

„Sorriso da cielo stellato

Nell’ombra di tutte le vie

Sospiro lieve fermato

Con riccioli di fantasia”

Tot el publicã în numãrul al doilea un avertisment

cãtre Giovanni Papini, celebrul scriitor ºi polemist

florentin, autorul cunoscutului volum „Un om sfârºit”.

Încã din primul numãr, la rubrica „Libreria” este

anunþatã apariþia volumului „Equatore notturno” de

Francesco Meriano, ca ºi revista „La Brigata”, scoasã de

acelasi neobosit avangardist italian, a cãrui prietenie

epistolaã cu Tzara ºi Iancu a fost pusã în evidenþã prin

apariþia volumului tipãrit de M. Ilk, în 2002, o ediþie de

lux, trilingvã, cu texte în românã, francezã ºi italianã,

tirajul fiind de numai 50 de exemplare.

De altfel, pe cei doi îi regãsim în cuprinsul numerelor

ºase, ºapte ºi opt ºi mai apoi în al unsprezecelea numãr ºi

anume:

În nr. 6, Tristan Tzara semneazã, chiar pe copertã,

„La grande complainte de ma obscurité: Mouvement”,

care începe astfel: „Froid tourbillon zigzag du sang / je

suis sans âme cascade sans amis et sans talents seigneur”.

De semnalat, în numãrul ºase apare în revistã o primã

graficã, o xilogravurã, operã a unui alt corifeu al

avangardei italiene, poetul ºi pictorul Enrico Prampolini,

sufletul publicaþiei „NOI”, lucrarea intitulatã „Formã a

sensibilitãþii”, face parte dintr-o întreagã serie cu acest

subiect.

În urmãtorul numãr (7), din nou pe prima paginã îl

aflãm pe Tzara cu „Gigantul ºi leprosul în peisaj”:

„le sel se groupe en constelation d’oiseaux sur la

tumeur de ouate

dans ses poumons les astéries et les punaises se

balancent”

Florin COLONAª

Le  Pagine
Alt numãr, opt, alt român, Marcel Iancu, cu o dedicaþie

cãtre Nicola Moscardelli ºi cu o precizare din partea

noastrã. Deºi intitulatã „Incisione” (gravurã), nu este însã

vorba decât despre un desen în tuº al lui Iancu, fiind

foarte adevãrat, extrem de asemãnãtor cu o gravurã a

aceluiaºi autor.

Numãrul unsprezece publicã în paginile centrale

poemul lui Moscardelli, „Il fiere della foresta”:

„sul cuore della notte violata

hai posato la tua rosea nudità

cosi casta che il cielo stellato

s’inazzura della tua serenità”.

Lirica a fost publicatã în unicul numãr al revistel

„Novissimi” ºi a fost dedicatã lui Galli Russi.

Pe cealaltã paginã o gravurã a lui Prampolini

„Construcþie elicoidalã” (cal ºi cãlãreþ).

La pagina 128 întâlnim celebra „Mouvement Dada”

sub semnãtura lui Marcel Iancu:

„nerfs zigzagués en harmonica cosmique tire tire la

ligne

a travers feuillage et pauses

dans la lumière noire l’oeuf chaude et malade joyeuse

allonge le grillage”.

A douãsprezecea apariþie a revistei se încheie cu

anunþul conform cãruia în toamnã se va lansa „Gioielleria

notturna”, o searã dedicatã unei copile de patru ani sub

motto-ul: „vivende piu che dicendo in poesia”.

Numãrul treisprezece are pe ultima paginã un desen

cu fluturele, motiv entomorf întâlnit la avangardiºti,

însoþit de versurile:

„il volo delle farfalle dall’una all altra viola

sera guidata da quella bimba che canta

cosi sottovoce che quanda dice amore sembra amen”.

„Le Pagine”, o publicaþie de prestigiu în avangarda

mondialã, care a prezentat în puþinele sale pagini, la loc

de frunte, producþiile literare ºi grafice ale celor doi mari

promotori ai curentului Dada, Tzara ºi Iancu, care la zece

ani dupã Zürich deveniserã adevãraþi „clasici în viaþã”.

Un fapt demn de semnalat este legãtura epistolarã

dintre Marcel Iancu ºi Nicola Moscardelli, un material

inedit, din care, sper, sã pot publica o scrisoare, în

premierã, în paginile atât de preocupatei de avangardã,

revista „Sud”.
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Luminita
Cornea

,

Realizarea unei bibliografii a
unui scriitor, a unei perioade
istorice, a unui curent literar, a
unei reviste, a unui domeniu
ºtiinþific etc. este o înfãptuire
mãreaþã, necesitând un efort fãrã
precedent, dar ºi anumite calitãþi
de cercetãtor meticulos. În cultura
românã, exceleazã în aceastã
privinþã Bibliografia româneascã
veche, în patru impozante volume,
realizatã de Ioan Bianu, Nerva
Hodoº ºi Dan Simionescu de-a
lungul a aproape o jumãtate de
veac, începând din 1903. Pentru
cercetãtori ºi istorici literari,

bibliografiile sunt deosebit de importante. Astãzi,
bibliografiile sunt rare. De exemplu, puþine reviste de
culturã alcãtuiesc bibliografia propriilor sumare la sfârºit

de an calendaristic, ori la anumite decade. Mai existã
o asemenea tradiþie la revistele ºtiinþifice.

În acest context, volumul lui Vasile Grigorescu,
22 de ani cu revista SUD. Bibliografie 1996-2018
(Editura Rawex Coms SRL, Bucureºti, 2018, 267
p.) constituie o excepþie.

Revista Sud editatã de Asociaþia pentru Culturã
ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu, cu sprijinul
Primãriei ºi Consiliului Local Bolintin Vale, a
devenit cunoscutã pe plan naþional, chiar
internaþional ºi datoritã ei Bolintinul îºi depãºeºte
condiþia de „mic sat de câmpie”, aspirând la aceea
de important centru cultural.

Vasile Grigorescu, actualul redactor-ºef, este un
istoric cu har, un pasionat cercetãtor „a tot ºi a toate
câte înseamnã trecutul Bolintinului ºi al altor aºezãri
din preajma acestuia”, cum noteazã în prefaþã
Florentin Popescu. Prefaþa la care am fãcut referire
are titlul-enunþ ce sintetizeazã valoarea revistei: Sud,
o publicaþie cu personalitate pregnantã în faþa
publicului ºi a istoriei literare. Sã mai remarcãm
cuvintele prefaþatorului cum cã aceastã carte „ne
pune în faþã o oglindã panoramicã a revistei
bolintinene. (...) Am zice, fãrã sentimentul exagerãrii,
cã ne oferã o minã de aur în materie de documentare”
(p. 8).

În anul 2014, Vasile Grigorescu a publicat lucrarea
Revista SUD, bibliografie 1996-2011 (Editura
Rawex Coms SRL, Bucureºti, 2014), cuprinzând
bibliografia revistei în primii 15 ani de existenþã.
De remarcat cã aceastã carte a servit la elaborarea
unor volume, precum: Nicuºor Beldiman, Vasile
Grigorescu (coord.), Bolintin, cartea oraºului,
Editura Oscar Print, Bucureºti (2017); Vasile
Grigorescu, Mânãstirea Bunavestire de la Bolintin
la 585 de ani. O retrospectivã bibliograficã (2018);
Romulus Dinu, Paznic la pepeni. O poveste bolintineanã
(2018); Florin Colonaº, En garde! Avangarda (2018);
ªtefan Crudu, Mersul târgului. Haihui printre tarabe
(2018). La aceste volume, aº adãuga o carte unicã în
felul ei, Manuscrisul cu scriitori de Virginia Pilat, ediþie
îngrijitã de Vasile Grigorescu, ªtefan Crudu ºi Constanþa
Crudu, Editura Rawex Coms SRL, Bucureºti, 2013. De
ce unicã? Autoarea (veriºoarã a poetului Ion Pillat)
realizeazã o lucrare ce impresioneazã, un tratat de
literaturã paºoptistã, scris în anul 1905 (o perioadã când
încã nu apãruserã studii serioase de istorie literarã), de o
excelentã profesoarã de liceu, studiu rãmas, din pãcate,
nepublicat, dar ajuns, ca prin minune, la profesioniºtii
de la SUD, datoritã cãrora lucrarea vede lumina tiparului.

Revenim la Bibliografia revistei SUD alcãtuitã cu
pasiune ºi acribie de Vasile Grigorescu, fondatorul
Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu, sub egida cãreia apare revista SUD. În cele
267 de pagini, este prezentatã bibliografia revistei în
timpul perioadei menþionate în titlu (1996-2018), sub
forma unui indice-articol, cu autorii în ordinea alfabeticã
a numelui ºi titlul articolelor. Urmeazã apoi, dupã cum
indicã autorul, „cifrele îngroºate, aºezate între paranteze
rotunde fac trimitere la numãrul de revistã în care a apãrut
respectivul articol. Între paranteze drepte se aflã unele
indicaþii despre tema tratatã în articol, atunci când ea nu
reiese cu suficientã claritate din titlu” (p. 19). Precizãm
cã sunt 3544 de indice-articol, ceea ce este impresionant,
dar explicabil având în vedere faptul cã revista Sud a
apãrut timp de 22 de ani fãrã întrerupere, respectându-ºi
întotdeauna data apariþiei, cu un numãr considerabil de

pagini, format mare, ceea ce înseamnã extrem de mult
pentru o revistã din provincie. Adãugãm, din provincie,
dar aproape de Bucureºti, de unde colectivul de redacþie
a reuºit sã atragã colaboratori de prestigiu, mulþi cu
rãdãcini în Bolintin, în zonã sau în judeþul Giurgiu. Toate
acestea au fãcut ca revista Sud, deºi apare în provincie,
sã nu fie cotatã ca o revistã de provincie, ci ca o apreciatã
publicaþie de culturã româneascã sau, cum bine remarcã
Vasile Grigorescu în introducerea sa, revista Sud a avut
de la început coloanã vertebralã, pe care Constantin
Carbarãu ºi urmaºii lui din colectivul de redacþie au ºtiut
s-o menþinã dreaptã.

Fãrã a mã considera tare în statisticã, mi-e uºor sã
constat totuºi cã din cele 3544 de titluri ale autorilor ce
au publicat în Sud, peste douã sute sunt semnate de un
cunoscut istoric ºi critic literar, membru, din anul 1975,
al Uniunii Scriitorilor din România, senior editor al
revistei Sud, domnul Florentin Popescu. Colaborarea
domniei sale începe din anul 2000, cu numãrul 21 al

Sud-ului, continuând ºi în prezent. Cercetând
bibliografia, constatãm colaborãri importante cu un
numãr mare ºi foarte mare de titluri ale unor scriitori de
talie naþionalã, precum Victoria Milescu, Neagu Udroiu,
Nicolae Dan Fruntelatã, Emil Pãunescu, Nicolae Scurtu,
Luminiþa Cornea, Titus Vîjeu, Ion Andreiþã, Florin
Colonaº etc., la care se adaugã contribuþia esenþialã a
scriitorilor din zonã, a „grupului de la Bolintin”,
începând cu fondatorul primei serii, Constantin
Carbarãu, apoi cu urmãtorii: Constantin Bãrbuþã,
Alexandru Cazacu, Vasile Grigore, ªtefan Crudu,
Constanþa Crudu, Floricã Dan, Milica Dan, Dumitru
Dumitricã, Gabriel Dragnea, Marian Grigore, Gianina
Mehedinþu, Niculae Stoica, Ciprian Necºuþu, Emil
Talianu.

Se cuvine sã menþionãm încã 178 de numere (indice-
articol), din Bibliografie, cu autor neprecizat, unde sunt
evidenþiate importante manifestãri ale Asociaþiei, ale
colectivului de redacþie al revistei Sud ºi colaboratorilor,
cu prezentarea a numeroase fotografii care de-a lungul
vremii se vor constitui în documente de certã valoare.
Enumerãm, la întâmplare, câteva asemenea titluri cu autor
neprecizat: Imagini de la manifestãrile cultural-artistice
„Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin Vale, 2008; Festival
de folclor românesc în Serbia; Toamna Culturalã
Bolintineanã 2016; Lansare-eveniment la Editura
RawexComs; Patrimoniu: Conacul Lazarovici din
Mârºa; Ziua eroilor la Comana; O sãrbãtoare a culturii
române: Medicul scriitor Romulus Dinu, revista „Sud”
ºi oraºul Bolintin Vale omagiaþi la Muzeul Naþional al

Literaturii Române din Bucureºti.
Tot la „autor neprecizat” apare rubrica „Biblioteca Sud-

ului”, prezentã în fiecare numãr, mai mult, sunt enumerate
de fiecare datã noile volume, care au îmbogãþit biblioteca
revistei, cu toate informaþiile bibliografice. Acelaºi lucru,
cu rubrica „Reviste primite la redacþie”. Chiar dacã în
aceste rubrici cãrþile ºi revistele sunt înfãþiºate sumar, de
obicei prin fotografii, prezentarea lor în revista Sud este
importantã, deoarece aratã colaborãrile multiple cu
scriitori ºi reviste de pe întregul spaþiu românesc ºi nu
numai. Bineînþeles cã acest fapt contribuie la ridicarea
prestigiului revistei Sud, inclusiv la rãspândirea
informaþiilor culturale din arealul bolintinean.

În partea finalã a volumului existã câteva capitole
necesare pentru facilitarea obþinerii informaþiilor, precum
ºi date despre editarea revistei Sud. Redãm titlurile
acestor capitole care ne trimit direct la conþinutul lor:
Tabla de corespondenþã a numerelor revistei Sud, 1996-
2018; Evoluþia structuralã a revistei; Evoluþia

componenþei colectivului de redacþie; Contribuitori
financiari la apariþia revistei Sud; Edituri ºi
tipografiri unde a fost publicatã revista Sud.

Obþinerea atât de multor informaþii a necesitat o
extraordinarã documentare, o muncã migãloasã care
se constituie într-o bogatã bazã de date ce vor servi
viitorilor cercetãtori întru ale literaturii, culturii, în
general. Va constitui „un instrument de lucru
indispensabil” pentru „documentarea vieþii culturale
a arealului bolintinean sau din punct de vedere istoric,
geografic, demografic, al transformãrilor ºi evoluþiei
acestui spaþiu”, dupã cum bine subliniazã Vasile
Grigorescu în cuvântul înainte intitulat: Câteva
explicaþii la „22 de ani cu revista Sud”. Totodatã poate
fi o bazã solidã pentru fundamentarea unui studiu
substanþial, o monografie a revistei, cu evoluþia, cu
rubricile ei, temele abordate, personalitãþile implicate
în apariþia publicaþiei, colaboratorii permanenþi din
Bolintin Vale, din zona Bolintinului, din sudul
României ori colaboratori preocupaþi de
personalitãþile zonei din orice parte a spaþiului
românesc. Orientarea colectivului de redacþie este
deschisã în aceastã privinþã.

Afirmãm cu toatã convingerea cã Bibliografia SUD-
ului realizatã de Vasile Grigorescu constituie ºi un semn
de recunoºtinþã faþã de colaboratori, în mod special
faþã de colaboratorii statornici, care îºi citesc numele
ºi articolele apãrute de-a lungul anilor în paginile
revistei Sud. O undã de amãrãciune am sesizat în
rândurile lui Vasile Grigorescu din Câteva explicaþii...,
atunci când afirmã cã volumul sãu este „ºi un îndrumar
pentru cititor în „alambicata” piaþã a publicaþiilor
culturale româneºti, unde se întâmplã uneori ca un
articol sã treacã din revistã în revistã fãrã ca autorul
lui sã se gândeascã vreo clipã cã gestul sãu este unul
„nedelicat” pentru cititor ºi editor ºi absolut bulversant

pentru un viitor cercetãtor de istorie literarã” (p. 11). Are
perfectã dreptate!

Admiraþia cititorilor ºi colaboratorilor se îndreaptã cu
bucurie cãtre autorul volumului 22 de ani cu revista
SUD. Bibliografie 1996-2018, domnul Vasile Grigorescu,
omul cu preocupãri în multiple domenii, dar în primul
rând devotat culturii române, un entuziast cercetãtor al
publicaþiilor româneºti tocmai pentru a cunoaºte mai
mult întru înãlþarea prestigiului revistei pe care o conduce
în calitate de redactor-ºef. Domniei sale i se adaugã,
trudind cu aceeaºi devoþiune, senior editor Florentin
Popescu ºi toþi membrii actuali ai colectivului de
redacþie: ªtefan Crudu (secretar general de redacþie),
Constantin Bãrbuþã, Constanþa Crudu, Marian Grigore,
Corneliu State, Gabriel Dragnea, Alexandru Cazacu,
Ciprian Necºuþu, Gianina Mehedinþu. Cititorii ºi mai
ales colaboratorii care vor consulta recenta Bibliografie
a Sud-ului vor fi dominaþi de sentimentul de a se ridica
la înãlþimea gândurilor, faptelor ºi preocupãrilor celor
ce muncesc din greu la editarea ºi apariþia revistei Sud,
în sensul proverbului la noblesse oblige.

Încheiem rândurile noastre cu menþiunea pertinentã a
lui Vasile Grigorescu de la pagina 16, anume cã „oricât
de deschisã spre „exterior”, cãtre „þarã ºi lume”, s-a arãtat
a fi de-a lungul anilor revista Sud, mai ales prin prisma
colaborãrilor prestigioase pe care le-a atras, ea rãmâne
totuºi un proiect eminamente bolintinean, care va
dispãrea în momentul în care aceastã comunitate îi va
întoarce spatele.” Întru totul de acord!

Vasile Grigorescu ºi „oglinda” SUD-ului
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Serban Codrin,

Finul ºi livrescul vrãjitor în

ceaunul cu voluptãþi al poeziei,

Titus Vîjeu, prefaþând volumul

„În fracul de mãlai” de Nicolae

Cabel, atrage atenþia cã titlul

poate fi pus în legãturã cu

straniile arte poetice din

clocotul cu adevãrat fierbinte al

avangardiºtilor români, Gh.

Dinu, Gellu Naum, Gherasim

Luca, Eugen Ionescu, Paul

Pãun, A.L. Zissu, unde apar

alãturãri de cuvinte aparent

ciudate, în realitate scufundate

în oceanul liric eliberat de

cenzurile, multe ºi rigide, ale

sensului gramatical, de dicþionar. Un astfel de titlu insolit ar fi

„fracul de mãlai”. Cum adicã? Sacul de mãlai, moara de mãlai,

tãgârþa de mãlai, un kil de mãlai, aºa da, însã ce legãturã are asta

cu „fracul”, sublimul costum burghez?

Are, fiindcã ne aflãm în poezie, într-o realitate de rangul al

doilea sau a câta dimensiune vrem, unde poetul este cu atât mai

liber cu cât îl þine talentul! Pe Nicolae Cabel îl þine în toate poemele/

sonetele, majoritatea titlurilor sugerate prin litere îngroºate

desemneazã crivãþul puterii, logodesc furtuna, aripi de uimiri,

înger în opinci, scoici de soare, gãvane de iubire, greieri din

verbe, osuarul de iluzii, amfore desculþe, lebãdã cãruntã, castã

închisoare, dublu curcubeu, un melc în sindrofii, izvorul secundei...

Stop! Se poate cãdea în manierism ºi cântãm ca Paganini, pe o

singurã coardã, de sã se cruceascã spectatorii/cititorii, pânã la

acuzaþia cã interpretul/poetul e în cârdãºie cu diavolul! Avangardiºtii

cad de multe ori, pe riscul lor, în astfel de acuzaþii, dar ce frumoase,

ce vânt de libertate le ridicã la ceruri!

Nicolae Cabel se joacã abil, posedã o coardã în plus, cu

instrumentarul avangardist pânã la o limitã, apoi revine acasã,

nicidecum docil, ci înfierbântat, pus pe fapte mari, unde scrie, în

stilul sãu propriu, foarte îngrijit, expurgat, chiar calofil, meditaþii

despre destin, vise, psalmi, dor, pelerini, cruce, orã, secundã.

Este dificil de ales, poemele se cer, toate, scoase în vitrinã, poetul

nu oscileazã valoric decât de la înalt în sus, în schimb tematic

este limitat, cel puþin în ciclul de faþã.

Totuºi aleg: „un bob de grâu e o bibliotecã/ ºi e coroana

brazdei fremãtând;/ când sub zãpadã doarme, e potecã/ spre

ochii mei ºi greierul de gând...// struneºte el, subtil, idei auguste,/

pãsãri în zbor le mai hrãnesc tulpina.../ (sihaºtrii blânzi

dreseazã chiar lãcuste/ ºi la caleºti înhamã tot lumina!)// în

vechi regatul – flutura ºi muguri –/ intrã sfios o stea mai

norocoasã,/ din pãpãdii ea ne înalþã ruguri// sã ocroteascã

visele, de coasã... dar tu puseseºi înþelepte biruri/ pentru naiade

amãgind porfiruri...”

Poemul este superb, cu o micã fisurã, cum ar spune Nichita,

mai celebru prin sugestiile sale poetice decât prin poeme citabile:

versul al patrulea, cârpit, scãpat de sub controlul de foc al unui

magician.

În altã parte: „porumb, stelarã turmã de uimire/ ºi chihlimbare

tandre pe ºtiuleþi,/ pe prag de rugãciune-mi dai porfire,/ veac

dupã veac ºi clipa mi-o rãsfeþi// cu veghea ta, în fiece amurg.../

pe masa scundã, hrãnitoare lunã,/ eu voievod þi-aº spune, când

mai curg/ din lingura cu lapte stropi de zãnã...// ai adunat în

curcubeul serii/ pãrinþi ºi prunci, cu visul lor, supremul,/ s-

aduci prin viscol taina primãverii// când pe câmpii, cu verde-þi

scrii poemul.../ ni-i sângele un cãrãuº...te strigã/ liturgic-

inocentã, mãmãligã!”

Un poem liturgic-inocent, al câtelea dintr-un sumar de 95 de

titluri? Un pastel? Un imn al mãmãligii? Cum adicã, al

mãmãligii? Un imn cãtre zei (Homer), cãtre ogorul arat (Virgiliu),

cãtre o fântânã (Horaþiu), da, e de înþeles, vine din strãfundurile

culturii. Un mare poet reuºeºte orice aventurã, inclusiv o odã,

fãrã muzicã, un imn cu muzicã dedicat mãmãligii, tãlpii, ºireturilor

de la bocanci, fundului, nu al culturii, ci al cãciulii. Vreþi sã vã

spun autorii? Îi cunoaºteþi, de la Ion Gheorghe la Rimbaud, iar

compozitorii sã rezolve restul!

„ce-a fost întâi: culoarea din cuvânt,/ cãrarea despletitului

coral,/ izvorul zilei, mãrunþit descânt,/ virginã spaimã din captiv

narval?...// a fost un zbor, a fost ºi o pãdure,/ a fost un arc, dar

fãrã vânãtor,/ a fost o iarnã, ea ºtia sã fure/ numai tristeþea

dintr-un visãtor;// ºi-am fost ºi noi, ca fulgere de crini,/ ne

alintam în umbre, îndrãzneþi,/ chiar la izvoare dezmierdam

rãºini// furând ispita altei dimineþi.../ dar vânãtorul îºi gãsise

arcul/ ºi în iubire ne-a crestat, el, þarcul...”

Este clar cã poetul pleacã în aventurã cu un gând ºi ajunge în

altã parte, ori tocmai despre aventurã ne vorbeºte ºi noi,

neºtiutorii, credem alte poveºti. Nu trebuie sã cãutãm în poezie

în mod obligatoriu sensuri, învãþãturi de minte, pedagogie, poezia

este o aventurã a limbajului nu articol de fond, jurnalisticã

versificatã. Eventual mari poeþi au nimerit cu oiºtea în gard, s-au

descalificat, s-au ratat aruncând cascade de vorbe despre fapte

cotidiene, preþuri în piaþã sau trãdãri ale politicienilor. Poezia nu

este nici justiþie, nici cod penal, aºa cã poetul are dreptul sã batã

câmpii cât vrea ºi pofteºte, însã cu graþie, chiar provocând

afuriseniile unui „legiuitor” neinvitat sã se pronunþe despre ce ºi

cum în patria poeþilor, punându-i-se la socotealã prea multele lui

momente de crizã mintalã: „Cine n-a frecventat poeþii nu ºtie ce

este iresponsabilitatea ºi nici dezmãþul spiritului. De câte ori îþi

pierzi vremea cu poeþii, de atâtea ori simþi cã totul e pierdut, cãci

ei îþi inspirã regrete absurde ºi monstruoase. (...) Poezia lor nu

duce nicãieri. Atâta inutilitate în armonie! Este un mare blestem

a-i înþelege etc.” (Emil Cioran, „Lacrimi ºi sfinþi”)

„Ce scâncet sacru-n prea timida noapte.../ e vântul ce respirã

printr-un pom;/ în togã chiar, misterioase fapte/ vibreazã trist

în fiecare om;// se mai prelinge mila peste dale/ în sanctuar de

maculat azur/ ºi enigmatic zeu, fãrã sandale,/ în somn îºi taie

cuvios contur// ºi-un laþ subtil de grea melancolie,/ spre zodia

cu timpul ei de jar,/ s-o prindã în a timpului chilie// uitând cã

timpu-i fãrã de hotar.../ de strajã stau, sub vis cu frunza rarã/

pândind un ceas cu limbile de cearã...”

Cuvintele redate cu litere îngroºate în fiecare sonet reprezintã,

în voinþa poetului, titlul poemului, demers inutil, o povarã mai

mult într-un text care „nu duce nicãieri”, dacã ne-am lua dupã

vorbele incriminatoare, urâte în goliciunea lor, ale justiþiarului

scãldat în lacrimi de sfinþi! Chiar acest poem este o „lacrimã”,

atunci unde se ascunde greºeala? Poezia nu greºeºte, comentatorii

ei greºesc. Poezia trebuie luatã în seamã numai în limitele fãrã

limite ale inefabilului, unde chiar hainele lipsã ale împãratului

gol au un sens profund, de cãutat ºi de meditat asupra lui. Cartea

lui Nicolae Cabel este o þesãturã finã de capcane, de pânzele de

pãianjen cu sensuri mai mult sugerate, în afara logicii, însã în

interiorul gândirii.

Ce vreþi mai mult? „se dezghioca ºi luntre în mister,/ cu ochiul

ei în liniºtea truditã, când clipele ne leagãnã ºi pier/ prin geana

de uitare ce palpitã/ într-un ecou, înfloritor prinos,/ cu aripa în

zâmbet, jucãuºã;”

Poezia lui Nicolae Cabel sfideazã cu suberbie destule reguli

ale limbajului, este absolventã a multor clase în ºcoala avangardei,

dar ºi al tradiþiei pillatiene, ca sã nu mai amestec alte nume din

marea familie a poeþilor de rasã superioarã, unde autorul, îmbrãcat

la multe ace perfecte în fracul sãu de mãlai, se plimbã ca un boier,

care, unic, are privilegiul de a auzi cum „scâncea în viscol steaua

cãtre zei/ sã o preschimbe în privighetoare/ ºi neaua se mira de

dorul ei –/ o pasãre, nocturnã clãtinare...”. Shakespeare, în

„Regele Lear”, are o înjurãturã scurtã. Nu o pot reproduce, aºa

cã o repet în felul meu: Sublim! Sensul este acelaºi.

Nu trebuie sã mai repet: poetul Nicolae Cabel este chiar faimosul

cineast Nicolae Cabel, profesorul universitar, eseistul,

monografistul, un istoric al cinematografiei româneºti, membru

în jurii de mari festivaluri. În frac de poet îi ºade minunat ºi ne

predã o lecþie de cea mai iluminatã poezie, aºa se întâmplã când

toate se adunã la un loc, talent, competenþã, culturã ºi spirit fãrã

dezmãþ, vorba inversã a lui Emil Cioran. Nicolae Cabel este

artistul, filozoful, logicianul milioanelor de imagini, simboluri

ale vãzului, pe care le-a îmbinat, combinat cinematografic pe

peliculã, în cãrþi de analizã, în cãrþi de poezie, construind un

univers care îi poartã numele.

Poeþi ai sudului (V)

Nicolae Cabel sau
sublimul în frac de mãlai

Victoria Milescu

IUBIREA, ETERNA POVESTE
Cã iubirea nu are vârstã ºi

cã se abate pe la toate vârstele

s-a mai spus. Dar fiecare

poet reia în felul sãu aceastã

temã generoasã,

t r a n s f i g u r â n d u - º i

experienþele, împãrtãºindu-

ºi gândurile ºi sentimentele

în exprimãri ºi formule

estetice cât mai atrãgãtoare,

emoþionante, subtile. Cultivat ºi sensibil, dl Ion C. ªtefan are o

înclinaþie deosebitã spre aspectele frumoase, tonice, pozitive ale

vieþii, bucurându-se atunci când le poate capta în poezie sau în

prozã. În poezie, tema sa favoritã este iubirea, cu toate faþetele ei

splendide, capricioase, fascinante. Recenta sa carte, Floare de

colþ – iubirea, apãrutã la Editura Arefeana din Bucureºti, în 2018,

adãugându-se celor 36 de volume de povestiri, romane, versuri,

eseuri, îºi deconspirã conþinutul încã din titlu. Cum se ºtie, floarea

de colþ este rarã, protejatã prin lege, ruperea ei însemnând faptã

penalã. Numitã ºi floarea reginei, simbolizeazã iubirea, puritatea.

Autorul apare aici ca un bãrbat temerar urcând pe stâncile munþilor

pentru a culege aceastã floare, asumându-ºi consecinþele, fãcând

dovada iubirii sale profunde ºi devotate; cãtre ea, stãpâna inimii

lui. În cod metaforic, iubirea adevãratã este rarã, greu de atins ºi

puþini sunt cei ce riscã totul pentru a o dobândi. O floare de o altã

naturã, având petale din file scrise poate fi ºi noua sa carte,

împodobitã cu desenele pictorului Tudor Meiloiu, reprezentând

alte flori, fantastice, exotice, nepãmântene. Poeziile mai vechi

sau mai noi au fost aºezate într-o anume ordine, aici manifestându-

se gustul ºi experienþa editorului Ion C. ªtefan, care a dat un curs

firesc parcurgerii lor conform cu trecerea timpului poveºtilor de

dragoste. Astfel, avem impresia cã citim un singur ºi „lung poem

cu mai multe subtitluri”, dupã cum apreciazã doamna Paula

Romanescu în inspirata prefaþã, ce devine ea însãºi un lung ºi

fastuos poem al acestei remarcabile poete. În prima parte, ,,Ca o

carte deschisã, iubirea”, sentimentele izbucnesc liber, frenetic,

iubirea dovedindu-se inspiratoare de poezie, de cele mai înalte

vibraþii spirituale. Poetul e copleºit de frumuseþea iubitei ºi exultã

cu o sinceritate dezarmantã, nu lipsitã de un ecou trubaduresc:

„Cât de frumoasã poate fi în zori!/ Eu o privesc extaziat, de

parcã/ În altã lume m-aº afla deodatã;/ N-am sã-ntâlnesc a doua

oarã/ Un chip mai luminos decât al ei!” Versurile au o candoare

adolescentinã, deºi, mãrturiseºte poetul: „sunt un domn cu

tâmplele cãrunte”. Dar mai spune cã iubirea e apã vie, ce

întinereºte, iar atunci când e îndrãgostit, poemele se nasc spontan:

„Poemul acesta de dragoste s-a nãscut spontan,/ Ca o

împrimãvãrare, deodatã,/ Dupã o iarnã grea, topind brusc/ Zãpezile

din noi” (...). Firul de argint ce leagã întreaga carte este numele

iubitei, Anna, ca prototip al femeii eterne, al femeii roditoare, al

femeii capabile de sacrificiu, întru iubire. În partea a doua,

„Împlinirea prin iubire”, descoperim un erotism senzual, carnal,

voluptos, descoperim un bãrbat pãtimaº dãruindu-se pânã la

epuizare unei femei „prea mult doritã”. Clipele de extaz duc spre

tãrâmul fericirii: „Haide, iubito, sã inventãm/ O þarã doar a

noastrã,/ Cu altfel de oameni/ Decât am cunoscut pânã acum!/

Un tãrâm al fericirii/”. Treptat, stingerea culorilor ºi a cântecelor

duc la urmãtoarea etapã a existenþei, la ultima parte a cãrþii,

„Anotimpurile vieþii ºi ale iubirii”. Aici sunt cele mai emoþionante

ºi mai dramatice poezii, de o infinitã tandreþe ºi sensibilitate, de

o sfâºietoare durere. Durere a neîmplinirii, a despãrþirii, a

regretului de a nu putea fi pânã la capãt cu cel dorit. Toamna

vieþii aduce singurãtatea, privitã cu înþelepciune. Iubirea care nu

s-a consumat pe pãmânt, se va împlini dincolo de pãmânt, în alte

sfere, în alte dimensiuni: „Fie ca amintirile noastre/ Sã se

întâlneascã în alte constelaþii!/ Ceea ce a fost aºteptare/ Sã devinã

împlinire.” Ion C. ªtefan scrie dupã cum simte. Poezia sa

nesofisticatã este în afara curentelor, modelor actuale, dar nu în

afara poeziei adevãrate, care se scrie cu sufletul.
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Stan M. Andrei face din poezie o
cale de cunoaºtere a lumii prin
raþiunea cunoscãtoare, ºi de
cunoaºtere de sine prin raþiunea
activã, înscriindu-se într-o duratã
proprie – partea de timp pe care
istoria i-o dãruieºte ca sã-ºi
împlineascã destinul.

Iar destinul sãu este destinul de
creator, aºa cum o dovedeºte
volumul Tainele din clepsidrã,
volum despre care eu iau cunoºtinþã
abia acum, deºi autorul vine din

acelaºi areal geografic ºi cultural din care vin eu însãmi.
Cunoaºterea prin scriiturã, aºadar, prin raþiunea activã, despre
care vorbea Constantin Noica, în care Stan M. Andrei se regãseºte
ºi pe care îl alege ca pe un fel de porte-parole ºi de porte-
bonheur, vine înaintea celei de cunoscãtoare. Metafizica precede
fizica lumii, spiritul, materia... În dihotomia om/poet, poetul
prevaleazã asupra omului, prin creaþie omul îºi depãºeºte
efemeritatea.

Literatura este pentru mine o formã superioarã de confesiune.
Acest lucru mã determinã sã caut în literatura altora eul profund
care se reveleazã prin scris ºi prin scriiturã. Ce spune acest
volum al poetului Stan M. Andrei despre omul Stan M. Andrei?

Titlul ar putea fi, desigur, un indiciu. Metafora tainele din
clepsidrã se centreazã în jurul misterului lumii, dar ºi al tainei
legate de curgerea ireversibilã a timpului. Poetul îºi aºazã poezia
sub semnul clepsidrei, al timpului obiectiv, care mãsoarã impasibil
trecerea timpului, trecere care atinge nisipul din fiecare fiinþã.

Poeziile repetã în formã metafora din titlu, fiind organizate
asemenea unei caligrame repetate de-a lungul întregului volum
pentru a multiplica în cele 65 de poezii tiparul unei clepsidre de/
din cuvinte. Cifra 65 ar putea intra, de asemenea, într-un simbolism
al vârstei, trimiþând la vârsta realã a autorului, fiecãrui an fiindu-
i dedicatã, probabil, o poezie. Imaginaþia poetului încape în aceste
forme fãrã sã constrângã ideea poeticã. Limitãrile nu existã, poezia
încape în aceste clepsidre desenate din cuvinte. Nu existã nicio
sugestie de constrângere de conþinut. Ideile sunt îmbrãþiºate de
aceste clepsidre care poartã nu doar nisipul trecãtor al timpului
obiectiv, ci ºi sufletul de nisip al eului care urmeazã ritmul

propriului timp, unul subiectiv ºi, prin urmare, mitic, reversibil.
Ca poet, Stan M. Andrei este atras de spectacolul evanescent al

lumii, atins sau traversat de ninsori simbolice, dar ºi de spectacolul
interior al gândurilor ºi stãrilor cãtre care se întoarce reflexiv mereu.

În desenul lumii, poetul distinge tipare
arhetipale („ªtiu, tainã, sub pielea ta,
ascunsu-mi-s-a miezul...”), multiplicate
la infinit în taine care se reveleazã ºi se
ascund, dezvãluindu-ºi, ca în universul
lui Lucian Blaga, când fanicul, când
cripticul. Având acces la fizica lumii, prin
raþiunea cunoscãtoare, poetul intuieºte
ºi metafizica prin raþiunea activã care-i
pune sufletul în acord cu sufletul
universal. ªi atunci, ca poet, Stan M.
Andrei decreteazã: „Sufletul/ care-ºi
gãseºte fãptura în tine/ e însãºi ninsoarea
lui Dumnezeu, la rugãciune”. Poetul
accede la tainele lumii, neinteresat de
faldurile înºelãtoare ale aparenþei. A intra
în starea de graþie presupune a primi ca
pe un dar ºansa revelaþiei, a inspiraþiei.
Iar revelaþia aceasta presupune intuiþia
(forma superioarã a inteligenþei, o
inteligenþã creatoare) miracolului.

Crede Stan M. Andrei în predestinare
sau în destin? O poezie se numeºte chiar
aºa, Predestinare: „Clepsidra recitã
poemele cu grijã./ Oare nu vrea sã ucidã
suferinþa,/ ºarpele întãrâtat de razã?//
Tainã/ ca/ ºi// Drumul/ încovoiat de istorie/ rãmâne captivul
aceloraºi legi dumnezeieºti”. Nicio idee despre fatum, despre
fatalitate ºi soarta rea, însã. Poetul adoptã o atitudine mioriticã,
seninã, atunci când mediteazã asupra condiþiei omului. Predestinat
timpului, omul îºi înscrie în timp propria duratã, ceea ce nu
exclude liberul arbitru ºi, prin urmare, posibilitatea de a-ºi desena
propriul destin. Iar destinul omului este, ca ºi pentru Stan M.
Andrei, un destin creator.

Poeziile reunite în acest volum aºezat sub semnul clepsidrei, al
trecerii timpului au o structurã interesantã. Formal, sunt niºte
caligrame, desenând în cuvinte forma clepsidrei. Din perspectiva

Tainele clepsidrei, tainele eului

Ana Dobre

Am întâlnit cândva, înscrisã
pe coperta unei cãrþi de criticã
literarã, o profeþie care vorbea
despre sfârºitul iminent al
civilizaþiei umane: „Pãmântul a
degenerat; sunt semne cã lumea
se apropie de sfârºit cu paºi repezi;
corupþia a cuprins totul; copiii nu-
ºi mai ascultã pãrinþii; fiecare
doreºte sã scrie o carte ºi sfârºitul
e fãrã îndoialã aparte” (inscripþie
asirianã, cca 2800 î.e.n.). Luând

în considerare valabilitatea inscripþiei, cu semnificaþia ei profetic/
apocalipticã ce denunþã, printre altele, omeneasca dorinþã a scrierii
de cãrþi, suntem tentaþi sã spunem cã da, ne apropiem de un
sfârºit, dar optimistul (bine temperat), ascuns în fiecare dintre
noi, vrea sã creadã cã acesta nu este cel al omenirii, ci mai degrabã
al unei epoci în care experimentele de tot felul, inclusv cele
literare, ar trebui abolite, pentru a salva moºtenirea culturalã a
lumii. Antidotul împotriva inflaþiei de literaturã, adesea rod al
amatorismului, este recursul la culturã, la scrieri de calitate, ca
expresie a unui act de conºtiinþã, prin acel summum de cunoºtinþe
ºi de valori pe care cartea sã le transmitã, devenind o sursã
viabilã de inspiraþie.

Romanul Drumul spre sanctuar, publicat de Ioan Oliviu
Niculiciu la Editura Eurocarpatica în anul 2017, este o astfel de
carte care transmite cititorului încrederea în culturã ºi în literaturã.
Înzestrat cu un bagaj substanþial de lecturi, de la clasicii Seneca,
Tacit ºi Martial pânã la Shakespeare, Schiller, Goethe, Voltaire,
Nietzsche, Nicolae Iorga ori Garabet Ibrãileanu , autorul traduce
o experienþã de viaþã pusã sub semnul reflecþiei filosofice ºi al
introspecþiei. Fãrã a avea intenþii teziste, el propune teme de
meditaþie (de sorginte filosoficã) pe marginea destinului uman
individual ºi colectiv, plasând acþiunea într-o zonã a þãrii despre
care s-a scris foarte puþin pânã acum, cunoscutã mai degrabã sub
numele de „secuime”. Destinul unui intelectual român care trãieºte
într-o asemenea zonã geograficã poate fi unul extrem de interesant,
iar romanul lui Ioan Oliviu Niculiciu tocmai asta face. Construcþia
romanescã este ea însãºi elaboratã. Folosind tehnica
cinematograficã a punctului ºi contrapunctului, îmbinarea pasajelor
descriptive cu citatul livresc, romanul construieºte planuri narative
care aduc în planul atenþiei un trecut, nu foarte îndepãrtat, al
României aflate sub dominaþia comunistã. Planurile narative
converg spre un punct de centru care pun în valoare un traseu
existenþial: destinul intelectualului care traversezã experienþe de
viaþã, nelipsind tribulaþiile sentimentale. Prin labirintul vieþii, firul
cãlãuzitor este, inevitabil, iubirea. Asocierea acesteia cu suferinþa
este un demers purificator. Rememorarea prin evocare este calea
aleasã de autor pentru identificarea Centrului, devenit sinonim
cu „Sanctuarul” invocat în titlu. Cartea recupereazã nu doar o
istorie personalã, ci istoria colectivã a României comuniste, aflatã
sub semnul analizei lucide care subordoneazã adevãrului actul

confesiv. Sunt rememorate întâmplãri care scriu istoria anilor de
instaurare a regimului comunist în România; sunt reiterate pasaje
biografice dintr-o istorie personalã, întâlniri care þes pe canavaua
timpului portrete umane viabile. Nevrând sã cadã în capcana
teoretizãrilor sterile, cartea foloseºte referinþele livreºti de pe
poziþia unei autoritãþi sapienþiale care permite o mai bunã înþelegere
a realitãþilor istorice evocate, dar ºi a personajelor din naraþiune.
Inserþia biograficului este necesarã pentru configurarea intrigii
romaneºti: „În secuime, ascensiunile mele, ca renegat social,
erau curse cu obstacole, ocoliºuri ºi coborâºuri imprevizibile.
Rãmãsesem dupã absolvire aici, printre secui, fãcându-mã cã nu
aud unele atacuri naþionaliste (...). Aici urmãritorii originilor mele
„nesãnãtoase” mi-au pierdut urma ºi era pentru prima datã când
aveam un statut social normal, la care þineam ºi pe care îl onoram”.

Destinul personajului principal, medic veterinar în secuime,
este marcat de succesele profesionale, dar ºi de cãderi, înfrângeri,
suferinþã. Experienþei existenþiale i se adaugã cea sentimentalã,
care permite cunoaºterea îndeaproape a unor realitãþi caracteristice
zonelor multietnice. Numele maghiare (Zsuzsa, Sara, Erika) ale
iubirilor pasagere se întâlnesc cu cele româneºti (Amalia, Viviana,
Tereza), toate gravitând în jurul a ceea ce constituie personajul
feminin misterios al romanului: Hilda.

Avatarurile sentimentale ale eroului, pe numele sãu Doru,
contureazã portrete feminine diverse, specifice ºi ele unui timp ºi
loc anume: profesoara de fizicã sau de istorie, în cãutarea
modalitãþii potrivite de integrare în mediul rural, muncitoarea
adulterã, femeia devotatã, femeia-vampã, femeia-activist de partid
etc. Tribulaþiile sentimentale asigurã pretextul pentru descrierea
epocii comuniste, în speþã anii 60, când încã nu se încheiase
prigoana Securitãþii la adresa celor consideraþi „cu origini
nesãnãtoase”, categorie din care face parte eroul. Reiterãm vremuri
de sãrãcie, foame, frig, caracteristice perioadei de ascensiune a
comunismului, cu mult clamata „victorie a socialismului”;
pãtrundem treptat în sfera realitãþilor istorice vãzute prin prismã
subiectivã ºi ne apropiem de ceea ce constituie punctul central al
cãrþii: povestea de iubire dintre erou ºi enigmatica Hilda, înfãþiºatã
într-un portret idealizat: „era frumoasã ca o zi de Armindeni”.
Personajul feminin vine cu o biografie încãrcatã: femeie
atrãgãtoare, dansatoare într-o trupã care colinda prin þarã ºi peste
hotare, era copil abandonat la orfelinat, crescut de o familie
cumsecade care-i asigurase stabilitatea materialã, fãrã a se ocupa
ºi de sufletul ei. Descoperind iubirea, eroina se redescoperã ºi se
reevalueazã pe sine. Povestea de iubire reitereazã imaginea
cuplului platonician unit prin apartenenþa la acelaºi suflet: „Parcã
urcam spre un Heilington (germ. „sanctuar”) pe o scarã îngustã
a îngemãnãrilor spiritului”. În relaþia protagoniºtilor primeazã,
cum altfel, spiritul, cel care dã coerenþã ºi coeziune cuplului
erotic. Pânã ºi prezenþa naturii în contextul acestui love story este
una spiritualizatã: „Afarã ploua liniºtit. Natura se armonizase cu
noi sau, poate, noi deveniserãm o parte a armoniei sale eterne”.
Natura are un rol important în carte: ea marcheazã pasaje narative,
trecerile de la un episod la altul, ca în scrierile sadoveniene, ori

indicã praguri de conºtiinþã ale eroului, fiind cel mai adesea
martor ºi protagonist al întâmplãrilor: „Soarele incendia dealurile
asfinþirilor, scriindu-ºi romantic poezia de adio. Cârduri de ciute
ieºeau la margini de crâng, cu o impozanþã seniorialã. Siluetele
arborilor de pe coline se profilau tot mai ºters pe orizonturile
înserãrii”.

Referinþele livreºti, agrementate de introducerea în
orchestraþie a titanilor muzicii clasice: Wagner, Beethoven,
Berlioz, Mozart, Massenet, Handel ºi Bach etc., realizeazã în
contextul romanesc un univers al sinesteziilor, întâlniri fericite
dintre muzicã, literaturã, filosofie. Ele îmbogãþesc o realitate
referenþialã receptatã subtil prin puterea simþurilor (tactil, olfactiv,
auditiv, vizual), desãvârºind simbolicul drum spre sanctuar. Un
drum al eroilor, unul spre celãlalt, drumul fiecãruia spre sine
însuºi, iar la un nivel superior, drumul spre centru al fiinþei
umane, redat prin consacratul dicton „Nosce te ipsum” – în
gr.”gnothi seauton”(p. 207).

Tehnica oglinzilor paralele este ilustratã prin faþete ale
personalitãþii eroului, identificabil în text cu alþi eroi, replicã a
naratorului. Cel mai apropiat îi este evreul Blum, supravieþuitor
al Holocaustului, la care întâlnim egala predispoziþie pentru
livresc, bogata culturã generalã, cultivarea aforismului. El este
recunoscut explicit ca un alter ego al personajului principal.
Întâlnirea eroului cu Blum este revelatoare pentru sensurile
romanului, completând imaginea romancierului-filosof: „Trãim
tot mai convinºi cã fericirea este numai redeºteptarea unor trãiri
idealizate. De cele mai multe ori ea ni se oferã numai spre a ne fi
luatã sau pentru a da o nouã dimensiune nefericirilor de zi cu zi
(...). Tot ce am durat pe parcursul unei vieþi, lipsite de pragmatism,
a fost un sanctuar, cu o parte din marile comori de cunoaºtere ale
umanitãþii, mai pe nemþeºte, un Heilingtum. Întreaga mea evoluþie
pãmânteascã aº putea-o numi „Drumul spre Heilingtum, un drum
presãrat cu încercãri ºi rãspântii...”; „Cândva Blum îmi dezvãluise
câte ceva despre fenomenologia oniricã... Parcã îl aud spunând:
Suntem adãposturi vremelnice ale unui suflet descins din Marele
Univers Spiritual al unei Forþe Supreme, pe care nici una din
religiile acestei lumi n-a reuºit s-o defineascã precis”. (p. 212)

Nuanþând anume aspecte autobiografice, romanul Drumul
spre sanctuar al lui Ioan Oliviu Niculiciu deschide cititorului
drumul spre universul fascinant al cãrþii, al culturii, ºi readuce în
atenþie literatura ca memorie a timpului, învestitã cu valenþe
educaþionale în plan intelectual, etic ºi estetic. El iniþiazã, în timp
ce se confeseazã, instruieºte ºi educã, pe mãsurã ce parcurgem
alãturi de eroii sãi un traseu al cunoaºterii. Nu elucideazã mult
disputata problemã a fericirii. Ne indicã însã o cale, întrezãritã în
mesajul luminos al cãrþii care transmite încrederea în valorile
umanitãþii. Chiar dacã avem în vedere numai acest aspect, Drumul
spre sanctuar, substanþial roman de idei, îºi meritã înscrierea în

paradigma literaturii contemporane.

(Ioan Oliviu Niculiciu, Drumul spre sanctuar, Editura

Eurocarpatica, 2017)

Drumul spre sanctuar, un recuperat drum spre centru

fondului, ideile urmeazã, de asemenea, o structurã. Existã o idee-
temã afirmatã în primul vers, apoi, prin reluãri de imagini, ideea îºi
fixeazã carnea pe scheletul-cariatidã, pentru a deveni stil. El este
atras de ideea pe care sã o încorporeze imaginarului sãu poetic.

ªi Stan M. Andrei este un poet care a vãzut
idei ºi de aceastã frumuseþe a absolutului se
lasã sedus pânã la totala fascinaþie. Iatã o
Axiomaticã: „Axioma cã timpul poartã fiorul/
în care înfloreºte/ tot omul,// Tainã/ ca/ ºi//
Primãvara/ care îºi face pridvor/ pe prispa
din mine, toamna, doare”.

Ca om supus trecerii, limitat de tragismul
condiþiei umane, Stan M. Andrei îºi simte „biata
inimã”, dar, în acelaºi timp, afirmã ºi „nevoia
de treaptã”, de accedere, de înãlþare spiritualã.
El îºi afirmã calm izbânda: „...izbânda/ de a
gãsi marea/ care te prinde bine-n val”.
Întrebãrile sunt permanente, rãspunsurile
relative, într-o mirare care-i clarificã atitudinea
în faþa lumii ºi a sinelui: „Cum de am ajuns
ninsoare pe faþa asta de pãmânt/ pe care se
deschide mare/ o gurã de pustiu?// Tainã/ ca/
ºi// Mirarea/ de-a potrivi altarul toamnei/ peste
þarinile hotãrâte ale iernii”.

La capãtul demersului sãu liric, Stan M.
Andrei ajunge la concluzia Ecleziastului:
vanitas vanitatum et omnia vanitas... Dar,
dincolo de aceastã zãdãrnicie, omului îi este
dat sã-ºi afirme destinul de creator. De aceea,
fuga sa („Speranþa sau deºertãciunea, bogãþia

ori sãrãcia,/ viaþa cât ºi moartea,/ poezia ºi banalul/ îs/ fugã/ dupã/
vânt?/ Sunt// taine,/ taine, taine, taine,/ taine, taine, taine, taine,
taine!...”) este, deopotrivã, centrifugã ºi centripetã în raport cu
sinele propriu.

Stan M. Andrei este un poet interesant, cu o pronunþatã dimensiune
reflexivã, preocupat de idee ºi de reflexiile ei în tot ceea ce ne
înconjoarã. A-l citi înseamnã a-i contempla tainele din clepsidrã ºi,
poate, a-l înþelege în ceea ce are are etern fiinþa sa de lut pieritor...
Poezia este clepsidra în care se aflã nu doar nisipul care ne mãsoarã
destrãmarea, ci ºi încrederea poetului în cuvântul ziditor.

(Stan M. Andrei, Tainele din clepsidrã, Editura Olimpias,

Galaþi, 2015)

Maria Stoica
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Încheiam prima parte a
acestui articol, publicat în
numãrul 1-2/2019 al revistei
Sud, cu întrebarea: „Putem fi
optimiºti cã în 2019 Europa va
reuºi sã depãºeascã, cu calm ºi
înþelepciune, aceastã etapã
marcatã de urã, violenþã ºi
izolare?”

Dupã cum am vãzut, 2018 a fost anul punerii sub semnul
neîncrederii ºi rupturii a alianþelor tradiþionale, a creºterii
inegalitãþilor sociale, sãrãciei, a nerecunoaºterii ºi nerespectãrii
drepturilor omului, de multiplicare a statelor puternice ºi
autoritare, de dezinteres pentru conservarea ecosistemului planetei
ºi, nu în ultimul rând, la amplificarea ºi multiplicarea mesajelor
de urã în lupta politicã. Având în faþã aceste probleme reziduale
ale lui 2018, se pune întrebarea fireascã dacã aceste nenorociri se
vor adânci sau se vor reconcilia, ori în caz contrar Europa va
eºua, mergând spre populism ºi extremism?

Care ar putea fi viitorul UE?
Pentru început, sã ne reamintim cã, 2019 este anul care

marcheazã patru decenii de existenþã a Parlamentului European,
care coincide ºi cu alegerile europarlamentare din luna mai, însã
atmosfera în care se vor desfãºura aceste evenimente se anunþã a
fi tensionatã ºi confuzã.

Fãrã a face un amalgam între nemulþumirea popularã ºi
populism, este necesar sã înþelegem strategia partidelor populiste
de azi, care plãnuiesc sã aplice o serioasã loviturã actualei
construcþii europene, îndeosebi în planul valorilor.

Paradoxal, partidele în cauzã propun o altfel de Europã, fãrã a
o defini; în realitate nu propun nimic, ci destrãmarea acesteia pur
ºi simplu. Pe aceste baze mincinoase s-a ajuns la cazul Brexit,
iniþiativã pãguboasã atât pentru Marea Britanie, cât ºi pentru UE.

Pentru a se ajunge la Brexit, s-a manipulat frica britanicilor
pentru migraþie, care însã nu generase greutãþi, ci era doar o crizã
politicã legatã de acest fenomen. De asemenea, se respingea o
Europã consideratã prea tehnocratã, când în realitate statele însele
contribuiau la adoptarea textelor legislative, prin reprezentanþii lor
în Parlamentul European. Dupã momentul de stupefacþie generat
de anunþul Brexitului, s-a trecut la o amplã campanie mediaticã ºi
nu numai, de dramatizare a efectelor Brexitului, agitându-se
ameninþarea unui cutremur economic, care se contura deja.

Matteo Salvini, ministrul de interne al guvernului populist
italian, a propus „revenirea la Europa de înaintea tratatului de la
Maastricht, în numele recuceririi unei suveranitãþi pierdute”.
Reacþii asemãnãtoare s-au auzit ºi din zona de Est a Europei, în
problema migraþiei. Astfel, conducãtorul PIS (Partidul pentru
Dreptate ºi Justiþie din Polonia) a þinut sã atragã atenþia þãrilor
membre UE cã „noi nu am fost puteri coloniale”, cã „noi nu am
exploatat þãrile din care provin refugiaþii care sosesc în Europa.
Noi nu am folosit mâna lor de lucru ºi nu i-am invitat în Europa.
Noi avem dreptul moral sã spunem NU migraþiei”.

Premierul ungar ,Victor Orban, a propus „instituirea unei taxe
de 25% pentru orice activitate care susþine migraþia”.

Atacurile vizau, fãrã îndoialã, Germania ºi pe cancelarul Angela
Merkel. De altfel, în iunie 2018, întâlnirea organizatã la solicitarea
cancelarului german privind migraþia a fost boicotatã de Polonia,
Ungaria, Cehia ºi Slovacia, dar ºi de AFD (partid de extremã
dreaptã din Germania) ºi FN (condus de Marine le Pen), care au
denunþat „voinþa cancelarului de a impune o migraþie clandestinã
în toatã Europa”. Pentru a face faþã creºterii popularitãþii partidelor
populiste ºi extremiste, PPE s-a aliat cu ALDE, iar la conducerea
Parlamentului European s-a recurs la mãsura alegerii italianului
Antonio Tajani (un apropiat al lui Berlusconi ºi co-fondator al
Forþa Italia).

Cu toate aceste acþiuni vizând blocarea ascensiunii în Europa
a populiºtilor ºi extremiºtilor, influenþa acestora a devenit mai
periculoasã, întrucât li s-au alãturat miºcãrile euroscepticilor ºi
eurofobilor, sindicate, organizaþii ale societãþii civile, militari în
rezervã, iar liderul Partidului Libertãþii (suveranist), Geert Vilders,
a anunþat deja o victorie zdrobitoare a acestui curent în alegerile
europarlamentare.

Pe un alt plan, stânga europeanã a slãbit ca urmare a Brexit,
când grupul socialiºtilor ºi social-democraþilor a pierdut un numãr
semnificativ de locuri, ce cu greu ar putea sã le mai recucereascã
la viitoarele alegeri. Analiºtii politici europeni ºi institutele de
sondare, apreciazã cã alegerile europarlamentare din 2019 nu
vor mai fi ca cele precedente, confruntarea va fi extrem de durã
între PPE-ALDE, partidele social-democrate, miºcãrile ºi
partidele de extremã dreapta. Aceste alegeri vor decide ce fel de
Europa avem nevoie, în condiþiile în care tinerii europeni nu
conºtientizeazã miza alegerilor ºi ne aºteptãm ca sã nu voteze,
dar sã-ºi exprime nemulþumirile pe reþelele de socializare ºi în
stradã.

În perioada premergãtoare alegerilor europarlamentare,
România, împreunã cu celelalte þãri membre UE, are misiunea de
a identifica soluþii adecvate la complexitatea problemelor cu care
se confruntã în prezent Europa, sã armonizeze poziþiile deja
divergente, înþelegând cã fiecare dosar supus analizei ºi dezbaterii
are în spate interese economice ºi nu numai ale þãrilor din nucleul
dur, care vor încerca sã punã presiune ºi sã intimideze guvernul
român, dovedind cã nu are capacitatea sã managerieze preºedinþia
Consiliului UE.

Problemele care trebuiesc soluþionate pe durata mandatului la
preºedinþia rotativã a Consiliului UE se referã la:

– natura Europei pe care ne-o dorim: solidarã, socialã, coezivã,
sau egoistã ºi fragmentatã;
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– Politica de Securitate ºi Apãrare ºi rolul NATO;
– structura bugetului multianual;
– mãsuri de prezervare a mediului înconjurãtor;
– reglementarea unitarã la nivelul UE a migraþiei;
– reducerea birocraþiei ºi aparatului funcþionãresc, a cheltuielilor

de întreþinere a unor sedii de instituþii europene folosite ocazional,
reducerea cheltuielilor publice ale UE;

– transparenþã ºi reguli unitare în privinþa alocãrii de fonduri
pentru proiecte ºi a prioritizãrii acestora;

– integrarea infrastructurii feroviare ºi rutiere a UE prin
finalizarea proiectelor începute;

– stabilirea unei politici externe unitare, a unei diplomaþii active
ºi nu reactive, vizionare, cu proiecþie pentru urmãtorul deceniu;

– o viziune clarã privind implicarea militarã a UE în conflictele
din Siria, Libia, Cornul Africii, Sahel, cât ºi definirea relaþiilor
cu SUA, China, Rusia, Turcia;

– libera circulaþie a persoanelor, mãrfurilor ºi serviciilor în
interiorul UE ºi în Marea Britanie dupã Brexit;

– problemele referitoare la dreptul la muncã ºi educaþie a
europenilor post-Brexit;

– aplicarea unitarã ºi obligatorie a reglementãrilor în domeniul
cercetãrii ºtiinþifice cu aplicaþii militare ºi achiziþionarea de
armament european, cât ºi o abordare unitarã ºi neconcurenþialã
a vânzãrii de armament pe pieþele internaþionale;

– strategie comunã în lupta împotriva terorismului, atacurilor
informatice ºi a rãzboiului cibernetic, combaterea ºtirilor false
lansate în media ºi în spaþiul virtual etc.

UE trebuie sã înþeleagã cã lumea în care trãim cunoaºte o
mutaþie „geneticã”, marcatã de o guvernanþã de tip personal,
autocratã, care pune în pericol ºi dificultate apãrarea drepturilor
ºi libertãþilor omului ºi erodeazã fundamentul statului de drept ºi
democraþia.

Este elocventã poziþia exprimatã de preºedintele Trump în
aceastã privinþã, care în mod cinic aratã cã „azi aceastã noþiune a
drepturilor ºi libertãþilor omului nu mai este în preocuparea mea,
chiar dacã mulþi copii mor la frontiera cu Mexic, pentru cã nu
este problema mea”. Prin retragerea militarã a SUA din Siria,
conflictele etnice se vor multiplica, iar populaþia kurdã care a
luptat alãturi de SUA împotriva ISIS în Irak ºi Siria în speranþa
cã vor fi ajutaþi sã-ºi creeze propriul stat se simte acum trãdatã ºi
lãsatã la discreþia Turciei, care va recurge la masacrarea ei. UE se
aflã captivã în acest areal de conflict, între Rusia ºi Turcia care ºi-
au consolidat poziþiile atât în Siria, dar ºi în Orientul Mijlociu,
iar Iranul ºi Arabia Sauditã îºi vor disputa hegemonia în Yemen,
Liban, Afganistan.

Altã problemã care aºteaptã rãspuns de la preºedinþia României
la Consiliul UE este modalitatea de taxare unitarã a giganþilor
americani din domeniul IT care opereazã pe teritoriul UE, cât ºi
a bãncilor ºi companiilor care realizeazã profit din operaþiuni
financiare, fãrã a fi impozitate în þãrile în care desfãºoarã aceste
activitãþi. La aceasta se adãugã ºi criza zonei euro dupã Brexit ºi
presiunile exercitate asupra Ungariei, României ºi Bulgariei de a
se integra rapid în acest grup prin adoptarea monedei euro,
moment în care economiile acestor state se vor vulnerabiliza, iar
gradul de sãrãcie a populaþiei se va mãri.

În primele luni ale acestui an ar trebui clarificat zvonul care
circulã în mediile ezoterice privind integrarea mai profundã a
Franþei ºi Germaniei prin acordul ce se va semna la Aachen, care
urmeazã sã se transforme într-un super-stat federal la care sã
adere celelalte state europene. Dacã se dovedeºte cã aceasta este
varianta regândirii noii construcþii europene, atunci situaþia va
genera noi conflicte ºi tensiuni ºi va determina ºi grupul de la
Visegrad ori grupul România, Bulgaria, Serbia ºi Grecia, sã-ºi
capete personalitate juridicã ºi sã se integreze într-o construcþie
în competiþie cu celelalte. În aceastã situaþie vom asista la o
atomizare în interiorul UE care va fragiliza ºi mai mult poziþia
Europei în relaþia cu SUA, Rusia, China, India, tot mai interesate
de piaþa europeanã.

În urmãtoarele sãptãmâni ar trebui urmãrite cu atenþie reacþiile
„vestelor galbene”, organizaþiilor socio-profesionale, mediului
de afaceri, societãþii civile, la scrisoarea deschisã lansatã de
preºedintele Macron la 13 ianuarie 2019 privind modul de
rezolvare a problemelor interne cu care se confruntã Franþa ºi nu
numai, de la regimul fiscal excesiv, la educaþie, sãnãtate, justiþie.

Pentru a demonstra, dacã mai era cazul, cã Europa se afla în
derivã pe toate planurile, trebuie sã reamintim ºi de atacul fãrã
precedent la adresa Suveranului Pontif, pornit din interiorul
Bisericii Catolice, prin demersul cardinalului Carlo Maria Vigano,
care cere demisia Papei, acþiune sprijinitã ºi de cardinalul Mc
Aarrick, fost nunþiu apostolic la Washington. Pentru a justifica
aceasta campanie de denigrare a Papei Francisc I, cardinalul
Vigano în scrisoarea sa subliniazã „criza profundã prin care
trece biserica la 500 de ani dupã publicarea celor 95 texte ale lui
Luther (1517), crizã existenþialã asemãnãtoare celei din sec. XVI”.
În scrisoare se fac referiri ºi la „dereglementarea moravurilor
unei pãrþi a clerului, neînþelegerea ºi îndoiala credincioºilor,
divorþul cu societatea ºi lumea modernã”. În acest context, se
invocã necesitatea unei noi reforme a Bisericii Catolice.

Despre criza profundã a Bisericii Catolice am scris în detaliu
în 2011 în lucrarea Europa cu capul în stele ºi trupul însângerat
(Ed. România în Lume), în care atrãgeam atenþia privind agonia
Creºtinismului într-o Europã laicizatã ºi aflatã sub ameninþarea
unui Islam tot mai agresiv. În acea carte vorbeam ºi despre declinul
Occidentului ºi nevoia de reformare profundã a instituþiilor
europene, pentru a proiecta spre viitor o Europã a cetãþenilor,
socialã ºi coezivã. Dar, oamenii politici ºi guvernamentali au

apreciat lucrarea ca fiind utopicã ºi euroscepticã. Iatã cã, la distanþã
de aproape un deceniu, liderii europeni sunt nevoiþi sã recunoascã
impasul în care se aflã proiectul european.

Dupã cum am vãzut, contextul în care îºi va desfãºura activitatea
guvernul României pe timpul preºedinþiei rotative a Consiliului
UE este tensionat ºi marcat de atacuri violente de limbaj la adresa
unor demnitari europeni, fiecare guvern naþional ºi comisar
european vor exercita presiuni ºi intimidãri în cadrul negocierilor
pentru fiecare dosar aflat în dezbatere, în speranþa optimizãrii
propriilor interese. În acest vacarm european, guvernul român,
pe lângã problemele generate de exercitarea preºedinþiei
Consiliului UE, trebuie sã se pregãteascã temeinic ca alegerile
europarlamentale din România ºi cele pentru alegerea viitorului
preºedinte al României sã se desfãºoare în condiþii optime, ceea
ce presupune un efort logistic uman ºi material uriaº ºi o
mobilizare exemplarã a tuturor resurselor, atât la nivel central,
cât ºi teritorial.

Dacã nu erau suficiente aceste provocãri ce aºteaptã rezolvãri,
guvernul ºi parlamentul român trebuie sã ia în calcul ºi faptul cã
în acest an marcãm ºi Centenarul intrãrii trupelor române în
Budapesta pentru a rãsturna puterea bolºevicã instalatã de Bela
Kun prin lovitura de stat din 21 martie 1919, care a dus la
cãderea guvernului Karolyi Mihaly ºi instaurarea „Republicii
Sfaturilor”. Prin aceastã acþiune violentã, Bela Kun îºi afirma
loialitatea în faþa Moscovei arãtând cã „Punem revoluþia proletarã
ungarã sub protecþia socialismului internaþional ºi suntem deciºi
sã o apãrãm pânã la ultimul strop de sânge împotriva oricãrui
atac”.

Trebuie sã reamintim cititorului cã, dupã scurtã perioadã de
acalmie, atitudinea ambiguã a Aliaþilor cu privire la situaþia dintre
România ºi Ungaria a alimentat starea de tensiune dintre cele
douã state ºi a sporit nesiguranþa. Bela Kun a luat iniþiativã ºi la
20 iulie 1919 a declanºat ofensiva de pe Tisa, dar dupã numai o
sãptãmânã atacul ungar a fost respins, iar trupele române au
lansat ofensiva în direcþia capitalei ungare. Autoritãþile române
au ignorat atunci recomandãrile Aliaþilor de a nu înainta pe teritoriul
ungar. La trecerea Tisei de cãtre trupele române au asistat Regele
Ferdinand, Regina Maria ºi premierul Ion I.C. Brãtianu. Despre
acest moment istoric, Regina Maria consemna în jurnalul sãu cã
„Militarii români erau atât de plini de elan, se bucurau cã trec
Tisa sã-i alunge pe bolºevici, ei doreau sã ajungã la Budapesta”,
iar premierul Ion I.C. Brãtianu, în discursul rostit în faþa
Consiliului Dirigent de la Sibiu (august 1919), þinea sã sublinieze
cã: „În ziua de astãzi, soldatul român pe Tisa n-a asigurat numai
graniþele României, dar a sprijinit, ca în vremurile de demult,
civilizaþia europeanã apãrând-o de valurile distrugãtoare ale
bolºevismului. La Nistru ºi la Tisa s-au oprit curentele care
ameninþau centrul Europei”.

La 4 august 1919, trupele romane au defilat în „þinutã
impunãtoare” în capitala ungarã sub conducerea generalului
Gheorghe Mãrdãrãscu, care a fost numit comandantul trupelor
de ocupaþie, pe parcursul celor patru luni de administrare a
oraºului reuºindu-se restabilirea ordinei, reorganizarea serviciilor
publice, acordând sprijin populaþiei civile afectate de rãzboi, cât
ºi mãsuri pentru organizarea armatei naþionale ungare ºi
reînfiinþarea jandarmeriei. În luna noiembrie 1919, armata romanã
a început retragerea din Ungaria, locul ei fiind luat de Misiunea
Militarã Interaliatã ºi autoritãþile ungare. Trebuie reamintit ºi
episodul arborãrii opincii cãprarului Bivolaru pe drapelul ungar,
poveste confirmatã ºi de cãtre generalul Marcel Olteanu, care a
þinut sã sublinieze cã Regele Ferdinand a interzis arborarea
Tricolorului pe Palatul Parlamentului ungar pentru a nu leza
mândria naþionalã a localnicilor, ºi cã de aceea cãprarul din Oltenia
a recurs la acþiunea respectivã.

Am recurs la memoria istoriei nu întâmplãtor, ci pentru a
sensibiliza opinia publicã ºi autoritãþile cã ne putem aºtepta la
manifestãri ºi acþiuni provocatoare din partea guvernului ungar,
sprijinit în mod tacit de Moscova, pentru a boicota lucrãrile
preºedinþiei Consiliului UE ºi a le deturna punând în discuþie
actualele frontiere rezultate în urma Tratatului de Pace de la
Versailles, pentru cã Ungaria ºi Rusia nu uitã ºi nu iartã blocarea
rãspândirii bolºevismului în Europa de cãtre România.

Drept urmare, cred cã a sosit momentul ca România sã-ºi
recapete respectul ºi demnitatea de sine ºi sã-ºi promoveze cu

diplomaþie ºi determinare propriile interese ºi sã nu mai accepte

sã fie umilitã ºi „certatã” de reprezentanþii altor þãri membre UE,

þinând cont de faptul cã se clameazã cã suntem toþi membri cu

drepturi depline.

Pentru aceasta este nevoie ca guvernul sã aibã o strategie bine

articulatã pentru fiecare dosar aflat pe agendã ºi sã nu se lase

intimidat de presiunile, ironiile ºi cinismul ce vor marca

dezbaterile ºi sã promoveze cu luciditate propriile interese, pentru

cã vor fi multe momente tensionate, create artificial, pentru a

arãta incapacitatea actualei guvernãri de a gestiona un eveniment

istoric pentru viitorul Europei.

Sunt convins cã la încheierea lucrãrilor Preºedinþiei Consiliului

UE, România îºi va recãpãta locul pe care îl meritã la nivel european

ºi internaþional, respectul de sine ºi recunoaºterea statutului de

partener serios ºi puternic susþinãtor al democraþiei ºi statului de

drept într-o nouã arhitecturã europeanã, a popoarelor animate de

dorinþa de colaborare paºnicã ºi bazatã pe respectul mutual.
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Qingming, care înseamnã în

limba chinezã „clar ºi luminos”,

fiind ziua de comemorare a

morþilor. Cu acest prilej, m-am

întors la Shanghai, oraºul meu

natal, pentru omagierea celor

dragi dispãruþi.

Depunerea de flori la

monumentul dr.

Bucur Clejan
Înainte de plecare la

mormintele pãrinþilor ºi rudelor,

m-am dus la monumentul

doctorului român Bucur Clejan pentru a depune un buchet de

flori. Este pentru a treia oarã când am depus flori în omagiul

doctorului Bucur Clejan (1904-1975), care a venit în 1939

împreunã cu doctorul David

Iancu ºi alþi medici europeni

în China, pentru a ajuta

poporul chinez în timpul

rãzboiului de rezistenþã

împotriva agresiunii

japoneze. Dupã ce ºi-a pierdut

soþia în timpul misiunilor

medicale desfãºurate în

spitalele de campanie din

Yunnan, s-a cãsãtorit cu

Zhao Jingpu (Nelly

Clejan), sorã medicalã

chinezoaicã. În anul 2008,

prin grija autoritãþilor

chineze, urna cu cenuºã a

medicului Clejan a fost

dusã de Nelly la Shanghai

ºi depusã la Mausoleul

Song Qingling, preºe-

dintele de onoare al R. P.

Chineze, soþia doctorului

Sun Yat Sen.

Într-o salã din parcul

Mausoleului am vizitat o

expoziþie dedicatã

medicului Bucur Clejan ºi

celor douã soþii ale sale,

precum ºi doctorului

David Iancu. Sunt expuse

numeroase fotografii

preþioase reflectând viaþa ºi munca celor trei doctori români pe

frontul antifascist, precum ºi niºte medalii ºi obiecte care le-au

aparþinut.

https://dantomozei.ro/2017/06/30/expozitie-eveniment-bucur-

si-gisela-clejan-david-iancu-contributori-la-istoria-prietenei-

chino-romane/Este demn de reþinut cã expoziþia dedicatã eroilor

români este deschisã de patru luni, fiind inclusã în circuitul

vizitelor educative rezervate tinerilor din metropola Shanghai ºi

împrejurimi, având deja câteva zecii de mii de vizitatori.

Shanghai, o perlã strãlucitoare pe þãrmul

Pacificului
Shanghaiul este oraºul meu natal, unde mi-am petrecut copilãria

ºi adolescenþa ºi am urmat ºcolile elementarã ºi licealã. În 1964,

dupã terminarea liceului, am plecat la Bucureºti pentru a învãþa

limba românã.

Dupã terminarea facultãþii, m-am întors în þarã ºi am lucrat ca

ºi crainic, traducãtor, redactor ºi corespondent la Radio China

Internaþional din Beijing. Din când în când mã întorc în oraºul

meu natal ºi sunt martor cu propria experienþã în ceea ce priveºte

dezvoltarea puternicã ºi schimbarea înnoitoare a fizionomiei

metropolei.

Situat la paralela nordicã de 31,13 grade ºi longitudinea esticã

de 121,28, la gura de vãrsare a fluviului Yangzi în Marea Chinei

de Est, Shanghaiul se întinde pe o suprafaþã de 6.340 de kilometri

pãtraþi ºi are o populaþie de circa 24 milioane de locuitori. Este un

important centru financiar, tehnico-ºtiinþific, comercial ºi de

transporturi din China.

În 2017, oraºul Shanghai a realizat un Produs Intern Brut de

3.013 miliarde Yuani (un dolar este egal cu circa 6,2 yuani), cu o

creºtere de 6,9%, situându-se pe primul loc printre oraºele þãrii.

Menþionãm cã în 2017, Produsul Intern Brut din întreaga Chinã

a fost de 82.712 miliarde yuani, cu o creºtere de 6,9% faþã de

anul precedent. Portul Shanghai a realizat în 2017 un trafic de

40.230.000 de containere standard, situându-se pe primul loc în

lume.

Dezvoltarea pe verticalã a oraºului
Supranumit înainte de eliberare „Paradisul strãinilor”, fostul

oraº împãrþit colonial unor þãri occidentale, a

cunoscut în anii puterii populare ºi în special

dupã aplicarea în þara noastrã, în 1978, a

politicii de reformã ºi deschidere, schimbãri

înnoitoare.

De pildã, în domeniul construcþiei imobiliare,

pânã în 1980, cea mai înaltã clãdire din Shanghai

a fost Park Hotel, inaugurat în 1934, cu 24 de

etaje ºi o înãlþime de 83,8 metri. În ultimii 40 de

ani, au fost ridicate la Shanghai peste 5.000 de

clãdiri de peste 24 de etaje, cele mai înalte fiind

Palatul Jin Mao de 420,5 de metri, cu 88 de

etaje, Shanghai World Financial Center, de 492

de metri, cu 101 etaje. În 2016, a fost datã în

folosinþã o nouã zgârie-nori, Shanghai Tower,

înaltã de 632 de metri, cu 118 etaje, ale cãrei

lucrãri de construcþie au început în 2008. Este a

patra construcþie ca înãlþime din lume ºi a doua

din China.

Partea de est a fluviului Huangpu se numeºte Pudong ºi era

dominatã pânã în 1990 de terenuri agricole, vechi hale industriale,

depozite ºi amenajãri portuare. Dupã 1990, sectorul Pudong se

ridicã pe malul fluviului cu o pãdure de zgârie-nori, cu sedii ale

multor instituþii bancare ºi firme renumite din lume.

Dezvoltarea

infrastructurii
Pentru un oraº aºa de

mare cum este Shanghaiul,

rezolvarea problemei

transporturilor ºi circulaþiei

este deosebit de dificilã.

Dar aceastã problemã se

rezolvã în condiþii bune ºi

cu succes. S-au gãsit

metode ingenioase de

construire a strãzilor

supraetajate, a intersecþiilor

pe mai multe niveluri, a

liniilor de metrou, a

podurilor ºi traversãrilor

pe ºi sub fluviul Huangpu,

care strãbate oraºul. S-a

format astfel o reþea de

Luo Dongquan

Corespondenþã din Beijing

Reîntoarcere în oraºul meu natal – Shanghai

Shanghai, construcþii vechi pe malul
de vest al fluviului Huangpu

transporturi modernã ºi eficientã.

În ultimii ani, s-au construit mai multe bulevarde supraetajate

ce formeazã structura principalã de transport a metropolei. În

domeniul construcþiei de metrou, sunt date în exploatare pânã la

sfârºitul anului 2017, 17 linii cu o lungime totalã de peste 700 de

km. Sã ºtiþi cã prima linie de metrou din Shanghai a fost datã în

exploatare abia în anul 1995. Menþionãm cã a fost construitã ºi

datã în exploatare în 2002 prima linie de tren pe pernã magneticã

din lume, cu o lungime de 30 km, care leagã centrul oraºului de

aeroportul internaþional Pudong. Garnitura de tren se deplaseazã

cu o vitezã maximã de 430 de kilometri pe orã.

Pânã în 1991 nu fusese construit nici un pod peste fluviul

Huangpu. Dar pânã în prezent au fost construite pe acest fluviu

lat de 300-700 de metri ºapte poduri, fiecare având un design

foarte frumos ºi inedit. Concomitent, au fost construite vreo

zece treceri subfluviale, înlesnind foarte mult legãturile între cele

douã maluri ale fluviului.

Oraºul Shanghai este puternic dezvoltat la capitolul culturii,

educaþiei, învãþãmântului, ºi turismului. Aici funcþioneazã 60 de

instituþii de învãþãmânt superior ºi peste o sutã de instituþii de

cercetare ºtiinþificã. În fiecare toamnã, se organizeazã timp de o

lunã Festivalul de Turism Shanghai. Se organizeazã aici ºi Festival

internaþional de film ºi de film TV. În acest mare oraº s-au format

câteva zone comerciale, numeroase pieþe ºi strãzi comerciale,

fiecare cu trãsãturile sale specifice. Parcul Disney, dat în folosinþã

în iunie 2016, este al doilea parc Disney din China, al terilea din

Asia ºi al ºaselea din lume. Atrage zilnic mii ºi mii de vizitatori ºi

turiºti din oraºul Shanghai ºi din alte localitaþi ale þãrii.

Deplasare cu trenul rapid
M-am deplasat de la Beijing la Shanghai cu garnitura de tren

rapid Fuxing, care circulã cu o vitezã de 350 de km pe orã.

Dimineaþa am plecat la ora ºapte, iar dupã patru ore ºi jumãtate

am ajuns, parcurgând o distanþã de circa 1400 de km ºi am servit

masa de prânz cu familia. Garnitura porneºte lin, fãrã simþire ºi

dupã câteva minute de accelerare a ajuns deja la o vitezã de peste

300 de km pe orã. Trenul circulã silenþios, cu locurile spaþioase,

cu un înalt nivel de comoditate ºi un serviciu impecabil. În luna

aprilie s-a reglementat mersul trenurilor pe întreaga þarã. Dupã

noul program, durata de circulaþie dintre Beijing ºi Shanghai s-

a scurtat la 4 ore ºi 18 minute!

(Luo Dongquan este profesor jurnalist, Vicepreºedinte al
Asociaþiei de Prietenie China-România)

Shanghai - depunere de flori la mormântul dr. Bucur Clejan

Expoziþia dedicatã celor trei doctori români

Zgârie-nori din Shanghai
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În ultima vreme, prestigioase instituþii muzeale europene

dovedesc un interes tot mai evident pentru avangardã, organizând

ample manifestãri expoziþionale care pun în evidenþã începuturile

miºcãrii ºi, totodatã, influenþa pe care suflul ei înnoitor l-a exercitat

asupra diferitelor ramuri cu semnificaþie artisticã. Un

exemplu grãitor este recenta expoziþie deschisã vineri 6

martie la Dresda, veche metropolã culturalã a Europei,

de cãtre Staatliche Kunstsammlungen Dresden în Palatul

Albertinum, sub titlul „Kandinsky, Mondrian, Lissitzky

ºi avangarda abstract-constructivistã în Dresda anilor

1919-1932".

Capitala Saxoniei, unul dintre importantele oraºe

culturale ale Germaniei, gãzduieºte numeroase obiective

artistice, multe dintre ele refãcute dupã cumplitele

bombardamente ale aviaþiei americane, survenite în nopþile

de infern din 14 ºi 15 februarie 1945. Este suficient sã

amintim marele palat în stil baroc care adãposteºte

capodoperele Muzeului Zwinger, care deþine comori de

artã comparabile cu cele de la Louvre, British Museum

sau Ermitaj. Între marile sale piese amintim capodopera

lui Rafael, „Madona Sixtinã” sau nudul culcat semnat

de Giorgione.

De altfel, la Albertinum, în enormele sãli se aflã

nepreþuite comori de artã greceºti sau egiptene,

impresionante galerii cu mari maeºtri clasici sau moderni

ai picturii ºi ai sculpturii.

Expoziþia cu tematicã avangardistã prezintã pe simezele

generoaselor sãli lucrãri semnate, în afara celor trei

protagoniºti, de Willi Baumeister, Marianne Brandt, Erich

Buchholz, Max Burchardt, Walter Dexel, Man Ray,

Alexandr Rodcenco, Ludwig Mies van der Rohe, Georges

Vantongerloo, Alexei Jawlensky, Paul Klee, Lazlo

Moholy-Nagy, Kurt Schwitters, Oskar Schlemmer.

Ceea ce este într-adevãr un eveniment, care trebuie

subliniat pentru importanþa sa este participarea pe simezã

a trei autori români: Brauner, Iancu ºi Maxy. Fiecare

dintre ei este prezent cu câte un tablou, acest trio pictural

avangardist românesc figurând ºi în noiembrie 2018 la

marele târg de artã contemporanã, desfãºurat anual „La Grand

Palais”, la Paris, lucrãrile fiind expuse de cãtre o galerie de

primã mãrime, cunoscuta „UBU – Gallery”, din New York.

Voi reveni asupra expunerii celor trei uleiuri din prezenta

expoziþie germanã, dar mai întâi sã fundamentãm importanþa

expoziþiei de la Albertinum.

Pentru a înþelege importanþa actualei alcãtuiri tematice este

necesar sã punctãm câteva episoade ale parcursului, respectiv

ale tradiþiei alcãtuirii de expoziþii ale moderniºtilor în aceastã

parte a teritoriului Germaniei, în context cu evenimente importante

de pe alte coordonate geografice.

În 1919, aprilie, se constituie grupul expresioniºtilor,

futuriºtilor, cubiºtilor.

– La Moscova, Kazimir Malevici deschide expoziþia în care

expune „Patratul alb pe fond alb”, punctul de plecare al

suprematismului.

– La Dresda, E. Kasting deschide ºcoala „Der Weg” (drumul,

calea, fãgaºul).

– Se deschide expoziþia „Der Sturm” (Furtuna), în care expun

Archipenko, Jawlenski, Feininger, Dexel, Schwitters ºi alþii.

Catalogul cuprinde texte ale lui Kandinsky ºi Herwarth Walden

(poet, muzician, critic, „suflet” al miºcãrii „Der Sturm”, care a

înfiinþat galeria ºi revista cu acelaºi nume).

– Aprilie-mai, Moscova, expoziþe suprematistã cu Popova,

Rodcenko, Kijun, Malevici, Stepanova. Catalog cu texte semnate

de cãtre Malevici ºi Rodcenco.

– Grupul „Sezession Dresda 1919", expoziþie cu Feininger ºi

Schwitters (iunie-iulie),

– Septembrie, la Dresda, manifestare plenarã Feininger, este

prezent cu 38 de lucrãri în ulei, 25 de acuarele, 52 de desene ºi

109 lucrãri de graficã.

– Noiembrie, la Dresda, la cunoscuta galerie Emil Richter, se

deschide expoziþia „Umorul lumii”, cu participarea elveþianului

Klee ºi a lui Feininger.

Anul 1920.

– Ianuarie, Berlin, Schlemmer, Baumeister, Dexel: expoziþie

la „Sturm”.

– Februarie-martie, Dresda, „Tineri graficieni din zona Rhin”

– Burchartz, Gleichmann, Tantz.

– Martie 25, Moscova, Malevici ilustreazã pe larg drumul sãu

de la impresionism la suprematism expunând 153 de lucrãri.

– Mai-iunie, München, Klee expune 371 de lucrãri. Adevãrat

regal!

– Vara lui 1920, expoziþie la Palatul Expoziþional din

Stübelplatz. Lucrãri de Jawlensky ºi E. Kesting, o importantã

galerie din localitate, Ernst Arnold, iniþiazã, de asemenea,

manifestãri cu Schwitters, Baumeister, Sehlemmer.

– Octombrie-noiembrie – „Dresdner Sezession, 1919 Gruppe”,

la aceeaºi galerie, expun Klee, Jawlensky, Schwitters, Feininger.

– Octombrie-noiembrie, la galeria lui E. Richter: Paul Klee ºi

George Grosz.

Anul 1921 – Kurt Schwitters prezintã seria de tablouri „Merz”

la „Der Sturm”. Artistul din Hanovra, creator al liniei „Merz” ºi

al revistei cu acelaºi nume, expune 70 de lucrãri alãturi de Klee

ºi I. Puni.

– Mai-iunie – Archipenko expune la Dresda picturã,

desen, acuarelã, dar ºi sculpturã.

– Vara – expoziþie a grupului „Dresdner Sezession

1919".

– Septembrie-octombrie, Moscova, „expo 5 x 5 =

25", cu Popova, Rodcenco, Stepanova.

– Octombrie – „Dresdner Sezession 1919", cu

Feininger ºi Klee.

– Noiembrie, expoziþie Erich Buchholz: picturã,

acuarele, gravuri în lemn.

Anul 1922.

– Februarie – expo Moholy-Nagy ºi Peri la „Sturm”

(respectiv 30 ºi 20 de lucrãri). Mai sunt prezenþi pe

simeze Itten, Léger, Muche, Archipenko, Feininger.

– Martie, retrospectivã aniversarã (50 de ani) pentru

Mondrian, la Stedelijk Museum, Amsterdam.

– Mai, a ºasea expoziþie „Dresdner Sezession”.

– Noiembrie, mare expoziþie Jawlensky la Dresda.

– Decembrie, la Berlin, prima expoziþie de arta rusã,

cu Gabo, Exter, Pevsner, Popova, Malevici, Rodcenco,

Tatlin ºi W. Strzeminski, artist polonez care a studiat la

Moscova ºi cãruia în decembrie 2018 i s-a organizat o

mare expoziþie la Centrul Pompidou, în cadrul Muzeului

de Arta Modernã.

Anul 1923.

– Februarie, Klee expune la Galeria Naþionalã

berlinezã.

– Martie-mai, Kandinsky expune la New York.

– Martie, expoziþie constructivistã la Dresda:

Schlemmer, Schwitters, Klee, Dexel, Baumeister,

Burchartz.

– Mai-septembrie, mare expoziþie de artã la Berlin cu

Baumeister, Theo van Doesburg, Moholy-Nagy,

Jawlensky, El Lissitzky, Burchartz.

– Aprilie, la galeria „Der Sturm”, expoziþia cu numãrul

118, cu M.H. Maxy cu un numãr de 23 de tablouri.

Cinci dintre acestea vor figura ºi în urmãtoarea expoziþie,

dupã care vor pleca într-un lung turneu european.

– August-septembrie, prima expoziþie „Bauhaus”, în

Weimar (unde ºcoala Bauhaus a funcþionat între anii 1919-1923)

cu numeroase opere de J. Albers, Itten, Kandinsky, Moholy-

Nagy, Schlemmer, Feininger.

– Septembrie-octombrie: acuarele, desene, gravuri de

Feininger, la Dresda.

-– Octombrie-noiembrie: „Arhitecþii” grupului „de Stijl”

(Olanda), în frunte cu Theo van Doesburg, Mies van der Rohe,

Mondrian, J.J.P. Oud, C. van Eesteren.

Anul 1924.

– Aprilie-mai, Klee expune picturã, acuarelã, desen, graficã la

Dresda.

– Mai-septembrie, mare expoziþie la Berlin cu Klee, Gropius,

Kandinsky, Dexel, Moholy-Nagy.

– Iunie-septembrie, mare expoziþie la Dresda. Participã:

Feininger, Kandinsky, Klee.

– Septembrie – expoziþie internaþionalã prilejuitã de Seccesiunea

vienezã în care gãsim prezenþi pe Doesburg, Lissitzky, Moholy-

Nagy, Léger, Gabo, Schwitters.

– Noiembrie-decembrie, la Dresda, o expoziþie de picturã ºi

desen Feininger.

Anul 1925.

– Februarie-martie, expoziþia „ªapte pictori Bauhaus”:

Feininger, Kandinsky, Klee, G. Marks, Moholy-Nagy, Muche,

Schlemmer. Cu excepþia lui Marks, toþi erau profesori la

„Bauhaus”, de data aceasta Dessau.

– Martie-aprilie, El Lissitzky, arta nouã constructivistã 1919-

1925, la Dresda.

– Mai, expoziþie Jawlensky ºi Nesnakomov – picturã, acuarelã,

desen, la Dresda.

– Mai-iunie, a doua expoziþie Klee, la München.

– Iulie-octombrie: „Dresdner Secession 1919 – Noua formaþie

1925", cu Kandinsky ºi Oskar Schlemmer.

– Iulie, maeºtrii Bauhausului Weimar, la Wuppertal, cu

profesorii: Albers, Feininger, Schlemmer, Kandinsky, Moholy-

Nagy, G. Muche, Klee, Feininger.

– Septembrie-octombrie, la Dresda, Mondrian, Man Ray,

Schwitters.

– Octombrie-noiembrie, Feininger prezintã acuarele la Dresda.

– Decembrie – expoziþie internaþionalã la Paris: Dexel, Exter,

Mondiran, Klee, Baumeister, V. Servranckx.

Anul 1926.

– Februarie-martie, Feininger cu acuarele la Dresda.

–Aprilie-mai, la Dresda, Moholy-Nagy (profesor la Bauhaus

– Dessau), 16 uleiuri, ºapte acuarele, ºase fotograme.

– Mai, Klee, la Dresda, expune acuarele ºi desene.

– Mai-septembrie, mare expoziþie de acuarele la Dresda cu

participarea lui Moholy-Nagy, Schwitters, Schlemmer.

– Mai-august, Berlin: „Mare expoziþie de artã”, cu participarea

lui Kandinsky, Moholy-Nagy, Mondrian, Muche, Rodcenco,

Schwitters.

– Iunie-octombrie, grandioasã expoziþie internationalã de artã

la Dresda, cu Baumeister, Muche, Mondrian, Leger, Jawlensky,

Kandinsky.

– Octombrie-noiembrie, Dresda: „Expo jubiliarã” Kandinsky

(60), cu 58 de uleiuri ºi 39 de acuarele ale maestrului „Cãlãretului

albastru”.

– Noiembrie, Dresda, mare expoziþie Klee cu o sutã de lucrãri

pe pânzã ºi acuarele.

– Noiembrie-decembrie, Dresda, plasticã ºi desen. Expun Marc

Chagal, George Grosz, Wilhelm Lehmbruck, Pol Cassel, Paul Klee.

– Noiembrie ’26 – ianuarie ’27, la Brooklyn Museum, New

York, expoziþie cu lucrãri de Buchmeister, Baumeister,

Kandinsky, Mondrian, Schwitters, Klee, Léger, Van Tongerloo.

Anul 1927, „Drumuri ºi direcþii ale abstracþioniºtilor europeni”,

Mannheim, cu participarea lui Buchholz, Baumeister, Mondrian,

Léger, Klee, Schlemmer, Archipenko.

– Mai-iulie, Academia din Dresda, cu lucrãri de Kandinsky ºi

Întâlnire  pe  Elba
Florin COLONAª

Coperta catalogului expoziþiei de la Dresda
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Klee.

– Mai-septembrie, Berlin, „Mare expoziþie de artã” cu douã secþiuni:

abstracþii (Feininger, Kandinsky, Jawlensky, Klee, Baumeister) ºi

arhitectonicã (Malevici).

– Iunie-iulie, Dresda, Willi Baumeister, Schlemmer, Feininger,

acuarele.

– Iunie-septembrie, Dresda, expoziþie de graficã Feininger,

Kandinsky, Klee, Moholy-Nagy.

– Iulie-octombrie, expoziþia purtând titlul „Die Wohnung”

(locuinþa, cãminul), deschisã la Stuttgart cu L. Mies van der Rohe,

Le Corbusier, W. Baumeister.

Anul 1929.

– Aprilie-mai, „Arta Nouã” în colecþii particulare. Sunt expuse

lucrãri semnate: Feininger, Kandinsky, Mondrian.

– Aprilie-mai, „Bauhaus Dessau”, expoziþie organizatã la Basel,

cu Kandinsky, Schlemmer, Alberts, toþi profesori la Bauhaus Dessau

(cea de-a doua etapã a Bauhaus-ului).

– Mai: „10 ani de seccesiune Dresda” cu pictori saxoni.

– Mai-iulie, „Film ºi foto”, expoziþie internaþionalã, Stuttgart.

Participã cu lucrãri El Lissizky, Moholy-Nagy cu studenþii sãi de la

Bauhaus Dessau, Rodcenco, Schwitters.

– Iunie, Klee ºi Feininger expun la Berlin.

– August, Dresda, picturi de Marc, Feininger, Jawlenski ºi W.

Campendenck.

– Septembrie-octombrie – „Internaþionala de fotografie” – Dresda,

cu A. Kertesz, Man Ray, H. Richter ºi Moholy-Nagy.

– Octombrie-noiembrie, Zürich, în cadrul manifestãrii „Pictori

abstracþi ºi suprarealiºti” participã Léger, Ray, Picabia, A. Pevsner,

V. Tatlin, Vantongerloo, Malevici.

– Noiembrie, Moscova, Retrospectiva Malevici, cu opere de la

galeria Tretiakov; 49 de picturi, patru modele arhitectonice, ºapte

fragmente ale arhitectonicii pictorului.

Anul 1930.

– Ianuarie, „Exhibition of Modern German Prints”, la New York,

cu Baumeister, Feininger, Kandinsky, Klee, Schlemmer.

– Februarie-martie, Dresda, „Paul Klee la cincizeci de ani” prezintã

105 lucrãri.

– Aprilie-noiembrie, a XVII-a ediþie a Bienalei de la Veneþia cu

lucrãri de W. Baumeister, Feininger, Klee, Kandinsky.

– Aprilie-mai, Paris, Prima expoziþie internationalã „Cercul ºi

Patratul”, cu Baumeister, Buchmeister, Kandinsky, Gropius, Leger,

Le Corbusier, Mondrian, Pevsner, Vantongerloo.

– Iunie-iulie, expo Otto Dix (un deceniu) ’919-’929, Dresda.

Anul 1931.

– Ianuarie, gravuri ºi acuarele Feiniger ºi Rolf Nesch (Dresda).

– Martie-aprilie, New York, „Picturã ºi sculpturã germanã” cu

Baumeister, Klee, Schlemmer.

– Mai-iunie, Dresda, expoziþie aniversarã (60 de ani) Feininger.

– Iunie-iulie, a doua expoziþie aniversarã Feininger, Dresda. La

Düsserdorf, expoziþie Paul Klee.

– Iulie, Dresda, expoziþie Feininger, Klee, Kandinsky.

– Noiembrie-decembrie, Galeria Naþionalã Berlin, 137 de picturi

ºi desene ale lui Feininger. Adevãrat an Feininger! Sã nu uitã cã

Feininger a condus atelierul de gravurã de la Bauhaus. La Dresda,

Baumeister ºi Schlemmer expun picturã, I. Bienert, desene.

În iarna 1931-32, Edmund Kesting împreunã cu profesorii

ºi elevii de la ªcoala de artã „Der Weg” din Dresda expun .

Anul 1932, Muzeul de Artã Modernã (MOMA) New

York, expoziþie „A Brief Survey on Modern Painting”, cu

Kandinsky, Mondrian, Klee, Léger, Rodcenco.

– Septembrie-octombrie, „Dresdner

Sezession 1932", expun la Dresda

lucrãri de E. Kesting. Tot la Dresda, Paul

Klee este prezent cu acuarele.

– Noiembrie-decembrie, Dresda,

Kandinsky acuarele ºi desene; Karl

Hofer acuarele ºi desene, Gerhard

Marks, desene.

Desigur, parcurgerea acestei

cronologii extrasã succint din catalogul

de peste trei sute de pagini al expoziþiei

poate pãrea plictisitoare, însã ea

ilustreazã cât se poate de bine miºcarea

pictural-artisticã din perioadã, ilustrând,

totodatã, intensitatea ei din zona saxonã.

În acest context, putem judeca mai

substanþial faptul cã în prezenta expoziþie

a corifeilor acelei perioade ºi-au gãsit

locul ºi cele trei lucrãri ale celor trei artiºti

români, mai mult decât atât, într-un

cadru absolut remarcabil, „incinta El

Lissitzky”, reconstruitã ºi inauguratã cu

prilejul vernisajului prezentului

eveniment.

Privesc imaginea marelui oraº de la

cel de-al unsprezecelea etaj al hotelului,

cu clãdirile impunãtoare, edificii culturale

(Opera, Muzeul Zwinger, Biblioteca),

administrative, religioase, ridicate de o

parte ºi de alta a Elbei, fluviul care a

marcat în timpul celei de-a doua

conflagraþii mondiale locul unei întâlniri

istorice, la nivel militar, între trupele

aliate anglo-franco-americane ºi cele

sovietice. Continuându-ºi parcursul

milenar, apele fluviului privesc cu adâncã

nostalgie ruinele unui înfloritor oraº

industrial ºi cultural, transformat în ruinã

de bombele incendiare ºi brizante

slobozite de fortãreþele zburãtoare ale

aliaþilor.

Vizita mea de acum jumãtate de veac este încã vie. Urmele

rãzboiului erau mult mai vizibile, deºi, astãzi, marile clãdiri

poartã încã urmele de fum ale incendiilor prin care au trecut.

S-a reuºit, în bunã parte, sã fie refãcute în decenii de muncã

multe dintre impunãtoarele edificii.

Îmi aduc aminte de un muzeu pe care l-

am vizitat atunci, amenajat în clãdirea

fostului sediu al „SS”-ului, în care era

descrisã toatã tragedia oraºului ºi a

populatiei. Imagini cutremurãtoare, cu strãzi

ºi cartiere transformate în ruinã, mormane

de moloz cât piramidele egiptene, fãrã cãi

de acces, cu câte o micã potecã printre

uriaºele aglomerãri de deºeuri, oamenii

deplasându-se în ºir indian pentru a accede

dintr-un cartier într-altul. Nu existau

utilitãþi, locuinþe, spitale, ºcoli, transport

public. Totul era improvizat. Dar viaþa

continua. De altfel, reconstrucþia oraºului a

început la sfârºitul lui mai 1945 cu numai...

patrusprezece persoane. Forþa de muncã

rãmãsese undeva, pe câmpurile de luptã,

prin lagãre, prin spitale sau în cârje...

Prin împãrþirea teritoriului Germaniei, prin

Tratatul de la Cecilienhoft, lângã Postdam,

Dresda a revenit DDR (Germania Democratã)

pânã la cãderea Zidului Berlinului.

Îmi aduc aminte ºi de filmul realizat cu

mai bine de jumãtate de veac în urmã,

„Întâlnire pe Elba”, film artistic sovietic, al

Studioului „Mosfilm” (1949) care marca

momentul întâlnirii trupelor aliate cu cele

sovietice pe legendarul fluviu.

ªi iatã cã acum are loc o altã întâlnire, de

alt gen, artistic, sentimental, pe care o am

cu arta româneascã plasatã intr-un context

european de cea mai selectã facturã.

Extrapolând tematica ºi temporalitatea,

întâlnirea mea cu cei trei mari artiºti ai artei

plastice moderniste româneºti avea sa aibã

loc în acel spaþiu destinat artei

constructiviste ºi abstracte, conceput în

1926 de cãtre marele vizionar, arhitectul El

Lissitzky, personaj vulcanic, iniþiator al unor

proiecte grandioase, realizate sau nu, dar care u marcat epoca

prin puternica sa personalitate, rãmânând un exemplu peste

veac.

Uimitoarea miºcare artisticã din deceniul al treilea al

secolului trecut a dus la crearea unor spaþii ambientale

integrate în respectivele tematici ºi realizãri picturale.

Wassily Kadinsky, ulei pe carton, 612,5x51 cm, München

Ar fi de amintit, în acest sens, cadrul în care s-a desfãºurat

ultima expoziþie a grupului 0,10 de la Petrograd, în 1915, sau

sala rusã de la expoziþia „Füfo” Berlin. Sã continuãm cu „El

Lissitzky, noua artã constructivistã” (1919-1928) de la galeria

Kühl ºi Kühl din Dresda, continuatã de expoziþia „Mondrian,

Ray, Schwitters”.

Mondrian va realiza ºi el o incintã pentru locuinþa colecþionarei,

dar ºi omului de artã ºi totodatã Mecena, Ida Biennert, care nu va

fi însã pusã în operã, rãmânând doar în stadiu de proiect. El va

prinde viaþã acum în incinta unei curþi interioare de la muzeul

Albertina, cubul imens reconstruind intenþia creatorului sãu, din

urmã cu aproape un secol.

Între spaþiile de atmosferã create l-aº aminti ºi pe Erich

Buchholz cu proiectul, din 1922, al atelierului sãu berlinez.

El Lissitzky a proiectat în 1927 o „camerã a abstracþiilor”, la

Hannovra, demontatã însã imediat dupã expoziþie ºi reconstruitã

în a doua parte a anului 2018 în Muzeul Sprengler din importantul

oraº german al cãrui muzeu a fost considerabil mãrit ºi despre

care revista noastrã a scris pe larg.

În 1926, Lissitzky va proiecta ºi „Spaþiul pentru artã

constructivistã ºi artã abstractã” de la Dresda, care, de asemenea,

s-a pierdut la închiderea expoziþiei. El cuprindea 18 piese ale

autorului proiectului, dar ºi opere de Picabia, Mondrian, Muche,

Moholy-Nagy, Schlemmer, Jawlensky, Gabo, Klee, Baumeister.

Spaþiul El Lissitzky are douã intrãri, una frontalã ºi o alta

lateral stânga. Pereþii sunt tapetaþi prin profile metalice

perpendiculare pe perete, ceea ce dã un aspect de fragmentare în

întreg, iar în dreapta ºi în stânga intrãrii, pereþii au câte o jumãtate

de perete lift, prevãzut cu perforãri circulare, care culiseazã sus-

jos, acoperind parþial, asemenea unui voal, lucrãrile expuse, dând

panoului respectiv o atmosferã de mister.

Aici se aflã expuse lucrãrile românilor, aflate în compania

unor strãluciþi reprezentanþi ai avangardei: Liubov Popova, Lajos

Kássak, Rodcenco. „Construcþia” lui Iancu, denumitã „Peisaj”

în unele cataloage, uleiul, de altfel reprodus în catalogul expoziþiei,

având ca punct de sprijin elementele copertei revistei avangardiste

Punct, semnat de Victor Brauner ºi compoziþia lui Maxy, care a

participat la galeria faimoasã a lui Herwarth Walden, toate trei

armonizându-se excepþional în acest „concert expoziþional” al

marilor maeºtri ai modernismului.

Nu pot sã închei aceste rânduri fãrã a aminti cã la „Rezidens

Schloss” din Dresda, în galeria de gravurã am vizitat o expoziþie

a gravorului ºi ilustratorului de carte care a fost Wasili Kandinsky.

O laturã a operei acestui titan al picturii moderne pe care o

cunoºteam mai puþin. piesele excepþionale, unele aduse de la

muzeul moscovit Tretiakov, au reprezentat o continuare fireascã

a operelor admirate la „Albertinum”. O adevãratã desfãtare pentru

privire ºi suflet.

Nu pot încheia fãrã sã amintesc faptul cã pe simezã la

„Albertinum” este prezentã ºi mapa lui Kandinsky „Ce micã e

lumea!”, pe care am vãzut-o ºi am scris despre ea când am vizitat

muzeul din Ludwigshafen am Rhein. Acum o revãd ºi când mã

gândesc cã Muzeul National de Artã al României o are în inventarul

sãu, mã întreb de ce nu a fost expusã în nicio expoziþie. Ea

singurã putea fi subiectul unei asemenea manifestãri muzeale.

Sã fie, oare, lumea atât de micã?

Camera Lissitzky din Dresda
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Opt poete ºi gânduri pentru o primãvarã nouã
Începând cu acest numãr din martie, periodic, vom chema poeþi ºi prozatori sã fie împreunã, ei ºi gândurile lor, într-un proiect comun. Pentru acestã ediþie ne-am gândit

cã la uºa femeii-poet bate primãvara neputincioasã ºi obositã de atâtea secole de plecãri ºi reveniri... Ce-ar face fiecare dintre ele dacã ar trebui sã îi þinã locul primãverii

pentru o vreme? Cum ar reînvia natura ºi sufletele amorþite, abia ieºite din iarnã? Sau, mai simplu: Opt poete ºi gânduri pentru o primãvarã nouã. (Gabriel Dragnea)

Dacã primãvara s-ar

afla în impas, n-ar gãsi

un mai competent ºi

inspirat ajutor decât în

persoana Poetului. El

poate înflori pomii cu

metafore colorate ºi

strãlucitoare, el pune

rime ºi ritmuri în glasul

pãsãrilor mãiestre, el

aruncã spre nori

gânduri ce se întorc în

ploaie de versuri. În

parcuri, pe strãzi, el va face o vrajã, ameþindu-

ne cu boarea parfumatã a unui sonet, rondel,

madrigal, triolet, vorbind limba universalã a

zâmbetului. Odatã, am vãzut un copac cu virgule.

„E un roºcov cu roºcove”, mi-a spus un trecãtor.

„Nu”, i-am rãspuns, „e copacul poetului,

copacul cu virgule”, atât de necesare în avalanºa

de frumuseþi, iubiri, bucurii, nostalgii, amintiri.

Poetul pune semne de punctuaþie în cartea

anotimpurilor. Atunci când trebuie sã punã punct,

el aºazã o floare.”

...Fiindcã noi, fiinþele

bipede ºi cugetãtoare,

cãutãm definiþii chiar ºi

în legãturã cu

fenomenele, noþiunile,

stãrile care se definesc

prin ele însele, am putea

spune cã primãvara este

sora mai micã a

toamnei; declanºeazã

nostalgii, doar cã le

cânþi într-o altã gamã...

Primãvara prezentã

seamãnã atât de mult cu cea din trecut încât eºti

tentat s-o analizezi ca sã-i descoperi deosebirile,

asumându-þi riscul ca o eventualã confirmare a

deosebirilor sã te împiedice sã retrãieºti

primãvara unei alte vârste, în care scrisorile cãtre

nimeni puteau sã-nceapã astfel:E din nou

primãvarã ºi eu încã îþi scriu/ Lumineazã hârtia

câte-un plop fumuriu...

Dacã aº fi o primã-

varã aº modela case de

lut ºi aº ridica pãduri

infinite. Aº inflori

precum iriºii de sub

zãpezi ºi m-aº

transforma într-o

poezie ca o adiere atât

de subþire cã va putea

pãtrunde în inima

oricui. Dacã aº fi o

primãvarã aº dãrui

copiilor mame pentru

ca niciun copil sã nu fie singur de 8 Martie ºi aº

deschide cãrþi cu mâinile lor.

Voi fi o primãvarã

ispititoare care-þi picurã

blând extazul mugurilor

stropiþi cu lacrima

iernii. Voi coborâ stelele

noaptea-n tulpini,

strãlucind pe ramuri, sã

întoarcã inimile

împietrite, în crângul

iubirii. Voi fi miros de

ierburi tinere, vacarm

impudic de iubiri

vegetale, pã-trunse de

mine, dorinþã tânãrã

sub soarele acestei plutiri jinduite. ªi vom vorbi în

limba primãverii, firesc, cãci unul altuia ne suntem

primãvarã, în silabele sângelui dând colþ.

Vine o zi când lumi-

na ne-nluminã ºi

clipele ne-aºteaptã-

nvolburate pe râul

trezirii noastre. Sã le-

ntâmpinãm cu

bucurie, e ºansa

magicã sã redevenim

vii, cu suflet de copil,

sã ne-ntregim aripile

obosite, prãfuite,

uitate prin cotloane pe

unde-am hibernat

nepãsatori ºi fãrã de folos. Sunt primãvara

voastrã, pãºesc pe iarba verde, desfac evantaiul

culorilor din cântecul pãsãrilor, plutesc pe aerul

verde, cu ecoul tot verde ºi încerc sã învãþ cu voi

zborul. Zborul din liniºti, din neliniºti, din

speranþe, din gândul cã nimic nu poate opri

primãvara!

Dacã aº fi Primã-

vara, aº invoca Îngerii

Domnului ºi împreunã

cu ei m-aº ruga.

Sã îndepãrtãm norii,

teama, tristeþile, bolile,

durerile, tot rãul ce ne-

ar putea vãtãma.

Sã înceteze nepãsa-

rea, egoismul, invidia,

ura, violenþa, cruzimea,

rãzboaiele, rãzbunarea.

Aº pune un nou

început vieþii, pentru

ca oamenii sã trãiascã în credinþã, speranþã ºi

iubire, fiindcã numai aºa binele va triumfa.

Astfel, aº primeni lumea, pentru întâlnirea cu

Dumnezeu, pentru Învierea ce va urma!

Carmen Focºa

Victoria Milescu

Angi Melania
Cristea

Evelyne Maria
Croitoru

Iuliana-Paloda
Popescu

Vilia Banþa

Voi fi eu primãvara,

acea femeie fatalã,

care topeºte dulcile

pãturi de zahãr

împrãºtiate de nori cu

ceva timp în urmã. Voi

fi eu minunea, care va

face sã strãluceascã

ochii tuturor dupã o

lungã aºteptare. Voi fi

eu, acea brizã care

întinde culori pe

câmpuri, pe dealuri,

prin pãduri, de la poale pânã în vârful munþilor,

ce deseneazã pe chipuri surâsuri, ce aprinde

lumini în occhi stinºi de atâta gri, ce face sã curgã

gureºe râuri de bucurie ºi seamãnã flori în

cosiþele câmpiilor. Sunt eu, primavara, acel spirit

mistic ce aprinde focuri în inimile stinse ce

niciodatã nu au ºtiut iubi. Sunt eu acea bãtaie de

aripã ce parfumeazã aerul cu zborul sãu. Sunt

dintotdeauna un suflet de femeie ce a ºtiut sã

dãruiascã lumii un surâs de copil ce închide în

el, primãvara.

Aº fi vrut sã fiu o

pãdure virginã în

care sã mi se

rãcoreascã aripile în

nopþile reci / Dupã ce

se zbat nevrotic în

apele adânci, se

smulg singure privin-

du-ºi în oglindã

umbrele, / sunt

ocupate locurile în

Tour Eiffel, mi-au

spus, aruncând spre cer/ zborurile mele

trunchiate, rãnind îngeri, oferindu-mi neputinþa

pentru o zi ,/ ca sã mã simt mai puþin om, sã

înþeleg ce înseamnã-a nu fi! / Aº fi vrut, este sfiala

pãcat? sã te trezesc abia când bate iarna-n

fereºti, / sã mã aºez lângã tine, sã te privesc, am

fi semãnat cu valea plângerii lui Eleni / Iar eu nu

m-aº fi oprit niciodatã din plâns!

Alexandra Firiþã

Isabela Brãnescu
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Repere social-politice ºi istorice ale
evoluþiei României dupã fãurirea

statului naþional unitar
Pentru istoria milenarã ºi

zbuciumatã a poporului
nostru, întregirea naþionalã
consacratã prin tratatele de
pace în urmã cu o sutã de ani
a reprezentat nu numai

împlinirea unei aspiraþii legitime, ci ºi crearea cadrului
naþional, sine qua non dezvoltãrii moderne a societãþii
româneºti. Suprafaþa teritorialã a crescut la 295.049 km
pãtraþi de la 130.000 în 1914, numãrul de locuitori
aproape s-a dublat, ajungând la ºaisprezece milioane,
resurse importante, industriale ºi de materii prime, au
intrat în circuitul economic pe fondul unor realitãþi
social-politice grave ºi complexe, consecinþã a
participãrii timp de doi ani la Primul Rãzboi Mondial.

Este meritul istoric al factorilor politici ai vremii,
regele Ferdinand, guverne, partide, care au înþeles
prioritãþile imediate ºi strategice ale þãrii, refacerea
economiei ºi consolidarea unitãþii statale, angajamente
ºi promisiuni stringente din timpul rãzboiului fiind
înscrise în prim planul reformelor. Începând cu decembrie
1918 viaþa politicã se activeazã, partidele istorice, cel
liberal îndeosebi, prin liderul de necontestat I.I.C.
Brãtianu, cautã sã-ºi extindã baza socialã în provinciile
unite cu þara, apar noi partide (precum Liga – Partidul
Poporului în jurul personalitãþii generalului Alexandru
Averescu, sau Partidul Þãrãnesc, expresie a nevoii
þãrãnimii de a avea un organism politic propriu, lider
fiind Ion Mihalache). Partidul Þãrãnesc va fuziona în
anul 1926 cu Partidul Naþional din Transilvania condus
de Iuliu Maniu, formând Partidul Naþional Þãrãnesc, cei
doi lideri, ce-ºi propuneau sã lupte „de la egal, la egal cu
liberalii”, având o prezenþã marcantã în viaþa politicã a
României ºi, din pãcate, acelaºi destin tragic.

Dupã ce a condus þara aproape 14 ani în o jumãtate de
secol, Partidul Conservator va dispãrea treptat din viaþa

politicã, semnalul fiind dat de înfrângerea liderului sãu,
Alexandru Marghiloman, în alegerile din noiembrie 1919,
primele organizate pe baza votului universal, în care
Partidul Poporului ºi Partidul Þãrãnesc au obtinut cel mai
mare numãr de voturi ºi, implicit, de mandate.

Legea pentru reforma agrarã a fost adoptatã dupã
dezbateri aprinse în Parlament la 7 iulie 1921 ºi prevedea
exproprierea, cu despãgubire, a moºiilor de peste 100 ha,
diferenþiat pe regiuni, în funcþie de densitatea populaþiei.

În acest timp, PNL, autointitulat Partidul Naþiunii, a
desfãºurat o puternicã opoziþie la adresa guvernului
Averescu, socotit, nici mai mult, nici mai puþin, decât o
„ruºine naþionalã” pentru cã a „vândut þara strãinilor”,
cerând ºi promiþând „ordine, cinste, pricepere ºi o
administraþie preocupatã de binele obºtesc”,
determinând demisia ºi obþinând mandatul de guvernare
prin care se pune capãt crizei politice (ianuarie 1922).

Au urmat patru ani de guvernare liberalã, stabilitate ºi
dezvoltare economicã, refacere ºi repunerea în funcþiune
a potenþialului pe întreg cuprinsul þãrii, investiþii, dotare
tehnicã ºi diversificare industrialã fãra precedent,
extinderea reþelei feroviare ajunsã la peste 10.000 km,
concomitent cu aplicarea „sincerã” a reformei agrare –
cea mai radicalã din Europa – exproprierile atingând
aproape ºase milioane ha în 1928. Acest progres
economico-social a putut fi posibil pe fondul
consolidãrii operei de unitate naþionalã, prin adoptarea
unei noi Constituþii în locul celei din 1866, votatã pe
23 martie 1923, ea fiind consideratã cea mai democraticã
lege fundamentalã a României.

Au urmat alte legi importante, menite sã armonizeze
ºi uniformizeze instituþiile statului national, precum
Legea minelor (1924), cu reglementãri stricte pentru
capitalul strãin, Legea de unificare administrativã
(1925), remarcabilã prin rezonanþa peste veac fiind
prevederea potrivit cãreia nu puteau fi alese în funcþii

publice persoanele condamnate pentru delicte penale.
În primul deceniu dupã fãurirea statului naþional unitar

monarhia a constituit factorul central ºi reperul vieþii
politice, meritele regelui Ferdinand fiind recunoscute
prin încoronarea sa ºi a reginei Maria în catedrala special
construitã în cetatea-simbol, Alba Iulia, la 15 octombrie
1922 ca regi ai României Mari.

Imaginea monarhiei va fi afectatã, cu reverberaþii pânã
în zilele noastre, de firea nestatornicã ºi comportarea
moºtenitorului tronului, Carol (1893-1953), care s-a
dovedit incapabil sã discearnã între interesul naþional ºi
propriile pasiuni, pentru care va renunþa de trei ori la
tron, ultima datã în decembrie 1925, provocând o
adevãratã „crizã dinasticã”, rezolvatã, in extremis, de
tatãl-rege prin desemnarea ca succesor a nepotului minor,
Mihai ºi instituirea unei regenþe (1927-1930).

La 8 iunie 1930, cu complicitatea lui Iuliu Maniu, Carol
se întoarce în þarã ºi este proclamat regele Carol al II-lea.
Se instaureazã un regim politic autoritar pentru un deceniu,
pânã la 6 septembrie 1940, când va fi obligat sã abdice ºi
sã plece în exil, unde se va cãsãtori cu Elena Lupescu
(1947), marea sa pasiune, pentru care a sacrificat totul.

Carol al II-lea a murit în 1953, fiind înmormântat la
Estoril, Portugalia, iar rãmãºiþele sale pãmânteºti au fost
aduse în þarã cincizeci de ani mai târziu ºi reînhumate în
2003 în curtea mãnãstirii Curtea de Argeº.

În ziua de 9 martie 2019 sicriul fostului rege Carol al
II-lea, personalitate controversatã a istoriei românilor, a
fost mutat în noua catedralã arhiepiscopalã ºi aºezat
alãturi de fiul ºi urmaºul sãu, Mihai I (1921-2017) ºi soþia
acestuia, Ana de Bourbon-Parma, printr-o ceremonie
religioasã ce poate constitui un indiciu cã ºi la noi
personalitãþile istorice încep a fi tratate aºa cum au fost,
cu lumini ºi umbre.

Istoria este tribunalul lumii. (Fr. Schiller)

Puþini sunt aceia care
ºtiu cã satul Ciorogârla,
într-o anumitã perioadã,
s-a aflat în proprietatea
domnitorului Constantin
Brâncoveanu (1688-
1714). Deºi aceastã

informaþie ar pãrea lipsitã de importanþã, totuºi ea
prezintã interes pentru cei pasionaþi de istoria localitãþii.

De asemenea, se ºtie cã înaintea lui Brâncoveanu, cu
aproape un secol, satul Ciorogârla se aflase pentru puþin
timp în proprietatea lui Mihnea Turcitul ºi apoi a lui
Mihai Viteazul. (Ion Donat, Domeniul domnesc în Þara
Româneascã, sec. XIV-XVI, ed. Gheorghe Lazãr, Editura
Enciclopedicã, Bucureºti 1996, p. 84-85)

Studiul întocmit de Iolanda Þighiliu, intitulat
Domeniul lui Brâncoveanu ne aratã cã acest domnitor a
fost unul dintre cei mai bogaþi oameni ai timpului sãu
deþinând 179 de proprietãþi, din care 171 în Þara
Româneascã ºi 8 în Transilvania. Dintre acestea, 43 erau
moºteniri, 13 cumpãrate ca boier ºi 123 achiziþionate în
timpul domniei, printre acestea aflându-se ºi satul
Ciorogârla, întreg, cu rumâni (clãcaºi) cu tot, unde
domnitorul îºi construise ºi un rând de case din piatrã.
(Iolanda Þighiliu, Domeniul lui Constantin
Brâncoveanu, în Constantin Brâncoveanu, Editura
Academiei, Bucureºti, 1989)

În ce împrejurãri, când ºi de la cine dobândise marele
domnitor acest sat, sunt întrebãri la care, deocamdatã,
nu putem da un rãspuns exact. Necunoscut este ºi locul
unde s-au aflat casele de la Ciorogârla ale domnitorului,
pânã în prezent negãsindu-se dovezi materiale sau scrise
referitoare la acesta.

Presupunem cã ele nu puteau fi decât în zona rezidenþialã
a localitãþii, unde de-a lungul timpului ºi-au avut reºedinþa
toþi cei care în trecut au stãpânit satul ºi moºia Ciorogârla.
Este vorba de un teren aflat în centrul satului, unde încã se

mai aflã ruinele aºa zisului conac Gigurtu.
În ceea ce priveºte data construirii, se poate aproxima

cã aceasta s-a produs înainte de anul 1704, devreme ce
în vara acestui an ,,sosea la conacul de la Ciorogârla,
la domnitorul Constantin Brâncoveanu, un þãran cu
fiul sãu, pentru a se plânge cã egumenul mãnãstirii
Segarcea îi rumânise pe nedrept”, adicã din þãran liber
îl transformase în clãcaº, probabil luându-i-se pãmântul.
(ªerban Papacostea, Contribuþie la problema relaþiilor
agrare în Þara Româneascã în prima jumãtate a
secolului al XVIII-lea, în SMIM, III, 1959, p. 273)

De asemenea, dupã cum se va vedea, domnitorul
Constantin Brâncoveanu a deþinut ºi o moºie situatã, la
Jugureni (Domneºtii de astãzi), în lunca Argeºului, pe
care o obþinuse de la clucerul Vergu în împrejurãrile
menþionate mai jos.

La moartea boierului Matei Ciorogârleanu, care
stãpânise întinsa moºie de la Jugureni (circa 1300 de
stânjeni), acesta rãmãsese dator la cumnatul sãu,
paharnicul Cornea Brãiloiu, cu o mare sumã de bani pe
care o împrumutase în timpul vieþii ºi pentru care îi lãsase
zãlog din moºia sa ,,de la Jugurenii de sus stânjeni 400,
ot sud [...] ºi cu patru roate de moarã în apa Argeºului,
în mal de[n]coace despre Elhov [Ilfov], cu moºia despre
Codalba [Caþichea-Domneºti]”.

Pentru recunoaºterea dreptului de proprietate asupra
moºiei ce-i fusese lãsatã zãlog de cãtre cumnatul sãu,
Cornea Brãiloiu s-a adresat ieromonahului Parthenie,
egumenul mânãstirii Radu Vodã din Bucureºti, aºezãmânt
cãruia Matei Ciorogârleanu, neavând urmaºi, îi lãsase
întreaga avere. Ca urmare, pe baza înþelegerii survenite
între cei doi, la data de 18 ianuarie 1694, lui Cornea
Brãiloiu i s-a eliberat un zapis, confirmându-i-se
proprietatea asupra celor 400 de stânjeni. În plus, a
solicitat sã i se mai dea încã 250 de stânjeni în schimbul
celor patru roþi de moarã menþionate, care în timp se
uzaserã ºi devenise nefuncþionale, cerere care i-a fost

satisfãcutã. (SMBAN, Colecþia Documente, doc. nr. 1)
Puþin mai târziu, la data de 13 iunie 1694, domnitorul

Constantin Brâncoveanu, printr-un hrisov, întãreºte
marelui paharnic Cornea Brãiloiu dreptul de proprietate
asupra pãrþilor primite din moºia Jugureni ce este
,,alãturea cu Ciorogârla, ot sud Elhov, însã stânjeni 650".
(SMBAN, Colecþia Documente, doc. nr. 3)

Dintr-un alt document, rezultã cã Matei Ciorogârleanu,
în timpul vieþii, mai împrumutase suma de 2200 taleri ºi
de la clucerul Vergu. Acesta, în acelaºi an, 1694, s-a
prezentat la mãnãstirea Radu Vodã ºi a cerut recuperarea
datoriei. Egumenul mânãstirii neavând banii solicitaþi,
au convenit sã-i dea cealaltã parte a moºiei ce aparþinuse
lui Matei Ciorogârleanu, adicã încã 600 de stânjeni,
împreunã cu pivniþa din piatrã ºi cu douã heleºteie.

Dupã treisprezece ani, în 1707, clucerul Vergu moare
ºi lasã moºia sa, domniþei Smaragda, fiica cea micã a lui
Constantin Brâncoveanu.

Pentru a ,,rotunji” suprafaþa acestei moºii, domnitorul
a preluat ºi cei 250 de stânjeni de moºie pe care îi primise
Cornea Brãiloiu în schimbul celor patru roate de moarã
puse zãlog de Matei Ciorogârleanu, motivând cã îi luase
cu înºelãciune. (SMBAN, Colecþia Documente, doc. nr.
18 ºi 19)

În anul 1712, domniþa Smaragda se cãsãtoreºte cu un
boier din familia Bãleanu, respectiv Constantin, fiul lui
Grigore Bãleanu. Cu aceastã ocazie, domnitorul i-a dat
ca zestre satul Ciorogârla cu rumâni cu tot, casele din
piatrã construite aici, precum ºi moºia de la Jugureni
(Domneºti). La 1754, o întâlnim ca proprietarã în aceastã
zonã pe Bãlaºa Bãleanca, care îºi construise aici o moarã,
pe viroaga Brebina, lângã pãdurea Codalba-Caþichea. Pe
un plan al pãdurii Caþichea Mitropoliei întocmit în anul
1862, în acest loc este menþionat un reper numit ,,Piatra
de la Moara Neamþului”.

Iatã încã o filã necunoscutã din istoria comunei noastre
care meritã adãugatã în cronologia acesteia.

Constantin
Bãrbutã,

Niculae Stoica

Domeniul lui Constantin Brâncoveanu
de la Ciorogârla
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Officier du Mérite Culturel

roumain (2004)

Docteur Honoris Causa de

l’Université ªtefan cel

Mare de Suceava (2006)

A l’entrée du cimetière de

Bagneux, près de la porte

principale, à gauche, dans la

4e division consacrée aux

défunts de religion israélite, près de la tombe où repose

la célèbre chanteuse Barbara, elle-même originaire de

Bessarabie (Brodsky), j’ai découvert dans le livre de

mémoire de Robert Badinter récemment publié, Idiss,

livre consacré à sa grand-mère maternelle, que cette

famille était originaire de Edineþi, en Bessarabie, à

l’époque en Russie, devenue roumaine puis moldave. Je

l’ai donc intégré dans mon ouvrage consacré aux tombes

roumaines dans les cimetières parisiens, d’autant plus

que les tombes juives sont omniprésentes dans ce

cimetière. Shalom! Hommage au peuple juif.

4e division, l. 5, Nord, t. 14 – Schulim (Samuel)

ROSENBERG (Edineþi, 1864-1920), Ides ROSENBERG

(Britshan, 1863 – Paris, 1942), Marguerite

ROSENBERG (Edineþi, 1899 – Paris, 1954), Charlotte

(Chifra) ROSENBERG, épouse BADINTER (Edineþi,

1899 – Paris, 1983)- Grand-parents maternels, tante et

mère de Robert BADINTER, ancien garde des sceaux.

Sur cette tombe figure également la mention «Morts

en déportation Simon Badinter (1895-1943) et Naphtali

Rosenberg (1886-1942)».

Idiss (Ides, sur la tombe, son véritable prénom)

ROSENBERG était la grand-mère de l’ancien garde des

sceaux de François Mitterrand, auteur de la célèbre loi

française d’abolition de la peine de mort (9 octobre 1981).

Idiss, sur laquelle Robert Badinter a écrit un livre publié

récemment aux éditions Fayard (octobre 2018 – ISBN

978-2-213-71010-5), était née en 1863 à Britshan (en

yiddish), soit Briceni (roumain) ou Bryczany (polonais),

ville à très forte prédominance juive (95,7 % en 1897

avec 7.187 Juifs vivant dans le shtetl à proximité de

Edineþ (17,4 miles au nord-ouest, soit 28 km), à la

frontière ukrainienne.

Dans la capitale, «pour Idiss, le premier problème n’était

pas son judaïsme ni sa nationalité» Idiss «avait connu

la pauvreté, sinon la misère, des juifs des shtetels

bessarabiens». La Bessarabie, aujourd’hui moldave après

avoir été soviétique, était russe au temps d’Idiss, et

devient roumaine en 1918. À ce moment-là, Idiss a rejoint

ses deux fils aînés, Naftoul (Naphtali) (1886-1942) et

Avroum – qui avait épousé une juive, Marguerite, et

l’avait épousée –, déjà installés à Paris, «ville mythique

pour les juifs du Yiddishland», capitale d’une France

bien «plus hospitalière dans ses lois que dans les cœurs»

où on est loin des pogroms qui ont eu lieu à Chiºinãu

depuis quelques années déjà. Elle y retrouve aussi, en

compagnie de sa fille Chifra, bientôt baptisée Charlotte

(née en 1899 à Edineþ), son mari, le beau (et joueur)

Schulim, né en 1864 à Edineþ, qui a fait son service

militaire à Vladivostock et a participé à la guerre russo-

japonaise en 1904-1905.

La France était pour eux tous, à cette période de leur

vie, un havre de paix comparé à l’enfer bessarabien, un

territoire laïc et libre où les Juifs étaient encore simplement

dénommés citoyens français «de confession israélite».

Même si l’antisémitisme généralisé, certes moins virulent

qu’en Bessarabie, courait lui aussi dans les différentes

couches de la société française. La vie matérielle de la

famille s’améliore grâce au travail des deux fils, initiateurs

d’un commerce de vêtements et de peaux peu à peu

florissant dans le quartier du Marais. Schulim ne verra

guère ce commerce prospérer, pris par un cancer qui le

déroba à l’amour des siens en 1920. Idiss vit là la première

de ses plus grandes épreuves en portant en terre l’homme

de sa vie non dans le cimetière de Montmartre – où il

aurait voulu être pour l’éternité –, mais à l’écart de la

ville, plus au calme, dans le nouveau cimetière de Bagneux.

Idiss est et restera analphabète. Pour Idiss, le premier

problème n’était pas son judaïsme ni sa nationalité

étrangère, mais son analphabétisme qu’elle tentait de

maîtriser par l’acquisition de termes français qu’elle

répétait patiemment. Les filles, dans la lointaine

Bessarabie comme dans bien d’autres endroits de la

planète, n’avaient pas vocation à être instruites. Idiss en

souffrit toute sa vie. «Selon la tradition juive, la vraie

noblesse est celle du savoir» et sa fille Charlotte pallia

ce manque cruellement vécu par Idiss en suivant

l’enseignement de Monsieur Martin. Cet instituteur

patriote, héraut d’une laïcité libératrice, l’un de ces

hussards noirs de la République comme les nommait

Charles Péguy, lui communiqua l’amour de la France et

des Lettres. Et quand «Charlotte, retirée dans sa petite

alcôve, récitait une fable de La Fontaine, Idiss attentive

écoutait l’enfant dire un texte qu’elle, sa mère, ne

comprenait pas toujours, mais qui lui était une musique

au cœur». Le certificat d’études de Charlotte, «premier

diplôme français obtenu par la famille», fit le bonheur

et la fierté d’Idiss. Charlotte obtient son certificat

d’études – «bien des décennies plus tard, ma mère

évoquait encore avec reconnaissance l’école primaire»

– mais s’arrête là. Comme son mari, Idiss est morte d’un

cancer, «Adieu Idiss, adieu l’enfance», selon les mots de

son petit-fils, Robert Badinter, Idiss allait «rejoindre

Schulim et reposer à ses côtés dans la tombe du cimetière

de Bagneux, devant une poignée de parents et d’amis»,

après avoir été veillée par son fils Naftoul, qui avait

épousé une fille non juive, une «chicksé», au grand

désespoir de sa mère. Naftoul sera ensuite arrêté à Paris

et déporté à Auschwitz-Birkenau par le convoi n. 12 du

29 juillet 1942. Il n’en reviendra pas…

Simon Badinter se prénommait Samuel, son

changement de prénom étant caractéristique de «sa

volonté d’intégration, de francisation». Il est né quant à

lui le 20 septembre 1895 à Teleneºti, dans le raion du

même nom, village proche de Edineþ, d’où Charlotte est

originaire. Il a été blessé dans l’armée du tsar en nom, en

Bessarabie. Il est le fils d’Abraham Badinter né à Poltova,

en Ukraine, en 1853 et décédé à Teleneºti en 1914.

Abraham élève des bovins et fait le commerce de cuirs et

de peaux. Simon Badinter a deux sœurs: Melia Badinter

et Mara Badinter. Après ses études secondaires au lycée

impérial de Chiºinãu, il s’inscrit à l’Université de Moscou

où il suit les cours à la Faculté de Sciences Economiques.

Simon Badinter est mobilisé en 1915 avec le grade

d’aspirant. Blessé, il est évacué en mai 1916 lors de

l’offensive Broussilov et reçoit la croix de saint Georges.

Retourné au front en octobre 1916, il est démobilisé en

1917 lors de la Révolution russe.

Entré en France en 1919 avec l’autorisation spéciale du

Président Georges Clemenceau, Simon Badinter étudie à

l’Université de Nancy où il obtient le diplôme d’ingénieur

commercial qui lui permet de devenir négociant en

fourrures en gros. Il ouvre un atelier de confection.

Il rencontre Charlotte Rosenberg au bal des

Bessarabiens de Paris. C’est un coup de foudre et le début

d’une union bénie par Idiss. Ils seraient «heureux aussi

longtemps que Dieu le voudrait», leur dit-elle.

Il épouse Charlotte le 7 juin 1823 à la mairie de

Fontenay-sus-Bois, avant de l’épouser religieusement à

la synagogue de la rue Notre-Dame-de-Nazareth, à Paris.

Le sort futur du couple n’exaucera pas, hélas, les espoirs

et la prière maternelle. Claude et Robert, futur avocat et

ministre, seront les fruits de cet amour. Les Badinter sont

naturalisés en 1927. Simon aide le mouvement sioniste

mais «il a choisi la France, et plus précisément la

République française».

Réfugiés à Nantes au moment de l’attaque allemande

de 1940, la famille Badinter regagne Paris à l’automne.

Recensé comme juif, Simon Badinter subit le séquestre

de son commerce de fourrure. La fuite vers la zone libre

sud devenait inévitable et Charlotte, après un été passé

en Normandie, y rejoint – en décembre 1941 – son mari,

arrivé à Lyon en juin 1941, accompagné de ses fils.

L’entrée en guerre en 1939 et la soumission de la France,

«trahison de son idéal», ébranlent cruellement les

convictions pacifistes de Simon, sa foi originelle en la

République française et en la bienveillance, croyait-il, des

autorités envers les Juifs. L’antisémitisme d’État institué

par Vichy rend peu à peu la vie irrespirable. «Entre la

France et les Juifs, c’est une histoire d’amour qui a mal

tourné» disait alors l’avocat Léon Maurice Nordmann,

fusillé au Mont Valérien en 1942. Paris, ville lumière, était

devenue bouche d’ombre «où flottaient les étendards

nazis» et antichambre de la mort des Juifs dans les camps.

Le 9 février 1943, lors de la Rafle du 12, rue Sainte-

Catherine à Lyon, trente personnes, dont Simon Badinter

qui y était employé bénévole, sont arrêtées dans les

locaux de l’Union Générale des Israélites de France. Selon

les archives allemandes, le comité de la rue Sainte

Catherine aurait aidé des Juifs à passer illégalement la

frontière franco-suisse. À la fin de la journée, les

Allemands auront arrêté 84 personnes. Elles sont

transférées dans un premier temps à la maison d’arrêt de

la Wehrmacht à Chalon-sur-Saône, avant d’être

transférées le 12 février, sur ordre de Klaus Barbie, vers

le camp de Drancy, puis, le 25 mars 1943 (convoi 53)

vers le camp de Sobibor, en Pologne, où il décédera peu

après. Simon Badinter était président de la communauté

juive de Lyon.

Sa mère, la grand-mère paternelle de Robert Badinter,

Scheindléa Schindler-Badinter, subit le même sort le 24

septembre 1942, dans le convoi n. 37 en direction de

Auschwitz-Birkenau.

Comme Robert Badinter, je veux, ici, remercier, Pascal

Le Deunff, ambassadeur de France en République de

Moldavie, et Emil Druc, son équivalent moldave à Paris,

pour lui avoir ouvert leurs archives et lui avoir permis

d’écrire ce livre.

Cimetière de Bagneux Parisien
Tombe famille ROSENBERG-BADINTER

Jean-Yves
Conrad

Harta Basarabiei
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Cimitirul parizian din Bagneux
Mormântul familiei ROSENBERG-BADINTER

Jean-Yves CONRAD
Ofiþer al Ordinului „Meritul Cultural” (2004)

Doctor Honoris Causa al Universitãþii „ªtefan cel Mare”

Suceava (2006)

La intrarea în Cimitirul din Bagneux, aproape de poarta

principalã, la stânga, în sectorul IV consacrat defuncþilor

de religie israelitã, aproape de mormântul unde îºi doarme

somnul de veci celebra cântãreaþã Barbara, ea însãºi

originara din Basarabia (nãscutã Brodsky), am descoperit

în cartea de memorii a lui Robert Badinter, publicatã

recent, Idiss ºi dedicatã bunicii sale materne, a cãrei

familie era originarã din Edineþ, în Basarabia, în epoca

respectivã aparþinând Rusiei, devenind româneascã, apoi

moldoveneascã. Am inserat-o deci în lucrarea mea

consacratã mormintelor româneºti din cimitirele

pariziene, cu atât mai mult cu cât

mormintele evreieºti sunt omniprezente.

Shalom! Omagiu poporului evreu.

Sectorul IV, I, 5, Nord, mormântul 14 –

Schulim (Samuel) Rosenberg (Edineþ,

1864-1920), Ides Rosenberg (Briceni 1863

– Paris, 1942), Marguerite Rosenberg

(Edineþ, 1899 – Paris, 1954), Charlotte

(Chifra) Rosenberg, cãsãtoritã Badinter

(Edineþ, 1899 – Paris, 1983) – bunicii

materni, mãtuºa ºi mama lui Robert

Badinter, fost ºef de cabinet.

Pe aceastã piatrã tombalã figureazã, de

asemenea, menþiunea „Morþi în deportare

Simone Badinter (1895-1943) ºi Naftali

Rosenberg (1886-1942)”.

Idiss (Ides, dupã cum scrie pe mormânt,

adevãratul sãu nume) Rosenberg era

bunica lui Robert Badinter, ministru de

justiþie în timpul preºedinþiei lui François

Mitterrand, autor al celebrei legi franceze

de abolire a pedepsei cu moartea (9

octombrie 1981).

Idiss, despre care Robert Badinter a scris

o carte publicatã recent la Editura Fayard

(octombrie 2018 – ISBN 978-2-213-

71010-5), era nãscutã în 1863 la Britshan

(în idiº), adicã Briceni (în românã) sau Bryczany (în

polonezã), localitate cu o foarte puternicã prezenþã

evreiascã (95,7% în 1897), cu 7.187 de evrei locuind în

ghetoul aflat în apropiere de Edineþ (circa 28 km), lângã

frontiera ucrainianã.

În capitala Franþei, „pentru Idiss, prima problemã nu a

fost religia iudaicã, nici naþionalitatea”, Idiss „a

cunoscut sãrãcia, chiar mizeria evreilor provenind din

ghetourile basarabene”. Basarabia, astãzi Republica

Moldova, independentã dupã ce a fost republicã

sovieticã, era ruseascã în copilãria lui Idiss ºi redevine

româneascã în 1918. În acel moment ºi-a reîntâlnit cei

doi fii mai mari, Naftoul (Naphtali; 1886-1942) ºi Avroum

(cãsãtorit cu o evreicã, Marguerite), stabiliþi la Paris, „oraº

mitic pentru evreii din Yiddishland”, capitala unei Franþe

mai îngãduitoare în privinþa legilor decât în cea a

sentimentelor, unde se vor afla departe de pogromurile

ce vor avea loc la Chiºinãu peste câþiva ani. Ea regãseºte

acolo ºi compania fiicei sale Chifra, repede botezatã

Charlotte (nãscutã în 1899 la Edineþ) ºi pe soþul sãu,

Schulim, nãscut în 1864 la Edineþ, care ºi-a efectuat

serviciul militar la Vladivostok ºi a participat la rãzboiul

ruso-japonez dintre 1904 ºi 1905.

Franþa reprezenta pentru ei o oazã de pace comparativ

cu infernul basarabean, un teritoriu laic ºi liber, unde

evreii erau vãzuþi doar ca simpli cetãþeni francezi de

„confesiune israelitã”, chiar dacã antisemitismul – în

mod sigur mai puþin virulent decât în Basarabia –

pãtrundea repede în diferite categorii ale societãþii.

Traiul familiei se îmbunãtãþeºte datoritã eforturilor

celor doi fii, care pornesc o afacere cu marochinãrie ºi

blãnuri în cartierul Marais, devenitã treptat înfloritoare.

Schulim nu va mai apuca vremurile acestea prospere,

fiind rãpus de un cancer în 1920. Idiss trãieºte prima

dintre marile încercãri ale vieþii prin moartea bãrbatului

sãu, înmormântat nu la cimitirul Montmartre – unde ar fi

dorit sã-ºi doarmã somnul de veci – ci mai departe de

oraº, într-un loc mai liniºtit, în noul cimitir Bagneux.

Idiss este ºi va rãmâne analfabetã. Pentru ea, prima

problemã nu era iudaismul, nici naþionalitatea strãinã,

ci neºtiinþa de carte pe care încerca sã o depãºeascã prin

achiziþia de termeni franþuzeºti pe care îi repeta cu

perseverenþã. Fetele, în îndepãrtata Basarabie, ca ºi în

multe alte locuri de pe planetã n-aveau ºansa de a fi

instruite. Idiss a suferit din aceastã cauzã toatã viaþa.

„Conform tradiþiei evreieºti, adevãrata nobleþe este

cunoaºterea” ºi fiica sa, Charlotte, încearcã sã atenueze

aceastã tarã gravã a mamei învãþând la ªcoala domnului

Martin. Acest institutor patriot, caracterizat printr-o

laicitate generoasã, unul dintre acei „husari negri” ai

Republicii, cum îi numea Charles

Pégui, i-a insuflat fetei dragostea

pentru Franþa ºi pentru literaturã.

ªi când „Charlotte, retrasã în

intimitatea casei sale recita o

fabulã de La Fontaine, Idiss îºi

asculta cu atenþie copila

declamând un text pe care ea nu

l-ar fi înþeles niciodatã, dar care

îi transmitea o muzicã ce-i

mergea la suflet”. Certificatul de

studii al Charlottei, „prima

diplomã francezã obþinutã în

familie”, a însemnat fericirea ºi

mândria lui Idiss. Charlotte

obþine certificatul de studii, dar

se opreºte aici. „Decenii mai

târziu, mama sa evoca încã, cu

recunoºtinþã, ºcoala primarã.”

Ca ºi soþul, Idiss moare de cancer.

„Adio Idiss, adio copilãrie”, cum

scria nepotul sãu, Robert

Badinter, Idiss a plecat „sã-l

reîntâlneascã pe Schulim ºi sã se

odihneascã în mormântul din

cimitirul Bagneaux, alãturi de un

mic grup format din pãrinþi ºi

prieteni”, fiind apoi vegheatã de fiul Naftoul, cãsãtorit

cu o ne-evreicã, spre amãrãciunea mamei sale. Naftoul

va fi în curând arestat la Paris ºi deportat la Auschwitz-

Birkenau, în convoiul nr. 12, în ziua de 29 iulie 1942. ªi

nu se va mai întoarce...

Simon Badinter ºi-a zis Samuel, schimbarea prenumelui

fiind caracteristicã „voinþei sale de integrare în

comunitatea francezã, de franþuzire”. În ceea ce-l priveºte,

s-a nãscut pe 20 septembrie 1895 la Teleneºti, în raionul

cu acelaºi nume, sat din apropierea Edineþului, de unde

este originarã Charlotte. A fost rãnit pe când era înrolat în

armata þaristã, în Basarabia. Este fiul lui Abraham Badinter,

nãscut la Poltova, în Ucraina, în 1853 ºi decedat la

Teleneºti în 1914. Abraham creºte bovine ºi face comerþ

cu piei ºi blãnuri. Simon Badinter are douã surori: Melia

ºi Mara. Dupã studiile secundare la liceul din Chiºinãu, se

înscrie la Universitatea din Moscova unde urmeazã

cursurile Facultãþii de ªtiinþe Economice.

Simon Badinter este mobilizat în 1915 cu gradul de

aspirant. Rãnit, este evacuat în luna mai 1916 în momentul

ofensivei Brussilov ºi primeºte Crucea Sfântului

Gheorghe. Reîntors pe front în octombrie 1916, este lãsat

la vatrã în 1917, când începuse Revoluþia în Rusia.

Ajuns în Franþa în 1919 cu acordul special al

preºedintelui Georges Clemenceau, Simon Badinter

studiazã la Universitatea din Nancy, unde obþine

diploma de inginer comercial, care îi permite sã devinã

comerciant angrosist în domeniul hainelor de blanã.

Deschide un atelier de confecþii.

O cunoaºte pe Charlotte Rosenberg la balul

basarabenilor din Paris. Este dragoste la prima vedere ºi

o unire binecuvântatã pentru Idiss. Ei vor fi „fericiþi atât

de mult timp cât a dorit Dumnezeu”, o spune ea. Se

cãsãtoreºte cu Charlotte pe 7 iunie 1823 la Primãria din

Fontenay-sur-Bois, înainte de cununia religioasã de la

sinagoga din strada Notre-Dame-de-Nazareth, din Paris.

Soarta viitorului cuplu nu va împlini, vai!, speranþele

ºi rugãciunile materne. Claude ºi Robert, viitor avocat ºi

ministru, vor fi fructul dragostei lor. Membrii familiei

Badinter au fost naturalizaþi în 1927. Simon sprijinã

miºcarea sionistã, dar „el a ales Franþa, mai precis

Republica Francezã”.

Refugiatã la Nantes în momentul atacului german din

1940, familia Badinter se întoarce la Paris în toamnã.

Recenzaþi ca evrei, Simon Badinter suportã sechestrul

comerþului sãu cu blãnuri. Fuga spre zona liberã din sud

devenea inevitabilã ºi Charlotte, dupã o varã petrecutã

în Normandia, îl reîntâlneºte în decembrie 1941 pe soþ,

sosit la Lyon în iunie 1941 însoþit de fiii lor.

Intrarea în rãzboi în 1939 ºi ocuparea Franþei,

„trãdarea idealului sãu”, tulburã dureros convingerile

pacifiste ale lui Simon, credinþa în Republica Francezã

ºi în bunãvoinþa, credea el, a autoritãþilor faþã de evrei.

Antisemitismul statului, instituit de Vichy, face, încetul

cu încetul, viaþa irespirabilã. „Între Franþa ºi evrei este o

poveste de dragoste care a luat o întorsãturã neplãcutã”,

spunea atunci avocatul Léon Maurice Nordmann,

împuºcat la Mont Valérien în 1942. Parisul, oraºul

luminilor, devenise locul întunecat „unde fluturau

steagurile naziste” ºi anticamera morþii evreilor în lagãre.

9 februarie 1943 este momentul când la Rafle, 12, pe

strada Sainte-Catherine din Lyon, 30 de persoane, printre

care Simon Badinter care se afla aici ca voluntar, sunt

arestate în localul Uniunii Generale a Israeliþilor din

Franþa. Potrivit arhivelor germane, comitetul din strada

Sfânta Ecaterina i-ar fi ajutat pe evrei sã treacã ilegal

graniþa franco-elveþianã. Pânã seara, nemþii arestaserã

84 de persoane. Aceºtia sunt transferaþi mai întâi în arestul

Wehrmachtului din Châlon-sur-Saône, înainte de a fi

transferaþi pe 12 februarie, din ordinul lui Klaus Barbie,

în lagãrul din Drancy, apoi, pe 25 martie 1943 (convoiul

53) în lagãrul Sobibor din Polonia, unde va muri puþin

dupã aceea. Simon Badinter era preºedintele comunitãþii

evreieºti din Lyon.

Mama sa, bunica paternã a lui Robert Badinter,

Scheindléa Schindler-Badinter, a avut aceeaºi soartã în

septembrie 1942, fãcând parte din convoiul nr. 37 cu

direcþia lagãrul de la Auschwitz-Birkenau.

Ca ºi Robert Badinter, doresc sã mulþumesc aici lui

Pascal Le Deunff, ambasadorul Franþei în Republica

Moldova ºi lui Emil Druc, omologul sãu la Paris, pentru

cã i-a creat oportunitatea de a avea acces la arhivele

franceze ºi de a-i fi dat posibilitatea de a scrie aceastã

carte.

Traducere din limba francezã de Constanþa Crudu

Planul cimitirului Bagneux

Robert Badinter, 2013
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Duminica nunþii cuprindea o serie de obiceiuri ºi ritualuri ce

se desfãºurau atât la casa ginerelui cât ºi a miresei. Ele se

desfãºurau însoþite de muzica lãutarilor.

Bãrbieritul. Acasã la ginere, dimineaþa, prieteni ai acestuia

ºi rude apropiate participau la ritualul bãrbieritului. În timp ce

lãutarii cântau melodia „Puse-i briciul sã mã rad”, ginerele era

bãrbierit simbolic, cu o barda sau un cuþit mare, de cãtre cel mai

bun prieten considerat fratele de ginere.

Obiceiul reprezenta pregãtirea tânãrului

pentru marele eveniment – cãsãtoria.

Apoi ginerele se îmbrãca în þinuta de

nuntã, din care nu lipsea plosca cu

rachiu. Aceasta era împodobitã cu

funde, garoafe roºii ºi crenguþe de

brad. O ploscã asemãnãtoare purta pe

tot parcursul nunþii ºi naºul. În

continuare, alaiul ginerelui, format din

bãrbaþi, dintre care nu lipsea socrul

mare, se ducea la casa naºilor însoþit

de lãutari. Îi duceau naºului plocoane

consistente care cuprindeau gãini

fripte, dulciuri ºi bãuturi.

Punerea florii. La casa naºului se

desfãºura un alt ritual important:

„pusul florii”. Florile erau cocarde albe

ce simbolizau puritatea, începutul unei

noi vieþi. În curtea naºului se organiza

o masã festivã. În capul mesei erau

aºezaþi ginerele ºi naºul, iar naºul, în

timp ce lãutarii cântau un cântec

tradiþional, îi prindea în piept mirelui,

în partea stângã, floarea. Sub floare

naºul prindea câteva bancnote a cãror

valoare depindea de starea materialã a

acestuia. Aceºti bani simbolizau

începutul material al noii familii. Împreunã cu floarea, banii erau

pãstraþi de tinerii însurãþei cu sfinþenie, ca un talisman aducãtor

de noroc în viaþã. În continuarea ritualului, naºul ºi ginerele

schimbau între ei pãlãriile pe care le purtau pe cap. Pânã la cãsãtorie

tânãrul nu era obligat sã poarte pãlãrie. Acum, prin pãlãria primitã

de la naº, tânãrul intra în rândul bãrbaþilor urmând sã o poarte

toatã viaþa. Dupã încheierea ritualului la casa naºului, ginerele

împreunã cu naºul ºi socrul mare, însoþiþi de lãutari, porneau în

cântec ºi joc pe uliþele satului pentru a invita consãtenii la nuntã.

La casa miresei în jurul prânzului aveau loc mai multe ritualuri.

Gãtitul miresei. Era un eveniment deosebit. În sat exista o

specialistã în „gãtitul miresei”. Mireasa era îmbrãcatã în veºmânt

de culoare albã, care simboliza puritatea. Purta rochie albã lungã,

ºosete albe, pantofi albi, mãnuºi albe, voalul ºi coroniþa tot de

culoare albã. Coroniþa, voalul ºi podoabele erau aduse de douã

domniºoare din partea naºei. Mireasa era coafatã cu cleºtele de

ondulat pãrul. Pãrul era pieptãnat în cozi aranjate într-un coc. În

timpul acestui ritual mireasa era aºezatã pe un scaun în faþa

oglinzii, iar lãutarii cântau „Ia-þi mireasã ziua bunã”. La gãtitul

miresei participau fete ºi femei, prietene ºi rude ale acesteia.

Dupã gãtitul miresei se juca o horã mare în curte, la care participau

toþi cei prezenþi. În timpul horei, mireasa împreunã cu douã

prietene apropiate prindeau cocarde albe pe pieptul nuntaºilor.

Aducerea apei. Adusul apei era un alt ritual important ce

avea loc la casa miresei. El reprezenta prima ieºire a fetei pe

uliþele satului în rochie de mireasã, dar ºi ultima datã când aducea

apã la casa pãrinteascã. Pentru acest ritual era pregãtit un borcan

de sticlã în care se punea un buchet de busuioc uscat împodobit

cu aþã roºie. Pe mânerul borcanului era introdus un ºtergar þesut

special de soacra micã pentru acest eveniment. Acest borcan era

purtat pe uliþele satului de mireasã împreunã cu un vãr primar,

flãcãu. Alaiul era format de mireasã ºi vãrul ei, care purtau

borcanul de capetele ºtergarului, urmaþi de soacra micã, fete ºi

flãcãi ºi o suitã de femei care jucau ºi chiuiau dupã muzica

lãutarilor. Alaiul mergea pânã la o fântânã din centrul satului, cât

mai departe de casa miresei. La fântânã urma ritualul scosului

apei. Bãiatul scotea apã din fântânã folosind o singurã mânã,

umplea borcanul, apoi þinând împreunã cu mireasa buchetul de

busuioc stropeau cu apã în cele patru zãri simbolizând semnul

crucii. Acest ritual se repeta de trei ori. Desfãºurarea ritualului

era coordonatã de cel mai bãtrân dintre lãutari. În timpul ritualului

muzica înceta. Apoi, acolo în acea rãspântie se juca o horã mare

în mijlocul cãreia era aºezat la loc de cinste borcanul cu ºtergar.

Dupã horã, în drumul spre casã, mireasa ºi vãrul ei purtau

borcanul, iar soacra micã îi cinstea cu bãuturã pe cei care urmau

alaiul. Alaiul se întorcea la casa miresei în cântec ºi chiuituri.

Flãcãii cinsteau cu þuicã ºi vin trecãtorii sau privitorii de pe la

porþi, invitându-i la nuntã. Ajunºi acasã, în curte, mireasa ºi

flãcãul repetau ritualul stropitului cu busuioc în cele patru zãri,

apoi duceau borcanul în casã, aºezându-l la loc de cinste, ºtergarul

revenind flãcãului.

În continuare lãutarii invitau fetele ºi flãcãii la servitul dulceþei.

Dulceaþa era servitã de mireasã în casã, fetele oferind cadouri

(plocon) miresei, iar flãcãii bani.

Gãtitul bradului. Dupã servitul dulceþei tinerii se pregãteau

pentru gãtitul bradului. Bradul simboliza trãinicia cãsãtoriei,

puritatea, cinstea ºi sãnãtatea tinerei perechi. Bradul era aºezat de

bãieþi într-o cãldare cu nisip. Fetele pregãteau flori ºi funde din

hârtie creponatã coloratã cu care împodobeau bradul. Flãcãul

care urma sã ducã bradul punea în vârful lui un mãr înfãºurat în

hârtie roºie. Tot în brad, soacra micã prindea un ºtergar þesut

special pentru acest ritual. Bradul astfel împodobit era jucat într-

o horã mare de purtãtorul lui. Bradul însoþea nunta la toate

ritualurile ce urmau, iar la final era prins în stâlpul porþii mirelui.

La casa mirelui se organiza alaiul pentru a merge la bisericã

pentru cununia religioasã. Soacra mare pregãtea douã coºuri

mari cu plocoane, care erau purtate de câte doi flãcãi. Un plocon

era dus naºului, iar celãlalt socrilor mici.

Colãcerii. Ginerele era însoþit pe tot parcursul nunþii de

colãceri. Am descris acest obicei într-un articol mai vechi

(Corneliu State, Nunta. Colãcerii vornicei, în „Sud”, nr. 143,

2012, p. 14). Colãcerii erau flãcãi ºi rude ale ginerelui. Alaiul

format din ginere, socrii mari, colãceri, rude ºi prieteni se îndrepta

în cântec, joc ºi chiuituri spre casa naºilor. Apoi împreunã cu

naºii mergeau la casa miresei.

La poarta miresei alaiul era întâmpinat de copii cu cãldãri

pline cu apã, simbolizând belºugul ºi bunãstarea. Intrarea în

curtea miresei era plãtitã de ginere ºi naºi cu bani puºi în cãldãrile

cu apã. În curtea miresei alaiul era întâmpinat de socri mici ºi

rudele acestora. Socrul mic cinstea nuntaºii veniþi cu vin ºi þuicã,

iar soacra micã dãruia colãcerilor ºtergare.

În acest timp mireasa, din casã, privea printr-un inel la ginerele

aflat în curte, exprimându-ºi dorinþa ca ginerele sã rãmânã pânã

la bãtrâneþe tânãr, frumos ºi zvelt.

În curtea miresei se desfãºura ritualul cererii miresei de cãtre

colãceri de la socrii mici printr-un dialog comic.

Dupã acest moment, ginerele se duce în casã sã ia mireasa.

La uºã trebuia sã plãteascã simbolic soacrei mici luarea miresei.

Ginerele punea banii în sânul soacrei mici. De multe ori, ginerele,

crezând cã se va impune în faþa soacrei mici, încerca sã-i rupã

rochia. Intrat în casã, ginerele pretinzând cã-i aranjeazã coafura

miresei o trãgea în glumã de pãr ºi îi dãdea o sumã simbolicã de

bani.

Apoi nuntaºii în frunte cu nunul mare erau invitaþi de lãutari

la dulceaþa miresei. Dulceaþa era servitã în casã de mireasã, iar

cel servit oferea o anumitã sumã de bani. Femeile ofereau cadouri

miresei ºi soacrelor. În acest timp în curte nuntaºii jucau o horã

mare.

Cununia religioasã. În continuare se organiza alaiul pentru

mersul la bisericã. Astfel, în faþã mergeau un flãcãu ºi o fatã care

purtau bradul ºi oglinda. Urmau mirii, încadraþi de cãtre naºi ºi

doi tineri, fatã ºi flãcãu, rude ale naºilor, care duceau lumânãrile.

În spatele lor erau lãutarii, apoi socrii mari, socrii mici ºi nuntaºii.

Mirele ºi naºul aveau în mânã câte o ploscã cu þuicã ºi o sticlã cu

vin. Ceilalþi bãrbaþi din alai aveau câte o sticlã cu þuicã sau vin.

Rude apropiate socrilor mici purtau panere cu darurile pe care

soacra micã urma sã le dea în hora nuneasca.

Dupã cununia religioasã, alaiul, în

cântec, joc ºi chiuituri se îndreaptã spre

casa mirelui unde urma sã aibã loc masa

festivã. La porþile ginerelui, nuntaºii, ca

sã poatã intra, trebuiau sã plãteascã vama

punând bani în cãldãrile cu apã puse în

drum.

La casa ginerelui. Dupã sosirea la

casa ginerelui urmau o serie de ritualuri

la care participau mirii, naºii ºi socrii.

Naºii stingeau în acelaºi timp lumânãrile

în grinda casei. Apoi soacra mare prindea

mirii cu un ºtergar, simbolizând unirea,

legãtura pe viaþã a celor doi tineri, dar ºi

dragostea cu care erau primiþi în viitoarea

casã. Mirii se aºezau în genunchi cerând

„iertãciune ºi binecuvântare” de la pãrinþi.

Un colãcer rostea în numele mirilor

cuvintele de iertãciune ºi binecuvântare.

Colãcerii îºi încheiau misiunea

participând la veselia din curte unde era

cântec, joc ºi voie bunã.

Nuneasca. Urma apoi Hora Mare –

Nuneasca, la care participau ºi rudele

socrilor ºi naºilor. În mijlocul horei

soacra micã avea pregãtite darurile ce

urmau a fi date naºilor, socrilor mari ºi

celorlalte rude. Soacra era ajutatã de o

rudã apropiatã – sorã, cumnatã, veriºoarã.

Darurile erau strigate ºi jucate printr-un ritual anume, de cãtre un

lãutar. În timpul acestei hore o rudã apropiatã soacrei mici rupea

în spatele mirilor douã lipii fãcute din fãinã ºi lapte ºi coapte în

cuptor pe vatrã de soacra micã. Obiceiul simboliza spor ºi bogãþie

pentru miri. Lipiile erau împãrþite fetelor de mãritat pentru a se

mãrita mai repede. Dupã Nuneascã în curte continua jocul ºi

veselia.

Spãlatul pe mâini. În faþa casei urmeazã ritualul „spãlatului

pe mâini” al naºilor ºi socrilor mari. Soacra micã avea pregãtite

ºtergare ce erau date naºilor ºi socrilor mari. Lãutarul cel mai

bãtrân conducea ritualul. Naºul ºi socrul mare se aºezau pe câte

un scaun, iar mireasa le turna dintr-un borcan, de trei ori, vin

pentru a se spãla, apoi le dãdea câte un ºtergar pentru a se ºterge

pe mâini. Mireasa le sãruta mâinile, iar aceºtia o plãteau simbolic.

Acelaºi ritual se desfãºura cu naºa ºi soacra mare.

Legatul miresei. În continuare, tot în faþa casei, se desfãºura

obiceiul „legatul miresei”. La acest obicei participau naºa ºi

mireasa. Mireasa era aºezatã pe un scaun în faþa oglinzii þinutã de

fata care a purtat-o la bisericã. Naºa îmbrobodea în glumã mireasa

cu un batic. I-l aºeza când pe ochi ca la babe, când într-o parte,

când pe spate. În acest timp fata cu oglinda o rãsucea pãcãlind

mireasa. Apoi naºa îi aºeza pe umeri baticul. Legarea baticului

simboliza intrarea fetei în rândul femeilor mãritate, de acum

nevastã fiind, nu va mai purta capul descoperit. Dupã aceea

petrecerea continua cu masa festivã ºi darul.

Despodobitul miresei. Luni dimineaþa petrecerea continuã

cu „despodobitul miresei”. În cântecul lãutarilor „Ia-þi mireasã

ziua bunã” naºa desprindea voalul ºi coroniþa de pe capul miresei,

apoi îi lega pe cap un batic.

Luatul florii. În final nuntaºii conduc pe naºi acasã la ei

unde se desfãºura ritualul florii. Alaiul se deplaseazã în cântec ºi

joc pe uliþele satului pânã la casa naºului. Mirii duc naºului

plocon. În curte, naºul „ia floarea din pieptul mirelui” în cântecul

lãutarilor. Despodobitul miresei ºi luarea florii ginerelui

simbolizeazã încheierea nunþii ºi intrarea tinerilor în rândul

oamenilor cãsãtoriþi.

Tradiþiile ºi obiceiurile privitoare la cãsãtorie contribuie la

stabilitate, la progresul neamului la eliminarea divergenþelor dintre

oamenii satului, la ridicarea nivelului moral, cultural ºi religios al

poporului.

NUNTA  LA  PALANCA  (II)
Prof. Corneliu STATE

Obiceiul mersului cu apa la nuntã, Bolintin Vale, 1969
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…care se aflã pe cartea dãruitã mie, de un pasionat cercetãtor al limbii române, un filolog, cu

vocaþie de lexicograf, domnul prof. Ion Hangiu. Dedicaþia este scrisã pe volumul Dicþionarul

Presei Literare româneºti de la 1790 la 1990, Editura Fundaþiei Culturale Române, Bucureºti,

1996: „Doamnei Romaniþa ªtenþel, în amintirea colaborãrii de suflet la emisiunea radiofonicã Vorba

dulce româneascã, cu caracter instructiv-educativ, în sprijinul apãrãrii unitãþii ºi a corectitudinii

folosirii limbii române, în scris ori în vorbire”, Ion Hangiu, 26 nov. 1996.

Am rãsfoit-o de nenumãrate ori, pentru documentare, la emisiunile radiofonice, la care participa

ºi domnul prof. Ion Hangiu ºi am descoperit numeroase informaþii de istorie a presei, unele

surprinzãtoare, altele necunoscute mie… De pildã, ce „produs” gazetãresc a fost acela de la 1790,

datã de la care porneºte cartea? Într-o emisiune, domnul Hangiu ne-a lãmurit, indicând articolul

1412 din Dicþionarul sãu, unde am citit: „Cour(r)ier de Moldavie”. Primul ziar tipãrit pe

teritoriul þãrii noastre. Apare în limba francezã, la Iaºi, 18 feb.-1 aprilie 1790. Sunt ºapte

numere cunoscute, s-au pãstrat cinci. Are pe frontispiciul primului numãr stema þãrii. Ziarul conþine

ºi scurte relatãri de la evenimente din mari oraºe europene: Paris, Viena, Bruxelles, Roma, Londra… Literele latine proveneau din

Polonia, iar tipografia, probabil din cea a lui Dimitrie Cantemir”.

Realizarea acestui valoros DICÞIONAR aratã profunda admiraþie a prof. Ion Hangiu pentru întreaga breaslã a gazetarilor, de la cei

care au pus bazele jurnalisticii de informaþie, conducãtorii primelor ziare, însoþite de suplimente literare, primul fiind Ion Heliade

Rãdulescu, Curierul românesc, la Bucureºti la 1829, cu

suplimentul Curier de ambe sexe (1837)…

De la anul de graþie 1829 , deci de la borna ZERO a

naºterii presei româneºti, iatã se împlinesc acum, în

aprilie, 190 de ani! În Moldova, vrednic de pomenire pentru

primul ziar de aici, Gheorghe Asachi, cu Albina româneascã,

la Iaºi, tot la anul 1829 ºi suplimentul literar Alãuta

româneascã… avându-l ca partener, în Transilvania, pe

George Bariþ, care tipãreºte la Braºov, în 1838, Gazeta de

Transilvania ºi un supliment, cu nume inspirat: Foaie pentru

minte, inimã ºi literaturã, anul 1838. În paginile acestui

Dicþionar se aflã alte mii de publicaþii, ziare ºi reviste literare,

de informare ºi culturã, care au contribuit, fiecare, la vremea

lor, la crearea statului modern român, la actul Marii Uniri, la alte evenimente majore pentru „propãºirea neamului românesc”, cum se

aratã în Prefaþa semnatã de autor.

Articolul 238, la pagina… mi-a adus o surprizã: aflu cã a exitat, la anul 1866, o publicaþie, numitã BOLINTINEADELE… care a

avut doar un numãr de apariþie, la Bucureºti, august-septembrie 1866. Jurnalu în versuri era titlul textului din pagini, ce conþinea:

„Epistola întâi “, nesemnatã ºi care îi este atribuitã de cãtre George Cãlinescu lui Dimitrie Bolintineanu. Un alt Joc-în-versuri:

Efemeridele sau Satire politice, care apare la Bucureºti, bilunar (iulie, an 1866); a avut zece numere nedatate. Redactor a fost Dimitrie

Bolintineanu! În structura Dicþionarului se prezintã indicele de autori din carte… iar numele lui Dimitrie Bolintineanu este indicat la

67 de articole din lucrare! Urmeazã titlurile primelor ziare româneºti, apoi cele de la 1848, din preajma Unirii de la 1859 ºi apoi de

la 1918, continuã istoria presei legatã de evenimentele ºi istoria României… pânã la presa postdecembristã, incluzând anul 1990…

Dicþionarul Presei Literare Româneºti, scris de un filolog erudit ºi pasionat, profesorul Ion Hangiu, este o piesã de rezistenþã în

biblioteca tuturor celor care îi iubesc pe „cronicarii-clipei”, pe gazetari ºi creaþiile lor!, iar pentru cei care scriu/au scris în presã, la

ziare, la reviste, este o valoare sentimentalã „adãugatã”!

…Am aflat… desigur din presã, de pe Internet, despre un alt pasionat de cuvântul tipãrit, în reviste, în gazete, mai mari ori mai

mici… pe care le-a citit ºi apoi le-a oferit „gãzduire” la Domnia-sa acasã, aici unde a creat un loc unic pentru ceea ce era sortit unei

existenþe efemere: MUZEUL PRESEI… Acest OM este ºi el scriitor, poet, se numeºte PETRE STOICA… s-a nãscut la Peciul-nou,

în Timiº, ºi-a dedicat întreaga viaþã scrisului, literaturii, cu deosebire poeziei, prin volumele: Poeme, Arheologie blândã, Copleºit de

glorie, Viaþa mea la þarã etc… creaþiile sale au primit recunoaºtere prin numeroase premii, fiind chiar membru al Uniunii Scriitorilor

din România. Dar visul sãu, cel mai mare, a fost acela de a crea un muzeu al presei scrise, proiect finalizat în anul 2007 prin Muzeul

Presei „Sever Bocu” din Jimbolia, jud. Timiº, unde s-a stabilit, din 1995, oraºul sãu de suflet.

Intrãm în muzeu, privim cu ochii minþii „muntele de valori” de aici: vechii publicaþii apãrute pe teritoriul românesc, din sec. XIX

precum ALBINA ROMÂNEASCÃ de la 1837, DACIA LITERARÃ, 1867, DREPTATEA, 1894, RESBOIUL, TIMPUL… dar ºi

publicaþii din perioada 1900-1950, precum: Neamul românesc, Luceafãrul, Revista Fundaþiilor Regale, Convorbiri literare,

Transilvania, Bilete de papagal, Gândirea, Boabe de grâu s.a.

Cu drept cuvânt acest muzeu, apreciazã organizatorii sãi, „este un mediu ideal pentru dezvoltarea culturii generale, unde se

organizeazã evenimente de interes, cu jurnaliºtii de astãzi ºi cu cititorii presei literare, într-un mediu ºi o atmosferã propice cunoaºterii,

documentãrii, preþuirii breslei jurnalistice”…

Pornind de la o dedicaþie…

Doina Ruºti povesteºte despre trecut ca o ªeherezadã

a vremii de azi. Despre Bucureºtiu‘ fanariot ºi lumea lui

pestriþã. Despre þoalele ei multicolore ºi caleºti pitoreºti.

Amoruri senzuale ºi practici rituale. Petreceri cu lãutari

ºi manele. Despre turci ºi

greci, boiari ºi þigani.

Politichia valahã ºi-a‘ ei

dedesubturi. Despre

mistere ºi vrãji, licori ºi

otrãvuri fãrã de scãpare.

Mirodenii, bucate,

zaharicale care mai de care

mai îmbietoare. Despre

eroi ciudaþi ºi întâmplãri,

la fel. Petrecute, chipurile,

în cea capitalã º-amu‘

existentã, pe maluri de

Dâmboviþã. Pe scurt,

poveste într-un spaþiu de

epocã. Mustind de

fantezie. În mare,

convingãtoare, la cetit,

atrãgãtoare. Chiar dacã pe

alocuri se mai forþeazã nota, întru literaturã...

Mistere de Bucuresci

– …O lua încolo pã Izlaz – cã era dus.

– A’ pãi când sã fi fost?

– Când – necând... dinainte dã colectiv, cã mai aveam iapa.

A roaibã.

– Ce sã zic…

– ªi – acolo, cum treci cãtina „La Buturugi” s-ar fi despicat

pãmântu’. Aºa o vãgãunã. Acu’, c-o fi fost dã secetã, nu ºtiu...

cicã ar fi ieºit gãtitã nevoie mare, ºi veselã… ca ºi cum era

p’acilea, la vreo cumetrie. Da’nsoþitã d-un câine – unu tãrcat.

Uite-aºa se gudura ºi-i împleticea mersu’.

– Ai da’ Marie! Cui?

– Soacrã-si, n-auziºi? Fi-nii. ªi din vorbã-n vorbã a apucat

s-o ispiteascã.

– Nu zãu!?

– Cum e pã dincolo!

– Aºa… ºi?

– Pãi cum sã fie... Asta sã cam codea, cã una-cã alta, da-n

urmã i-ar fi zis cã e bine. Aº, zice ãsta lu’ Bãdicu neîncrezãtor…

Cum adicã?! – Uite-aºa, e bine, cum sã nu fie... cã totu-i de-a

gata… vine pã þeavã, ca o mireasmã… ºi-þi trece ºi dã sete ºi dã

foame. ªi-i aºa, ca un cântic… cã ciripesc pãsãrelele batã-le

pustia dã te-asurzesc. Dã fãcut, face fiecare care cum îl taie

capu’… dar fãr’ sã mai osteneºti.

– Ia stai fã aºa... ori tu te scrântiºi, ori io nu mai înþeleg de

fel. Nu te crez.

ªovãind:

– Da, d’alde Cotovelea, vecinu’, l-o fi-ntrebat?

– Cum sã nu, cã era curios… ºi i-a luat pã rând, pânã-n

capu’ satului, la ãla lu’ Mierloiu. Cicã tot primar.

– Nu sã poa’… io-te al dracu’… tot la huzur, învârte

catastive. A’pãi io zic aºa, mãi femeie, cã nici acolo nu-i bine.

Aºa sã ºtii… Cã nu s-a schimbat nimic, devreme ce tot ãia’s “la

butoane”. Încã mã ºi mir: oare Dumnezeu, Dumnezeu tãicuþu’

ce-o pãzi?!

– Þãpãdãu –
Zorindu-i pe ai lui, ºi pe alþii, aºa a trãit «pân’ sã ne ’odinim

s-adunãm puþinã iarbã la cai» – nestãvilit ºi pãtimaº. Îºi durase

cu mâinile lui casã ºi acareturi, asta pânã-n rãzboiu’ dintâi, iar

dupã, se înjghebase mult mai bine umblând prin sate ºi târguri

cu tot felul de marafeturi ºi negustorii, cât «sã-mpuºte gologanu’»

ºi sã nãdãjduiascã la ziua de mâine, sporindu-ºi avutul,

cumpãrând pãmântul rãmas pârloagã «al ãlora din Stoienoaia»

al tuturor nepricopsiþilor, de nu-l lucrau. ªi-atunci, când bunica

bolovãnea ochii ºi-ndrãznea sã cârteascã de-atâta muncã ºi

alergãturã, avea un argument în faþa cãruia nu-i sta-n cale «avem

copii Pãuno». Iar când au venit «ãºtia, golanii ºi neisprãviþii» –

de-alde Fãnicã Manole, de l-au luat cu japca, lãmurindu-l vãz

doamne, ca ºi cum era ceva de lãmurit, a zãcut nici el nu ºtie cât,

nemainteresându-l nici vorbele femeii «cacu-mã ºi facu-þi cu

pãmântu’ tãu cu tot, na’ cã þi-l prãdarã scurºii… Þãpãdãu,

zevzecule» – nici lumina de la sfântul soare. Cât sã-ºi revinã, a

luat-o de la început. Pânã-ntr-un rând, cã iarãºi s-au strâns ºi

nãrãvit vremurile. Acu «taie frunzã la câini» dupã propria-i

expresie, se uitã la stele ºi la pricini strãine «cã toate s-or

schimbat» ºi i-a pierit ºi vlaga – A îmbãtrânit. Stã pe prispã, cu

gândurile sale, neîmpãcat cu timpul, care ºi el, are parcã alte

socoteli «curã mai domol, dar degeaba». Înverºunat, izbucneºte

uneori, lovindu-ºi c-un fel de obidã genunchii:

– O o o of Dumitre, Dumitre,... din nebun ce-ai fost ai ajuns

prost.

ªi continua, convins cã nimeni nu-i ia seama. Absent:

– Adevãrat cã omu’ e hoit. Atâtea scârbe Doamne! Ce-o mai

fi?!...

Ca rãspuns, cerul vineþiu se-nclina din Crivãþ. O palã de

vânt da buzna prin poarta uitatã deschisã «de te miri cine»

ameninþând umbra salcâmului alungitã pe pãmânt. Un fior rece

îi trecea prin oase, semn cã iarna era pe-aproape.

George Theodor Popescu

Academia lui  Diogene
Academia lui
Diogene (III)

– La Buturugi–

Adrian SIMEANU

Cartea zilelor noastre

Cãrþile, douã, ce o ascund între coperte ispititor, þin de

ficþionalul autohton. Ducându-mã cu gându‘ la Rodica

Ojog, de exemplu. Le recomand meritat. Cãci ªeherezada

lor autoare condeiu‘ fain are, de necontestat. Creeazã,

prin slova-i în chipu‘ d-

atunci, tablouri cu aer

de tainã. Momindu-te

iute sã stai pânã-n zori

cu ochii la ele, cuprins

de fiori. Altfel spus,

final, curiozitate la cote

înalte neîndoielnic

stârnind, romane cu

parfum de odinioarã

vrednic alcãtuind...

(Doina Ruºti,

Manuscrisul fanariot ºi

Mâþa Vinerii, Editura

Polirom, 2015, 2017)
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Muzeul George Enescu, Palatul Cantacuzino, a gãzduit pe 19

februarie 2019 un concert omagial sub genericul „Aduceþi

Basarabia acasã” – manifestare artisticã dedicatã Centenarului

Marii Uniri. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Eticã ºi

Strategii având ca partener Fundaþia Eminescu ºi UZPR.

În cuvântul de deschidere, compozitorul, poetul ºi prozatorul

Marin Voican-Ghioroiu, directorul artistic al C.E.S. a transmis

salutul de bun venit invitaþilor ºi mulþumiri

cordiale maestrului Constantin Arvinte care s-

a implicat direct în pregãtirea programului

artistic prin compoziþii muzicale de o mare

frumuseþe, interpretate magistral de sopranele

Rodica Anghelescu (Opera Comicã), Cleopatra

David (Filarmonica George Enescu) ºi Cristina

Neacºu (masterand Universitatea Valahia,

Târgoviºte), acompaniate la pian de maestrul

Ieronim Buga (Filarmonica George Enescu).

Conform programului, preºedintele

Centrului de Eticã ºi Strategii, generalul (r)

Gheorghe Dragomir a adresat mulþumiri pentru

participare celor prezenþi ºi a subliniat cã

organizaþia pe care o conduce se implicã, an de

an, în manifestãri omagiale dedicate Unirii

Principatelor Române, Zilei Independenþei de

Stat (9 mai 1878), Zilei Naþionale a României

– Marea Unire (1 decembrie 1918), Zilei

revenirii Basarabiei la patria mamã, în toate

filialele sale din Oradea, Braºov, Moroeni

(Dâmboviþa) ºi Bolintin Vale (Giurgiu) în colaborare cu

autoritãþile locale, asociaþii ºi fundaþii partenere (Dacia ºi Ordinul

Sfânta Maria – Braºov, Fundaþia „Dimitrie Bolintineanu” ºi

ACTIB Bolintin Vale, Universitatea ºi Biblioteca Judeþeanã

Oradea). La aceste manifestãri sunt invitate grupuri de elevi din

diverse localitãþi basarabene, prilej care le oferã posibilitatea de a

vizita locuri încãrcate de istorie ºi de odihnã veºnicã a eroilor

legendari care s-au jertfit pentru atingerea mãreþului ideal al

întregirii neamului romanesc.

Vorbitorul ºi-a exprimat amãrãciunea fiindcã în anul

Centenarului Marii Uniri factorii politici ºi guvernamentali nu

au reuºit, sã mimeze mãcar, dorinþa de realizare a pãcii sociale,

atât de necesarã în aceste momente de cumpãnã prin care trece

þara ºi întreaga Europã. Manifestãrile culturale, religioase ºi

militare organizate de autoritãþi au fost lipsite de sentimentul de

recunoºtinþã pentru jertfele aduse de militarii români pe câmpurile

de luptã, de respect ºi compasiune faþã eroii mutilaþi, civili ºi

militari, de familiile îndoliate. În încheiere, generalul Dragomir a

reamintit cã toate demersurile politico-diplomatice legate de

etapele realizãrii idealului de uniune naþionalã duse de remarcabilii

oameni de stat români ar fi fost zadarnice dacã nu aveau suportul

faptelor eroice ale militarilor români care s-au jertfit având

credinþa în inimã ºi suflet cã sacrificiul le este binecuvântat de

Dumnezeu ºi primit ca ofrandã. De aceea, istoria ne îndeamnã sã

nu ne uitãm înaintaºii, sã-i cinstim cum se cuvine ºi sã le aducem

un pios omagiu ºi nu doar la zile festive, pentru cã ei sunt membrii

familiei noastre, moºii ºi strãmoºii noºtri.

În cuvântul sãu, domnul general (r) Vasile Malureanu, redactor

ºef al revistei „Vitralii” a ACMR-SRI, a prezentat pagini glorioase

ale istoriei legate de unirea Basarabiei cu patria mamã. În

continuarea cuvântului sau, dl. general a reamintit momentul 27

martie 1918, când Consiliul Naþional al Basarabiei voteazã

realipirea la Regatul României, iar la 30 martie 1918 o delegaþie

a Consiliului Naþional ºi guvernului basarabean s-a deplasat la

Iaºi pentru a remite Regelui Ferdinand I al României rezultatul

votului, iar la 9 aprilie 1918 decretul regal nr.842 publicã actul

Unirii Basarabiei la Regatul României.

Vorbitorul a evocat contribuþia unor personalitãþi basarabene

la pregãtirea acestui act istoric de o importanþã vitalã pentru

încurajarea intelectualitãþii române din Bucovina de Nord ºi din

Transilvania pentru a desãvârºi un proiect de þarã aflat în sufletele

românilor de douã milenii.

În continuare, s-a proiectat filmul Coralei Academice Divina

Armonie, „Aduceþi Basarabia Acasã”, versuri scrise de poetul

patriot Virgil Ciucã, muzica prof. Valentin Mandric, dirijor col.

Cristian Marius Firca, care s-a bucurat de aprecieri elogioase din

partea participanþilor.

Marin Voican-Ghioroiu a prezentat filmul „Eroi legendari –

Cantata la o sutã de ani” (versurile îi aparþin), muzica prof.

Valentin Mandric, spunând cu emoþie în glas: „ªi familia mea a

plãtit cu sânge prin jertfa bunicului meu dupã mamã Dumitru

O  SEARÃ  DE  NEUITAT!
Tetoianu, care a cãzut în luptele de la Mãrãºeºti, 23 Septembrie

1917, alãturi de fratele sãu Ion, iar mama lor, strãbunica mea,

Lixandra, a plâns pânã a orbit de supãrare”.

În continuarea programului, îndrãgita poetã, dr. Elena

Armenescu, a recitat, (creaþie propie) poezia „Unirea face puterea”,

iar dna Rodica Subþirelu, o poetã talentatã, ziaristã, preºedinta

Fundaþiei „Mihai Eminescu” ºi redactor ºef al revistei „Cronica

Timpului” (publicaþie a Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din

Romania), a citit poezii din volumul „Unirea face puterea” (ediþie

alcãtuitã de Elena Armenescu), un omagiu de suflet adus

„Nemuritorilor Neamului Românesc”, moment artistic plin de

emoþie, care a stârnit aplauzele publicului.

Soprana Cleopatra David (Filarmonica George Enescu) a avut

douã interpretãri de excepþie: „Dor de Þarã” ºi „Eroii Legendari”

pe versuri de compozitorul-poet Marin Voican Ghioroiu, muzica

semnatã de maestrul Constantin Arvinte, moment artistic plin de

vibraþie patrioticã ºi perfecþiune artisticã.

Poeþii Gabriel Stanciulescu ºi distinsa doamnã Doina Bârcã,

redactor ºef al revistei „Independenþa Românã”, publicaþie

aparþinând Fundaþiei „Stoika”, au recitat propriile compoziþii:

„Poem postum”, „Eroii Independenþei” ºi „Lui Eminescu”, care

s-au bucurat de aprecierea ºi preþuirea auditoriului.

A urmat prestaþia plinã de lirism ºi emoþie a sopranei Cristina

Neacºu, coborâtoare de pe meleagurile mirifice ale Basarabiei ºi

stabilitã cu familia la Târgoviºte, care a interpretat melodia

„Stejarul” (muzica C. Arvinte, versuri M.V. Ghioroiu),

reamintindu-ne de rezistenþa prin culturã ºi credinþã a românilor

basarabeni, care au rezista vitregiilor istoriei ca batrânul stejar

din Borzeºti din vremea domnitorului ªtefan cel Mare ºi Sfânt,

„atlet al lui Hristos” pentru apãrarea creºtinãtãþii de invazia

Semilunii otomane.

Îndrãgita actriþã Doina Ghiþescu (Ansamblul „Ciocârlia” al

MAI), plinã de umor ºi patos a recitat poeziile „Doina” de Mihai

Eminescu ºi creaþia lui Marin Voican Ghioroiu, „Trenul Dorului”,

ce au transmis emoþie ºi sentimente de mândrie patrioticã

publicului.

În încheierea spectacolului, Doina Ghiþescu a fãcut un laudatio

pesonalitãþii ºi performanþelor artistice ale renumitei soprane

Rodica Anghelescu, care a obþinut în 2018 o serie de premii

naþionale ºi internaþionale (a cântat la Opera din Cairo, Opera din

Dublin, Opera Naþionalã Bucureºti) care o aºeazã în panteonul

valoroºilor artiºti cu care Romania se mândreºte.

Un moment important al seratei l-a constituit acordarea de

Diplome de Excelenþã din partea preºedintelui Centrului de Eticã

ºi Strategii maestrului Constantin Arvinte ºi tuturor celor care s-

au implicat in realizarea acestui proiect, ca preþuire pentru

dragostea ºi eforturile creatoare puse în slujba omagierii eroilor

legendari ai poporului român.

Adresãm mulþumirile ºi preþuirea noastrã directorului artistic

al CES, domnului Marian Voican Ghioroiu, pentru eforturile

stãruitoare pentru buna organizare a concertului omagial „Aduceþi

Basarabia Acasã”.

A consemnat Grl. bg. (r) Gheorghe Dragomir,

Preºedintele Centrului de Eticã ºi Strategii (C.E.S.)

Ion C. Stefan,

O Editurã nouã – Astralis –

cu un nume luminos ºi

promiþãtor; o autoare tânãrã,

inteligentã, energicã ºi talentatã

– Camelia Pantazi Tudor –; o

carte cu un titlu romantic –

Taine în vis.

Reunindu-le, încerc sã scriu

despre acest volum reuºit,

alcãtuit într-o formã aparte:

îndrãgostitã de frumos – picturã, muzicã arhitecturã; vizitând

case memoriale, muzee, expoziþii – în cãutarea lor – eroina

principalã ne invitã într-o cãlãtorie pitoreascã prin oraºe cu statui

de scriitori, pictori, arhitecþi, prin locurile unde aceºtia au trãit ºi

au creat, cãutându-le urmele ºi amintirile.

Acþiunea este alertã, ca într-o excursie realã, dornici sã aflãm

cât mai multe, sã ne bucurãm de frumuseþile locurilor ce ni se

oferã, optimistã, atrãgãtoare, antrenantã; spiritul de observaþie al

povestitoarei reînvie lumi de mult apuse, într-o prezentare

pitoreascã ºi afectivã.

Însoþind-o, totul ni se pare minunat, deoarece ea ºtie sã trezeascã

în sufletele cititorilor curiozitatea, captivându-i co-participativ,

cu o parte a emoþiilor acesteia, vizitând împreunã Muzeul „Theodor

Aman”, Muzeul Memorial „George ºi Agatha Bacovia”, Casa

Memorialã „Panait Istrati”, din Brãila; Castelul Cantacuzinilor ºi

Casa Memorialã „Cezar Petrescu”, din Buºteni; palatal

Cantacuzinilor, din Bucureºti ºi Muzeul Naþional „George

Enescu”, Centrul Cultural „Carmen Silva” ºi încã altele, de

aceeaºi mãreþie ºi importanþã cultural – mânãstiri ºi case boiereºti,

încãrcate de evlavie ºi culturã.

Am amintit doar câteva, vizitate poate ºi de-o parte dintre

cititorii harnicei autoare.

Dar ce spun toate aceste cãlãtorii mai mult decât puteam culege

dintr-un ghid bine alcãtuit?

Tocmai în dezlegarea unei întrebãri constã farmecul ºi

frumuseþea cãrþii Cameliei Pantazi Tudor! Ea nu este o vizitatoare

obiºnuitã, ci o artistã care încearcã sã dezlege, cu privirile aprinse

de uimiri, misterul care se aflã dincolo de o privire obiºnuitã.

Descrie strãzile care ne duc spre obiectivul ales, grãdinile

încãrcate de flori, nuanþele covoarelor, tablourile de pe pereþi,

obiectele folosite de personalitãþile pe care ni le prezintã.

Dialogurile cu ghizii avizaþi, însoþite de întrebãri ºi nedumeriri,

lãrgesc apoi cadrul prezentãrii; ea cere alte rãspunsuri, face asocieri

cu activitatea unor maeºtrii din acelaºi domeniu, ca ºi cum ar

rescrie ea însãºi un ghid sentimental aparte, în care sufletul

artistului de odinioarã sã se împleteascã armonios cu sufletul ei

de scriitoare. ªi aceste încercãri diferite, la fiecare popas

memorialistic, îi reuºesc: cartea Taine în vis transfigureazã fantezia

în realitate, iar cititorul parcurge minunate pagini evocatoare, ca

într-un fel de roman sentimental, fragmentat, care reuneºte toate

imaginile într-o înþelegere superioarã.

ªi mai este ceva, mai mult decât am spus pânã acum: personajul

martor, însoþitor, din vis, abia anunþat printr-un apel telefonic,

unde nu apare nici un chip, nici un nume, nu se aude decât

rareori o voce neutrã: fiinþa doritã ºi neaflatã decât imaginativ,

dar pe care autoarea ne-o prezint uneori aievea, plãmãditã din

închipuiri: „Ochii lui, încãrcaþi de luminã, purtau în ei o tandreþe

care mi-a oferit unul dintre acele moment de fericire dorite de

orice fiinþã umanã” (p. 14). Am ºtiut cã bãrbatul din faþa mea era

cel aºteptat dintotdeauna. Se afla, în sfârºit, acolo, lângã mine, ºi

trãiam alãturi de el minunea unui sentiment unic. Simþeam ce

înseamnã fericirea în care încetasem sã mai cred” (p. 15).

În nici o altã parte n-am întâlnit o iubire idealã strecuratã printre

lacrimile de rouã ale unei fiinþe sensibile, care tresare la fiecare

apel telefonic neidentificat, reconstituind un chip, pe care încã nu

l-a vãzut aievea, dorindu-ºi mai mult decât un simplu semnal al

posibilei sale existenþe.

Da! Camelia Pantazi Tudor este o maestrã a cuvintelor, pe

care le auzim asemenea unui cântec de privighetoare, în aºteptarea

unei primãveri a vieþii depline, aºa cum sunt convins cã, sub

îndrumarea sa, ºi Editura Astralis va avea un succes deplin!

(Camelia Pantazi Tudor, Taine în vis, Editura Astralis,

Bucureºti, 2016)

CÃLÃTORIND  ÎNTRE  VIS  ªI  REALITATE
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Neagu Udroiu

Vasile Szolga este autorul iar

solganele – pãdurea de mistere,

proprietatea lui. Matematician

de fel, ºi încã unul cu ºtaif –

absolvent eminent la

Construcþii ºi dascãl o viaþã,

iatã-l rãmas fãrã catalog

subsuoarã ºi ameninþat cu

ºomajul necruþãtor. Pentru cine

sã mai asalteze tabla cea neagrã

ºi pen’ce sã mai punã la alergat

în întinderea ei creta cea albã ca varul? Colegii i-au intuit

bag’samã o existenþã flenduritã de te miri ce pasiuni pasagere, în

stare sã te amãgeascã cum cã viaþa-i frumoasã, bãieþi, chiar ºi

aºa, terfelitã în preocupãri minore,incolore,insipide. Uite cã nu-

i aºa. ªi asta deoarece prietenul din fragedã pruncie al lui Pitagora

ºi Arhimede a privit roatã în juru-i ºi a gãsit cu cale sã treacã

alãturi, sã observe instrumentarul disponibil de pe vremea

ursitoarelor. Existau acolo una, alta. S-a decis pentru penel, igliþã

vioaie, sorã cu bobinul ºi, ce credeþi, pentru condei. Acelaºi

probabil care îi servise la umplerea planºei cu figuri geometrice

de tot felul. Nu ºtia cu ce se alege dar ºi-a dat drumul.

Enciclopedistul la senectute a constatat

cã merge. Aºa cã, alãturi de profesorul

cumpãtat a venit pictorul imaginativ ºi

prozatorul în special. Ni s-a dezvãluit în

luminã adevãratã. Vasile Szolga este un

renascentist.

Îl serbãm acum la Casa de culturã „Fr.

Schiller” din Capitalã pe scriitor. Ideea a

fost a domnului Nicolae .Roºu, directorul

Editurii Betta, un neostenit iniþiator de

evenimente culturale de amplitudine. La

invitaþia sa ne-am strâns aici mai mulþi

inºi decât locurile pe scaun. Ne-au vorbit

cunoscãtori ai scrisului sãu scurt, la obiect

ºi înþelept: Nicolae Dan Fruntelatã,

Aureliu Goci, Victor Atanasiu. Am auzit

ºi alte voci. Vectorul rezultant caligrafiat

de simpozionul serii a sunat clar ºi

convingãtor: avem în faþã un scriitor

nepotolit, talentat, perseverent în a se

produce pe o cãrare ce duce sigur acolo

unde trebuie: cãtre cititor.

Autorul a mai publicat ºi alte cãrþi,cu

titluri incitante: „Scurte poveºti de

adormit copii ºi trezit adulþi”, „Cerul

într-un bob de rouã”, „La marginea

visului”. ªi nu numai. Toþi ne-am

adus aminte de „Poveºtile lui Babu

pentru nepoata lui Deea”. ªi asta

pentru cã erau în salã ºi povestitorul

ºi nepoþica drãgãlaºã, acum un pic

mai sãltatã în vârstã.

Ca sã-þi placã paginile lui Szolga e

nevoie sã respecþi convenþia bunã ºi

în alte împrejurãri: lasã-l sã spunã

totul pânã la capãt! Rolul tãu începe,

cu folos, abia de acum încolo. Acum,

când titlurile, adevãrate criptograme,

þi se dezvãluie plenar, când scriitura,

unduitor curgãtoare, sincopatã ori

abruptã te duce în locul de aterizare,

adesea greu de intuit pe traseu.

Ne-am despãrþit cu ochii stãpâniþi

de priviri jucãuºe. Fusesem traºi de

mânecã pentru a fi avertizaþi: viaþa

are ºi astfel de înfãþiºãri!

AUTENTICE SOLGANE

Între 19 ºi 26 februarie 2019, la Anticariatul

„UNU” din Bucureºti, strada Academiei

numãrul 4-6, s-a desfãºurat o expoziþie de

avangardã cu tema „Miºcarea de la UNU”,

organizatã de domnul Florin Colonaº, prilej

cu care s-au prezentat publicului diferite

materiale privind revista „UNU” ºi editura

omonimã, amândouã fiind creaþii ale marelui

animator Saºa Panã, medic ºi scriitor, entuziast

publicist, admirabil arhivar al miºcãrii, atent

la tot ceea ce era important în epocã.

În seara zilei de 21 februarie a avut loc o

searã omagialã la care a participat ºi conducerea

redacþiei revistei „Sud”, care a fost înconjuratã

cu multã simpatie nu numai de cãtre

conducerea Anticariatului, dar în egalã mãsurã

de Petriºor Militaru, redactorul ºef al revistei

„Mozaicul” (Craiova), de Cristinel Popa,

iniþiatorul galeriei „Dada” care se va deschide

în luna aprilie la Bucureºti, ca ºi de Marius

Ghiþã, cititor constant al publicaþiei „Sud” ºi

cunoscãtor al avangardei din þara noastrã.

Între volumele expuse s-au aflat „Poemul

invectivã”, opera lui Geo Bogza, „Cãlãtorie cu

funicularul”, volumul lui Saºa Panã, „Odihna

neagrã” a lui Ion Manolescu, „Brãþara

nopþilor”, prima lucrare pe care editura „UNU”

a tipãrit-o, placheta de versuri a lui Ilarie

Voronca, care în continuare va publica, la

aceeaºi editurã, alte trei titluri.

O admirabilã fotografie cu o substanþialã

dedicaþie olografã a lui Dem Demetrescu-

Buzãu (URMUZ), ca ºi volumul sãu postum,

celebru în literaturã, tipãrit tot de cãtre editura

„UNU”, o serie întreagã de etichete, cãrþi de

vizitã, invitaþii, plicuri cu antetul editurii

„UNU”, programe cu titlurile editate de editurã

ºi multe altele au fãcut ca vizualizarea sã ofere

o mare bucurie, completatã prin discuþii cât se

poate de vii ale participanþilor, atmosfera

colocvialã caracterizând seara respectivã.

Aº vrea sã subliniez ºi o expunere paralelã,

în altã vitrinã, a unor aºa zise „obiecte gãsite ºi

valorificate”, realizate de cãtre un mare maestru

al simbolului în pictura de ºevalet, ªtefan

Pelmuº, care au pus în valoare faptul cã obiectul

uzual, banal, poate deveni, metamorfozat prin

picturã, operã de artã.

Searã omagialã „UNU” la Anticariatul „UNU”
C. RUDU

Afiºul expoziþiei

Vedere generalã

Vitrina Urmuz

Vitrina cu obiecte gãsite
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Clubul de istorie

O veste bunã privitoare la patrimoniul local bolintinean ne soseºte de la Primãria Bolintin Vale.

ªcoala veche, edificiu emblematic al localitãþii, clasat monument istoric, va împlini în aceastã toamnã

130 de ani de când a fost construitã dupã planurile arhitectului elveþian Jules Elisée Berthet, sub

îndrumarea primarului de atunci al Bolintinului din Vale, strãlucitul edil Constantin ªt. Bolintineanu.

Ajunsã într-o avansatã stare de degradare ºi necesitând o intervenþie urgentã ºi de amploare, chestiunea

a fost foarte bine înþeleasã de actualul primar al oraºului, dl Daniel Trãistaru, care s-a preocupat

îndeaproape ºi a reuºit sã gãseascã fondurile necesare pentru a reda comunitãþii aceastã deosebit de

valoroasã construcþie.

Astfel, în data de 27 februarie 2019, Mariana Viºan, director adjunct Organism Intermediar POR,

reprezentant al Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Sud Muntenia ºi Daniel Trãistaru, primarul

oraºului Bolintin Vale, au semnat contractul de finanþare aferent aplicaþiei Restaurare-consolidare

ºi valorificare ªcoala Veche în vederea amenajãrii Centrului Multicultural Bolintin Vale, judeþ

Giurgiu.

Proiectul depus de Primãria Bolintin Vale este finanþat din Programul Operaþional Regional 2014-

2020, (POR), Axa prioritarã 5 – Îmbunãtãþirea mediului urban ºi conservarea, protecþia ºi

valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, în cadrul apelului dedicat sprijinirii obiectivelor

Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunãrii (SUERD), Prioritatea de investiþii 5.1

Conservarea, protejarea, promovarea ºi dezvoltarea patrimoniului natural ºi cultural, Aria prioritarã

3 – Promovarea culturii ºi a turismului, a contactelor directe între oameni ºi are o valoare totalã

eligibilã de 7.926.570 de lei. Din aceastã sumã, peste 6,7 milioane de lei reprezintã contribuþia

Fondului European de Dezvoltare Regionalã, peste 1 milion de lei este alocarea din bugetul de stat,

în timp ce aproape 160 de mii de lei constituie cofinanþarea beneficiarului. Proiectul are o perioadã

de implementare de 36 de luni (1 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2021).

Prin acest demers administraþia din Bolintin Vale, beneficiar de fonduri Regio, ºi-a propus restaurarea

ºi valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, în vederea dezvoltãrii socio-economice a oraºului

ºi promovarea lui pentru creºterea numãrului de turiºti. Astfel, fondurile accesate vor finanþa lucrãrile

de restaurare ºi consolidare a obiectivului ªcoala Veche, monument istoric de patrimoniu ce va

deveni, prin implementarea proiectului, centru multicultural. Totodatã, vor fi finanþate amenajarea ºi

dotarea Centrului Multicultural Bolintin Vale în vederea redãrii spre folosinþã publicã, amenajarea

unui punct de primire ºi de informare a vizitatorilor, precum ºi digitalizarea monumentului istoric

restaurat, prin noile mijloace ale tehnologiei informãrii ºi comunicãrii.

În realizarea acestui material au fost utilizate informaþii de pe https://regio.adrmuntenia.ro/finantare-

europeana-nerambursabila-pentru-centrul-multicultural-bolintin-vale-gi/news/1709.

Renaºte ªcoala Veche
din Bolintin Vale Marian GRIGORE

Ediþia din 16 martie 2019 a Clubului de Istorie, cea cu numãrul XLIII, a stat sub semnul

aniversãrii a 586 de ani de la prima atestare documentarã a Bolintinului, petrecutã, dupã cum

sperãm cã se cunoaºte din ce în ce mai bine, printr-un hrisov al voievodului Alexandru Aldea,

fiul lui Mircea cel Bãtrân, la 15 martie 1433.

De aceastã ocazie s-a profitat pentru a se trece, foarte pe scurt, în revistã bogata istorie a

manãstirii Bolintin ºi pentru a se discuta, destul de aprins, în legãturã cu posibila ei localizare. Au

„combãtut” Vasile Grigore, Milica Dan, ªtefan Crudu ºi Floricã Dan.

Dupã acest moment de început, participanþii au luat cunoºtinþã despre evenimentele culturale

care se pregãtesc pentru primãvara acestui an, care se anunþã a fi deosebite, atât prin tematicã, cât

ºi prin participare, confirmându-ºi prezenþa nume importante ale României de azi.

În secþiunea dedicatã celor mai noi ºtiri cu tematicã culturalã din zona Bolintinului, s-a înscris

ºi una tristã pentru cei care preþuiesc patrimoniul ºi mãrturiile lãsate de strãmoºi. Astfel, am aflat

cã pe Dealul Cetatea Fetei de la Crevedia s-au întreprins sãpãturi neautorizate, ce au dat la ivealã

resturi ceramice ºi artefacte repede ascunse de împricinaþi de teama unor sancþiuni, pentru cã

locul este înregistrat de multã vreme ca sit arheologic pe Lista Monumentelor Istorice ºi asemenea

fapte, dacã s-ar aplica legea, ar trebui sã fie drastic pedepsite.

În aceeaºi categorie, a intervenþiilor „nefericite” asupra unor valori de patrimoniu, se înscrie ºi

smulgerea crucii de pe monumentul funerar al familiei Bolintineanu, aflat în curtea bisericii din

Bolintin Vale, eveniment petrecut în niºte împrejurãri care ridicã semne de întrebare în privinþa

grijii ce trebuie acordate unor asemenea vestigii ale trecutului. Reamintim cã acest monument, cu

proporþii elegante ºi lucrãturã finã, are o vechime de peste o sutã de ani ºi cã a fost realizat de

sculptorul Carol Storck. Membrii Clubului de Istorie promit sã urmãreascã desfãºurarea cazului

ºi modul în care se va soluþiona.

Foarte interesantã ºi urmãritã cu atenþie a fost cãlãtoria întreprinsã de Ciprian Necºuþu, pe

calea feratã, de la halta Grãdinari pânã la gara Basarab din Bucureºti, una încãrcatã de pitoresc ºi

cu numeroase aspecte ºi întâmplãri legate de calitatea infrastructurii feroviare ºi „obiceiurile”

concetãþenilor noºtri.

Dl. Vasile Constantin a fãcut o scurtã prezentare a vizitei sale timp de trei luni la Los Angeles

aducându-ne informaþii preþioase ºi actuale despre viaþa în SUA.

Acestea au fost principalele subiecte dezbãtute în cadrul ediþiei curente a Clubului de Istorie,

la care au participat: Marian Grigore, Mioara Mãnescu, Niculae Stoica, Constantin Vasile,

Valerian Creþu-Taulescu, Constantin Bãrbuþã, ªtefan Crudu, Mirela Dorobanþu, Nicolae Ciubuc,

Constanþa Crudu, Alexandra Man, Floricã Dan, Milica Dan, Patricia Dorobanþu, Vlad Crudu,

Corneliu State, Alexandra Crudu, Vasile Grigore.

Urmãtoarea ediþie a Clubului de Istorie va avea loc la jumãtatea lunii mai ºi va avea o temã cu

titlul „Despre niºte þãrani” în care va fi vorba despre genealogiile unor neamuri bolintinene.

Vã aºteptãm.

Monument funerar  Bolintineanu: 2018 vs. 2019
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Începând cu anul ºcolar 2017-2018, Liceul Tehnologic
,,Dimitrie Bolintineanu” din oraºul Bolintin Vale este beneficiarul
unui grant în cadrul Proiectului privind învãþãmântul Secundar –
ROSE, Subproiectul ,,ªCOALA, O PUNTE CÃTRE O
CARIERÃ DE SUCCES”.

Obiectivul general este: Optimizarea demersului educaþional
pentru creºterea ratei de promovabilitate la examenul de
bacalaureat ºi medierea succesului.

Proiectul se va derula pe parcursul a 4 ani ºi se desfãºoarã
urmãtoarele tipuri de activitãþi:

1. Activitate remedialã desfãºuratã la materiile la care elevii
vor susþine examen de bacalaureat. Fiecare grupã desfãºoarã
activitatea remedialã o datã pe lunã, dupã un grafic stabilit. În
primul an au participat aproximativ 160 elevi, 8 cadre didactice
astfel: Limba ºi literatura românã: 2 cadre didcatice ºi 60 elevi (4
grupe) cu frecvenþa de disputare o datã pe lunã ; Matematica: 3
cadre didactice ºi 150 elevi (12 grupe), cu frecvenþa de disputare
o datã pe lunã fiecare grupã ; Biologie: 2 cadre didactice ºi 60
elevi (4 grupe) cu frecvenþa de disputare o datã pe lunã fiecare
grupã; Fizica: 1 cadru didactic, 2 grupe.

2. Informare ºi consiliere privind cariera.
Elevii participã la urmatoarele tipuri de activitãþi: autocunoaºtere

ºi dezvoltare personalã, cunoaºterea lumii profesiilor, explorarea
traseelor educaþionale ºi profesionale.

Temele în dezbatere sunt: autocunoaºtere, identificare interese,
cariera între mit ºi realitate, stima de sine, planul de carierã.

Temele au fost selectate cu ajutorul focus grupului format din
pãrinþi, elevi, profesori.

În aceastã perioadã Consultantul SC CPRP SRL a derulat
urmãtoarele activitãþi:

Documentare cu privire la: contextul general, aºteptãrile ºi
rezultatele asumate de beneficiar în cadrul proiectului, mediul
educaþional din Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”,
programul orar, disponibilitatea elevilor ºi a ºcolii pentru derularea
activitãþilor care fac obiectul consultanþei, conform contractului,
discuþii informale cu conducerea liceului ºi cu profesori ai unitãþii
ºcolare referitor la selecþia elevilor care vor participa la activitãþile
de informare ºi consiliere privind cariera, în vederea asigurãrii
accesului fãrã discriminare, a tratamentului echitabil, incluziv.

Realizarea metodologiei de realizare a analizei de nevoi, pe
baza informaþiilor colectate în procesul de documentare, astfel
încât sã se asigure relevanþa ºi corectitudinea datelor colectate în
vederea realizãrii analizei nevoilor individuale ºi colective de
consiliere ºi informare privind cariera. Elaborarea, aplicarea de
instrumente de colectare a datelor necesare pentru realizarea

Prof. Mihaela ENACHE
Prof. Elena Iuliana BELDIMAN

analizei nevoilor de consiliere ale elevilor din grupul þintã.
Colectarea, centralizarea, interpretarea datelor ºi realizarea
Raportului privind analiza nevoilor de consiliere ale elevilor din
grupul þintã.Realizarea setului de instrumente necesare furnizãrii
serviciilor de informare ºi consiliere privind cariera, în
concordanþã cu nevoile identificate. Elaborarea planului de
intervenþie.

Au fost aplicate chestionarele ºi colectate rãspunsurile elevilor,
ale profesorilor ºi au fost organizate focus grupuri cu pãrinþii.
Structura grupului de respondenþi a fost: 67 de elevi, 20 profesori
ºi 20 pãrinþi.

Din analiza rãspunsurilor oferite a fost propusã urmãtoarea

tematicã: Autocunoaºtere – valori, aptitudini ºi abilitãþi;
Identificarea intereselor profesionale; Cariera – de la mit la
realitate; Stima de sine; Planul de carierã.

Pentru fiecare dintre cele cinci teme, Consultantul a pregãtit
mape conþinând materiale informative suport, fiºe de lucru, ºi
metafore conþinând mesaje directe sau subliminale utile elevilor
pentru a internaliza informaþiile ºi a le permite sã le revadã în
contexte informale.

Monitorizarea activitãþii de consiliere este realizata in regim
de co-monitorizare si supervizata de coordonatorul proiectului.

3. Activitãþi extracurriculare
3.1 Clubul artelor (ClubArt) – se urmãreºte identificarea

elevilor talentaþi în domeniul artelor, promovarea acestora în

mediul ºcolar ºi în comunitate. S-au desfãºurat activitãþi pe
domeniile teatru, muzicã, dans ºi arte vizuale. Au fost organizate
spectacole cu ocazia acordãrii premiilor de excelenþã de cãtre
Primaria si Consiliul Local Bolintin Vale, a ceremoniei de absolvire
a clasei a XII-a, un spectacol al trupei de teatru si spectacolul din
cadrul evenimentului „Centenar la Bolintin”. Acestea au fost
monitorizate de catre consilierul educativ si de reprezentantul
Comitetului Reprezentativ al parintilor.

3.2 Clubul Bookland – se urmãreºte creºterea interesului
pentru lecturã, dezvoltarea  competenþelor de informare ºi
documentare. S-au desfãºurat activitãþile Bookland: ,,Toamna
culturalã bolintineanã” întâlnire cu scriitorii Gheorghe
Dragomir ºi Alexandra Firiþã si alte activitati care au vizat
dezvoltarea abilitãþilor de informare cu utilizarea bibliotecii ºcolare
ºi a dotarilor CDI.

3.3 Ziua Carierei – elevii au avut posibilitatea sã interacþioneze
cu foºti absolvenþi ºi pãrinþi specializaþi în diverse domenii de
activitate, într-un dialog direct ºi deschis si au avut modele de
parcursuri ºcolare ºi profesionale specifice unei pieþe a muncii
într-o continuã evoluþie.

3.4 Seminar ºi Concurs „Antreprenorialul - punte cãtre o
cariera de succes”. Elevii au participat la un seminar, ateliere de
lucru ºi un concurs care ºi-a propus sã dezvolte competenþele
antreprenoriale, prin formularea ºi susþinerea unei „idei de afacere”.

3.5 Paºi cãtre viitor – elevii au participat la excursii tematice,
cu scopul de a cunoaºte oferta educaþionalã a unor instituþii de
învãþãmânt (ªcoala Postliceala Sanitarã „Carol Davila” Bucureºti
etc.), la agenþi economici (CTP Park), pentru cunoaºterea
condiþiilor reale de muncã, a progresului tehnologic ºi a profesiilor
solicitate pe piaþa muncii.

3.6 „Românie, þara mea de glorii, þara mea de dor” – s-a
desfãºurat activitatea extracurricularã în care 41 de elevi din grupul
tinta au participat la vizita de documentare pentru înþelegerea mai
profundã a propriei culturi ºi sensul identitãþii ca bazã a respectului
ºi a atitudinii deschise faþã de diversitatea exprimãrii culturale
(Târgoviºte – Curtea Domneascã, Mãnãstirea Dealu ºi Castelul
Peleº – Sinaia).

Au fost realizate dotãri pentru o salã special amenajatã
pentru desfãºurarea activitãþilor proiectului (20 bãnci, 20 scaune,
2 dulapuri, imprimantã color, multifuncþionalã de mare vitezã, 11

laptop-uri).

Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” din oraºul Bolintin
Vale a început anul ºcolar 2018-2019 sub auspiciile succesului:
aprobarea proiectului Erasmus+, Acþiune Cheie 2, Parteneriat
Strategic între ªcoli.

Proiectul, intitulat „Developing Young Entrepreneurs by
running a mini company on a European Learning Level” – YELL
(Dezvoltarea tinerilor antreprenori prin firmele de exerciþiu la
nivel educaþional european) are un dublu scop. Pe de o parte,
proiectul nostru este un „strigãt” (YELL) cãtre cele patru colþuri
ale Europei, este „megafonul” prin care facem cunoscutã „firma
de exerciþiu” ca metodã de educaþie antreprenorialã ºi ca
instrument principal de formare a viitorilor antreprenori. Pe de
altã parte, ca membri ai generaþiei „millenials”, tinerii de azi
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trebuie sã fie înzestraþi cu acele competenþe care sã corespundã
cerinþelor unei pieþe a muncii dinamice. Ei trebuie sã aibã, ºi vor
avea astfel, profilul antreprenorului secolului XXI. Proiectul
reprezintã o oportunitate cu beneficii pe termen lung pentru
elevii ºi profesorii liceului nostru care, înlãturând barierele
lingvistice ºi culturale, au în faþã provocarea unei colaborãri cu
ºcoli din patru þãri partenere.

Obiectivele proiectului sunt legate strâns de nevoile actuale
ale educatiei ºi pieþei muncii,  promovarea unei culturi cu un
caracter puternic antreprenorial în rândul tinerilor din sistemul
educaþional european. Cum ne propunem sã atingem acest
obiectiv? Printr-o continuã perfecþionare a competenþelor
transversale ºi a competenþelor antreprenoriale. Un obiectiv la
fel de important este incluziunea
socialã prin implicarea activã a
elevilor din medii defavorizate în
activitãþile firmelor de exerciþiu.
Astfel, aceºtia au ºansa de a-ºi însuºi
competenþe cheie ce le vor facilita
accesul la locuri de muncã pe piaþa
europeanã a muncii ºi oportunitãþi
pentru a-ºi înfiinþa propria afacere.
Preconizãm cã prin derularea acestui
proiect va creºte motivaþia pentru
învãþare ºi le vom spori ºansele de a
gãsi un loc de muncã. Este foarte
important pentru corpul profesoral
schimbul de bune practici cu partenerii noºtri în ceea ce priveºte
educaþia antreprenorialã ºi utilizarea ca metodã didacticã a
„firmelor de exerciþiu”.

Iniþiativa proiectului a fost lansatã pe platforma eTwinning de
cãtre Belgia. I s-au alãturat România ºi Bulgaria, apoi Italia ºi
Norvegia. Toþi partenerii au în comun faptul cã au implementat
conceptul de firmã de exerciþiu în programa lor ºcolarã sau în
activitãþile extracurriculare ºi au aplicat aceastã metodã în
formarea competenþelor antreprenoriale.

Proiectul prevede cinci mobilitãþi în fiecare þarã partenerã. În
luna februarie a avut loc prima mobilitate, numai cu profesori, la
Liceul I.T.T.S. Alessandro Volta din Perugia, Italia. Vor urma
mobilitãþi cu elevi, în luna aprilie, la Liceul Stend Vidaregåande
skule din Bergen, Norvegia, în octombrie la Liceul Profesionalna
gimnaziya po veterinarna medicina Prof. d-r. Georgi Pavlov din
Bulgaria, iar în februarie 2020 la Liceul GO! atheneum De

Ring Leuven din Belgia. Liceul Tehnologic „Dimitrie
Bolintineanu” va fi gazdã în luna mai a anului 2020, ocazie cu
care se va organiza târgul firmelor de exerciþiu devenit deja tradiþie
„Tânãr Antreprenor în Spaþiul Virtual” care sperãm cã va deveni
un târg internaþional .

Mobilitatea din Italia a fost, putem spune, o experienþã
remarcabilã. Timp de o sãptãmânã, în liceul din Perugia, s-a aflat
un colþ de Europa, reprezentat de oameni de naþionalitãþi ºi culturi

diferite, venind din sisteme de
învãþãmânt diferite, dar uniþi de
pasiunea pentru profesie,
deschiderea cãtre lume ºi cãtre nou
ºi determinaþi sã facã din acest
proiect un succes. În cadrul
întâlnirilor ºi activitãþilor
organizate excelent de gazdele
noastre, am împãrtãºit idei, ne-am
fãcut cunoscute ºcolile dar ºi
culturile, metodologiile ºi tehnicile
de predare. A fost primul pas în
schimbul de bune practici în
domeniul educaþiei antreprenoriale

ºi în aplicarea conceptului de „mini-company”. Aici am înþeles cã
ceea ce ne desparte ne ºi uneºte, astfel cã am pus bazele unei
mini-company internaþionale care, de altfel, constituie rezultatul
final al acestui proiect.

Cu siguranþã unul din cele mai preþioase beneficii ale acestei
prime mobilitãþi în Italia este faptul cã Liceul Tehnologic „Dimitrie
Bolintineanu” din Bolintin Vale a devenit un liceu cunoscut la
nivel european. Este o primã recunoaºtere dintr-o lungã serie
care avem certitudinea cã vor urma. Dar nimic nu ar fi fost posibil
fãrã munca, devotamentul, inteligenþa ºi competenþele profesorilor
din liceu, cu sprijinul autoritatilor locale, al parintilor si implicarea
deosebita a elevilor liceului.

Sunt oamenii care au crezut în acest proiect de la bun început
din dorinta de a deschide elevilor lor o uºã prin care ei sã pãºeascã
încrezãtori, pregãtiþi, competenþi cãtre viitor. Un viitor în care
visele lor pot deveni realitate.
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6.01.2019: Boboteazã în

Ajun de Crãciun!
Prima zi de târg din acest an a coincis

atât cu Boboteaza dar ºi cu Ajunul

Crãciunului pe stil vechi, sãrbãtorit de

aproape toþi producãtorii de legume ºi

zarzavaturi, încã numiþi sârbi deºi

strãmoºii lor au fost bulgari. Ca atare, nu a venit niciunul iar, în

semn de solidaritate, nici ceilalþi. Frigul Bobotezei ºi pospaiul de

zãpadã cãzutã în timpul nopþii au contribuit la lipsa celor douã

tabere, vânzãtori ºi cumpãrãtori. Doar niºte cartofi (1,8 lei/kg)

juraþi cã nu sunt degeraþi ºi ceva mere care au stat nemiºcate în

lãdiþe. Brânzã ºi lapte ca la expoziþie, fãrã vânzare, ºi industriale

expuse zadarnic au fost oferta zilei. Ba nici controale, de niciun

fel, cãci a fost târgul „nucleului dur” din care nici eu nu puteam

lipsi. Cum nici de la bisericã, pentru agheasmã, unde am vãzut o

frumuseþe de iapã, Doina, înhãmatã de galã, cu clopoþei ºi

harnaºament de sãrbãtoare, trãgând

un camion ce ar face cinste oricãrui

muzeu (pe care nu-l avem).

Proprietarul, Mitu ªovãrel, a scos-

o sã fie botezatã. Urme din ce în ce

mai slabe ale unei tradiþii frumoase

de odinioarã.

13.01.2019: „E un ger

de te ia dracul, dom’

inginer”
Expresia de mai sus am auzit-o

la începuturile activitãþii mele de

petrolist ºi se potriveºte cu vremea

de azi ca o mãnuºã: ger (minus 16

grade C!) ºi chiciurã, cer senin ºi

zãpadã. Ce mai, iarnã adevãratã. La

prima orã, pânã la 9:00, câþiva

îndrãzneþi ºi bineînþeles puþini

vânzãtori s-au încumetat sã îndure

frigul, ultimii împinºi de nevoia de

a-ºi vinde marfa. Spre 9:30 când

am sosit eu, am fost surprins de

miºcarea de pe ºosea ºi din târg.

Furaje pãioase (4 camioane), cartofi expuºi pe sol (1,6-1,8 lei/

kg) în trei locuri, mere – cele mai multe expuse pe flancuri ºi la

intrãri (1-2 lei/kg), dar ºi ceva legume (morcovi 2,5 lei/kg ºi alte

rãdãcinoase, ridichi negre ºi sfeclã roºie). Posibil sã fi fost

îngheþate. În rest multe þoale second-hand ºi mãrfuri industriale.

Covrigii nu s-au mai cãutat ºi nici brânza întãritã de ger.

Surprinzãtor ºi rar, peºte (caras) congelat de ger, din bãlþile de

lângã Argeº formate în urma exploatãrii sãlbatice a nisipului care

aduce mulþi bani unora pe care îi votãm. Iatã cã ºi noi ne alegem

cu ceva: cu carasu’! Întâmplãtor, am vãzut un gest frumos la un

stand cu mere. Dupã ce a cumpãrat foarte ieftin 13 kg de mere,

un nene, vãzând mâinile îngheþate ale vânzãtoarei, i-a oferit

mãnuºile sale tricotate (made in China). Eu nu port mãnuºi, dar

voi cumpãra pentru orice eventualitate în viitor, cã-s simþitor

nevoie mere?/mare! În continuare, niciun grãdinar autentic nu a

fost prezent. În primul rând cã se pregãtesc de revelionul pe rit

vechi ºi apoi cã nu mai au marfã destulã ºi nu meritã bãtut atâta

drum. ªi poate (mai sigur) cã încep lucrãrile în solarii pentru

semãnat rãsaduri. Informaþie dintr-o discuþie între doi vânzãtori

interesaþi: s-ar putea redeschide târgul din Cãlugãreni. Ar fi cazul

sã se ia în discuþie la judeþ soarta târgurilor. Vom vedea, vom

auzi, cã doar am intrat în an electoral.

20.01.2019: De la rogojinã la folie de plastic

sau un salt atât de mic pentru târgul bolintinean
Vântul, aliatul iernii, plimbã frunzele uscate smulse din pomii

aflaþi în catalepsie vegetalã. În târg, legumele din import

predominã, cele româneºti fiind reprezentate de cartofi, ridichi

negre ºi sfeclã roºie de categorie inferioarã. Plus fasole gãrgãriþatã.

Merele au avut azi cãutare ºi s-au vândut pe alese cu maxim 2 lei/

kg. Am mai vãzut cherestea ºi furaje pãioase, iepuri de casã ºi

gogoºi. Dar ºi control de la Primãrie plus casiera cu tolba plinã,

zâmbind satisfãcutã de „achiziþiile” diverse obþinute (fructe ºi

legume). Un dulãu negru (rasa lui Corbu, favoritul Marelui

Vânãtor) bine hrãnit, în goanã prin târg, ºi-a permis sã ude cu

toatã cãldura o lãdiþã cu mere creteºti aflatã pe o folie aºezatã pe

zãpadã. Ce-o fi fost în mintea lui nu ºtiu dar presupun cã a vrut

sã spunã ceva de genul: „mã piº pe târgul vostru!”. Dacã-i aºa,

ruºine sã-i fie! Mã scuzaþi, dar la ce „maniere” te poþi aºtepta de

la un câine? Sigur cã în târg te poþi aºtepta la orice. Nemaiavând

ce ciuguli, ciorile s-au dus la gropile de gunoi unde mai au ceva

ºanse de supravieþuire. Pentru cã nu au fost exagerat de mulþi

cumpãrãtori m-am dus apoi la bisericã, sã-i caut. Nici acolo nu

prea erau aºa cã mi-am încercat ultima ºansã la megamagazine ºi

i-am gãsit cu coºurile pline. Acolo-i cald, muzicã ºi marfã

îmbietoare care te ademeneºte cu ºtiinþa marketingului. Acesta-i

viitorul, fie cã vrem sau nu. La 11.10, în acorduri de ceaþã în

miºcare, am pãrãsit bãtrânul târg ºubrezit de neºtiute suferinþe.

Întorcându-mã pe str. Republicii ciuruitã de perfida iarnã,

trecând prin faþa Cãminului Cultural (fost „Cinema Luceafãrul”!)

am observat tencuiala cãzutã masiv de pe faþadã, lucrare efectuatã

în vara 2017. Ca atare trebuie reluate lucrãrile de finisare de la

capãt. Sat de zidari vestiþi a tocmit aºa-ziºi „constructori” de doi

bani ºi care au încasat mult pentru proastele lucrãri. Nimeni nu-

i va lua la bani mãrunþi, cum se zice, deºi ar trebui!

3.02.2019: Miros de alegeri
Zi bunã de târg. Temperaturi uºor pozitive chiar ºi azi-noapte

ºi nici ceaþã nu a mai fost. Îndurarea cerului, bucuria târgului.

Mult mai multã lume decât pânã acum, excluzând producãtorii

de legume care lucreazã din plin la rãsadurile timpurii în solarii ºi

rãsadniþe calde. Mulþi cartofi (1,6-1,8-2 lei/kg) ºi la fel mere,

care s-au vândut bine. A apãrut arpagicul cu 10 lei/kg. Meritã

cumpãrat de acum cã e posibil sã se mai scumpeascã iar ceapa

este puþinã ºi deja prohibitivã ca preþ. Mirat sã vãd brânzãresele

mutate în zona lor consacratã, am simþit un miros cunoscut de

mici. Abia atunci m-am dumirit: apãruserã grãtarele (doar 4).

Apoi am aflat cã s-au anulat (parþial ºi neoficial) interdicþiile

sanitar-veterinare. E clar cã la mijloc este o bunãvoinþã electoralã.

Peste trei luni vin alegerile europarlamentare ºi ne trebuie voturile

celor care uitã repede frustrãrile ºi nemulþumirile ºi se bucurã de

lungirea lanþului amãgirilor. Ce credeaþi, cã ne schimbãm aºa

repede ºi ne costã ceva promisiunile? Sã fim serioºi! Vorbim

dupã.

N.B. Temperaturile au crescut rapid în cursul zilei. Au ieºit

albinele. Luni s-au înregistrat plus 19 grade C! Am vãzut un

graur rãtãcit pe str. Soveja, în Bucureºti, lângã Editura

RawexComs. Cam prea multe „pãcãleli” în 24 ore, cã totuºi nu a

trecut iarna. Sã nu ne amãgim!

10.02.2019: Icar covrigarul. Trucurile iernii
Ca s-o mai suportãm, iarna se cosmetizeazã, îºi mai leapãdã

din “hãinurile” groase, îndemnându-ne aºadar la îngãduinþã. Aºa-

i ea, mai ciudatã, are hachiþe. Iatã, de exemplu azi am uitat cã

încã-i iarnã. A fost destul de plãcut, nu a îngheþat în timpul nopþii

ºi temperatura a crescut rapid de la soarele ce s-a arãtat dis-de-

dimineaþã. Ca atare, târgul s-a înviorat. Multã lume, fiecare cu

interesul lui. S-au vândut bine în special cartofii (1,5-2,3 lei/kg)

pudraþi cu praf antiîncolþire vizibil ceea ce demonstreazã cã toþi

au aceeaºi sursã, alta decât clameazã ei, adicã de Dâmboviþa, din

producþie proprie. Tot bine s-au vândut ºi merele aduse azi în

târg. În rest cam tot ce era ºi pânã acum. A apãrut pentru prima

datã spanacul (10 lei/kg sau 5 lei/legãtura). Coadã la gogoºi,

cumpãrate cu sacoºa!?, de parcã ar trage a foamete. Aglomeraþie

la mici (îi tolerãm neoficial, spunea ºeful ADP). Brânzãresele ºi-

au ocupat ºi ele vechile locuri. Ceva gãini de rasã la o intrare ºi

papagali (peruºi) foarte frumoºi tot pe-acolo. Faza zilei: un

vânzãtor de covrigi, când s-a hotãrât sã plece la final ºi-a încãrcat

ºirurile de câte 50 buc pe ambele mâini întinse lateral ºi s-a

deplasat spre dubiþã. Aºa cum l-am vãzut (vezi foto) pãrea Icar

sau mascota cauciucurilor Michelin. Cum sã nu-þi placã târgul?

17.02.2019: Înviorare spectaculoasã. Mâþiºori

în erecþie
De douã zile temperaturile tot cresc, ajungând azi pânã la plus

14 grade C. Deºi noaptea a fost rece iar dimineaþa brumã groasã,

soarele a contribuit la înviorarea târgului ºi drept urmare la

prezenþa numeroasã a vânzãtorilor de tot felul, dar ºi a

cumpãrãtorilor. Nu numai mãrfurile cu care ne-am obiºnuit pânã

acum, dar ºi altele noi, revenite dupã pauza de iarnã: fiare, seminþe,

unelte agricole diverse, flori de sezon.

Cu îngãduinþa – zice-se – a autoritãþilor locale dar mai mult ca

sigur ca urmare a presiunilor unor vechi ºi cunoscuþi „specialiºti”

în prepararea micilor însoþiþi de bãuturi adecvate (fierte sau nu),

Mersul
târgului

s-au redeschis grãtarele aducãtoare de mulþi consumatori ºi

bineînþeles de bani mulþi. Prin zona lor de-abia te strecurai, bãrbaþi

dar ºi femei înfulecau parcã de frica morþii. S-a dat drumul ºi la

brânzã, lapte ºi ouã ºi cam atât. Unul – persoanã importantã,

cred – vindea ºi carne, adusã de la Antefrig. Preþuri în creºtere

evidentã la cartofi (max. 2,4 lei/kg!) dar ºi la arpagic (10 lei/kg)

ºi ceapã uscatã (4 lei/kg). Un producãtor de flori din Cosoba ºi-

a vândut aproape toate florile la ghivece (zambile ºi primule, 5

lei/buc), foarte frumoase, la preþ pe jumãtate faþã de florãrii.

Spre prânz temperaturile au crescut mult, mâþiºorii de la aluni s-

au lungit la maxim, iar albinele culegeau de zor polenul ce se

scutura ºi pe florile rozalii, ca un tricorn, ce-l aºteptau, vibrând

de plãcere. E cam primãvarã (?), iar culegãtorii de ghiocei zburdau

prin pãdure, dupã vestitorii anotimpului aºteptat, de mine ºi,

sigur, ºi de voi. ªi de-o fi o amãgire - cã suntem totuºi în februarie

- meritã sã ne bucurãm chiar ºi de o zi caldã cu soare, ca azi.

24.02.2019: Prognozã adeveritã: val de aer

polar, zãpadã, vânt puternic ºi ger
Frig, foarte frig, monºer! Dacã stai pe loc, precum vânzãtorii,

începi sã bâþâi, la propriu. Sigur, târgul atrage, sunt nevoi ºi

trebuinþe imediate. Vremea se grãbeºte iar noi cu ea, încercãm sã

þinem pasul. În solarii a început semãnatul ºi plantatul legumelor

timpurii. Grãdinarii au trecut prin clipe grele în ultimele douã

nopþi aproape geroase (minus 7-8 grade C!) încãlzind rãsadurile

plãpânde. Posibil sã fi avut ºi necazuri mai mari (pierderi) dacã

vântul le-a distrus solariile. ªi vom suferi ºi noi: preþuri mai

mari la rãsaduri, trufandale mai târzii. Deja

preþurile au crescut ºi în aceastã sãptãmânã.

S-a ajuns la 2,5 lei/kg la cartofi, deºi erau

mulþi vânzãtori (niciun producãtor autentic,

doar intermediari tentaþi de preþurile prea

mari). În Megamagazine deja se vând ºi cu 5

lei/kg! Cel mai mult s-a scumpit arpagicul

(15 lei/kg, cu 50% mai mult ca acum o

sãptãmânã). Nu au mai fost cumpãrãtori mulþi

din cauza frigului. Nici la flori în ghivece

pentru 1 Martie, frumoase ºi ieftine (5 lei/

buc) de la singurul producãtor din târg. La

care se adaugã merarii de pe lângã Voineºti.

Aºteptãm o prognozã mai optimistã, pe

mãsura dorinþelor noastre, ca pe cel mai

preþios mãrþiºor!

3.03.2019: Adieri (abureli!) de

primãvarã
Pânã acum, vremea nu a fost pe voia

noastrã. Sãptãmâna a început cu temperaturi

foarte scãzute – chiar ºi ziua sub zero grade

C – însoþite de vânt care accentua senzaþia de

frig. Mulþi au fost afectaþi de rãceli ºi au

devenit mai precauþi la deplasãrile exterioare

casei ºi implicit la târg. Aºa cã am aºteptat evoluþia vremii pentru

aceastã duminicã urmãrind prognozele. În sfârºit, s-a încãlzit

biniºor ºi lumea a ieºit masiv la cumpãrãturi. Încã nu au apãrut

zarzavaturile autohtone proaspete. Este prea devreme iar în solarii

abia a început plantatul rãsadurilor de legume timpurii (varzã ºi

salatã). Doar florile de sezon au fost prezente (zambile ºi lalele),

multe fiind chiar ale producãtorilor din zonã (de exemplu Jana

din Malu Spart). Pentru Lãsata Secului de carne, nimic în târg.

Doar fructe din belºug, în special mere excelente ºi la preþuri

mici. Arpagicul s-a „ieftinit” la 12 lei/kg. Mult prea scump (din

import), ca ºi ceapa (tot import), 3-5 lei/kg.

10.03.2019: Vântoasã pãguboasã
Cald (prea cald) pentru acest moment. De dimineaþã plus cinci

grade C. Babele au fost foarte generoase: temperatura de pânã la

20 de grade C în zonã. Mugurii (la caiºi, liliac ºi corcoduºi) au

luat-o razna ºi vor sã înfloreascã împinºi de puterea sevei care a

început sã circule. Magnoliile albe au înflorit deja. Ce mai,

primãvarã timpurie. Dar ceva trebuie sã ne punã pe gânduri:

uscãciunea pãmântului, anormalã, pânã la cca 10-15 cm. Suferã

deja semãnãturile din toamnã. Nicio picãturã de ploaie sau zãpadã

de aproape o lunã. Zãpezile iernii s-au topit repede din cauza

intervalelor calde iar vânturile au bãtut permanent (cu putere

mare) uscând ºi mai mult pãmântul. Semne proaste pentru

agriculturã. În târg aceeaºi marfã. Florile, trecând 8 Martie, nu

prea mai au cãutare, chiar dacã sunt foarte frumoase. A doua

sãptãmânã cu pomi fructiferi, 15 lei/buc, foarte cãutaþi (plus

arbuºti ºi viþã de vie). Printre fiare reproduceri ºi tablouri înrãmate

sau nu (Grigorescu ºi F.N.), toate numai în târg la Bolintin le

poþi gãsi! Cartofii de mâncare dar ºi de sãmânþã (2 lei/kg), cam

scumpi. Au sosit ºi grãdinarii autentici cu ceva verdeaþã (spanac,

pãtrunjel frunze, salatã, 3 lei/buc). Rãsad de salatã la alveole, 0,7

lei/buc. S-a permis ºi vânzarea de cereale, în sfârºit (40 lei/sac).

Dar ºi la pãsãri adunate de spoitori de pe Vlaºca sau de aiurea:

gãini reformate cu 25 lei/buc, curcani ºi cocoºi vânduþi de posesori

pentru cã ºi-au îndeplinit rolul de reproducere ºi consumã degeaba

hrana. În final am cumpãrat cu numai 25 lei de la proprietarul

„Galeriei în vânt” – Fane Iordan, spoitor – trei „înrãmate” cu

rame bune, ca sã stimulez „arta” ºi sã atrag spiritul lui Ariticã

anticarul. Am refuzat odalisca, aºteptând originala. Bate vântul

tare, plimbã cutii, hârtii ºi praf. Târgul s-a refãcut, în sfârºit. Iar

eu, banii i-am cheltuit.

Stefan
Crudu
,
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Litere, anul XX, nr. 2 (227), februarie 2019, revistã lunarã

de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. Director Tudor

Cristea; Redactor ºef Mihai Stan.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul IX, nr. 3-4 (90-91), martie-

aprilie 2019. Director Coman ªova; Redactor ºef Florentin

Popescu.

Actualitatea literarã, anul X, nr. 89, februarie 2019, revistã

a Unirii Scriitorilor din România editatã de Societatea Culturalã

Lugojpress. Director Nicolae Silade; Redactor ºef Remus V.

Giorgioni.

Caligraf, anul XIX, nr. 201, februarie 2019, revistã editatã

de Centrul Cultural Teleorman. Redactor ºef Florea Burtan;

secretar general de redacþie Stan V. Cristea.

Mozaicul, serie nouã, anul XXII, nr. 2 (244), 2019, revistã

de culturã editatã de AIUS Printed. Director Nicolae Marinescu;

Redactor ºef Petriºor Militaru.

Pro Saeculum, anul XVIII, nr. 1-2 (133-134), 15 ianuarie-

1 martie  2019, revistã de culturã, literaturã ºi artã.  Director

Executiv Nina Deºliu; Redactor ºef Rodica Lãzãrescu.

Biblioteca SUD-ului

Luminiþa Cornea, Romulus Cioflec, o viaþã în imagini, Sfântu Gheorghe, Centrul Cultural Judeþean

Covasna, 2016. „În aceastã carte, extrem de interesantã, sunt adunate ºi adnotate fotografii ºi imagini

privitoare la Romulus Cioflec ºi itinerarul sãu în lume, care se constituie, de fapt, în mãrturii emoþionante

prin intermediul cãrora un biograf înzestrat poate sã reconstituie un destin, deloc comun, ce a augmentat

epica româneascã interbelicã.” (Nicolae Scurtu)

Florentin Popescu, Gânduri de scriitor. Autoportret în interviuri, Bucureºti, Editura RawexComs,

2018. Au trecut, iatã, ºapte ani de la prima ediþie a acestei cãrþi care adunã între coperþile ei gânduri ºi

sentimente ale autorului, mãrturisiri ºi detalii despre o viaþã dãruitã în întregime scrisului literar ºi

publicistic... Apariþia de faþã se justificã, între altele, ºi prin aceea cã oricât de penetrant ar fi un reporter

în viaþa unui interlocutor, întotdeauna mai rãmâne câte ceva de investigat: informaþii care au scapat,

firide de biografie omise etc.

Corneliu Vasile, ªcoala, educaþia, literatura ºi societatea: articole ºi comunicãri, Buzãu, Editura

Editgraph, 2018. Luând în consideraþie monotonia programelor ºi manualelor actuale, la limba ºi

literatura românã studiindu-se noþiuni gramaticale de un minim folos ºi mai puþin sensurile unor

neologisme abundente, precum ºi opere literare vechi de douã sute de ani, cu noþiuni ºi evenimente

strãine omului modern, iar la limba englezã studii de caz ºi teme care aparþin unor zone ºi culturi

neinteresante pentru tinerii români de azi, inovaþia ºcolii ar consta în schimbarea radicalã a concepþiei

de redactare a unor astfel de manuale.

Lia Maria Andreiþã, La poarta cu doi tei ºi o stea, Bucureºti, Editura Semne, 2018. Între sapã ºi

leptop, între culorile din coºul cu gheme ºi dragostea infinitã pe care o primesc de la câinii mei, între

roaba de bãlegar ºi parfumul florilor de salcâm, între cenuºa sobelor ºi nãmeþii de la fereastrã, între

vãruitul casei ºi curãþirea mormintelor, între gingãºia puilor de gãinã sau a bobocilor de raþã ºi viclenia

coþofenelor care le dau târcoale sã-i înhaþe, între floarea de gutui ºi mâþiºorii nucului, între muºcate ºi

bujori, între vrejul de roºie ºi cel de dovleac, mã caut pe mine ºi pe Dumnezeu.

Floricã Dan, Gabriel Dragnea, Grupul de la Bolintin, Bucureºti, Editura Rawex Coms, 2018. În

concluzie, acest volum nu este o antologie clasicã de texte literare ci, mai degrabã are în cuprinsul sãu

minidosare de autor, mici cãrþi de vizitã care conþin informaþii clare, punctuale pentru o mai bunã

cunoaºtere ºi înþelegere – chiar ºi la un mod mai general – a autorului ºi a creaþiei lui.

Carmen Focºa, Noaptea Perseidelor, Bucureºti, Editura eLiteratura, 2018. Vara pare mai lungã

decât altã datã, poate ºi la gândul cã finalul ei va eºua într-un teritoriu necunoscut... Când arºiþa e-n toi,

Anca îºi cumpãrã câte-un pahar cu apã coloratãbotezatã citronadã deºi nu întotdeauna are culoarea

lãmâiei; i se pare cã aceastã rãcoritoare puncteazã aniversarea câtorva ani de când a supravieþuit

acþiunii de pe stadion.

Teofil Rãchiþeanu, Somn de voevod, Cluj Napoca, Editura Scriptor, 2015. Cartea aceasta a fost

scrisã între anii 1970-1972 în timp ce eram ºomer (cu licenþã în Filologie) pe strãzile Clujului... La peste

40 de ani de la scrierea ei þin sã o public. E cartea mea la care þin cel mai mult ºi care, dacã ar fi apãrut

la vremea ei, ar fi fost, mã încumet sã cred, una din cãrþile de poezie importante ale acelor ani.

Reviste primite la redacþie

Nicolae Marinescu, Revista „Mozaicul”. Modernitatea tradiþiei, Craiova, Editura Aius, 2018.

„Mozaicul este o instituþie culturalã, este o publicaþie culturalã care s-a ridicat deasupra vanitãþilor ºi

spaimelor ºi care are misiunea de a alimenta prin fiecare apariþie piaþa ideilor craiovene, regionale,

naþionale (peu importe ou!) cu perspective limpezi, lucide, fãrã mânie ºi pãrtinire, perspective care sã

propunã variante, sã ofere soluþii.” (Xenia Negrea)

Eveniment „SUD” la
Biblioteca Judeþeanã

Giurgiu
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (VIII)
„Credinþa în Înviere ne dã curajul de a pãºi pe cãrarea Luminii.”

ralucatudor2000@yahoo.com;

0720 773209

Editura RAWEX COMS SRL

Tipar: Venus Printing

Solutions, Iaºi

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit,

ne apropiem cu paºi repezi de Sfintele Sãrbãtori ale

Învierii Domnului. Îmi amintesc cã la o pastoralã aþi pus

mottoul semnificativ: „Eu sunt Învierea ºi Viaþa.” (In. 11,

25). Vã rog sã ne spuneþi un cuvânt de învãþãturã despre

aceastã sãrbãtoare, cea mai mare a credincioºilor.

Înaltpreasfinþitul Ioan: Prin slujbele sãvârºite în

bisericile noastre în perioada Postului Mare, Îl însoþim

ºi noi pe Hristos, alãturi de Maica Domnului ºi de

Apostolii Sãi, la Judecatã, pe

Drumul Crucii, pe Golgota ºi apoi

la punerea pietrei peste Mormântul

Sãu. Trãim clipe de durere vãzând

ce a pãtimit pentru noi Fiul lui

Dumnezeu. I-am vãzut pe Apostoli

cuprinºi de fricã, triºti, neputând sã

înþeleagã cum oamenii au îndrãznit

sã rãstigneascã Însãºi Iubirea. Nu

poate exista o faptã mai gravã în

lume decât sã condamni la moarte

Iubirea. Oamenii nu ºtiau însã cã

Iubirea nu moare niciodatã. În

iubirea Sa, atunci, pe Cruce, cu

braþele întinse spre noi, ne-a cuprins

pe toþi Hristos Domnul.

Iatã cum îl poate orbi pãcatul pe

om: în loc sã pironeascã pãcatul, el

a pironit pe Cruce Iubirea.

Rãstignirea a fost limita cea mai de

jos a cãderii omului. Cãderea lui

Adam a fost mult mai de înþeles

decât cãderea omului, atunci când L-a rãstignit pe Hristos,

Fiul lui Dumnezeu. Adam a mâncat ºi a cãzut, iar fiii lui,

peste veacuri, vor bate piroane în Fiul lui Dumnezeu.

Când ostaºii bãteau piroane în mâinile ºi în picioarele

lui Hristos, atunci ei puneau punct vieþii pãmânteºti a

lui Hristos. Piroanele plângeau cu lacrimi de sânge

vãzând cruzimea omului, rãsplata omului faþã de

Creatorul sãu.

Plângeau ºi îngerii în Cer vãzând ce face omul, vãzând

care era rodul iubirii lui Dumnezeu. Nici ei nu ºtiau taina

Crucii ºi a Rãstignirii. Vor vedea însã cum Hristos Îºi va

lua Crucea, o va înfige în inima morþii ºi va zdrobi apoi

cu ea lanþurile care ferecau porþile iadului. Iatã câtã putere

i-a dat Hristos Crucii când a fost rãstignit pe ea. Ne-a

lãsat-o ºi nouã ca armã împotriva diavolului.

L.C.: Cât de semnificativ se leagã Crucea, semnul

Fiului Omului, de Înviere! Cred cã cel mai mult se poate

vorbi despre Sfânta Cruce atunci când se vorbeºte despre

Înviere. Vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte, sã continuaþi,

parcã vã ascult cu un cuvânt de învãþãturã în Ziua Sfântã

a Învierii Domnului.

Îps. Ioan: Drama Crucii nu are însã ca ultim act

mormântul. Timpul ne duce în mormânt, însã noi îl ducem

în veºnicie, cãci este timpul nostru, darul vieþii noastre

pãmânteºti. În Ziua Sfântã a Învierii, trãim ºi nu doar

asistãm la ultimul act din drama Crucii ºi anume Învierea,

când au rãsãrit pentru noi razele veºniciei. Pânã la Înviere,

lumina vieþii noastre apunea într-un mormânt, de la

Înviere însã lumina vieþii noastre rãsare de la orizontul

veºniciei, spre care ne îndreptãm dupã ce pãºim peste

pragul mormântului.

Sunt oameni cãrora le este fricã de veºnicie ºi de aceea

îºi ucid timpul, sperând sã nu intre ºi ei în veºnicie.

Timpul ni-l putem irosi în aceastã viaþã, dar nu-l putem

arde sau ucide. El curge în Sus, în veºnicie. Hristos i-a

dat acest sens timpului. Dacã nu l-ar fi sfinþit prin venirea

Sa în lume, sã-l rãscumpere pe om, timpul ar fi rãmas cel

mai trist orfan din univers.

Ziua Învierii transcende timpul, ea nu începe într-o

noapte ºi nu se sfârºeºte tot într-o noapte. Ea rãsare din

Lumina Învierii lui Hristos ºi nu are un apus, ci ea intrã

în veºnicie. Pe noi ne-a binecuvântat Dumnezeu sã ne

naºtem dupã acest rãsãrit al Zilei Învierii lui Hristos.

Noi ne-am nãscut în veºnicia de ieri, trãim veºnicia de

azi ºi ne îndreptãm spre veºnicia de mâine. Cu Ziua

Învierii începe era milei ºi a îndurãrii, timpul milei ºi

îndurãrii ºi al pocãinþei pentru om. Dumnezeu ne cere ca

mãcar o clipã din aceastã era a milei ºi a îndurãrii Sale sã

ne pocãim de pãcatele noastre ºi sã-L iubim pe El ºi pe

semenii noºtri, cãci esenþa vieþii

în veºnicie este iubirea.

În veºnicia de mâine, omul nu

se mai hrãneºte cu pâine, ci din

iubire. Iubirea este pâinea

veºniciei. Unii dintre noi trãiesc o

viaþã moartã, visul lor se aseamãnã

cu visul unei frunze galbene de

toamnã. Ei cred cã destinul lor este

asemenea unei frunze de toamnã.

Pânã în aceastã zi a Învierii se

ofileau ºi zilele omului, aºa cum

se ofilesc florile câmpului, însã, din

aceastã zi, chiar dacã frunzele se

ofilesc toamna, omul înfloreºte în

toamna vieþii, înfloreºte în

veºnicie. Din aceastã zi a Învierii,

noi nu vom mai fi înmormântaþi în

pãmânt, ci în viaþa cea veºnicã.

Mormântul nu mai este un punct

al vieþii, ci o virgulã dupã care

urmeazã veºnicia.

De multe ori însã, prin faptele noastre, noi

înmormântãm visele ºi credinþa semenilor noºtri. Sã nu

fim groparii viselor ºi ai credinþei fraþilor noºtri! Uneori

noi îi ducem pe fraþii noºtri într-un pelerinaj pe calea

durerii ºi a sãrãciei ºi apoi cãlãtorim singuri în uitare.

Hristos S-a pierdut pe Sine sã ne afle pe noi în uitarea

profundã în care intrasem. Uitasem de semeni, uitasem

de Dumnezeu, devenisem omul uitãrii.

Au existat vremuri când au fost rãstignite conºtiinþele

oamenilor, s-a încercat sã se punã în lanþuri conºtiinþa ºi

credinþa neamului nostru. A fost deschis chiar un târg de

conºtiinþe, iar unii, din nefericire, ºi le-au vândut,

evadând din iubire în trãdare. Dupã Învierea Domnului,

omul a intrat în dialog cu veºnicia, în dialog cu Însuºi

Rãscumpãrãtorul sãu, Hristos Domnul, Om ºi Dumnezeu.

Hristos ne-a vindecat de nefericire, învãþându-ne o nouã

gramaticã a libertãþii ºi a iubirii: Evanghelia Sa.

Trãim azi de parcã înaintea noastrã n-ar fi fost nimeni,

iar dupã noi nu va mai fi nimeni. Ne asumãm tot mai

greu libertatea trãitã în lumina Învierii, în lumina primei

raze a veºniciei.

Nemurirea a fost o temã principalã încã din preistoria

omului. Prin credinþã, omul are curajul sã pãºeascã spre

Dumnezeu. Credinþa în Înviere ne dã curajul de a pãºi

pe cãrarea Luminii. Credinþa în Înviere ne dã curajul de

a pãºi spre veºnicie. Credinþa în Înviere ne dã curajul de

a atinge neatinsul. Credinþa în Înviere ne dã curajul de a

evada în veºnicie. Prãznuind Ziua Învierii Domnului

nostru Iisus Hristos, ºtim cã este ziua în care mãrturisim

credinþa în Învierea lui Hristos ºi în învierea noastrã. Este

ºi ziua naºterii noastre în veºnicie. Avem fiecare o zi de

naºtere, când maicile noastre ne-au adus în aceastã lume.

Însã azi este ziua în care Hristos ne-a nãscut pentru

veºnicie.

L.C.: În ziua de Paºti ºi dupã aceea, pânã la Înãlþarea

Domnului, creºtinii se salutã cu formula cunoscutã

„Hristos a Înviat!” la care se rãspunde „Adevãrat a

înviat!”. Vã rog, câteva explicaþii în legãturã cu acest

salut creºtinesc.

Îps. Ioan: Rostirea cuvintelor: „Hristos a înviat!” nu

este o simplã formulã de salut, ci poartã în ea o mãrturisire

de credinþã, o mãrturisire a unui adevãr care a schimbat

drumul omului în istorie ºi în veºnicie. Ferice de omul

care rãspunde din adâncul inimii: „Adevãrat a înviat”!

Iubite cititorule, când ai rãspuns: „Adevãrat a înviat!”,

mãrturiseºti cã þi-ai asumat ºi tu învierea ta ºi veºnicia ta.

Învierea noastrã va fi la fel pentru toþi ºi în acelaºi timp,

însã veºnicia noastrã va fi dupã cum ne-o pregãtim fiecare

încã de aici, din aceastã viaþã pãmânteascã. Azi,

mãrturisind: „Adevãrat a înviat!”, ne asumãm povara

sau bucuria veºniciei. Hristos spune azi despre Sine:

„Eu sunt Învierea ºi Viaþa” (In. 11, 25). Iatã, în ziua

Învierii, s-a dovedit cã într-adevãr El este Învierea, adicã

ºi pe noi ne va învia, iar apoi ne va da viaþa veºnicã. Dar,

înainte de a pleca din lume, Hristos ne-a lãsat o poruncã

ºi anume pe ce cale trebuie sã cãlãtorim în aceastã viaþã.

El a mers pe calea Crucii, iar nouã ne spune: Voi sã umblaþi

pe calea iubirii!. „Aceasta este porunca Mea: „Sã vã

iubiþi unul pe altul, precum v-am iubit Eu” (In. 15, 12).

Viaþa ne-a dovedit cã aceastã cale a iubirii este grea.

Pentru unii este mai uºor a urî decât a iubi. Izvorul iubirii

este Dumnezeu, aºadar sã mergem tot mai des la acest

izvor, sã ne umplem inima de iubire ºi s-o împãrtãºim ºi

semenilor noºtri. În lume, este un singur izvor din care

curge adevãrata iubire, restul toate sunt izvoare otrãvite.

Nu alergaþi la alte izvoare, cãci, bând din ele, veþi

muri. În ziua Învierii Domnului venim la sfânta bisericã

sã ne împãrtãºim ºi din izvorul Luminii, cãci adevãrata

Luminã este cea care izvorãºte din Mormântul lui Hristos.

Tot ce este în lume, în afarã de aceastã Luminã, sunt

palide umbre la care se adãpostesc toþi cei cãrora le este

fricã sã evadeze din viaþã în veºnicie.

Mãrturisind Învierea lui Hristos ºi fãcându-ne pãrtaºi

Învierii Lui, trebuie „sã lepãdãm lucrurile întunericului

ºi sã ne îmbrãcãm cu armele luminii” (Rom. 13, 12).

Iatã ce doreºte Hristos: sã ne îmbrãcãm în Lumina Învierii

Sale. Adicã sã pãzim întreaga noastrã fiinþã întru sfinþenie,

alungând gândurile rele ºi ducând la împlinire voia lui

Dumnezeu. Sã ne deschidem inimile, ca sã facem loc în

ele ºi pentru cei care sunt în nevoi, sã nu cãutãm la faþa

omului, ci la chipul lui Dumnezeu care este în om.

Hristos este icoana vie care se aflã în inimile noastre.

Sã n-o întinãm, ci s-o lãsãm sã strãluceascã, aºa cum

strãlucesc, în ziua de Paºti, toate bisericile în Lumina

Învierii Sale. Mãrturisirea credinþei în Înviere devine

lucrãtoare în noi prin faptele noastre bune, cãci „credinþa

fãrã fapte este moartã” ( Iacov 2, 26).

Învierea Domnului dã luminã ºi „lumineazã pe tot

omul” (In. 1, 9). Aceastã luminã pãtrunde în fiinþa noastrã

odatã cu Botezul.

Martirii, prin viaþa lor, au ars ca niºte torþe vii ºi, chiar

dacã nu toþi au fost arºi, faptele lor au fost fãclii de luminã

în lume. Prin Înviere, i se dã omului luminã ºi primeºte o

nouã poruncã de la Hristos ºi anume sã devinã ºi el un

om nou, un om-luminã: „Fiþi fii ai Luminii” (In. 12, 36).

Prin cuvânt, prin purtare ºi prin faptele noastre, sã fim

cum ne porunceºte Hristos: „Aºa sã lumineze lumina

voastrã înaintea oamenilor, ca oamenii sã vadã faptele

voastre cele bune ºi sã slãveascã pe Tatãl vostru Cel din

Ceruri” (Mt. 5, 16).

Îi îndemn pe cititori sã fie fãclii aprinse în sfeºnicul

þãrii ºi al Bisericii noastre strãmoºeºti. Aºa cum ne spune

ºi Înviatul din Nazaret: „Sã vadã oamenii faptele voastre

cele bune ºi sã slãveascã pe Tatãl vostru Cel din Ceruri”

(Mt. 5, 16).

Doamne, nu îngãdui sã lipseascã niciodatã Viaþa,

Lumina ºi Pacea din Þara românilor!


