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OAMENI DE LÂNGÃ NOI

de Victor Eftimiu

La poala monastirei, þigãnimea

Din vremea voievozilor rãmasã

Trãieºte fãrã casã, fãrã masã,

Aºa precum i-a hãrãzit vechimea.

Se schimbã stãpânirea, – nu le pasã!

Rãzboaie, rãzmeriþe ºi mulþimea

De chipuri noi le-ascute isteþimea.

Nici jugul, nici belºugul nu-i apasã.

S-a prãbuºit clopotniþa înaltã,

N-a mai rãmas o salcie pe baltã,

S-au nãruit stejarii, plopii, brazii.

Arhimandriþi ºi stareþe trecurã,

Aºezãminte vechi se desfãcurã:

Statornici au rãmas numai nomazii.

MARIA GEORGESCU

Momentul de vârf al celebrãrii Centenarului Marii Uniri din 1918 a trecut. Am asistat la cele mai

diverse forme de sãrbãtorire, de la unele formale, gen „fasole cu cârnaþi” sau „sarmale cu mãmãligã”,

pânã la cele debordând de o creativitate ºi imaginaþie excepþionale. Ambele indicã o stare de

sãnãtoasã normalitate, pe care cred cã românii de acum un veac ºi-o doreau pentru noi, urmaºii lor.

Au fost critici – unele meritate –, au fost ºi laude pentru lucrul bine fãcut, au fost destui ignoranþi,

indiferenþi ºi rãuvoitori, toate încadrându-se, de fapt, în starea de normalitate despre care vorbeam.

În foarte multe locuri, preponderent în localitãþile mai mici, sarcina organizãrii unei festivitãþi

dedicatã Centenarului a cãzut în sarcina ºcolii ºi bisericii, inerent, cu încãrcãtura ideologicã de

conjuncturã. Totuºi, remarcabil, în neaºteptat de multe locuri, precum la Bolintin, sã zicem, s-a

implicat societatea civilã, comunitatea, prin acþiuni diverse ºi mesaje care au încercat sã conºtientizeze

toate categoriile sociale ºi... etnice.

Aºadar, în linii generale, a fost bine. Aºa suntem noi, românii ºi trebuie sã ne obiºnuim. Nu ne

putem ridica la pretenþiile fostului, pânã de curând, ministru al culturii, care era dispus sã finanþeze

pentru Centenar doar proiecte cu anvergurã internaþionalã, neînþelegând cã este vorba despre o

sãrbãtoare adresatã sufletului românesc ºi cã era un prilej cum nu se poate mai bun pentru a ne

întãri spiritul apartenenþei la comunitate ºi a reafirma ataºamentul la un set de valori comune. Poate

îi avea în vedere pe cei din diaspora, însã cunoscând „aprecierea” pe care o poartã afinii sãi politici

acestui segment de românitate, îmi permit sã fiu sceptic.

Noi suntem generaþia Centenarului Marii Uniri ºi prin faptele ºi atitudinile noastre am marcat o bornã

la care urmaºii se vor raporta. Cu siguranþã, România nu va mai fi la fel peste încã un secol. Din niciun

punct de vedere. Am þinut cont în aceastã premoniþie cã prin sate, din majoritatea caselor nu mai iese fum

pe coº, nu mai arde o luminã, iar ºcolile sunt de mult închise. Nu suntem capabili sã construim, eficient,

artere de legãturã între provincii, astfel încât românului îi este mai aproape vecinul strãin decât conaþionalul

sãu. Avem o etnie, într-o creºtere demograficã explozivã, total ruptã de valorile general împãrtãºite de

populaþia încã majoritarã, care nu înþelege rostul educaþiei, justiþiei, regulilor de comportament ºi

civilizaþie, egalitãþii dintre bãrbat ºi femeie etc. ºi care este organizatã ca un stat în stat, impenetrabil, cu

„instituþii” ºi legi proprii, perpetuate prin atitudinea resemnatã ºi de foarte multe ori interesatã a autoritãþilor

în drept. Tãiem necontrolat pãdurile ºi le ucidem animalele pentru folosul ºi plãcerea câtorva, în credinþa

cã vor creºte, cândva, la loc. Nu putem omite din acest tablou consecinþa faptului cã suntem pe ultimul

loc la consumul de carte în Europa, ce are repercusiuni nefaste în penetrarea ºi schimbul de idei,

constituirea unor repere valorice comune, susþinerea unor þeluri colective, într-un cuvânt, conduce la

slãbirea ataºamentului la românitate.

Va supravieþui conceptul „România Mare”? Doar dacã vom înþelege cã apãrarea lui cade în

sarcina fiecãruia dintre noi ºi cã aceastã responsabilitate nu se poate delega. Sã fim vigilenþi,

aºadar, ºi sã nu mai credem în mesajul unor „salvatori mesianici”, cãci „somnul naþiunii naºte

monºtri” ºi vom plãti mai mult decât face.

La mulþi ani!

Pe lângã numeroasele ºi valoroasele fotografii ale scriitorilor noºtri, pãstrate în

muzee, arhive sau colecþii particulare, mai existã ºi un bogat material iconografic

(portrete, desene, caricaturi, diverse alte jarde grafice) în care mânuitorii condeiului,

de prin secolul al XIX-lea ºi pânã astãzi, au fost vãzuþi de cãtre pictori ºi desenatori,

adesea cu ironie ºi umor, toate alcãtuind, ca sã zicem aºa, sarea ºi piperul lumii

literare de odinioarã ºi chiar din actualitate. Ele s-au constituit/se constituie în

interesante adjuvante ale biografiei creatorilor de literaturã, dând o anume culoare

acesteia, mai ales când viziunile respective intenþionat vin în „conflict” cu ceea ce

„imortalizaþii” cred ori vor sã se creadã despre ei ºi despre cãrþile ºi atitudinile

personale din arena culturalã. Ba, mai mult, inteligenþi ºi înzestraþi cu umor ºi

capacitate ironicã, unii dintre scriitori ne-au lãsat chiar ºi ei o graficã în care,

autopaºtiºându-se ori luându-se peste picior, se prezintã în ipostaze ce fac, peste

timp, deliciul cititorilor.

Procedând cronologic, vã propunem, stimaþi lectori ai „Sud”-lui, sã ne oprim

acum, fie ºi fugitiv, asupra unor astfel de creaþii.

În Mineele lui Nikipercea din ianuarie 1860, de pildã, apãrea o caricaturã în care

îl vedem pe sobrul Vasile Alecsandri „invitat în saloane”, la braþ cu o duduie ce

poartã pe cap un ornament sub forma unei flori înalte; ei sunt întâmpinaþi de o

doamnã rubicondã, îmbrãcatã într-o rochie cu volane, fiind, la rându-i însoþitã de

un ofiþer a cãrui faþã este pe jumãtate acoperitã de capul mare, împopoþonat, al

companioanei lui.

B.P. Haºdeu, cu autoritatea sa de filolog, de savant ºi de scriitor, n-a scãpat nici el

de ironia ºi sãgeþile contemporanilor. Într-o caricaturã nesemnatã, apãrutã în ziarele

vremii, îl vedem concentrat în lectura unei reviste aºa-zis „uºoare”, Ileana. Barba

sa mare, capul acoperit cu un fes þuguiat, papucii ascuþiþi la vârf lasã sã se înþeleagã

o „ipostazã domesticã” ºi cotidianã într-un interior, probabil locuinþa scriitorului.

Nu încape îndoialã cã penelul artistului a fost inspirat la puþinã vreme dupã ce
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Scriitori, în viziuni grafice (I)

Haºdeu a publicat nuvela Duduca Mamuca, ce a fãcut vâlvã în lumea literarã

de atunci. O scriere catalogatã de unii comentatori drept licenþioasã, în vãdit

contrast cu preocupãrile ºi seriozitatea marelui enciclopedist.

N. Petrescu – Gãinã, colecþionar de artã ºi totodatã desenator, un personaj

bine cunoscut în lumea boemei bucureºtene (ºi nu numai) ne-a lãsat ºi el

câteva creionãri ale contemporanilor, între care ºi un portret al lui Titu

Maiorescu. Mentorul „Junimii” apare în picioare, cu mâinile încãrcate. În cea

stângã þine un bust al lui Schopenhauer, iar în cea dreaptã un sul de hârtie pe

care se poate citi „Pacea de la Bucureºti”, 1913; la subsuoarã strânge cu

putere un tom intitulat T.L. Maiorescu, Logica. Privirea încruntatã, gravitatea

ºi mai ales statura, micã în ansamblul ei, sugereazã un ins greu apãsat de

povara gândurilor ºi a studiilor. Interesant: din sulul cu „Pacea de la Bucureºti”

se scurg picãturile unui lichid (sã fie vorba de lacrimi, date fiind condiþiile

total dezavantajoase pentru români, stipulate prin respectivul act?).

Dacã cineva ar avea rãgazul rãscolirii prin presa timpului spre a descoperi

prezenþa scriitorilor în arta plasticã, ar constata cã spre sfârºitul secolul al

XIX-lea portretele, caricaturile, ºarjele grafice încep sã fie tot mai mult prezente,

practica lor dezvoltându-se cu repeziciune.

Octavian Goga, poetul ºi politicianul (mai ales politicianul!) a fost prezentat

(ca sã luãm doar un exemplu), într-un desen nesemnat, ca un brotac uºor

crãcãnat, þinându-ºi mâna dreaptã sprijinitã de ºold, în vreme ce pe stânga, cu

arãtãtorul ridicat, a dus-o la tâmplã, parcã voind sã spunã „Domnilor, am o

idee!”. Necunoscutul autor al portretului a cãutat (ºi a gãsit!) o trãsãturã

caracteristicã a fizionomiei personajului: ochii uºor bulbucaþi, parcã stând sã

iasã din orbite. Maniera va fi folositã mai târziu de cãtre aproape toþi

desenatorii, fiindcã fiecare dintre ei a dorit/doreºte sã surprindã specificul,

individualitatea modelului.

Alexandru Vlahuþã, dupã ce a refuzat premiul Academiei, a fost prezentat

de cãtre un autor necunoscut într-o imagine sugestivã: un personaj mititel de

staturã (autorul României pitoreºti) a înclinat spre sine talerul unei balanþe

pe care stau cãrþile lui, în vreme ce pe celãlalt taler, în mare dezechilibru cu

primul, se vede o steluþã (sugestia amintitului premiu). Înþelege oricine cã

poetul a pus mai mare preþ pe scrierile proprii decât pe trofeul academic prin

care i s-a recunoscut valoarea…

Iosif Iser, Aurel Jiquidi, Ross, Sall, apoi Neagu Rãdulescu, Adrian-Silvan

Ionescu, Marcel Iancu, Alexandru Clenciu, Dragoº Morãrescu ºi alþii au realizat

portrete individuale sau de grup de mare sugestivitate – semn limpede cã au

intuit cu exactitate firea, comportamentul, secvenþele biografice

reprezentative pentru personajele lor.

O micã „panoramã” a vestitului cenaclu „Zburãtorul”, condus de Eugen

Lovinescu este imortalizatã, de pildã, cu ironie ºi umor, de cãtre Aurel Jiquidi.

În rama ei vedem, în stânga desenului, un grup de patru personaje chicotind pe

seama unui individ cocoþat pe un scaun, ceva mai la dreapta, în centrul imaginii,

recitând sau spunând ceva. În dreapta, în prim-plan, un personaj cu pântece

proeminent (asemãnarea cu mentorul cenaclului e clarã) þine mâna dreaptã

întinsã spre „scriitorul” suit pe scaun, ca ºi cum ar vrea sã-l opreascã ori sã-l

apostrofeze în vreun fel. În planul al doilea, stânga, alte trei personaje bârfesc,

ele ºtiu ce. Unul dintre ele aratã cu braþele cãtre o sofa pe care un individ cu

mutrã plângãreaþã pare a suspina lângã o doamnã care stã picior peste picior, cu

mâinile peste genunchi, râzând cu gura pânã la urechi (poate la cele ce aude).

Macedonski, Caragiale, Ion Minulescu, Victor Eftimiu ºi alþii au intrat ºi ei

în raza de atenþie a graficienilor, fiind vãzuþi, cu ironie ºi umor, în felurite

chipuri. Dar despre ei în episodul urmãtor.

Bolintineni de strajã la Monumentul Eroilor (1940-1970)

Valoarea

promisiunii
În cadrul relaþiilor interumane de azi (dar ºi mai de demult),

puþine lucruri nu se întemeiazã pe acordul la termen care este

promisiunea.

Prin spaþiul de limbã germanã (cunoscut cândva pentru rigoarea

sa cu privire la angajamente) existã chiar un proverb „Ein Mann,

ein Wort” (un om, un cuvânt), folosit pentru a desemna o persoanã

pe care te poþi baza ºi care îºi respectã cuvântul dat. Sã fie un

atribut al „balcanismului”, al poziþionãrii „la porþile Orientului,

unde nimic nu este luat foarte în serios” (Raymond Poincaré) sau

poate o permanentã conjuncturã nefavorabilã, ce pune sub semnul

relativizãrii orice formã de rigurozitate? Indiferent de posibilul

rãspuns, cert este cã astãzi, când ne aflãm în epoca de maximã

dezvoltare a mijloacelor de comunicare ºi când posibilitatea de

informare ºi educare are cel mai înalt grad de democratizare din toatã istoria umanitãþii ºi, implicit ºi a

spaþiului autohton, la noi dezideratul respectãrii promisiunilor nu este atins. Se pot astfel întâlni destul de

des situaþii în care, persoane ce dispun de toate elementele pentru a fi încadrate în zona superioarã a

societãþii ºi, mai ales, de la care se aºteaptã un anumit grad de moralitate, sunt primele care au ezitãri ºi

reuºesc cu greu sau nu reuºesc deloc, sã-ºi ducã la bun sfârºit o promisiune fãcutã celorlalþi, care au investit

în ei, îndemnaþi de autoafirmatele lor calitãþi intelectuale ºi performanþe profesionale, multe speranþe.

Asistãm chiar la preamãrirea unor aºa-zise „jonglerii” etice sau juridice, ce ne sunt prezentate drept forme

de abilã diplomaþie ºi inteligenþã politicã, ceea ce ne face sã credem cã o nerespectare a promisiunii asumate

devine o calitate într-un mediu fãrã valori solide, fãrã criterii, într-o societate temãtoare, atunci autorul lor

este suficient de puternic ºi confortabil plasat .

O societate în care nu doar promisiunile nu se respectau, ci nici mãcar marile valori ale demnitãþii ºi

libertãþii umane, au avut de înfruntat doi poeþi, pe cât de diferiþi în exprimarea lor artisticã, pe atât de

asemãnãtori în destinul lor tragic.

O poetã de o subtilã sensibilitate, care a determinat anumiþi critici sã o compare cu Emily Dickinson sau

sã fie vãzutã ca o precursoare autohtonã a Sylviei Plath, rãmâne Magda Isanos (1916-1944). Provenitã

dintr-o familie de medici, ea se formeazã într-o atmosferã patriarhalã, urmând cursuri de drept ºi filosofie.

Apoi, brusc, este nevoitã sã facã faþã condiþiilor dure aduse de rãzboi peregrinând prin diverse locuri,

pentru ca în cele din urmã sã se stingã datoritã unor problem medicale la numai douãzeci ºi opt de ani.

Preocupatã doar de temele majore ale existenþei, cu o liricã interiorizatã, alternând euforia cu o deznãdejde

bucuroasã (parcã intuindu-ºi destinul), totul aflându-se într-un etern echilibru fragil.

„Vreau soarele, pe degetele noastre/ unite, un inel sã fãureascã/ albastre zãrile-n privirile-þi albastre/ sã le

privesc ºi dragostea sã creascã/ din rãdãcini bãtrâne ca grãdina/ (mai mândrã decât cea care s-a dus),/ sã-mi

ierþi, ºi eu sã-þi iert de-asemeni vina/ de-a fi iubit mai mult decât am spus.” (Logodnã de primãvarã)

Numit de critica literarã postbelicã „buzduganul unui generaþii”, Nicolae Labiº (1935-1956) reprezintã

cazul tipic de poet extrem de înzestrat, precoce, care apare la ruptura dintre generaþiile unei literaturi, dar

care, în cazul de faþã coincide ºi cu schimbul dintre douã sisteme sociale antagoniste. Dincolo de biografia

sa tragicã (decedat la numai 21 de ani!), literatura autohtonã îl vedea, în primul rând, ca pe o mare

promisiune. O poezie ce erupea convulsiv, cu tonalitãþi de reflexie gravã, care de fapt camufla etapele

accelerate ale destinului sãu. Un amestec de vitalitate stridentã (fondul formativ rural al tânãrului poet se

poate întrezãri la tot pasul) ºi de interogaþii moderne (avea numeroase lecturi din poezia universalã, multe

din ele fiind „clandestine” în acea epocã), pline de neliniºtile unuia care trãieºte la cea mai înaltã tensiune,

într-un interval de timp condensat la maxim: „Asculte-mi numai vântul ºi ploaia ºi copacii/ Urarea generoasã

ce desperat v-o strig// Sã vã palpite viaþa ca-n zbor pe cer colunii,/ Sub toga unui soare blajin ºi ideal/

Nicicând sã nu vã sune în ceasurile lumii/ A hohot stins de plânset ciocnirea de pocal.” (Logodnã)

„Arderea” rapidã a celor doi poeþi ºi modul în care s-au exprimat, primul discret, al doilea invaziv, prin opera

lor scurtã, dar în bunã parte inovatoare, despre care se vorbeºte ºi astãzi ºi se va vorbi întotdeauna, aratã cum au

înþeles sã-ºi onoreze promisiunile. Poate tocmai din acest motiv meteorica lor apariþie ar putea constitui un

îndemn la respect în general ºi la respectarea promisiunilor în particular, atât în spaþiul public, cât ºi în cel privat

ºi aceasta nu ca o formã de obligaþie, ci ca o dorinþã a tuturora de a clãdi fundaþia unei stãri de spirit sãnãtoase.

Alexandru Cazacu

circumscrieri
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Nicolae Dan
Fruntelatã

Steaua

prieteniei

Nu ºtiu dacã altcineva

decât mine a mai fãcut

asocierea numelui

poetului Coman ªova cu

expresia franþuzeascã a

bucuriei de a întâlni un

om, un prieten. Comment

ça va, Coman ªova?

Observaþi ce orgolios

sunt! Dar am fãcut-o

numai ºi numai din dragoste pentru unul din scriitorii

adevãraþi care mi-au fãcut tinereþea ºi maturitatea

frumoase, prin scrisul lor profund ºi prin privirea din

interiorul fiinþei care e mai presus de orice fel de

conjuncturã ºi întâmplãri ale vieþii.

Poezia lui Coman ªova este o toamnã gri, o doamnã

gri luminând dealurile Moldovei pânã departe, peste

pãduri ºi peste viile Cotnarului, amirosind a vin adânc,

venind spre mine din lumina „Amfiteatrului”, revista

la care el a început, alãturi de bunii prieteni, Pãunescu,

Fãnuº, Bãieºu, revista la care întâmplarea m-a adus pe

mine, mai târziu, redactor-ºef ºi continuator al lor,

Coman ªova, omul care trece prin vârsta lui,

apropiindu-ºi veacul, alãturi de o doamnã bunã ºi

sensibilã ca o floare de lotus.

Revin ºi repet ºi nu te întreb, doar mã bucur:

Comment ça va, Coman ªova?

ªi tu îmi rãspunzi cu un zâmbet larg ºi frumos, ca

un cavaler moldav, plecat la vânãtoare în Munþii

Neamþului: Ça va!

La mulþi ani, prieten bun!

Don Pedro,

cavaler de Bãrãgan

Sã nu vã închipuiþi cumva cã am înnebunit la

bãtrâneþe ºi m-am apucat sã scriu despre omul politic,

revoluþionarul cu pulover roºu, cãruia i se spunea,

spanioleºte, don Pedro.

Pentru mine, don Pedro e prietenul meu oltean de

viþã, Petru Mãrculescu,

scriitor, agronom de elitã,

cântãreþ de operã în

particular, fost director

mare la Dor Mãrunt,

emblema Bãrãganului,

fost ministru al

agriculturii pentru un

timp.

Îi zic don Pedro,

cavaler de Baragan,

pentru cã sunã al naibii de

frumos, îl defineºte pe

deplin ºi cred cã aºa i-ar

fi zis ºi bunul prieten

comun, poetul George

Þãrnea, Dumnezeu sã-l

odihneascã!

Acum, la maturitate (observaþi cã sunt delicat cu el

ºi cu noi toþi, nu zic „la bãtrâneþe”), Petru Mãrculescu

îºi scrie cãrþile de amintiri, îºi cheamã copilãria ºi

tinereþea înapoi, el, cel care a fost comilitonul atâtor

scriitori mari ai acestei þãri, începând cu Marele Blond

Nichita.

Acest portret de prieten pleacã de la una dintre cãrþile

apãrute recent, O... Tempora!, editatã de Raluca Tudor

la Rawex Coms.

E un jurnal de nostalgie, ca un cântec al mierliþei

bolnave de depãrtare, acel imn al Bãrãganului etern.

Din el aflãm pe unde au cãlcat paºii lui Petru, uriaºul

care fusese în studenþie mare rugbist, care cântase la

petreceri ºi în coruri cu ºtaif, care iubise ca orice tânãr,

care învãþase tainele pãmântului ºi plantelor într-o

facultate de elitã, aºa cum era în acele timpuri Institutul

agronomic din Craiova. Ne povesteºte despre cãlãtoriile

lui pe câmpurile cu soare ºi grâu, împreunã cu George

Þãrnea. Dar ºi despre discuþiile lor de pe þãrmul

poeziei. Dupã cum recunoaºte don Pedro ºi-i confirmã

Neagu Udroiu într-o prefaþã caldã: „Dorul cel mare

pentru scris începe de la Dor Mãrunt”. ªi pune în

primele pagini ale cãrþii o dedicaþie primitã de la

Þãrnea, ca un surâs de dincolo de timp, o dedicaþie

adresatã „dragului meu prieten ºi confrate întru poezie

Petru Mãrculescu –fost ministru, actual poet, viitor

bunic”.

În paginile scrise de Petru Mãrculescu, iubirea de

prieteni ºi de literaturã apare ca o stea fixã care-i

lumineazã viaþa. Toate evocãrile sale, din anii frumoºi,

anii ’60 ai tinereþii noastre, din vremea când juca rugby

într-o echipã divizionarã, avea prieteni mulþi ºi

admiratori (ºi admiratoare, nu mai vorbesc, sã nu mã

audã doamna Mãrculescu), sunt ca niºte respiraþii pline

de poezie ºi de poftã de viaþã. Autorul pare a spune, cu

vorbele minunate ale lui Edith Piaf: „Je ne regrette

rien!”

În evocarea care poartã titlul cãrþii, O, tempora!,

don Pedro îl omagiazã pe tatãl sãu, suflet de artist,

prieten cu mari artiºti ai vremii lui, între care a crescut

ºi copilul de atunci, Petru, voce de aur. Un citat din

Cicero este supremul dar în amintire pe care i-l face

tatãlui sãu: „Ce-þi poþi dori mai mult, decât sã ai pe

cineva cu care sã poþi vorbi ca ºi cu tine însuþi”. Petru

a avut parte de acest prieten, tatãl sãu.

Dincolo de asta se întâmplã viaþa însãºi, cu bucuriile

ei, cu prietenia pentru un om deosebit dintr-o familie

cu unsprezece copii, clanul Mischie despre care

Mãrculescu scrie un fel de poem sentimental, cu o

tragedie în Bãrãganul iernilor grele, moartea unei

familii în zãpezile scitice.

O carte caldã, un om cald ºi adevãrat.

Don Pedro, cavaler de Baragan...

Victoria Milescu
LA UN VEAC

La un veac odatã

ce am construit se dãrâmã

din voinþa misterioasã a lucrurilor

ori din voinþã divinã

construim ziduri de lacrimi

turnuri din pulberi crepusculare

construim scrâºnind, cu sudoare ºi sânge

dar blestemul din neam

ne ajunge, mereu reînvie

în lujere otrãvite

mierea limbii române devine sãlcie

cântecele – bocete de înmormântare

suntem marii constructori sub

tragedii seculare

ne ridicãm, construim, ne zidim

cu fii ºi nepoþi, strãnepoþi

în ceea ce azi nu se vede, poate nici mâine –

palate în conºtiinþe, catedrale în spirit

construim tainic

þara ce se va înãlþa

ne va recunoaºte, cumva...

SCRISOAREA UNUI SOLDAT

I-au gãsit scrisoarea în raniþã

nu era pentru soþie

nici pentru copii

nici pentru fraþi, surori, rude, ci

pentru maica Românie

cerându-i iertare cã mai mult n-a avut

decât o viaþã cu pieptul larg

cu care i-a apãrat

florile, fluturii, izvoarele

slobozite din pieptul ei

larg, mãnos

cu pieptul lui cât zarea ºi soarele i-a apãrat

cerul, mioarele, cântecele ºi horele

scrisoarea a mers din mânã în mânã

printre camarazi, printre brazi

prin vãi rãcoroase ºi munþi

cu vulturi cãrunþi

ajungând iar  la cel ce o scrisese

cu dor dar uitând s-o semneze

cu lacrimile, cu sângele neînfrânt

dupã legea acestui pãmânt...
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– Tata? Mama?

– Pardon!

– Domnul? Doamna?

– Pardon!!

– Copilul este al

dumneavoastrã?

– Da!!!

Funcþionarul public se scarpinã involuntar dupã ceafã: nu

ºtie ce sã creadã, ce sã zicã, ce sã facã…

Dar pânã sã dezlegãm enigma – de fapt, o întâmplare realã,

crudã, absurdã ºi repetabilã, ce se va dezvãlui ceva mai la vale –

sã facem un scurt popas. Sã ne oprim puþin asupra Referendumului

naþional privind modificarea articolului 48 (al. 1) din Constituþie,

în care sã se prevadã clar cã familia se întemeiazã pe cãsãtoria

liber consimþitã între un bãrbat ºi o femeie (înlocuind sintagma

între soþi).

Din pãcate, datoritã prezenþei scãzute la vot (21%, în loc de

30%) referendumul nu a fost validat. Se cautã fel de fel de cauze,

care de care mai abracadabrantã, motive de doi bani ºi pretexte de

adormit fraierii. Se încearcã sã se dea vina chiar pe popor. Leneº.

Needucat. Puturos. Indolent. ª. a. m. d. Netrebnicã încercare.

Netrebnici cei care, dupã ce l-au crucificat ani de-a rândul pe

canavaua nenorocitei tranziþii spre prãpastie, îl þintuiesc acum cu

piroane de dispreþ. Netrebnici ai netrebnicei clase politice

autohtone. Mai-marii partidelor, adepþi ai nenorocitei formule

bastarde politically correct – toþi o apã ºi-un pãmânt, cu gâtul

întors spre varza de Bruxelles ºi urechea peste Ocean, sã prindã

rezonanþa dovleacului de Halloween ºi dulceaþa de Valentine’day.

Iniþiatoarea acestui Referendum, Alianþa Familiilor din

România, o spune limpede, post-festum: „Opinia noastrã este cã

partidele politice în ansamblul lor nu au fost nicicum interesate în

protejarea cãsãtoriei ºi a familiei ºi nu au dorit nici o clipã validarea

referendumului. În schimbul a cine ºtie ce negociat la recentele

vizite la Bruxelles, liderii guvernãrii au sabotat, prin neimplicarea

în organizare ºi în campania de informare, votul popular. Asta le-

a fost intenþia de la bun început”. Urmarea acestei atitudini oficiale

de aºa-zisã lãsare la pãrerea fiecãruia – un fel de „lasã-mã sã te

las” pãgubos, de fals liber-arbitru, pentru care oamenii aveau

nevoie de informaþie – nefericita consecinþã: „Devine tot mai

evident cã politicienii României pregãtesc legalizarea cãsãtoriilor

homosexuale în România pânã la sfârºitul anului. Cum? (Prin)

instituirea parteneriatelor civile care vor fi echivalate, în timp, cu

cãsãtoria naturalã, minus adopþiile copiilor de cãtre grupuri

homosexuale… (iar) dupã ce ne vom obiºnui cu parteneriatele

civile, ne vom obiºnui ºi cu ºocul ultim: adopþiile copiilor de

cãtre cupluri de acelaºi sex”. Totul, pe repede înainte. Nici nu s-

a uscat tuºul ºtampilelor de pe referendum, cã: „A doua zi dupã

referendum, guvernul a scos de la sertar, gata fãcut, proiectul

legii parteneriatului civil”. ªi ca sã murim frumos, cu adevãrul

în braþe (dreptatea era trimisã la plimbare) Alianþa aruncã un

ultim strigãt de disperare în pustiul de nepãsare: „Articolul 16

din Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului… afirmã: „Cu

începere de la împlinirea vârstei legale, bãrbatul ºi femeia, fãrã

nici o restricþie în ce priveºte rasa, naþionalitatea sau religia, au

dreptul de a se cãsãtori ºi de a întemeia o familie… Familia

constituie elementul natural ºi fundamental al societãþii ºi are

dreptul la ocrotire din partea societãþii ºi a statului”.

Ei, acum, dupã acest ocol necesar, sã ne întoarcem la cuvintele-

moto din fruntea acestui articol. Spre a înþelege mai bine ce ne

paºte.

Întâmplarea s-a petrecut, recent, în Canada. Un cuplu de

homosexuali, întrebat de funcþionarul public cine este „mama” ºi

cine „tatãl” (veniserã cu copilul pentru a-i scoate carte de asigurãri

sociale) a stârnit o furtunã mai ceva decât temutele uragane. Imediat

au intrat pe fir autoritãþile centrale: „Guvernul canadian a decis sã

foloseascã genul neutru în toate formularele sale”, a declarat

Mathieu Filion, director de comunicare al ministrului Familiei,

Jean-Yves Duclos. În consecinþã, funcþionarii din sectorul public

nu se vor mai putea referi la cetãþenii cu care intrã în contact zilnic

cu apelativul mamã, tatã; nici mãcar cu domnule, doamnã,

domniºoarã – sau orice alt termen specific de gen. Funcþionarii

sunt îndrumaþi sã-i numeascã pe „pãrinþi” pe numele din acte – ºi

sã-i întrebe, mai întâi, cum ar dori sã li se adreseze. Apoi, pe bunã

dreptate… juridicã, angajaþii publici sunt avertizaþi cã vor fi atent

monitorizaþi, printr-un program special, pentru a vedea dacã

respectã noile reguli. În ceea ce priveºte efortul statului… o

bagatelã: „Actualizarea, în conformitate cu corectitudinea politicã,

a formularelor electronice necesitã o muncã uriaºã de codificare”.

ªi de-ar fi numai atât! În februarie 2018, Senatul Canadei a

votat o lege care modificã textul Imnului Naþional, ca sã nu mai

existe trimiteri la persoane de sex masculin sau feminin, ci doar

la genul neutru. Astfel, versul „Adevãrata dragoste de þarã

domneºte în fiii tãi” va fi înlocuit cu „Adevãrata dragoste de þarã

domneºte în noi toþi”.

Spre a cãuta o oarecare explicaþie (din mai multe posibile) a

fenomenului ce pare sã înflãcãreze/imflameze planeta, coborâm

Ion Andreitã,

întrucâtva în timp. Atât cât sã întâlnim Teoria lui Jung, care afirmã

cã în fiecare om existã o parte femininã ºi una masculinã: la

bãrbaþi este accentuatã cea masculinã; la femei cea femininã.

(Nimic nou sub soare: la chinezi exista încã din antichitate teoria

celor douã elemente – yin ºi yang – care se întrepãtrund). Dar

toatã tãrãºenia de care se face acum atâta tapaj – „teoria genului”

– a pornit de la o frazã a scriitoarei Simone de Beauvoir (amanta

oficialã a celui ce s-a lepãdat de Nobelul pentru Literaturã, Jean

Paul Sartre) din anul 1949: „Nu te naºti femeie, devii femeie”.

Teoria a fost preluatã imediat de cãtre miºcarea feministã din

America – ºi îndreptatã cãtre alte þinte. În Europa – ºi nu numai –

aceastã teorie a devenit apanajul miºcãrilor homosexuale.

Soluþionatã, în consecinþã fireascã, de cãtre state. În Europa, 13

state oficiazã cãsãtorii între persoane de acelaºi sex. La nivel

global, numãrul lor urcã la 25 de þãri.

…ªi atunci, noi, frumoºi ºi liberi, sã ne lãsãm de cãruþã? Sã

rãmânem fãrã coledzi?

Cam aºa stau lucrurile ºi cu genul neutru – sau ambigen; cum

am învãþat noi la ºcoalã – trâmbiþat nu numai în Canada. Când zic

ambigen, mã refer (ºi) la transsexuali; ai noºtri – ºi de pretutindeni.

Cu alte cuvinte, la corciþi. Cuvânt pe care, unele dicþionare

simandicoase în considerã provenind din limba maghiarã: korcs

– corci, corcit. Fals. Cuvântul vine de demult, chiar din latinã:

ambigenus = corcit (neutru; nedeterminat). ªi-am explicat, astfel,

ºi titlul articolului nostru. ªi iatã ºi exemplul din practica uman-

cotidianã: în anul 2013, Germania este prima þarã care recunoaºte

sexul nedeterminat pe certificatele de naºtere – iar în anul 2017

s-a nãscut primul copil din lume de genul neutru.

Iatã, aºadar, ce ne aºteaptã. Nu brusc. Treptat, treptat. Cu

„centuri de siguranþã” oferite gratuit de cãtre statul de drept.

Dar… un bob zãbavã, ca sã ardem consecinþele pânã la capãt.

Sã depistãm ºi care ar fi bomboana de pe coliva existenþei noastre

viitoare, pe care ne-o asigurã politically correct? – dupã care se

omoarã, frânþi de mijloc, amploaiaþii noºtri oficiali. Sã ne întoarcem

la Canada – ºi sã vedem cu ce binefacere i-a blagoslovit, recent,

guvernul pe gay-i ºi ne-gay-i ei. Agenþiile de presã au anunþat, la

jumãtatea lui octombrie, cum Canada a devenit a doua þarã din

lume, dupã Uruguay, în care sunt permise posesia ºi consumul

de marijuana în scop recreativ. Legea a intrat în vigoare în dimineaþa

zilei de 17 octombrie (la miezul nopþii!) dupã ce fusese votatã de

parlament în iunie, anul curent. Primii care au putut beneficia de

droguri au fost locuitorii din provincia esticã Newfoundland ºi

Labrador – iar prima „tranzacþie” a fost fãcutã în prezenþa unui

alai de ziariºti. Beneficiarul este un vechi activist (#  rezist!?)

pentru legalizarea drogului. El a aºteptat câteva ceasuri ca

magazinul sã se deschidã. Totuºi, din cauza diferenþei de fus

orar, pofticioºii din provinciile din vestul Canadei au fost nevoiþi

sã mai aºtepte puþin, pânã legea a putut pãºi – legal! – ºi pe

meridianul lor.

Corciþii printre noi
Jurnal pur ºi simplu

DRAPELE ÎN LAN
Anul acesta, Sfântul Mare

Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul

de Mir, ostaº fiind, ºtia cã

victoria nu se obþine de unul

singur, când primejdia este

grea. De aceea, când pe aici,

pe meleagurile noastre

dunãrene, s-a arãtat ºi

Cuviosul Dimitrie cel Nou-

Basarabov (astãzi, ocrotitorul

Bucureºtilor), Sfântul Izvorâ-

tor de Mir l-a primit lângã umãrul sãu ºi, simþind cã

vremurile sunt tot mai potrivnice, a ademenit ºi o

duminicã, în care este pomenit Sfântul Ierarh Iachint,

mitropolitul Þãrii Româneºti; Sfântul Mucenic Terentie,

soþia sa, Neonila ºi cei ºapte fii; Sfântul Ierarh Firmilian,

episcopul Cezareei Capadociei.

Soborul sfinþilor strãbate þara, însoþiþi de îngeri care

adie din aripi la fiecare monument, oricât este el de

modest, ridicat de autoritãþi ca sã-ºi cinsteascã eroii; mai

ales, anul acesta, cã este aniversare Centenarã, de la marea

victorie a Marii Uniri. Pe cât de mare victoria, pe atât de

mare jertfa. Câte lacrimi la streaºina caselor îndoliate!

Mânaþi de dorinþa de readucere a Transilvaniei la patria-

mamã, bãieþii ºi bãrbaþii acestei þãri nu au precupeþit

nicio clipã: Vrem Ardealul, de-ar fi sã ne-ngropãm de

vii! – dupã cum spun versurile imnului de luptã.

România de astãzi nu mai este atât de mare ca aceea pe

care a înfãþiºat-o regina Maria Comisiei de la Trianon, în

tapiseria ce reprezenta România dodoloaþã, obþinutã cu

vieþile a mii ºi mii de români, care-ºi dorm somnul în

cimitirele Europei, aºa încât Clemenceau & Echipa au

scos stilourile pecetluind recunoaºterea României Mari,

gest/act la care se cam codeau.

România de astãzi este strânsã de un brâu de gemete

de dor, care scaldã cu lacrimile lor hotarele României-

mame de la Timoc la Cernãuþi, de la Chiºinãu la Balcic

ºi Turtucaia.

În pelerinajul lor, sfinþii au zãbovit pe malul Ialomiþei,

într-o vatrã de Civilizaþie Gumelniþa, unde locuitorii, ca

sã se apere de vânturile potrivnice, care ºfichiuiau aceastã

zonã, îºi fãceau oleaburile din împletituri de nuiele, aºa

încât, de la coºarele pentru animale, localitatea a

dobândit denumirea de Coºereni; comunã situatã pe

ºoseaua naþionalã Bucureºti-Urziceni, cu ºase kilometri

înainte de oraºul cu nume dat de cãtre bravul oºtean al

lui Mihai Viteazul, cãpitanul Urzicã.

În anul 1992, la intrarea dinspre Bucureºti în Coºereni,

Dumnezeu grãbea intrarea în rândul îngerilor-eroi ai

acestui neam a Doinei ºi a lui Ion Aldea Teodorovici,

veniþi din Basarabia sã încãlzeascã sufletele românilor

din þara-mamã cu versurile lui Grigore Vieru: Eminescu

sã ne judece!.

De atunci ºi pânã astãzi, Primãria din Coºereni (primar,

Lucian Tudorache) ºi Asociaþia Culturalã, de anvergurã

naþionalã, „Apollon” din Urziceni, condusã de cãtre

scriitorul George Cãlin, secondat de energica sa soþie

(Viorica) organizeazã ceremonii cultural-religioase, cu

invitaþi din Basarabia ºi România. Anul acesta,

Simpozionul „Lacrimi pentru nemurire” a cuprins lansãri

de carte, recitaluri de poezie patrioticã, concert cu muzica

celor doi comemoraþi ºi un pelerinaj la locul din lanul de

grâu din buza drumului. Stau la margine de drum pomul

copt ºi omul bun – zice un alt cântec românesc. Salcâmul

izbit ºi-a deschis trunchiul sã-i adãposteascã, dar ºi el a

fost zdrobit de puterea bolidului mecanic.

Sâmbãtã, de Sfântul Dimitrie cel Nou-Basarabov,

oameni de culturã din România ºi din Basarabia, elevi

locali, în costume populare, conduºi de dascãlii lor –

profesoarele Aniºoara Filip, Maria Dimache, Marilena

Tudorache ºi directoarea ºcolii, Elena Neicu – în frunte

cu primarul comunei, Lucian Tudorache ºi un sobor de

preoþi, cu spijinul Poliþiei, au pornit pe jos spre

monumentul funerar. Un lan de steaguri tricolore unduia.

George Cãlin, fin diplomat, nu uitase drapelele UE ºi

NATO.

Ne întâlnim cu maºini venind dinspre Bucureºti.

Câþiva pasageri deschid geamul ºi strigã: „Bravo, bãieþi!

Trãiascã România Mare! Se cântã „Eminescu sã ne

judece!”. Emoþia este mare. Cântãm noi, aici, pe drum?

sau de sus, vocile celor doi despicã vãzduhul ºi ne mânã

cu cãruþa cu flori de toamnã pe covorul galben-arãmiu,

pregãtit de noul salcâm ce le ocroteºte crucea-

monument?!

Lia Maria
Andreitã,
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Titus Vîjeu

CÃRÞILE  SUDULUI (XII)

Pertinenþa

lecturii

Profesor cu performanþe

didactice în domeniul limbii ºi

literaturii române, editor de reviste ºi cãrþi (cea mai recentã este

cea a regretatului cineast româno-francez Sergiu Huzum), Rodica

Lãzãrescu este un bun comentator al scriitorilor noºtri de azi,

dupã cum o dovedeºte ºi volumul sãu Semne de carte apãrut la

editura Corgal Press în 2017. Pe mulþi dintre autorii exploraþi îi

cunoaºte se pare îndeaproape, dacã avem în vedere „antecedentele

interogative” din cãrþile de interviuri La ora confesiunilor ºi

Invitaþie la confesiuni. Evident, o astfel de metodã a juxtapunerii

intenþiei auctoriale pe rezultatul final al operei nu este la îndemâna

oricui. Doar un critic dublat de un bun gazetar poate sã ducã la

capãt un astfel de demers.

Oricum, convorbirile cu (mari) autori au fost întotdeauna

fascinante. Un bun exemplu îl constituie masiva culegere (6

volume) Romanul românesc în interviuri apãrutã în urmã cu

aproape patru decenii la editura Minerva prin grija cercetãtorilor

clujeni Aurel Sasu ºi Mariana Vartic din care se desprind

copleºitoare informaþii legate de laboratorul de creaþie al autorilor

români clasici ºi contemporani.

În cazul de faþã scriitori ca ªtefan Mitroi ori Nicolae Dan

Fruntelatã, pentru a pomeni doar pe aceºtia, au trecut mai întâi

prin „lecþia spove-

daniei” mai înainte

de a fi înscriºi în

chenarul elegant

al unui comen-

tariu. Exemplu al

p o m e n i t e i

eleganþe: «Elegie

în faþa trecerii

inexorabile a tim-

pului, prozele lui

ªtefan Mitroi din

„Jocuri de neno-

roc” se constituie

într-un univers

aparte – unde

cosmosul se între-

pãtrunde cu teluri-

cul, unde „cel mai

înalt copac din

satul nostru era

cerul” ºi Carul

Mare scârþâie pe

uliþe, cãci oamenii

din sat „cãrau cu ei grâul de pe câmp. Tot cu el mergeau la oraº

sau la moarã”, din el coboarã mama „desculþã ºi cu mâinile pline

de þãrânã”, iar tata „venit ºi el cu acelaºi atelaj cosmic, îi aduce

copilului luna sub forma unei felii de pepene. ªi tot cu Carul

Mare sunt duºi oamenii pe ultimul drum”».

Se aflã în aceste fraze esenþa scrierilor unui poet care a abordat

proza cu curaj în romane precum Sã locuieºti într-un lãtrat de

câine ºi Biblia pentru furnici, propunând cititorilor „un univers

în care divinitatea convieþuieºte în bunã înþelegere cu romanul”.

Cât despre Nicolae Dan Fruntelatã (NDF – dupã cum îl

acronimeazã autoarea), el ar scrie de fapt nu proze biografice

disparate, ci «un roman al copilului care trece istoria veche prin

„filtrul” vieþii înconjurãtoare, fãcând ca pe teritoriul comunei

sale, al Bãlãciþei ce poartã în sunete amintirea Domniþei Bãlaºa,

sã se repete toatã istoria lumii, sã se reinventeze marile mituri ale

omenirii, precum cel al lui Cain ºi Abel de pildã – „o luptã între

oieri ºi plugari”».

De judecãþi la fel de distinse beneficiazã ºi alþi scriitori, de la

Ileana Mãlãncioiu care, în cartea de convorbiri Am reuºit sã

rãmân eu însãmi (Polirom, 2016) izbuteºte un «„bildungsroman”

(...) în spatele dialogurilor», povestind „fãrã revoltã, fãrã mânie

– Antigonã a zilelor noastre” – la Liviu Ioan Stoiciu care atinge

performanþa de a scrie „un jurnal sub forma unui poem” (Ajuns

din urmã, ed. Junimea, 2017).

De altfel, atenþia autoarei este atrasã de cãrþile unor autori

foarte feluriþi, de la Dinu Sãraru ºi Ion Brad la Angela Martin ºi

Vartan Arachelian.

Tocmai aceastã polimorfie constituie interesul acestor Semne

de carte în care sentinþele sunt mai mereu memorabile, precum

aceasta, onorând Mãtura de pelin, „cartea lui Ion Andreiþã (care)

este o luptã împotriva datului cu var peste memoria noastrã,

peste identitatea noastrã, peste fiinþa noastrã...”

„Între sapã ºi laptop”

Încã de la apariþia cãrþii Fântâna cu lacrimi, debutul literar al

autoarei care pânã atunci publicase mai cu seamã studii juridice ºi

eseuri, am observat faptul cã „imaginile formative” teoretizate de

Charles Mauron în cãrþile sale (La Psychocritique et sa méthode,

Des métaphores obsédantes au mythe personel etc.) fac parte

din infrastructura

literarã a unui scriitor

graþie unei memorii

directe, derivatã din

e x p e r i e n þ e l e

personale ºi care

devine pentru ceilalþi

– dupã fericita

formulare a lui

Umberto Eco

„memorie vegetalã”,

înscrisã în celuloza

cãrþilor. Cãci, vorba

marelui erudit italian

„atât etimologia lui

biblos cât ºi cea a lui

liber trimit la scoarþa

de copac”...

Când scriu aceste

rânduri, gândul mi

se îndreaptã la

paginile pe care Lia-

Maria Andreiþã le-a

închinat oamenilor

vieþuind cândva în satul natal din Câmpia Românã, numit Negoieºti

ºi în care s-au petrecut fapte de mare densitate istoricã pe vremea

neuitatului domn valah Matei Basarab ºi a perechii sale, Elina

Doamna.

Nu exclud faptul cã într-o bunã zi vom avea sub semnãtura –

tot mai cunoscutã – a Liei-Maria Andreiþã un roman istoric dedicat

familiei domneºti sus amintitã ºi neodihnei cãrturãreºti a boierilor

Hereºti, cimotii apropiate ale acesteia.

Deocamdatã, avem în faþã o galerie þãrãneascã de personaje,

îmbogãþind lumea literarã care, de la Duiliu Zamfirescu la Marin

Preda a mãrturisit cititorilor vlaga unei pãrþi a naþiunii pe care s-

au clãdit nepieritoare valori.

„Stilul prozelor e divers ºi aplicat, dupã subiectul tratat:

reportericesc, în cele cu caracter personal, de experienþã trãitã

memorialistic, abundând în caracterul evocator cu însemnãri

minuþioase asupra evenimentelor, eseistic, dezbãtând teme

filosofice, de moralã ºi credinþã, de prozã propriu-zisã, fãrã prea

mult epic însã, totul urmãrit în secvenþe vorbite, în intenþia de a

trage un tuº mai puternic dramatismului situaþiilor. Tehnica aceasta

fragmentaristã produce impresia de miºcare epicã ºi permite

dezvoltarea unui motiv oarecare, la dimensiunile unei monografii

comportamentiste”.

Aceste fraze pe care Passionaria Stoicescu le dedicã colegei

sale de scris mi se par a condensa forma ºi fondul Fântânii cu

lacrimi dar ºi al cãrþilor ulterioare ale Liei-Maria Andreiþã. [De

altfel, seriozitatea analizei critice cuprinse în volumul Cartea din

cãrþi (ed. Carminis, 2017) de unde am citat (pag. 53) susamintitele

judecãþi m-a determinat sã scriu textul alãturat, despre critica

unei poete ºi prozatoare precum Passionaria Stoicescu.]

Nu altfel stau lucrurile în La poarta cu doi tei ºi-o stea (editura

Semne, 2018), o carte de povestiri în care se întreþes culorile

naturii ºi ale vieþii, în care naºterea (La cântatul cucului) ºi moartea

(Nenea, Genunchii Anicuþei) sunt parantezele în care curg

existenþele celor din jur (Oul, Capºa) ºi chiar când se iese din

perimetrul Negoieºtilor, translând spre Chiselet ori Comana, lumea

satului rãmâne aceeaºi, pendulând între pãcat ºi virtute, între

noapte ºi zi, între vis ºi realitate.

Artistã în minunea tapiseriilor ce au uimit publicul de acasã dar

ºi pe cel din mari capitale europene (Roma, Paris, etc.), diplomat

ce a contribuit realmente la reaºezarea þãrii în tiparele euroatlantice

mult dorite, Lia-Maria Andreiþã se considerã cu mândrie a fi

„þãrancã, pentru cã sap, fac pâine în cãpistere, pe care o coc la

cuptorul din curte, în care ard viþa tãiatã primãvara din vie, care

rumeneºte pâinea pe toate pãrþile”.

Altfel spus, în competiþia virtuþilor cu care a fost înzestratã se

pare cã a învins acea simplitate ce îngenuncheazã ispitele. Nu

întâmplãtor lui Horatiu îi plãcea un proverb grecesc pe care l-a

preluat într-una din epistolele sale: Nu-i dat oricui s-ajungã la

Corint. Numai cã, mai greu decât de ajuns în somptuoasa cetate,

e sã te întorci în raiul copilãriei dupã ce-ai strãbãtut labirintul

mundan.

Comentariile unei poete

O reproducere a unei lucrãri de Kandinski (Picturã modernã

abstractã - 1920) de pe coperta unei cãrþi a Passionariei Stoicescu

lumineazã drumul cititorului cãtre volumele unor autori cunoscuþi

(Petre Stoica, Victoria Milescu, Nicolae Dan Fruntelatã, Dana

Opriþã, Iustin Moraru, Dumitru Ion Dincã) sau aflaþi pe drumul

unei meritate consacrãri literare (Rodica Amel, Marcel Miron,

Speranþa Calimi, Ion P. Iacob, Lucian Mihãilescu).

Mãrturia autoarei e binevenitã în explicarea selecþiei operate:

„Uneori, cronicile de faþã au fost de întâmpinare, alteori de

consolidare a efigiei literare a confraþilor (...) în sfârºit, unele

pagini s-au nãscut în semn de afecþiune pentru diverºi prieteni,

colegi, foºti autori, dragi sufletului meu”.

Probabil cã Passionaria s-a gândit ºi la vorbele de demult ale

lui Jules Renard: „le seul livre parfait, c’est moi qui l’écrivais, si

je pouvais” ºi, având acelaºi umor ca pãrintele lui Poil de Carotte,

a purces la cãutarea perfecþiunii în opera unor contemporani

care, fiecare în felul lui posedã însemnele unei înzestrãri evidente.

Astfel, Rodica Braga (Timp în derivã, ed. Contemporanul –

2016) este asociatã tragicei Marina  Þvetaeva care punea poezia

deasupra propriei existenþe. Drept care citeazã poemul de la pag.

45 a culegerii: „Starea poeziei, scrijiliturã pe suflet, / (...) învecinatã

cu lumina / asemeni tãieturii unui bisturiu...”

Convingere regãsitã ºi la o poetã plecatã din România ºi trãind

astãzi în Israel, Rodica Amel, care proclamã cã „numai limbajul

poate da mãºtile jos, numai limbajul poate trece prin ziduri” ori la

admirabila poetã Dana Opriþã, plecatã ºi ea în depãrtãri, dincolo

de Ocean „cu sufletul trecut prin maºina de tocat” ºi ducând cu

sine poeme scrise „pe harfa de nisip a memoriei”.

Gustul poeziei, îndelung exersat de Passionaria Stoicescu o

determinã sã aleagã defiiniþii lirice remarcabile precum „cerul noros

descheiat la toþi îngerii”, acest veºmânt cosmic întrevãzut de Victoria

Milescu, poetã care izbuteºte în Deriva sentimentelor (ed. Betta –

2016) „traversarea de la macro spre micro prin transgresie metaforicã,

hiberbolizând senti-

mentul ca izvoditor al

lumii prin cuvânt,

obiectivând subiectul ºi

subiectivâzând obiec-

tele”, fapt ce „þine de o

tehnicã mai veche a

autoarei, ce practicã

jocuri poetice cu

elementele primordiale –

foc, pãmânt, aer, apã“.

Senzaþia de miracol

pe care o întreþine

poezia adevãratã este

oferitã ºi de Exerciþiile

de înviere  (ed.

Universalia, Bucureºti,

2006) dar ºi de

Lazãre, vino afarã

(Junimea, 2016) ale

cãrturarului teolog

Theodor Damian,

trãitor ca ºi Dana Opriþã

în lumea hipertehnologizatã de dincolo de Atlantic ºi pentru care

„singura sursã de adevãr / este rana în care ai ars”.

De altfel „conceptul de Poet ºi Poezie” pare a fi urmãrit cu

favorabilã insistenþã de un poet precum Ion P. Iacob despre care

aflãm cã „recluzionat cu bunã ºtiinþã în câmpia Niºcovului (...)

citeºte ºi reciteºte cãrþile altora, clasici ºi contemporani, autohtoni

ºi universali”, consemnând în Patria irealã (ed. Cãlãuza v. b. din

Deva -2016) cã se aflã „ascuns în fonem / cu genunchii la gurã /

sufocat între iubire ºi urã”. Fapt ce mi-a amintit cã un mare artist

ºi filolog precum Pier Paolo Pasolini, cel care a creat – dupã

modelul fonemei – termenul de cinemã, definind unitatea stilisticã

cea mai redusã a unei imagini, scrisese într-unul din filmele sale

aceste cuvinte pe un carton cu funcþie de insert: „Essere vivi o

essere morti è la stessa cosa” (Vii sau morþi – suntem acelaºi

lucru). Iar poetul acesta simte cã „poezia se hrãneºte / cu

firimiturile zilei / poezia se hrãneºte cu mine” într-o antropofagie

liricã ce meritã urmãritã.

Dar nu doar poeþii prezenþi în Cartea din cãrþi meritã atenþia

autoarei. Prozatoare precum Loredana Dalian ºi Speranþa Calimi

se alãturã confraþilor Iustin Moraru ºi Titi Damian în configurarea

unor lumi epice recognoscibile. Despre Lia-Maria Andreiþã care

a impus o nouã înfãþiºare tipologicã a oamenilor din sudul

Câmpiei Române ni se spune cã a fãcut „dintr-un sat pierdut (...)

un þinut fabulos (...) continuând ceva ce rãmâne ascuns ºi

sugerând o continuare posibilã”.

„Ein Buch will sein Zeit, wie ein Kind”. Aceastã observaþie a

lui Heinrich Heine („O carte are nevoie de timpul ei, aidoma unui

prunc”) îºi aflã în comentariile Passionariei Stoicescu o

îndreptãþitã recunoaºtere. Timpul cãrþilor prezentate de ea începe

sub semnul iubirii.
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Virgil Diaconu (n. 28.11.1948, Râmnicu Sãrat) a urmat ªcoala rmilitarã de ofiþeri din Sibiu ºi a absolvit ªcoala Tehnicã de Proiectanþi Auto Colibaºi, Piteºti.

Este poet, eseist, critic literar, publicist, membru al U.S.R., din 1990. A debutat cu placheta de poezie Departele Epimenides (1976), dupã care au urmat 14 cãrþi

de poezie, un volum filozofic, douã cãrþi de estetica poeziei ºi criticã literarã. A mai publicat Eros and Leprocracy, poems, Éditions Muse, Paris, 2017. Este inclus

în  Dicþionarul general al literaturii române (editat de Academia Românã, 2004), Dicþionarul biografic al literaturii române (întocmit de Aurel Sasu, Ed. Paralela

45, Piteºti, 2006), Pagini de istorie literarã valahã de mâine, II (dicþionar întocmit de Ion Pachia Tatomirescu, Valdpress, Timiºoara, 2015) ºi Un dicþionar al

scriitorilor români contemporani, vol. VI (coordonator Ioan Holban, Ed. TipoMoldova, Iaºi, 2017). A fondat la Piteºti revista samisdat RA (1981), iar dupã ’89

revista de culturã Solstiþiu (ianuarie, 1990), Sãgetãtorul, suplimentul literar sãptãmânal al cotidianului „Argeºul”, (ianuarie, 1997), revista Cafeneaua literarã

(ianuarie 2003), editatã de Centrul Cultural Piteºti, pe care o conduce. A fost directorul Societãþii literare, suplimentul sãptãmânal al ziarului „Societatea

argeºeanã” (2004-2006). A obþinut cinci mari premii literare  ºi publicã în mod curent poezii  ºi eseuri în revistele culturale. Scrierile lui Virgil Diaconu poartã

amprenta personalitãþii sale puternice, suflul unui  spirit viu, revoltat ºi romantic, sever ºi original. Poezia sa, robustã ºi sensibilã în acelaºi timp, este a timpului

în care trãieºte, racordatã la timpul etern al poeziei. (Victoria Milescu)

Viitor de aur!

Partidul roºu a dat goarna

în cazarma de cocoºaþi

ºi spinãrile îndoite au ieºit sã protesteze.

Pentru el, pentru partidul roºu.

Pânã ºi pietrele cubice de pe strada Vasile

Lupu

s-au luat de mânã cu gãurile din pantofi

ºi au ieºit sã dea jos Guvernul.

- Vezi sã nu îþi rupã oasele ºi de data asta,

i-a spus bãtrâna pieptãnatã ca un ceas

deºteptãtor

fiului ei ieºit ca glonþul din casã

la chemarea partidului care a pus la cale

aceastã revoltã spontanã…

O revoltã pentru apãrarea democraþiei,

aºadar a conturilor în euro, a piscinelor

ºi vilelor de lux. O revoltã pe mâna proºtilor

care au ieºit în stradã; a proºtilor care

fluturã steagul ºi îºi numãrã oasele rupte

sub bastoanele de cauciuc ale jandarmilor.

Se aude cã zilele acestea va fi înscãunat

noul prim-ministru, cel hrãnit

cu apã de trandafiri ºi clonat în preajma

Tezelor din Iulie ’71. O nouã Poantã!

- Aºa cã luaþi-vã pancartele

ºi daþi fuga în Piaþa Revoluþiei

dacã vreþi sã vã mãresc raþia

ºi ajutorul de ºomaj, a spus organizatorul

acestei revolte spontane…

- Dar pe noi de ce nu ne cheamã nimeni? –

au strigat, trosnind, paturile din apartamentul

traficantului de plãceri sexuale

plãtite cu ora de aleºi.

- Vrem ºi noi sã ieºim în stradã

ºi sã demonstrãm, au spus lingurile

ºi furculiþele din hotelul de lux.

Ce, noi nu avem viziune politicã?

ªi în timp ce babetele glossy

care se agitã la demonstraþie

dau declaraþii color pe posturile TV,

libãrcile guvernamentale

pregãtesc pentru manifestanþii din piaþã

supa sãracului, preparatã din cele mai bune

e-uri aduse de-afarã.

- Jos Guvernul! – au strigat

pancartele din Piaþa Revoluþiei

ºi aplaudacii roºii.

- Jos Guvernul! – au strigat eroii neamului

din cârciumile amarului; din cârciumile

amarului servit cu suta de grame

în pahare de sticlã transparentã.

- Jos Guvernul! – au strigat eroii

acestui neam de eroi,

de sub pancartele pregãtite din vreme

pentru aceastã revoltã spontanã…

ªi în timp ce babetele glossy

savureazã sarmalele electorale ºi

se bucurã de focurile de artificii

care le oxigeneazã plãmânii,

generalul Cãtuºã din fruntea Poliþiei

se întoarce cu spatele la istorie,

iar doamna Gratie Pivniceru de la Justiþie

se face cã nu vede mita electoralã

nici de data aceasta.

Chiar acum îl instaleazã

pe noul prim-ministru,

pe bãiatul acesta plagiat

dupã Tezele din Iulie ’71.

O altã Poantã, dupã cum am spus.

- Viitor de aur þara noastrã are! –

strigã o gurã spartã din mulþime,

trezind nostalgii printre uniformele nevãzute

care filmeazã ºi asigurã ordinea.

- De-acum pot sã înfloreascã cireºii,

spune poetul, care este filmat

chiar în aceastã clipã de uniformele nevãzute

care filmeazã totul asigurã ordinea ºi disciplina

acestei revolte spontane…

Din oraºul de fier

Îþi scriu din oraºul de fier.

Gândurile mele iau foc pe strãzi,

trupul se afundã în beznã.

Uneori mã împiedic de visurile altora,

de cadavrele lor aruncate în drum.

Mã þin dupã aceste flãcãri,

trec întunericul la pas.

Lama unui cuþit care

face dragoste cu lumina lunii

este un poem al zilei care

tocmai a trecut pe aici.

Suntem în cartierul cuþitelor.

Suntem printre prieteni.

Îþi scriu din oraºul de fier.

Aud cã mai porþi ºi acum cireºe la urechi,

cã încã mai ascunzi sub bluzã trandafirul.

ªoaptele tale de dragoste mã ajung din urmã.

Eu am rãmas în piaþa electoralã, unde alesul

împarte prostimii sarmalele victoriei.

Eu am rãmas în aceastã farfurie publicã,

unde se împart sarmalele democrate,

care vor sãtura ºi anul aceasta prostimea.

Încã puþin ºi mistreþii puterii

vor urca la tribunã.

E vremea lor! A mistreþilor ºi a vulpilor

cu douã ieºiri. ªi a þiparilor,

care înoatã de voie printre degetele

împietrite ale Justiþiei.

E vremea cloºtilor bicamerale,

care îºi voteazã cu patru aripi

pensia pe ouã de aur.

E vremea curcanilor care

dorm în fotoliile parlamentare.

ªi a cârtiþelor întunericului.

ªi a ºobolanilor reciclaþi,

care fac gloria noului nostru partid.

E vremea ºobolanilor roºii.

Îþi scriu din oraºul de fier.

Nici tu nu ai trãdat trandafirul,

nici eu nu am urcat la tribunã.

ªi nu am dat nãvalã în gamela

tinerei democraþii, în Piaþa Sarmaticã.

ªtiu cã eºti de cealaltã parte a zidului

ºi cã de la tine începe pãdurea.

Azi-noapte, ultimele visuri

au fost împuºcate în moalele capului.

Probabil cineva i-a deranjat

din nou pe mistreþii puterii.

Sau pe elefanþii guvernamentali.

Sau pe bordelina de la Palat,

care þine strâns între pulpe

secretul succesului ei de Palat.

Da, ultimele visuri

au fost împuºcate în moalele capului.

Mai bine ar fi ca de acum înainte

sã vorbesc în ºoaptã; sau cu gura închisã,

ca un adevãrat poet al þãrii cu gura închisã!

Îþi scriu din oraºul de fier.

Cagulele Armani mã viziteazã uneori

noaptea. Ultimele visuri sunt împuºcate

în moalele capului.

ªtiu cã eºti de cealaltã parte a zidului

ºi cã de la tine începe pãdurea.

Poate cã e vremea

sã ies din cercul acestui oraº.

Tu treci chiar acum cu trandafirul sub bluzã.

Chiar acum, ascunsã în trupul tãu de prinþesã.

În care ne vom întâlni cât de curând.

Fructe secrete

Îmbrãcatã sumar, doar într-o metaforã,

iubita mea aleargã spre mine.

Într-o metaforã atât de lipitã de trup

cã i se vede zmeura sânilor.

Doamne, un poem aleargã spre mine.

Un poem se opreºte drept în inima mea!

În seara aceasta, în loc de cafea,

voi gusta câteva fructe secrete.

Voi da nãvalã la zmeurã.

Voi mânca zmeurã cu zmeur cu tot,

cu pãdure cu tot!

Portret cu cireºul în braþe

Trec pe strãzi cu cireºul în braþe.

Dar cireºul nu se vede.

Ceea ce se vede este doar acest trup

pe care îl port dupã mine.

ªi care nu te lasã sã vezi cireºul.

Eu locuiesc într-un oraº obiºnuit,

printre oameni obiºnuiþi.

Eu însumi sunt un astfel de om. –

V-am spus, cireºul nu se vede.

Dimineaþa mã scol întotdeauna devreme

ºi mã apuc de lucru.

Lucrez la  Fabrica de Visuri.

Aici îmi trec pe curat toate spaimele ºi

bucuriile,

trandafirul surâsului ei ºi muntele de iluzii.

Ei da, acestea sunt viitoarele mele cãrþi:

trandafirul surâsului ei ºi muntele de iluzii.

Cãrþi pe care le voi face cadou prietenilor

cu diferite ocazii.

În mod sigur, ei îºi vor face timp sã caute

cireºul

printre pagini. ªi mâinile prinþesei.

ªi florile de câmp ale copilãriei…

Eu lucrez la  Fabrica de Visuri, v-am spus,

fabric iluzii: fabric eternitãþi pe care

le fac cadou prietenilor cu diferite ocazii.

Fireºte, încã nu am aflat dacã cineva

a dat de cireºe printre pagini.

Sau de mâinile prinþesei.

Sau dacã a auzit ciripitul vrãbiilor printre rânduri.

Ciripitul zãpãcitelor vrãbii. Încã nu am aflat.

Am vreme, moartea este lungã.

Eu sunt un om obiºnuit, v-am spus,

deºi uneori vãd lucruri pe care nu le cuprind.

Eu lucrez la Fabrica de Visuri.

Seara, când mã plimb prin centrul oraºului,

eu am întotdeauna la mine un vis –

nu se ºtie când cineva îºi pierde speranþa

ºi cade în mijlocul strãzii. ªi are nevoie

de o gurã de aer, de un vis.

Nu se ºtie!

Da, de cele mai multe ori

eu îmi împart visurile pe strãzi.

Dar fireºte cã existã ºi visuri pe care nu le poþi

împãrþi.

Unele dintre ele sunt de uz strict personal.

Un astfel de vis cu totul personal este prinþesa.

Prinþesa care aleargã printre cearºafurile albe ale

dimineþii.

Care joacã ºotronul în inima mea.

Întocmai aºa gândesc despre prinþesa cireaºã!

Despre cireaºa prinþesã!

Eu sunt un om obiºnuit.

V-am spus, cireºul nu se vede.

Fabrica de Visuri nu se vede,

prinþesa nu se vede.

Prezenþã

Trenul a intrat de-a binelea în pieptul câmpiei,

dar eu nu am plecat nici acum din camera ta.

Eu am rãmas aici, ca o umbrã.

Uneori vorbesc cu florile de câmp

pe care þi le-am adus. Alteori, când dormi,

mã ascund în cuibul palmelor tale.

Nici nu ºtii.

Eu am rãmas în camera ta.

Ca o umbrã mã furiºez pe urmele tale,

dintr-o încãpere în alta.

Ba într-o clipã de neatenþie

am reuºit sã trag perdeaua ca sã intre lumina,

am rostogolit bulgãrele de luminã peste tine.

Eu voi rãmâne aici,

cu toate celulele îndrãgostite,

recitând din psalmii primei îmbrãþiºãri.

N-ai sã mã auzi niciodatã ºi n-ai sã mã vezi,

poate doar cartea de pe masã

care se deschide singurã sã te punã pe gânduri,

poate doar clopotul de bambus

pe care l-am atins din greºealã

ºi care se tânguie acum

pe limba lui de clopot sã mã dea de gol…

Sunt aici, în mansarda singurãtãþilor tale,

împreunã cu evantaiele ºi fotografiile

copilãriei. Împreunã cu eºarfele de mãtase

pe care þi le-am adus. – Cine ºtie? poate cã

într-o zi mã vei pune la gât.

Sunt aici, împreunã cu inelele de argint

abia dãruite. – Cine ºtie? poate cã

într-o zi mã vei pune pe deget…

Virgil Diaconu
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Societatea Românã de Istoria Medicinei anunþã

cu profund regret vestea trecerii în nefiinþã, la 1

octombrie 2018, a doamnei Mioara Georgescu.

O promotoare neobositã a iatroistoriei, s-a nãscut

la 26 ianuarie 1945, la Bolintin Vale.

A fost bibliotecar principal în cadrul Secþiei

de istoria medicinei din Institutul de Igienã ºi

Sãnãtate publicã Bucureºti, timp de aproape 50

de ani, secþie creatã de acad. Gheorghe Brãtescu.

Doamna Georgescu a fost distinsã cu diplome

de excelenþã pentru întreaga activitate din partea

Societãþii Române de Istoria Medicinei ºi a

In memoriam MARIA GEORGESCU

Prof. Dr. Octavian BUDA
Vicepreºedinte Societatea Românã de

Istoria Medicinei

participat la numeroase întruniri istoric-medicale

naþionale ºi internaþionale. În cadrul Societãþii

Române de Istoria Medicinei a fost nelipsitã, timp

de decenii, ca participant la ºedinþele ºi reuniunile

societãþii. A fost preocupatã de istoria urbanã, mai

ales a localitãþii ei natale, Bolintin Vale.

Dar mai presus însã chiar ºi de exemplara

îndeplinire a îndatoririlor ce-i reveneau, doamna

Mioara Georgescu a fost un reper de consecvenþã

eruditã, pe cât de discretã, pe-atât de elegantã,

un exemplu viu de modestie, ºi mai ales de

dragoste pentru istoria medicinei care a animat-o

întreaga viaþã. Pentru toþi cei care au avut onoarea

ºi bucuria de a o cunoaºte, doamna Mioara

Georgescu va rãmâne mereu în amintire ca un

exemplu de cãldura umanã ºi dedicaþie pentru

culturã. O mare Doamnã ºi „un om la cãrþii”.

Societatea Romanã de Istoria Medicinei

transmite sincere condoleanþe familiei îndurerate.

Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie

Istoricã Bolintineanu ºi revista Sud

regretã pierderea în aceastã toamnã a

unui intelectual de excepþie, strâns

legat de locul natal, pe care îl iubea

cu pasiune ºi cãruia i-a fãcut cinste în

mediile în care ºi-a exercitat

profesiunea.

Doamna Maria Mãtãchiþã,

cãsãtoritã Georgescu ºi cunoscutã

astfel sub apelativul Mioara Georgescu

se nãºtea pe 28 ianuarie 1945 în

Bolintinul din Vale, unde a locuit pânã

la sfârºitul vieþii. Urmeazã liceul din

localitate, apoi studii de

biblioteconomie ºi arhivisticã,

devenind unul dintre profesioniºtii de

vârf ai domeniului.

A colaborat, ca documentarist, la

numeroase lucrãri de istorie a

medicinei. Custode al Muzeului de

Mioara Georgescu

Istoria Medicinei din cadrul

Institutului Naþional de Istoria

Medicinei. Membru fondator al

Fundaþiei Culturale „Dimitrie

Bolintineanu”, a fost unul dintre

fondatorii ºi colaboratorii revistei

Sud. Am primit din partea

regretatei doamne un sprijin

deosebit în documentarea unor

articole apãrute în publicaþia

noastrã ºi, mai cu seamã, în

realizarea a douã cãrþi de referinþã

pentru aceastã zonã, Bolintin,

cartea oraºului (Bucureºti,

Editura Oscar Print, 2017) ºi

Paznic la pepeni. O poveste

bolintineanã (Bucureºti, Editura

RawexComs, 2018).

Regretãm trecerea în nefiinþã

ºi transmitem condoleanþe familiei

îndurerate.

Valoarea cu totul deosebitã a colaboratorilor

revistei Sud a fost reconfirmatã recent în gala de

decernare a Premiilor Filialelor Bucureºti ale

Uniunii Scriitorilor din România pentru anul

editorial 2017.

Evenimentul s-a desfãºurat în cadrul unei

ceremonii comune, pe 19 noiembrie 2018, la

Teatrul „Iosif Naghiu” de la Muzeul Naþional al

Literaturii Române, unde doamna Victoria

Milescu a primit Premiul „Mariana Marin” al

Filialei Bucureºti Poezie pentru volumul Strada

Lãcustei (Editura eLiteratura), iar domnul Nicolae

Scurtu a primit, ex aequo, Premiul Cartea anului

2017 al Filialei Bucureºti Criticã, Eseisticã ºi

Istorie Literarã, pentru volumul Titu Maiorescu

în corespondenþã cu Ion Petrovici. Completãri

edificatoare (Editura Ars Docendi).

Meritã sã semnalãm ºi faptul cã actualii

preºedinþi celor douã filiale, respectiv domnii

Horia Gârbea ºi Radu Voinescu, sunt foºti

colaboratori ai revistei Sud, ultimul dintre ei cu o

contribuþie mai mult decât însemnatã, având nu

mai puþin de 60 de articole publicate între anii

2004 ºi 2011.

Îi felicitãm pe valoroºii noºtri colaboratori ºi

le mulþumim cã prin realizãrile dumnealor

contribuie ºi la creºterea prestigiului revistei Sud.

Uniunea Scriitorilor din România

premiazã doi colaboratori ai revistei Sud
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CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (XIV)

Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

Debutând în anul 2001 cu o carte purtând un titlu ce te duce cu

gândul mai degrabã la un eseu sau roman ºi mai puþin la poezie

(Tâlhari sau profeþi, Editura pro Transilvania, Bucureºti) dl.

Alexandru Cazacu  s-a bucurat atunci de o inspiratã prezentare a

regretatului nouãzescist Traian T. Coºovei, care scria pe coperta

a patra a cãrþii: „Conturul sensibil al poemelor semnate de

Alexandru Cazacu este mai degrabã chagalian. O lume interioarã

care plutind proiectatã deopotrivã cerebral ºi senzual, se „loveºte”

precum pânzele celebrului pictor de turlele clopotniþelor, de stâlpii

de telegraf, de antenele rãsãrite din acoperiºuri, coborând cu

intensitatea curentului „electric”, provocat de metaforã în lumea

concretã.”.

Luând de bunã nota biograficã de la finele acelui prim volum

(ºi nu pe cea înscrisã pe coperta recentei cãrþi (Duminica în Est,

Editura Scrisul Românesc, Fundaþia – Editura, Criova, 2017)

unde se pare cã a cam fost amestecatã cronologia, constatãm cã

poetul se aflã acum la cea de a noua sa apariþie (volume anterioare:

Tâlhari sau prefeþi, 2001; Paralele îmbrãþiºate, 1996; Mãrturie

nimãnui, 1998; Capcanele înserãrii, 1999; Rumeguºul orelor

de jazz, 1999; Exilul Semiramidei, 2000; Aºteptând sirenele,

2000; Eºarfe roºii, 2001).

Dl. Alexandru Cazacu s-a nãscut la 25 aprilie 1975 în oraºul

Olteniþa (jud. Cãlãraºi), o zonã nu prea bogatã în poeþi (la o

repede ochire ne amintim, între alþii, de cãlãrãºenii George Alboiu

ºi de Liviu Capºa; vor mai fi fiind ºi alþii care meritã sã fie

reþinuþi de istoriile ºi dicþionarele literare contemporane, fãrã

îndoialã) ºi nici prea abuzivã editorial. Faptul ne îndrituie, o datã

mai mult, sã privim ºi sã primim cu atenþie ºi grijã barzii din

aceastã regiune, cu nimic mai prejos decât altele în ce priveºte

subiectele de inspiraþie ºi de mitologie poeticã.

Nu vom face nici silã conºtiinþei ºi nici exces de înþelegere ori

bunãvoinþã criticã dacã vom afirma cã Tâlhari sau profeþi,

volumul cu care ºi-a prezentat cartea de vizitã în literaturã dl.

Alexandru Cazacu dovedea o bunã asimilare a lecturilor din

poezia contemporanã, iar pe de altã parte ºi o anume maturitate

liricã, grefatã pe o anume responsabilitate în faþa cuvântului ºi a

paginii care aºtepta sã-i eternizeze versurile. Tristeþea ºi melancolia

unui întreg ºir de poeþi care l-au precedat cunoºtea atunci o

translare, o complementaritate, bardul nostru vorbindu-ne despre

gãri ºi pasageri, despre restaurante pustii la ceas de searã ºi de

altele: „În aceste nopþi/ când razele lunii/ ne strãpung pieptul/ ºi

valurile mãrii/ sar dincolo de parapet/ suntem prea iacobini/ pentru

a eºua lamentabil/ unul în sufletul altuia/ Ne povestim cu

demnitate eºecurile/ ca doi pasageri/ rãmaºi pe întuneric/ într-un

compartiment de tren/ încercând sã facem/ din noima cuvintelor/

un fel de mercenar/ al micilor iluzii/ de nicãieri ºi pretutindeni”

(Noima cuvintelor). Sau – ºi mai grãitor: Sinceritatea se gudurã/

prin restaurantul gãrii/ între curtezane timide/ ºi soldaþi copleºiþi/

de ameþeala primei permisii/ În cuºeta vagonului/ de clasa a

doua/ trãim o viaþã/ mai butaforicã decât/ rugãmintea cerºetorilor/

târându-se dintr-un accelerat în altul/ iar câmpiile elizee/ rãmân

în triaj/ înrourate de aºteptarea/ unui semn care întârzie” (Semn

care întârzie). O poezie, am zice, a navetiºtilor, pe care trebuia/

trebuie s-o scrie ºi pe ea cineva. În alt plan poetul transcria cu

grijã mici lamentãri ale unei iubiri neînþelese, ale unei melancolii

provocate de anotimpuri ºi de singurãtate, dar creiona ºi interioare

cu patefoane ºi cãrþi îngãlbenite de vreme, o ieºire din realitate ºi

din timp pentru scufundarea într-o iubire, la fel de tristã ca

protagoniºtii ei.

N-am avut la îndemânã cãrþile publicate pânã la Duminicã în

Est ºi, prin urmare, nu putem trasa, pas cu pas, cãrãrile pe care a

mers pânã acum dl. Alexandru Cazacu, însã, aruncând un arc

peste timpul biografic ºi peste cel poetic, putem afirma cu

convingere cã apariþia de acum ne relevã un altfel de scriitor

decât cel din volumul de debut. Între timp, ºcolit în Franþa ºi cu

documentãri ºi stagii în mai multe þãri europene, poetul a îmbrãcat

alte haine, cele de dinainte rãmânându-i mici ºi totodatã demodate.

Textele d-sale au pierdut din lirismul iniþial ºi au câºtigat, în

schimb, în idei ºi profunzime. Provincialul de altãdatã are acum

Alexandru Cazacu, poetul pentru care
„toate lucrurile importante se petrec dimineaþa”

viziuni mai largi, continentale ºi nu întâmplãtor pare sã fi dat

titlul pe care l-a dat cãrþii. Acum, stilistic vorbind, poezia sa

conþine toate atributele liricii care se scrie ºi se publicã abundent

prin reviste: prozaismul, transcrierea aproape brutã a

sentimentelor, clar – obscurul metaforei ºi toate celelalte. Ajuns

la maturitate ºi la o deplinã înþelegere a mersului lumii, bardul

nostru emite judecãþi ºi sugereazã sentinþe, consemneazã

evenimente ºi transcrie un întreg „peisaj” al Estului, precum în

poemul Imago Mundi: „Trec repede zilele ºi periculos de identice/

când lumea se amestecã în sufletul fiecãruia/ precum substanþele

în poþiunea unui alchimist/ la marginea oraºelor/ unde sfârºesc

depozitele de cherestea, micile fabrici/ ºi unitãþile militare vopsite

în verde ºi asaltate de iarbã… unde veninul trecut din veac în

veac ca o sticlã de alcool din/ mânã în mânã/ devine câteodatã

revoltã adesea resemnare/ prin Sud-Estul mereu disponibil/ cu

strãzile lui pregãtite pentru orice destinaþie/ unde iubirea este

partea câºtigãtoare/ din modelul istoric perdant al Europei”. Dl.

Alexandru Cazacu ne mai oferã, pe de altã parte, o poezie a

metrourilor la ora închiderii, a hotelurilor în care înnopteazã de

unul singur, a tramvaielor în care se consumã viaþa de zi cu zi a

muritorilor de rând, a duminicilor de o tristã melancolie ºi

singurãtate etc., cu trimiteri la mari personalitãþi culturale, luate

ca adjuvant al propriilor trãiri ºi sentimente.

La împlinirea vârstei „rotunde” de ºaptezeci de ani, d-na Emilia

Dãnescu îºi oferã sieºi plãcerea de a edita o antologie din propriile-

i cãrþi: Zestrea toamnei, Recurs la memoria nopþii, Odihna

Pietrei, Vocile umbrei. Antologia (Poeme sub straºina toamnei,

Editura Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2018) reþine, potrivit

mãrturisirii autoarei „111 poezii dintre cele mai frumoase”.

D-na Emilia Dãnescu vine, ca ºi alþi autori de literaturã (nu

prea mulþi la numãr) dinspre o ºtiinþã exactã, matematica, având

ca precedent celebru, pe Ion Barbu (Dan Barbilian), despre a

cãrui cotã valoricã nu mai este nevoie sã vorbim, dupã cum, în

niciun caz, nu putem vorbi de vreo apropiere (tematicã, stilisticã

etc.) între aceºti doi autori. Simplã coincidenþã de studii ºi de

destin. Comun pentru ambii poeþi rãmâne, fãrã îndoialã, felul de

a privi poezia, din afara ei, prin urmare cu un ochi poate mai

exact ºi mai limpede decât au fãcut-o/o fac absolvenþii de facultãþi

umanistice.

Lirica d-nei Emilia Dãnescu este una eminamente eroticã. D-

sa caligrafiazã, aidoma unui copil cu un beþiºor pe nisip, adevãrate

broderii ce amintesc ori trimit cu gândul la stampele orientale.

Iatã ce citim într-un loc: „Ar fi trebuit sã mã nasc floare,/ o floare

de regina nopþii poate,/ sã-þi netezesc cu mireasma mea/ cuta

Emilia Dãnescu, poeta convinsã cã „Ne cãutãm fericirea/
în frunze,/ în copaci,/ în valul înspumat/ al mãrii”

dintre sprâncene.// Ar fi trebuit sã mã nasc pasãre,/ o pasãre rarã,

un cuc poate/cucuitul meu sã-þi aline/ dimineþile de mai.// Ar fi

trebuit sã mã nasc frunzã,/ o frunzã de plop poate,/ sã-þi însoþesc

paºii toamnei tomnateci/ pe umbroasele cãrãri.” (Ar fi trebuit). ªi

în altul: „Eu am ales/ sã fiu OM.// Tu m-ai învãþat/ ce este o

piatrã.// Acum aº vrea/ sã aflu/ cum poþi fi PIATRA/ cu suflet de

om.// Învaþã-mã!” (Învaþã-mã!).

Motivul pietrei, ca obiect plin de tãcere ºi de mister, inspirator

de idei ºi teme poetice (ne amintim, la o repede privire înapoi, de

alþi doi poeþi „pietrari” – George Theodor Popescu a scris ºi a

publicat Cina Pietrei, iar Iustin Moraru La poarta pietrelor,

„roca” fiind prezentã ºi la alþii) determinã autoarea sã mediteze

asupra condiþiei sale umane, iar de sub condei îi ies astfel de

perle: „Bat clopote în turn,/ timpul se opreºte în loc.//Mã rog

lângã o piatrã,/ învecinându-mã/ cu odihna ei.//Liniºte,

neliniºte…/ Bucurie, tristeþe…/ Somn, nesomn…// ªi eu,/ visând

la ce va fi/ sã fie…// dacã va fi.” (Odihna pietrei).

D-na Emilia Dãnescu scrie cu nonºalanþã ºi dezinvolturã despre

ceea ce vede ºi simte, fãrã înflorituri ori gãselniþe stilistice ºi

farmecul poeziei sale constã tocmai în aceastã simplitate în care

nu de puþine ori apar perlele poeziei adevãrate, rãsfrânte, precum

stelele în oglinda apei, în propriul ei suflet.



99999ARTEARTEARTEARTEARTE

La umbra portocalilor în floare din grãdina

lui Lope de Vega
Florin COLONAª

Piaþa fântânii Neptun din centrul Madridului este circumscrisã

unui imaginar triunghi al muzeelor, ale cãrui unghiuri le reprezintã

Muzeul Reginei Sofia, Muzeul Prado ºi Muzeul Fundaþiei

Thyssen-Bornemisza. Întinsa suprafaþã circularã a pieþei prezintã

câteva scuaruri care delimiteazã o serie de fâºii asfaltate unde se

aflã locul de întâlnire al turiºtilor care se îmbarcã în autocarele

care fac turul oraºului sau pentru cele care merg la Toledo,

Segovia, precum ºi în alte puncte de mare atracþie turisticã.

Bisectoarea imaginarã a unghiului dintre Prado ºi Fundaþie îl

reprezentã emergenta Calle de Cervantes, o stradã continuu

ascendentã, unde la numãrul 11 întâlnim, între construcþii noi,

locuinþa devenitã muzeu a scriitorului Lope de Vega.

În proximitate, paralelã perfect cu aceastã stradã, se aflã Calle

Lope de Vega, pe care însã nu întâlneºti Muzeul Cervantes,

amplasat într-o cu totul altã locaþie.

Numele dramaturgului din evul mediu spaniol, prolific autor

de piese în versuri, este extrem de popular ºi des întâlnit în

Capitalã, de altfel ca ºi a altor doi autori dramatici din epocã,

extrem de iubiþi de spanioli: Tirso de Molina ºi Calderon de la

Barca, ale cãror creaþii dramatice au figurat ani în ºir în repertoriul

teatrelor bucureºtene sau din provincie.

Casa-muzeu Lope de Vega este vizitabilã doar în grup, niciodatã

mai mult de cincisprezece persoane, grupurile constituindu-se,

în general, de cãtre agenþiile care-ºi conduc clienþii la diversele

obiective din programul turistic.

Prin spaþiul larg de la stradã pãtrund în clãdirea în care respirã

aerul specific unei epoci demult apuse, dar care trãieºte încã prin

cel care cu mãiestrite lucrãri dramatice a ºtiut sã cultive tradiþiile

poporului spaniol. Lope de Vega este unul dintre primii autori

dramatici care a adus pe scenã omul din popor, cu bucuriile ºi cu

necazurile lui, cu traiul sãu cotidian, dar ºi cu însuºirile eroice

care-ºi gãsesc locul în episoadele tragice.

De la misterele medievale la comedia dell’arte, s-a cultivat

trecerea de la situaþia tragicã la scena în care dominã elementul

destins al comediei, care, însã, departe de a fi frivol se distinge

prin acea supleþe ºi strãlucire pe care numai adevãratele condeie

au fost capabile de a le pune în operã. De altfel, personajul care

a locuit aici era o fire cordialã, dat, totodatã, impulsivã, adesea

contradictoriu, dar în acelaºi timp delicatã, cu sentimente filtrate

de o sinceritate ingenuã...

Pe coridorul care mã conduce în grãdina unde un grup

sudamerican aºteaptã vizita, mã aºez pe o bancã lângã zidul din

piatrã ºi sub mireasma florilor de portocal, contemplând ferestrele

care noaptea erau luminate slab de opaiþul la care marele dramaturg

îºi scria piesele. Scria, se pare, fãrã efort, aparent în joacã, oricum

cu naturaleþe surprinzãtoare.

Într-un text intitulat „Noua artã de a scrie comedii”, va mãrturisi

cã unele piese au fost scrise în mai puþin de o zi. Talentul era

înnãscut. De mic copil comunica cu cei din jur prin versuri.

Crescând ºi realizând justeþea acelei „verba volant”, utiliza un

truc pentru a-ºi imortaliza „producþiile”. La masã, oferea porþia

din mâncarea sa celor mai mari în schimbul serviciului fãcut de

aceºtia care-i transcriau creaþiile orale.

Sã scrii o piesã într-o noapte este o performanþã, într-adevãr!

Cu o jumãtate de veac în urmã citeam într-un interviu acordat de

marele maestru Camil Petrescu faptul cã dupã ce purtase mental

o bunã perioadã de timp un subiect, într-o searã, aºezându-se la

masa de lucru, ideea „coaptã” era transcrisã pe hârtie, iar la

cântatul cocoºilor piesa se desfãºura în toatã solemnitatea sa pe

hârtia albã.

Socotit drept campion al scrisului, fiind dupã pãrerea multora

cel mai fecund scriitor al tuturor timpurilor, în 1624, dupã cum

mãrturisea, numãrul comediilor pe care le-a scris era de 1070 de

piese, în timp ce în 1632, tot dupã ce el însuºi a afirmat, a ajuns

la astronomica cifrã de o mie cinci sute de comedii, ceea ce la un

simplu calcul matematic ar rezulta cã Lope scria în fiecare

sãptãmânã câte o piesã, numitã comedie de el, deºi unele aveau

un subiect tragic. Sã nu uitãm, de asemenea, cã lucrãrile sale

dramatice erau scrise în versuri, ceea ce reprezintã un factor de

dificultate în conceperea unei lucrãri din sfera dramaturgiei. Un

amãnunt: piesele erau compuse din trei pãrþi, pe care el le numea

jornadas (zile), pe care astãzi le numim acte. Un element care

înlocuia canonul tragediilor în cinci acte.

Încã un amãnunt. De la 1632, când el a fãcut o ultimã

inventariere a producþiei sale teatrale, a continuat sã scrie pânã în

1635, când se stinge din viaþã la 73 de ani. Printre ultimele sale

scrieri amintim „Vitejiile Belisei”. Datoritã formidabilei sale

fecunditãþi dramaturgice ºi a uºurinþei utilizãrii verbului ºi, în

egalã mãsurã, a versului, balanþa se înclinã în favoarea versului

faþã de prozã în creaþia teatralã a lui Vega.

Era oricum în Spania, în jurul secolului al ºaptesprezecelea o

exuberanþã a scrisului, fie el dramatic, fie al romanului cavaleresc.

Sã nu uitãm triada de aur: Tirso de Molina, Calderon de la Barca,

Miguel Cervantes, un diamant în splendoarea epocii de aur iberice.

Împiedicaþi de forþa otomanã în drumul spre Indii, spaniolii,

navigatori înnãscuþi, vor lua drumul apusului ºi cu vânt bun la

pupa Columb ajunge în Lumea Nouã. Comerþul pe mare

explodeazã. Sunt aduse nenumãrate comori, inclusiv cultural-

artistice, viaþa culturalã începe sã prospere, artiºtii încep sã

primeascã comenzi ºi în iureºul unui progres în care este cuprinsã

societatea, arta sub diferite aspecte prinde un nou contur.

Chiar Lope de Vega afirma în „Peregrin în patria sa” faptul cã

prin Sevilla intrã de douã ori mai mult aur decât e nevoie pentru

întreaga Spanie. Fluviul de aur care curge de peste ocean duce la

devalorizarea monedei. Ce þi-e ºi cu finanþele astea...

Epoca de aur spaniolã are douã secvenþe bine delimitate între

ele. Cea dintâi se întinde pe durata domniei lui Carol Quintul ºi

apoi a lui Filip al II-lea.

Cea de-a doua perioadã este marcatã de înfrângerea „invicibilei

armada”, când flota englezã preia fanionul celei mai mari puteri

maritime de pe glob.

Secolul de aur al culturii spaniole reflectã, prin operele din

aceastã perioadã, evoluþia economicã cu rãsfrângerile ei politice

ºi, de bunã seamã, sociale. Existã ºi în acest interval temporal o

literaturã cu o linie generalã profund naþionalã, în care sunt

cultivate cele mai valoroase tradiþii naþionale. Totodatã, Renaºterii

spaniole în plan religios îi corespunde Contrareforma, sprijinitã

de mulþi artiºti ºi scriitori ai „secolului de aur”.

Idealismul se împleteºte cu realismul. Reînvie romanul

cavaleresc ºi curtean fantastic, concomitent cu romanul picaresc,

denunþãtor al realitãþilor tragice ale „secolului de aur”.

În a doua perioadã a Contrareformei, într-o perioadã cumplitã

a „Sfintei Inchiziþii”, cultura Renaºterii spaniole atinge culmile

cele mai înalte, tocmai bazându-se pe tradiþiile de libertate ale

poporului, pe care artiºtii ºi scriitorii le-au cultivat, ridicându-se

la cele mai înalte trepte ale creaþiei.

Un moment de reverie în camera de lucru a lui Lope de Vega.

Un birou masiv din lemn, cu scaunul scriitorului ºi în faþã alte

douã scaune înnobilate cu piele de Cordoba, toate situate pe o

treaptã a pardoselii acoperite cu ceramicã. Pe lateral, rafturi pline

de volume legate în piele de viþel alburie, tomuri groase în stelaje

etajate care se întind pe o lungime considerabilã. O înºiruire de

mici tipãrituri ºi de grandioase cuprinderi de pagini încorsetate

în coperþile care de secole rezistã la proba timpului.

Ce minunãþii cuprind oare volumele înºiruite, care stau tãcute

pe rafturi? Câte minunate culegeri, cu ce ºtiinþã a tiparului a fost

umplut acest numãr impresionant de pagini, transpunând textul

atâtor oameni care au trudit la flacãra lumânãrii pentru a compune,

iar alþii pentru a fixa pentru totdeauna rodul muncii lor? Câte

pagini vor fi purtând gravuri, vigniete, diferite ornamente sau

acele fermecãtoare letrine, care înnobileazã prima literã a fiecãrui

capitol? Dacã þinem seamã cã multe opere ieºite de sub teascurile

meºterilor tipografi din epocã erau purtãtoare de pagini cu gravuri

în culori, al cãror proces tehnologic de imprimare este deosebit

de complicat, prin trecere pe sub presa tiparniþei la fiecare culoare

ºi la dificultatea de a fi plasatã exact pe locul cuvenit, ne dãm

seama ce timp, rãbdare, pricepere ºi pasiune vor fi avut meºterii

din cele vremuri pentru a da la ivealã acele minuni elaborate de

minþile sclipitoare ale celor ce le-au scris ºi ale celor care le-au

desenat ornamentele.

Camera aceasta de lucru, generoasã ca spaþiu, cu penele ºi

cãlimara de pe masã, care parcã se pregãtesc sã înceapã o nouã

cãlãtorie pe foaia dornicã sã primeascã cerneala umedã, are pe

peretele opus rafturilor gemând de cãrþi, ferestre largi spre grãdina

interioarã, încorporatã de laturile casei, unde Lope de Vega ieºea

pentru a respira aerul pur al nopþilor cu lunã andaluziene ºi de

unde intra în locuinþa confortabilã pentru a se aºeza din nou în

fotoliul tapiþat cu piele de Cordoba de la masa de scris.

Din aceastã încãpere în care domneºte spiritul creaþiei ºi care

este centrul întregii construcþii cu scãri largi ºi douã caturi, a

izvorât filonul teatrului spaniol, rãspândindu-ºi mireasma spre

scena universalã.

Cel care este socotit iniþiatorul teatrului spaniol este un alt

Lope, Lope de Rueda, dar cel care dã forþã fenomenului teatral

iberic este Lope de Vega, pe care însuºi marele Cervantes îl

defineºte drept „monstrul naturii, marele Lope care s-a înãlþat ca

un monarh al comediei”.

Cervantes, celebrul autor al lui „Don Quijote”, unul dintre cei

mai celebri autori din lume, a scris ºi el teatru, fiind convins cã

rolul acestuia este de a educa ºi cultiva poporul ºi chiar în celebrul

sãu roman cavaleresc aminteºte: „teatrul este oglinda vieþii

omeneºti, exemplu de moravuri ºi de modele ale adevãrului”.

Cervantes a scris ºi dramã ºi comedie, dar în ceea ce a excelat

au fost „intermediile”, mici comedioare, în genul farselor, dar de

o vioiciune cu totul ieºitã din comun, rãmânând un maestru de

referinþã în domeniu.

Adevãratul dramaturg este însã Lope de Vega, asupra cãruia

chiar un clasic marxist-leninist s-a oprit amintindu-l în scrierile

sale. ªi nu numai atât, dar o serie de mari scriitori ai Europei au

fost influenþaþi de autorul spaniol, între care Corneille ºi Molière

sau Victor Hugo, germanii Lessing sau Grillparzer sau chiar

marele Shakespeare. De altfel, în casa madrilenã existã o vitrinã

ºi asta în camera de lucru a lui Lope, în care troneazã un pliant pe

a cãrui copertã, în douã medalioane ovale, se aflã portretele, faþã

în faþã, a celor doi mari maeºtri ai scrisului, care parcã îºi zâmbesc

unul altuia.

Fãrã a fi didactic, textul meu trebuie sã cuprindã ºi douã rânduri

schematice asupra teatrului lui Lope de Vega, care a scris o varietate

de teatru, începând de la aºa numitele autosacramentale (Cristofor

Columb), piese eroice („Evreica din Toledo”, „Marele Duce de

Moscova”, unde apare Boris Godunov), comedii de capã ºi spadã

(„Cavalerul din Olmedo”, „Câinele grãdinarului”, jucatã ani în

ºir la „Municipal”), ca ºi „Fântâna turmelor”, înscrisã însã în altã

tematicã, aceea a pieselor în care eroul este omul din popor.

Celelalte încãperi ale construcþiei se dovedesc la fel de generoase

ca spaþiu ºi luminã, poate mai puþin camera de culcare cu acel

baldachin, care asigura intimitatea aventurilor sale amoroase, de

care nu era dezis nici pe timpul mariajului sãu, urmãrind linia

tatãlui sãu care a ajuns la Montaña madrilenã, tocmai pentru a

ºterge urmele unei aventuri amoroase.

Tatãl sãu era un iscusit þesãtor de broderii bisericeºti, iar copilul

Lope este dat la un colegiu iezuit unde deprinde bune cunoºtinþe

de gramaticã ºi retoricã, descifrând tainele muzicii, ale dansului,

dar ºi abilitãþi deosebite în mânuirea spadei. Dupã o perioadã în

care va fi pajul episcopului de Cartagena, va studia la Universitatea

Alcala de Henares, care rivaliza cu cea din Salamanca, deºi era o

instituþie tânãrã. Tradusese încã din colegiu un poem al latinului

Claudian, compune glose, iar în 1585, Cervantes îl laudã în

romanul sãu pastoral.

În urma unor probleme amoroase, pleacã la Sevilla ºi apoi la

Cadiz. Are necazuri în continuu, fiind exilat pentru defãimarea

unei persoane, fostã iubitã. Se va înrola în „Invicibila Armada”,

iar la cincizeci de ani se va cãlugãri. Va locui un timp în Valencia,

apoi la Toledo, unde va intra în serviciul Ducelui de Alba, ca

secretar.

Îºi dispreþuieºte versurile din tinereþe, etichetându-le „versuri

mercantile”. Gândul sãu se îndrepta spre poeziile eroice ºi poezia

cultã de tip italian, având drept model pe Tasso, Petrarca ºi Ariosto,

cu care se voia în competiþie.

Se va cãsãtori apoi cu o fatã de mãcelar, ceea ce-i atrage

zeflemeaua lui Gongora, rival de-al sãu, apoi devine un apropiat

al Inchiziþiei º-apoi se preoþeºte, ceea ce nu-l îndepãrteazã de

libertinaj. Gloria nu-i aduce însã ºi bani. Va avea o situaþie

financiarã grea tot restul existenþei sale pãmântene.

Mereu îndrãgostit, vesel ºi comunicativ, scriind fãrã efort, nici

mãcar interesându-se de publicarea primelor opt volume ale

operelor sale, redactate de amicii sãi, având un lexic absolut

impresionant ºi o spontaneitate miraculoasã a scrisului, se va

stinge din viaþã în Madridul anului 1635, în plinã glorie, în acele

zile fiind aproape doliu naþional.

Va fi socotit ºi un revoluþionar al tehnicii teatrului, piesele sale

având trei acte faþã de cele cinci acte ale teatrului grec. Va fi un

adversar al împãrþirii genurilor dramatice în comedii ºi tragedii.

La nici zece ani de la moarte (1644), piesele sale sunt interzise.

Consiliul Regal decreta: „piesele au cauzat rãu bunelor moravuri”.

Ca ºi în cazul altor mari personalitãþi ale ºtiinþelor, culturii sau

artelor, adevãrul a ieºit triumfãtor la luminã, în ciuda unor legi

sau decrete, iar marele dramaturg este considerat astãzi un

adevãrat deschizãtor de drum în dramaturgia universalã, aºa cum

meritã personalitatea sa uriaºã.

Calle de Lope de Vega (Madrid)
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Dimitrie Bolintineanu,
primul ministru de externe
al României paºoptiste,
scria: ,,Cel mai preþios drept
al unei naþiuni este dreptul
ei de a se guverna precum
ea voieºte, al doilea drept al
unei naþiuni este dreptul sãu
de a se pãstra; o naþiune are
totdeauna dreptul de a
respinge prin putere orice
agresiune nedreaptã de

afarã; al treilea drept este acela al dezvoltãrii libere ºi întregi a
tuturor facultãþilor sale, pe cât aplicãrile lui nu vor fi stricãtoare
intereselor celorlalte naþiuni. Cea dintâi datorie a naþiunilor, a
uneia pentru alta, aceea care le-ar înþelege pe toate este datoria
care le prescrie de a se iubi ºi de a se ajuta unele pe altele”
(Cartea poporului român,1869, cap. Naþiune ºi naþionalitate).
Considerentelor lui Bolintineanu privind drepturile naþiunii –
desigur, se referea ºi la naþiunea românã –, sã adãugãm temeiurile
sintetizate de o altã eminenþã a þinutului nostru, Nicolae Cartojan,
privind originea ºi locul nostru de naºtere: ,,Poporul românesc,
plãmãdit din romanizarea triburilor trace, s-a format în primele
veacuri ale erei creºtine, de ambele þãrmuri ale Dunãrii, între
Balcani ºi Carpaþii nordici, între Tisa ºi Nistru, în strânsã legãturã
teritorialã cu lumea romanã din Apus. Era astfel ca o prelungire
a latinitãþii pânã la pragul Europei orientale. Invaziile popoarelor
nomade ale stepei Asiei ºi ale rãsãritului european cãtre cele
douã centre  de civilizaþie din epoca de agonie a lumii antice,
Roma ºi Bizanþul, au prefãcut în ruine ºi cenuºã aºezãrile romane
ºi au dezorganizat viaþa culturalã în Dacia ºi Moesia, dar n-au
putut distruge structura etnicã a noii naþionalitãþi în devenire”
(Istoria literaturii române vechi, 1940-1945). Astfel iviþi în
aceastã parte de lume, românii ºi-au conservat timp de aproape
douã milenii, felul lor de a fi, de a trãi, adicã filozofia lor de viaþã.
Aceastã statornicie l-a determinat pe istoricul Gh. Brãtianu sã
afirme  cã poporul român rãmâne ,,o enigmã ºi un miracol” în
istorie. Ceea ce vrea sã însemne cã, în mod uimitor, ei au reuºit
sã salveze ºi sã conserve latinitatea dincolo de pragurile Europei
orientale.

Am recurs la opiniile de mai sus pentru cã ele sunt
indispensabile înþelegerii identitãþii româneºtii ºi naþionale.
Cartojan fixeazã vatra formãrii poporului ºi a limbii românilor,
Bolintineanu vorbeºte despre drepturile naþiunii apãrutã multe
secole mai târziu,  iar Brãtianu defineºte ceea ce am putea numi,
dupã modelul francez, ,,l’exception roumaine”.

*
Identitatea este datã de un ansamblu de caracteristici care

particularizeazã ºi fac recognoscibilã o entitate. Românii au
conservat de-a lungul a douã milenii  elemente etnice ale dacilor
ºi romanilor ,,sub raportul rasei, al limbii, al organizãrii de stat,
al civilizaþiei ºi al culturii”, scriu Constantin ºi Dinu Giurescu în
Istoria românilor din cele mai vechi timpuri pânã astãzi, 1971.
Tradus, aceasta înseamnã cã românii sunt un popor neolatin, ca
italienii, francezii, spaniolii, portughezii, dar cã sinteza realizatã
prin simbioza daco-romanã le conferã particularitãþi care îi
deosebesc de celelalte popoare din familia lor istoricã.

O primã distincþie este conferitã de momentul creºtinãrii ºi
de apartenenþa la Biserica ortodoxã. Credinþa în Isus a fost
propovãduitã pe teritoriul Dobrogei, care þinea de provincia
romanã Moesia, de apostolul Andrei. Din Dobrogea, creºtinismul
s-a rãspândit apoi la Nord de Dunãre, locuitorii acestor þinuturi
romanizate rãmânând fideli Bisericii primare, Ortodoxe, pânã în
zilele noastre. Unii susþin cã am fi fost mai norocoºi în istorie
dacã treceam la catolicism. Nimic nu îndreptãþeºte aceastã alegaþie.

O altã caracteristicã vine de la faptul cã vatra pe care s-a
format poporul român este geografic mai departe de ,,centrul
novator”, ceea ce a întârziat accesul la inovaþie, implicit la
modernizare. De aceea românii sunt, îndeobºte, oarecum
conservatori. Aflaþi departe de centru, de Occident adicã, ei au
suportat varii influenþe ºi, firesc, au dobândit o sumã de însuºiri
care îi diferenþiazã de familia mare a popoarelor neo-latine. (De
aici apar ºi confuziile strãinilor privind plasarea românilor în
rândurile neamurilor slave). Esenþialul identitãþii românilor îl
conferã, însã, legãtura lor cu locul de naºtere, filosofia lor de
viaþã ºi ordinea pe care ºi-au ales-o pentru a trãi. Românii au ceea
ce se cheamã sentimentul locului. Ei îºi închipuie þara lor aºezatã
,,pe un picior de plai”.  Pentru cã sunt convinºi cã ,,omul sfinþeºte
locul” ºi-au fãcut aici un rost, adicã  o  familie,  o gospodãrie, un
stat. Acest sentiment nu a dispãrut nici în momentele de invazie,
nici în cele de emigraþie puternicã.  Românii  au conºtiinþa vechimii
ºi originii conservatã în mentalul colectiv prin - iau la întâmplare
-  legendele despre Dochia care ne trimit la daci, prin Pluguºor,
în care sunt invocaþi  romanii, ,,Suntem neam/ de la Traian;
cronicarul va spune ºi el, mai târziu, ,,Noi de la Râm ne tragem”.
Locuitorii pãmântului românesc au perpetuat cum ºi cât au putut
limba, organizarea, cultura, civilizaþia cuceritorilor romani. În
contact cu alte civilizaþii au fost ºi rãmân  deschiºi, acceptã
influenþe, sunt toleranþi, dar nu pânã la a-ºi pierde sigiliul latin.
Dacã ajung la Roma, la Paris, la Lisabona, la Madrid ºi pronunþã
– iau la întâmplare – cuvintele lege, stat, administraþie, mod,
idee, serie, inteligenþã, intuiþie, artist, elegant, film, lecturã, dans,
psiholog, pianist, util, casã, carne, verde, cald, stradã ºi multe
altele sunt înþeleºi fãrã sã fie nevoie de traducere. Mecca
românului este Columna lui Traian.

În filosofia lor de viaþã, românii au un acut simþ al destinului
pe care îl numesc ursitã. Existã o ursitã a individului, alta a
colectivitãþii. Binele ºi rãul le  explicã sintetic prin ,,ce þi-e scris,
în frunte þi-e pus”. În faþa morþii sunt adesea resemnaþi. Nu este
nimic culpabilizant în aceastã atitudine dacã înþelegem mesajul
filozofico-religios al Mioriþei fãrã sã-l extrapolãm la politicã, aºa
cum se face mai nou. Au fricã, dar nu sunt inhibaþi de Dumnezeu;
existã bigotism, dar la ce popor nu gãsim acest tip de reacþie în
faþa lui Dumnezeu-nevãzutul! Românii se bucurã la cãsãtorie ºi
la naºtere; la moarte nu exultã ca dacii, ci se întristeazã ca romanii
ºi deºi plâng, acceptã moartea cu resemnare. Au strâns în balada
Mioriþa întreaga lor supunere în faþa imanenþei morþii. Existã
vreun popor care a învins moartea!? Dacã îl întrebi pe român ce
este naþiunea, el îþi  vorbeºte mai simplu de neam. Sensul se
dezvoltã concentric de la neamul lui la neamul românesc. Este
firesc, naþiunea apare în secolul al XIX-lea, iar filozofia lui de
viaþã era de mult sintetizatã. Important: românii nu se resemneazã
în faþa eºecului. Istoria i-a nedreptãþit în multe rânduri, vecinii au
râvnit la þara ºi la averea lor ºi uneori i-au supus. Deºi o iartã, nu
uitã nedreptatea. Sã recunoaºtem, mai au ceva de împãrþit cu
vecinii ºi, pentru aceasta, cei care nu le cunosc istoria sau nu vor
sã accepte adevãrul istoric îi taxeazã uneori de xenofobi. În realitate
idiosincraziile românilor sunt un reflex de autoapãrare.

Cum aratã astãzi românii, ce cred ei despre ei?
Nu se poate spune cã în zilele noastre elementele de identitate

ale românilor au dispãrut: poporului lor îi spun neam, pãmântului
pe care trãiesc îi spun þarã (Þara Româneascã, Þara Bârsei, Þara
Oaºului, Þara Fãgãraºului), ceea ce echivaleazã cu statul lor,
întregit progresiv în 1859 ºi în 1918 pentru ca tot neamul lor sã
trãiascã în aceeaºi rânduialã: þin la graiul lor (mã, tu eºti turc, nu
înþelegi româneºte?) ºi la datinile lor de naºtere, botez, nuntã
sau moarte. Sunt ºi alte elemente care þin de matricea românilor:
modificarea lejerã a tipului de civilizaþie ºi de culturã ca urmare
a contactului ºi confluenþei cu alte popoare. Conservatorismul
lor se explicã prin îndepãrtarea în spaþiu de familia lor mai mare.
Pe aceastã temelie românii ºi-au creat valori care îi particularizeazã:
legendele, care i-au salvat certificatul de naºtere pânã la apariþia
scrisului, doinele, care au rãspuns întrebãrilor lui existenþiale,
baladele, care i-au îmbãrbãtat în faþa necazurilor ºi agresiunilor.
De îndatã ce au putut scrie, diacii le-au tradus Cazania, cronicarii
le-au scris istoria, cãrturarii le-au trezit conºtiinþa naþionalã, marii
bãrbaþi de stat i-au condus pe drumul înfãptuirii nãzuinþelor ºi
speranþelor lor de a fi independenþi, de a avea un stat ºi de a se
þine de neam. Din acest neam al lor s-au ivit un Cantemir,
enciclopedist contemporan cu Montesquieu ºi Voltaire, un
Eminescu, cel care realizeazã sinteza culturii naþionale (în poezie,
prozã, gazetãrie), un Caragiale care din patriotism, nu din cinism,
a batjocorit pe patriotarzi, un Brâncuºi care a înnoit sculptura
lumii, un Paulescu descoperitorul insulinei, cea care astãzi
salveazã milioane de oameni, un Odobleja care a pus bazele
ciberneticii, un Vuia care a arãtat cã nãzuinþa omului de a zbura
este realizabilã. Aceste genii ºi atâtea  alte talente – în sport Ilie
Nãstase, Nadia Comãneci, Ivan Paþaichin, Simona Halep -
vorbesc lumii despre forþa creatoare a românilor.

Sã nu cãdem, însã, în greºeala de a ne considera axis mundi.
Chiar sã ne bucurãm cã nu suntem unici, ci cã arãtãm ca alþii ºi,
ca ºi ei, avem valori care ne exprimã. Apoi, sã avem cuviinþa de
a preþui în primul rând noi valorile noaste, pentru ca sã le poatã
cunoaºte ºi recunoaºte ºi alþii.

*
Odatã cu intrarea în Uniunea Europeanã nu suntem obligaþi

sã ne re-definim identitar, ci trebuie sã gãsim calea pentru
acomodarea opþiunile naþionale la nevoile cerute de solidaritatea
cu noua noastrã familie politicã. Este o uriaºã ºansã de a depãºi
complexele, de a ne împlini atât de multe dorinþe, de a demonstra
cã aparþinem cu ce avem mai bun civilizaþiei mari europene. În
Uniunea Europeanã am intrat ca români, aºa cum spaniolii au
intrat ca spanioli, portughezii ca portughezi, grecii ca greci.
Nimeni nu ne pretinde sã devenim nemþi, francezi, italieni. Nimic
nu ne împiedicã sã  rãmânem ceea ce suntem: români. Depinde
de noi sã ne integrãm cu ce avem mai autentic ºi mai preþios.
Aceasta cere un uriaº efort de modernizare a instituþiilor statului,
implicã respect pentru ordine ºi pentru lege, grijã pentru unitate
naþionalã. Sentimentul naþional a cãpãtat alt sens astãzi, dar el
continuã sã existe la toate popoarele europene. Aderarea la
Uniunea Europeanã nu a anulat identitatea olandezilor, suedezilor,
finlandezilor, germanilor, francezilor. Dacã ar fi fãcut-o, Europa
nu mai exista. Sau era cu totul altceva, ieºea din logica istoriei.

Sã recunoaºtem, însã, cã dintr-un mimetism condamnabil, în
România au fost ºi sunt derapaje care agreseazã identitatea noastrã.
Mã gândesc la bãtãlia dusã pentru demitizarea istoriei, declanºatã
la un simpozion þinut la Sibiu în 1993; ni s-a reproºat acolo cã ne
arãtãm rãzboinici ºi victorioºi în rãzboaie. Tristã ºi nedreaptã
este ºi insultarea românilor sub pretextul stupid cã sunt un ,,popor
vegetal” sau ,,mioritic”, copleºiþi de ,,sentimentul resemnãrii”.
Dacã ar fi fost un astfel de popor ar mai fi fãcut românii Mica
Unire în 1859, ar mai fi luptat la 1877 pentru independenþã ºi în
1918 pentru Întregirea neamului, ar fi intrat în rãzboi pentru
eliberarea Basarabiei ºi Transilvaniei sau ar fi ieºit pe baricade
pentru rãsturnarea dictaturii ceauºiste în 1989? Un istoric ne
cere sã regândim istoria României Mari ºi pune în discuþie dreptul
nostru asupra  Transilvaniei: ,,Transilvania nu aparþinuse
niciodatã României sau vreuneia dintre principate”, ci a fost
,,înglobatã încã de la începuturile sale statale în Ungaria”. Un
filozof, ºi el tot dintre ,,noii români” a scris negru pe alb: ,,Românii

nu pot alcãtui un popor pentru cã valoreazã cât o turmã”.Ani de
zile, un regizor a produs filme în care românul era înfãþiºat ca om
al dezordinii, necivilizat, violent, abia ieºit din grote. În 2005, la
Muzeul Naþional de Artã Contemporanã al României aflat în
incinta Parlamentului, o tânãrã artistã a expus o versiune picturalã
a ,,Mioriþei” în care bietul animal este posedat sodomic de cei trei
ciobani. Etc. etc. etc.

*
Centenarul Întregirii neamului ne gãseºte lipsiþi de încredere

în noi înºine: dezbinaþi, dezorientaþi, intransigenþi, vindicativi.
S-au înmulþit actele de contestare fãrã justificare logicã. Intoleranþa
instalatã în societatea româneascã nu este o întâmplare, ci
rezultatul bãtãliei surde pentru putere, în care sunt puternic
interferate uriaºe interese pentru avuþia þãrii. Politica ºi istoria îºi
gãsesc teoreticieni în anonimi de ocazie, ignoranþi dispuºi sã
ofere lecþii culese prin cafenele. Unii au ajuns sã creadã cã
instinctul politic al strãzii este o alternativã a democraþiei.
Greutatea aniversãrii Centenarului Unirii nu este trãitã cu
respectul pe care îl datorãm marelui act fondator de la 1 Decembrie
1918. O puzderie de petreceri câmpeneºti sunt trecute în contul
acestuia pentru a lãsa impresia cã românul este trup ºi suflet
angajat la celebrarea marii sãrbãtori.

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a fost un act istoric
înfãptuit, dar Unirea rãmâne încã o aspiraþie. România de azi nu
mai este cea din 1918 ºi este de neînþeles cum de nu reuºim sã
depãºim crizele de autoritate statalã iscate precum furtunile în
zile senine. Perspectiva deschisã de Unire l-a fãcut pe istoricul
englez Seton Watson sã considere cã românii ajunseserã la capãtul
unui ciclu istoric. El scria: „Tratatul de la Trianon a încheiat cea
mai importantã epocã din întreaga istorie a naþiunii române”.
Trãind vremurile de azi, pot spune cã nu naþiunea românã este
pusã în pericol – ca ºi poporul, miraculos, naþiunea îºi conservã
forþa de coagulare –, ci unitatea statului.

Am început, oare, un alt drum? Am crezut cã aderarea la
NATO ºi integrarea în Uniunea Europeanã ne vor garanta
prosperitatea ºi modernizarea þãrii. Suntem departe de a fi atins
acest obiectiv. Mulþi români nu-ºi mai regãsesc locul în „þara”
care, cu un veac în urmã, devenea „stat”. Sã fi fost scris în
destinul nostru cã existã o Românie în noi ºi alta în afara noastrã!?
Nu este de crezut. Totuºi, este surprinzãtor sã constatãm cã
,,România din noi” se destramã în bãtãlii politice, cea ,,din afarã”
trãieºte din nostalgii ºi revendicãri. Am ajuns sã avem douã
Românii: „a lor” ºi „a noastrã”, a celor care nu mai vãd raþiunea
de a fi români, cei care  vor o ,,þarã ca afarã”.  Dar, afarã nu este
o singurã þarã. Sunt þãri ºi þãri. Vrem o þarã ca Germania? Sã
spunem cã ar fi de vreun folos, dar noi nu suntem germani. Când
am intrat în NATO ºi în Uniunea Europeanã am intrat ca români,
nimeni nu ne-a pretins sã fim nemþi. Vrem o Românie ca Franþa,
ca Spania, ca Olanda? Dar România nu a avut colonii, nu are o
istorie de cuceritori ºi nici o bazã economicã similarã pe care sã
construiascã o lume ca cea galicã, sau ca cea hispanicã, necum ca
cea batavã. Sã luãm ºi posibilul model al surorii noastre în
latinitate, Italia? Cel de azi ne-ar duce la prãbuºire sigurã. Ceea
ce ar fi ,,a doua Românie” se vrea mai ales patria celor 3-4
milioane de români care trãiesc în realitãþi strãine de rânduiala
tradiþionalã. Oare, sunt ei mulþumiþi cu adevãrat de ordinea în
care au intrat? Lãsând deoparte nostalgiile, dorul ºi nevoia de a
trãi româneºte chiar ºi acolo unde se aflã, nu s-ar crede cã sunt
neapãrat fericiþi. Au ºi ei nemulþumirile lor.

Mizele reale ale nemulþumirilor din România sunt infestate
de intenþii obscure pe care analiºtii politici nu le susþin convingãtor.
Efectul? Dezorientarea ºi violenþa câºtigã sufletele multora dintre
români, îi aruncã în bãtãlii care nu sunt ale lor ºi nu vor fi
niciodatã. O anchetã sociologicã, fãcutã cu scopul unic de
înþelegere a evoluþiilor din societatea româneascã de azi ar releva
faptul cã românii nu-ºi gãsesc locul în propria þarã nu doar din
cauza condiþiilor de viaþã - ceea ce nu înseamnã cã acestea nu au
greutatea lor -, ci datoritã avantajelor create de integrarea României
în Uniunea Europeanã, mai ales de cele asigurate de dreptul de
circulaþie a forþei de muncã. Explicaþia acestui fenomen, în toatã
complexitatea lui, de la satisfacþii la nemulþumiri,  nu o gãsim în
anchetele sociologilor noºtri, aºa cum s-ar cuveni. Mai degrabã
ºi mai convingãtor ne-o oferã strãinii. Doi sociologi francezi,
François Denord ºi Antoine Schwartz aratã într-un studiu cã
fostele state comuniste, deci ºi România, au aderat la Uniunea
Europeanã într-o etapã în care aceasta îºi adapta politica la
ideologia neo-liberalã; a se înþelege cã ieºea în bunã mãsurã din
programul pãrinþilor fondatori. O astfel de ideologie aºeazã
societatea pe bazele super-dezvoltãrii ºi concurenþei acerbe. Numai
cã, spre deosebire de statele din Vest, care au parcurs un drum
ascendent din momentul închegãrii Comunitãþilor europene,
statele din Est, dupã intrarea în Uniunea Europeanã, au parcurs
un drum invers: au pierdut nivelul de dezvoltare la care ajunseserã
în comunism ºi s-au înglodat în datorii. Mai precis, ele nu s-au
adaptat la economia neo-liberalã, iar visul unei Europe sociale,
în care au sperat, fusese pierdut pe drum chiar de Occidentul
dezvoltat (L’Europe sociale n’aura pas lieu). Într-un alt studiu,
Denord merge mai departe cu explicaþiile: ,,Dupã cãderea Zidului
Berlinului, în 1989, unda de ºoc a atins statele din Europa de Est.
Noile autoritãþi alese au reformat în profunzime economiile acestor
state ºi au antamat o apropiere de Uniunea Europeanã. Aceste
state au redus perimetrul sectorului lor public ºi s-a ajuns la
politici de austeritate. Socialmente, bineînþeles, neo-liberalismul
nu are nimic neutru. El mãreºte inegalitãþile sociale ºi le
legitimeazã. Forþa lui rezidã, fãrã îndoialã, în faptul cã este dotat
cu instituþii, Organizaþia Mondialã a Comerþului, de ex., care îl
permanentizeazã. (La déferlante néolibérale des années 1980).

*

(continuare în pag. 11)

Despre  identitate

George Apostoiu
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Biografia poetului,
prozatorului, eseistului,
traducãtorului ºi
memorialistului Nichifor
Crainic (n. 24 septembrie 1889,
Bulbucata, jud. Giurgiu – m.
20 august 1972, Mogoºoaia,
jud. Ilfov) necesitã investigaþii
din cele mai temeinice spre a
identifica, cu exactitate,
itinerarul sãu aºa de
imprevizibil.

Debutând, în presa literarã,
încã din perioada când era elev la Seminarul Central din Bucureºti,
în 1907, în revista „Spre luminã” din Iaºi, cu numele sãu adevãrat,
Ion Dobre, Nichifor Crainic devine, graþie talentului ºi muncii
sale creatoare extraordinare, o personalitate emblematicã a
literaturii ºi culturii române.

Înfiinþeazã ziare ºi reviste, publicã în cele mai importante reviste
ale vremii, coordoneazã ºi conduce, efectiv, publicaþia occidentalã
„Gândirea”, în rãstimpul 1926–1944, în paginile cãreia sunt
publicaþi toþi scriitorii importanþi ai literaturii române.

Este ales membru al Academiei Române, iar în anul 1944 aflã
din presã cã urmeazã sã fie reþinut ºi, desigur, arestat pentru
culpe imaginare.

În rãstimpul 1947–1962 este încarcerat în unele centre de
detenþie ale Ministerului de Interne fãrã nici o hotãrâre
judecãtoreascã, fiind astfel privat de libertate timp de cincisprezece
ani, pentru care nu a rãspuns ºi nu rãspunde încã nimeni.

Epistolele ce se publicã acum, întâia oarã, sunt, de fapt, cinci
cãrþi poºtale trimise fiicei, Furtuna Ioana Crainic1 ºi ginerelui sãu,
Alexandru Cojan2 din temniþa de foarte tristã amintire de la Aiud.

Lectura acestor epistole, azi, demonstreazã, fãrã echivoc, cã
omul, literatul ºi dascãlul de istoria religiei, Nichifor Crainic,
privea cu seninãtate sentinþa unui regim totalitar imprudent ºi
incapabil de a elibera verdicte absolute.

*
Aiud, 30 iunie 1948
Penitenciarul Aiud, jud[eþul] Alba

Scumpii mei copii,
Vã rog insistent sã nu duceþi nici o grijã de mine. Sunt sãnãtos

tun ºi nu-mi lipseºte mai nimic decât un sac de saltea.
Vã mai rog sã nici nu vã treacã prin gând sã vã angajaþi în

cheltuieli ca sã faceþi drumuri inutile pânã aici.
Dacã vreþi sã-mi trimiteþi pachet, se pot expedia prin poºtã 3

K[ilo]g[rame] lunar, indiferent de data expediþiei. Sã n-aveþi
grijã: aici mâncarea e destul de bunã. Organizaþi-vã vacanþa.

Interesaþi-vã de proces ca mãcar spre sfârºitul verii sã se
termine.

Pentru aceasta, d[omnul] preºedinte al Curþii de Apel trebuie
sã-mi emitã un mandat de transferare. Fãrã el, procesul se amânã
la infinit. Vorbiþi cu avocatul.

Dacã puteþi, trimiteþi-mi prin direcþia penitenciarului Aiud cinci
sute lei: mi-ar trebui pentru dentist. De mai mult n-am nevoie.

Cãmãºi sã nu-mi trimiteþi, numai chiloþii cei groºi ºi pijamaua.
Vã sãrut cu tot sufletul meu de tatã. Scrieþi-mi o c[arte] p[oºtalã]

lunar.
Ion Nichifor Crainic
C.R.

[Domnului ºi doamnei Alexandru ºi Furtuna Cojan, Strada
Vasile Conta, nr. 5, etaj I, uºa 62, Bucureºti; Ion Nichifor Crainic,
C.R., Penitenciarul Aiud, judeþul Alba].

*
Aiud, 4 august 1948
Penitenciarul Aiud, jud[eþul] Alba

Scumpii mei copii,
Sunteþi desigur informaþi cã procesul meu se va continua atunci

când autoritatea în drept va crede de cuviinþã. Pânã atunci,
d[omnul] avocat ar putea sã-mi trimitã un certificat de la Curtea

de Apel, doveditor cã nu am actualmente nici o pedeapsã.
Certificatul s-ar putea trimite în dublu exemplar: unul mie,

altul direcþiunii penitenciarului Aiud. Aceasta pentru a se ºti aici
situaþia mea exactã.

În ce mã priveºte, aº vrea ca procesul sã se termine în
septembrie, dacã va fi posibil.

Am primit pachetul expediat de voi la 6 iulie, dupã douã zile,
cu absolut toate lucrurile trecute în inventar, ceea ce mi-a adus o
mare bucurie.

Pentru viitor sã ºtiþi, nu sunt permise: bomboanele, rahatul ºi
în genere prãjiturile. Zahãrul da, laptele pulverizat da. Peste cele
3 k[ilo]g[rame] reglementare, se poate adãuga ceva zarzavat: 15
cãpãþâni de usturoi, roºii. Usturoiul e foarte bun ºi foarte necesar.

Eu sunt sãnãtos ºi lucrez ziua în aer curat ºi în soare. N-am
primit nici o scrisoare de la voi, deºi o aºtept ca pe ochii din cap.

Puteþi sã-mi scrieþi în plic despre proces ºi despre voi toþi. V-
am rugat sã-mi trimiteþi la direcþiune 300 lei pentru dentist.
Anunþaþi-mã dacã i-aþi trimis.

Vã sãrut cu dragoste,
Ion Nichifor Crainic
Deþinut C.R.K. 9022

[Doamnei ºi domnului Furtuna ºi Alexandru Cojan, Strada
Vasile Conta, nr. 5, Intrarea C. Bucureºti; Ion Nichifor Crainic,
Deþinut C.R.K. 9022, Penitenciarul Aiud, judeþul Alba].

*
[Aiud, 7 septembrie 1948]

Scumpii mei copii,
Sunt fericit cã, prin scrisoarea voastrã din 20 august, aflu în

sfârºit veºti despre voi, dintre care cea mai bunã este cã sunteþi
sãnãtoºi. Tot aºa mã gãsesc ºi eu. Am primit ºi pachetul pe
august.

N-am fost supãrat de asta, scumpã Nini, ci numai neliniºtit cã
nu ºtiam ce e cu voi. Ca omul care n-are ce face, eu vã am mereu
în gând fiindcã vã am în inimã. De aceea te rog sã-mi scrii mai pe
îndelete despre voi.

Þin sã ºti cã absolut toate lucrurile pe care mi le-ai trimis, fie
alimente, fie rufãrie, le-am primit. Nimic nu s-a pierdut, nimic nu
s-a alterat. Sã n-ai grijã.

Niniºor dragã, m-a durut sufletul când mi-ai spus pricina
întârzierii pachetului. Dacã nu ai, nu te îndatora sã-mi trimiþi.
Du-te la surorile mele, nu fii mândrã în mod greºit. Dacã n-au
nici ele, las-o în seama lui Dumnezeu. Aici nu se moare de
foame.

Îngrijiþi-vã de voi doi. Ce face Sãnducu? Nu mi-ai scris nimic
despre el decât cã e la lucru. Chestiunea cu locuinþa mi-a bãgat
un fier în inimã.

Cu procesul, pânã azi încã nu mi-a venit citaþia ºi mandatul
pentru termenul de 14 cur[ent]. Chiar dacã vin, mandatele nu se
executã decât cu aprobare specialã de la Interne.

Dacã mã apucã iarna aºa, am nevoie de palton ºi de o plapumã,
fãrã care mi-ar fi imposibil traiul. Dacã aº veni la proces, le-aº
lua eu. Îmi pare bine cã-mi trimiteþi veºti bune ºi despre Lenuþica.
Spune-i multã sãnãtate. Mi-e teamã de chestiunea locuinþei. Þine-
mã la curent. Vã sãrut cu dragoste pe toþi

I[on] Nichifor Crainic

[Doamnei Furtuna Ioana Cojan, Strada Vasile Conta, nr. 5,
etaj I, Intrarea C, Bucureºti; Ion Nichifor Crainic, C.R.K. 9022,
Penitenciarul Aiud, judeþul Alba].

*
[Aiud], 1 oct[ombrie] 1948
Penitenciarul Aiud, jud[eþul] Alba

Scumpã Niniºor,
Am primit la timp pachetul pe septembrie ºi vã mulþumesc din

inimã, mai ales când mã gândesc ce sacrificiu însemneazã asta
pentru voi. Pe viitor, dacã vei mai putea, te rog sã nu-mi trimiþi
nimic în plus peste 3 k[ilo]g[rame] alimente ºi ceva usturoi, care
e foarte bun în ciorbe.

Nicolae Scurtu

ÎNTREGIRI LA BIOGRAFIA LUI NICHIFOR CRAINIC

EPISTOLE DIN DETENÞIE
N-am primit însã nici o scrisoare afarã de cea din 20 august.

Necazul personal, pe care l-ai avut, îl cunosc, dar nu ºtiu când þi
s-a întâmplat ºi cât a durat. Îþi închipui ce stare sufleteascã am
avut.

Cu sãnãtatea de data asta nu mã pot lãuda. Am avut în decurs
de 10 zile 5 crize de rinichi, la stângul, unde au durat câte 10 ore.
Nu ºtiu ce poate fi: calcul, simplã rãcealã sau nevralgie
abdominalã? Nici doctorul nu ºtie de vreme ce nu e posibilã nici
o analizã.

Consult-o pe Lenuþica: durerea e fãrã înþepãturi, compactã ºi
egalã; se pare cã n-ar fi provocatã de calculi. Nu pare a fi ceva
grav, dar nu ºtiu ce este. Îþi trimit o altã c[arte] p[oºtalã] cu o
reþetã a doctorului.

Tu vrei sã vii în octombrie? Mi-e groazã de cheltuialã. Pe de altã
parte nu ºtiu cum aº putea avea paltonul ºi plapuma sau, în locul ei,
o pãturã în plus, ceea ce ar fi mai comod. Aº prefera pãtura. Nu uita
niºte pastã de dinþi.

Intereseazã-te de certificat cã eºti fata mea. Fãrã el nu poþi intra.
Te sãrut ºi vã sãrut cu neþãrmuritã dragoste,
Ion Nichifor Crainic
Secþia C.R.K. 9022

[Doamnei Furtuna Ioana Cojan, Strada Vasile Conta, nr. 5,
etaj I, Intrarea C, Bucureºti; Ion Nichifor Crainic, C.R.K. 9022,
Penitenciarul Aiud, judeþul Alba].

*
Aiud, 1 noiembrie 1948
Penitenciarul Aiud, jud[eþul] Alba

Scumpii mei copii,
În ziua de 12 oct[ombrie] am primit de la voi paltonul, un

cearºaf ºi un pieptar de lânã albã, cam scurt, dar bun. V-am trimis
în schimb pardesiul.

Am primit, de asemenea, pachetul cu alimente ºi cele douã
medicamente de rinichi. Regret profund cheltuiala pe care aþi
fãcut-o. Acum sunt sãnãtos. Criza de la rinichiul stâng mi-a
trecut prin eliminarea unei pietre. Din când în când mã jeneazã
dreptul, fãrã dureri mari.

De la voi nici o scrisoare pe oct[ombrie]. Scrieþi-mi carte
poºtalã. Când am termen pentru proces? Dacã mai aveþi textul
apãrãrii, trageþi-l în mai multe exemplare, opriþi-mi unul, iar unul
daþi-l lui conu Mihai3. Þineþi în rânduialã ºi extrasele din scrisul
meu pentru a le depune când voi fi adus la judecatã. Când, – nu
ºtiu.

Scrisoarea voastrã din septembrie m-a bucurat nespus de mult.
Dacã puteþi trimite pachet pe luna asta, aº vrea: 1 k[ilo]g[ram]
unt, 1 caºcaval, 1/2 zahãr, nuci ºi usturoi, plus hârtie igienicã.

Dacã asta e prea scump, trimiteþi ce puteþi, afarã de costiþã
afumatã. Sãpun am pentru noiembrie. Puneþi în pachet o bancnotã
de 20 lei, câteva c[ãrþi] p[oºtale] cu mãrcile necesare, 30 þigãri ºi
2 cutii chibrituri. În loc de nuci puteþi pune 1/2 k[ilo]g[ram]
miere.

Scrieþi-mi despre voi.
Îmbrãþiºãri dornice vouã ºi tuturor alor noºtri,
Ion Nichifor Crainic
C.R.K. 9022

[Doamnei Furtuna Al. Cojan, Strada Vasile Conta, nr. 5, etaj I,
Intrarea C, Bucureºti; Ion Nichifor Crainic, C.R.K. 9022,
Penitenciarul Aiud, judeþul Alba].

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

1 Furtuna Ioana Crainic (1921-1983), se naºte la Viena, urmeazã
clasele primare ºi gimnaziale în Bucureºti ºi finalizeazã studiile
liceale la ªcoala Centralã de Fete din aceeaºi localitate. Este
funcþionarã la Biblioteca Centralã de Stat. S-a afirmat ca
traducãtoare ºi memorialistã.
2 Alexandru Cojan, inginer, a fost deþinut politic ºi s-a ocupat de
restituirea, corectã, a biografiei lui Nichifor Crainic.
3 Mihail Sadoveanu nu s-a implicat ºi nu a intervenit niciodatã în
cazul vreunui coleg de breaslã, în orice situaþie s-ar fi aflat acesta.

În Europa revin în atenþie dezbaterile pe tema identitãþii.
Mari creatori de modele politice, francezii vorbesc frecvent de
,,identitatea francezã” îmbogãþind politic sensul acestui concept
cu idei precum cea de ,,identitate fericitã” care, pe fond, înseamnã
solidaritate naþionalã. La noi, aruncarea în arenã a ideii de
,,identitate fericitã” ar stârni hazul bãºcãlioºilor neamului. Tema
identitãþii româneºti sau identitãþii naþionale – cele douã noþiuni
nu sunt sinonime – a rãmas constant astãzi doar în atenþia marilor
conºtiinþe din mediul academic sau universitar. Numai cã vocea
acestora are un ecou slab în cabinetele guvernanþilor. Când peste
100 de academicieni au semnat apelul Identitate, suveranitate ºi
unitate naþionalã atacurile nu au întârziat sã aparã. Este
nevinovatã, oare, reacþia? Iatã pãrerea academicianului Ioan Aurel
Pop: ,,Academia, îngãduiþi-mi sã o spun, a reuºit în aceºti ani sã
þinã o ºtachetã înaltã a valorii ºi a speranþei, a încrederii în forþa

creaþiei, în actul de culturã. Din pãcate, mesajele Academiei nu
ajung la masa publicului, aºa cum nici mesajele Bisericii nu
ajung sau ajung distorsionate. În schimb, ajung mesajele  unor
personaje dubioase, fãrã educaþie ºi culturã, mesaje care elogiazã
partea materialã, lucrativã, necinstea ºi frauda”.  (dialog pe tema
Credinþã ºi culturã azi, Trinitas TV, 2016)

Meritã sã fim neliniºtiþi ori de câte ori apar fracturi la nivelul
solidaritãþii noastre naþionale. Ele se manifestã nu de azi, de ieri
ºi se acutizeazã în momentele de crizã prin care trece Europa.
Este timpul sã renunþãm a mai crede cã putem trãi în douã Românii,
fie ºi doar politice. Acest adevãr trebuie sã ne trezeascã.
Reîntoarcerea la esenþial, adicã la unitate ca aspiraþie, este
imperioasã pentru valorile câºtigate în lungul drum pentru fãurirea
statului român. Avem ºi noi, ca toate popoarele, valorile noastre,
Unitatea este una dintre acestea. Nu este nevoie sã ne întoarcem
la justificarea realizãrii României Mari, Unirea este un dat istoric.
Nu este nevoie sã demonstrãm cã minoritãþile din România au

(urmare din pagina 10)

avut ºi au drepturile respectate. Este bine sã spunem rãspicat cã
drepturile istorice ale românilor la pãmântul lor nu pot fi puse în
discuþie. ªi nu este bine sã ne ascundem dupã avantajele dobândite
prin integrarea în Uniunea Europeanã ºi NATO uitând cã pentru
acestea a trebuit sã îndeplinim condiþii care au presupus concesii,
obligaþii, sacrificii. Putem fi de acord cu cei care susþin cã tema
identitãþii nu mai trebuie abordatã în termenii secolelor XIX ºi
XX, dar nu cred cã problema identitãþii poate fi abandonatã.
Tocmai pentru a înþelege cum de am ajuns atât de dezbinaþi.

*
Voi încheia spunând: ca sã fim noi, trebuie sã rãmânem ceea

ce suntem: latini prin limbã, culturã, spirit, caracter. Suntem ai
acestor locuri cu tradiþiile, obiceiurile ºi folclorul nostru. Cu
marile noastre reuºite, cu priceperea noastrã de a ne croi drum în
istorie. Prin ºi pentru toate acestea am fost ºi suntem europeni.
Integraþi de la geneza lor într-un astfel de tip de culturã, românii

au aparþinut în mod profund civilizaþiei Europei.

Despre identitate
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Serban Codrin,

Mã aflu în faþa unei cãrþi

nicidecum de dimensiuni

înspãimântãtoare, nu numai de

mãrimea „Iliadei”, altele sunt ºi

mai voluminoase ºi mai

spãimoase, 14.014 versuri,

adicã 1001 sonete de Theodor

Rãpan, Editura Semne, 2016.

Ceea ce m-a pus pe gânduri nu

este amploarea, ci timpul relativ

scurt de compunere/redactare,

sau mã înºel. Cãutând o fisurã

în blocul ermetic de versuri, am

constatat cã este, de fapt,

alcãtuit din mai multe cãrþi deja

tipãrite, „Fiind”, 2013, (365 de

sonete), „Fãrã de moarte”, 2014, (181 de sonete), „Pas în doi”,

100 de sonete,  „Pur ºi simplu”, 2015, (154 de sonete), „Laus

amoris”, 2015, (100 de sonete), „Sum” 2016, (100 de sonete).

Dacã adunaþi, vã rog sã mã ajutaþi, vor ieºi 1000 de poeme la

socotealã, deci nu am greºit fundamental. Studiind postfaþa

semnatã de o anumitã doamnã, am remarcat greºeli de limba

românã ºi de teoria literaturii, în rest le ºtie pe toate, adicã mereu

pe lângã ceea ce trebuie. În schimb, colegialul „Aurar de cuvinte”

de ªtefan Mitroi se ridicã la cotele unui important, impozant

prozator contemporan, puþin ironic, fals invidios, în trei cuvinte,

cu mãsurã colegialã.

În orice caz, Theodor Rãpan încearcã o sintezã a trecutului

unui poem în formã fixã din cele vreo 160 câte a înregistrat Ion

Roºioru, alt zburãtor prin universuri literare. O mie de ani de

poezie occidentalã, europeanã, înseamnã 1000 de ani de cultivare

a sonetului de mii de poeþi, deasupra cãrora se înalþã destule

culmi, inclusiv câteva româneºti, Eminescu, V. Voiculescu ºi mã

opresc aici. Ciudãþenia este cã spiritul dominant în artele poetice

ale lui Theodor Rãpan pare a fi Alexandru Macedonski, autor al

unor geniale cicluri de rondeluri.

Încã o întrebare cãreia, deocamdatã, nu i se poate da rãspuns.

În ce mãsurã Theodor Rãpan, de altfel un creator eminent, cu o

forþã de muncã giganticã, preia influenþele precedenþilor sonetiºti

ºi încotro le îndreaptã? Dacã un poet nu recunoaºte influenþele

primite suferã de o gravã problemã de orientare. Cu adevãrat le

recunoaºte numai când, în terminologia lui Herald Bloom, creeazã

în meprizã, adicã împrumutã sensuri ºi tehnici literare din

universul/din universuri lirice mai vechi ºi le metamorfozeazã în

univers/în universuri lirice noi, cu o mult mai profundã forþã de

persuasiune, atâta vreme cât generaþiile noi de poeþi rescriu

creaþiile/poezia generaþiilor precedente. Acuzaþiile de plagiat care

ar plana asupra lui Eminescu tocmai la acest complex fenomen

se referã: marele român preia fãrã scrupule din autori, fie mari,

fie minori, ºi reconstruieºte mai departe capodopere, deci în

meprizã. Este ca ºi cum ai plagia o melodie de muzicã uºoarã a

unui oarecare autor ºi ai transforma-o într-o simfonie, sã zicem.

Pânã va veni un mare critic/critici sã ne spunã cu adevãrat lucruri

importante despre acest monument lingvistico-poetic ar fi bine sã

aparã cititorii, iar eu recunosc cã Theodor Rãpan se aflã ancorat

solid într-un port pe calea spre un transmodernism profeþit de

Theodor Codreanu, ca o soluþie de depãºire a textualismului desuet,

sau mai rãu, inexistent, însã gãlãgios, prin teoretizarea superficialã

a rescrierii întregii literaturi de cãtre fitecine. Sonetele rãpaniene

nu sunt nici clasicizante, nici neoclasicizante, nici parnasiene, nici

tradiþionalist-pãºuniste, nici fals avangardiste, ci un cocktail-

Molotov din toate ºi ceva în plus, nu atât explozibile cât pitoreºti

ºi, uneori, cam prea accentuat teatrale, parcã anume scrise pentru

vocea actorului cutare. În orice caz, retorica nu este goalã, de

strigat la bâlci, în gura mare, în stil pãunescian. Iatã un text, unde

sunetul fundamental aparþine poetului sudist, nimãnui altuia:

„Rãnitã, inima stã-n colivie,/ Jelind cu surdã jale nopþi ºi zile,/ Dau

vamã pentru tot cu bucurie,/ În visul meu fac pândã trei reptile:/ E

una, Moartea, lacomã de viaþã,/ A doua-i Viaþa, nu se dã nici

moartã,/ ªi Dragostea, hapsâna, ca o hoaþã,/ Cu nimeni altul nu

vrea sã mã-mpartã./ Cin’ mi te ia? La braþ de pleci cu altul,/ N-aº

fi ferice, însã, þine minte,/ Sub lespedea înaltului Înaltul/ Te va trezi

ºi-mi vei ieºi ’nainte./ Luminã-i, Doamne, doamnei mele gândul,/

Coºmarul meu de chin ºi-amar sfârºindu-l!” (Pur ºi simplu,

XXXI)

Theodor Rãpan pe cât de bine ºtie româneºte pe atât se lasã

sedus de expresivitate, pe care încearcã, însã de ce, sã o mai

tempereze. Dacã ar fi sã o numãrãm gospodãreºte, în versurile

sale se cam adunã multe dintre cele 26 de teme ale literaturii, cu

accent pe artele poetice, dragoste, moarte, timp, Dumnezeu,

poezia câmpiei, mai puþinã reflexie filozoficã ºi aproape deloc

psihologie. De un poet are grijã în mod special, aºadar transcrie

câte douã, deci 308 versuri de William Shakespeare în 154 de

motto-uri ale deja pomenitului ciclu „Pur ºi simplu” de 154 de

sonete, câte a compus lebãda din Stratford, probabil culmea

întregii arhitecturi baroce a bardului din Balaciul teleormãnean.

Tocmai aici cred cã s-ar afla mepriza viziunii poetice a lui Theodor

Rãpan, preluatã oarecum polemic cu celãlalt traducãtor imaginar

al sonetelor bardului din Avon, V. Voiculescu. Dacã fenomenul

este real, înseamnã cã autorul „Sonetarului” a pus puternic, altfel

zis canonic,  piciorul pe teritoriul poeziei. Nu în zadar citez din

acelaºi memorabil ciclu pus sub zodia sacrã a într-atât de

controversatului ºi ciudatului poet, care îºi nu îºi lua în seamã,

nu avea sentimentul propriei creaþii: „Mãritã Frumuseþe, ºtii tu

chipul/ Fantasmelor ce-mi bântuie grãdina?/ Clepsidrelor, mi-

aþi vãmuit nisipul ªi-acum tot eu sã port în cârcã vina?// Hãitaºilor

de azi, de ieri, de mâine,/ Aveþi, cumva, voi, mâinile pãtate?/

Duºmani ai ploii, poame, sare, pâine,/ V-au pus pe masã gazdele

de toate?// E foc ºi parã sabia lui Marte În contra morþii ºi a

bucuriei?/ Ori viaþa mea e scrisã-n altã carte/ Plãtind din greu un

bir zãdãrniciei?// Ce zi e azi? E miercuri, joi sau vineri?/ De

poþi, ne lasã, Doamne, veºnic tineri!” (Pur ºi simplu, LIV)

Prologul „Sonetarului” este ciclul „Fiind”, tipãrit prima oarã

în 2013, alcãtuit din 365 de sonete, câte unul pentru fiecare zi a

anului, în ordinea lunilor gerar/ianuarie –  undrea/decembrie,

numerotate I-CCCLXV. Tematica se prezintã amestecat, ºi e bine,

unele poeme coborând la evocarea unei ars amandi cavalereºti,

medievale, renascentiste. Iatã un text, unde oximoronul aminteºte

de poezia shakespeareanã: „Cã eu sunt orb, o vede fiecare,/ ªi

moarte ºi iubire nu se poate!/ Nu sta pe gânduri, vino ºi socoate:/

Cum sã feresc pãcatul de iertare?//O zare-n altã zare vrea sã-

noate,/ Pe frunza de lipan îmi fã chemare,/ Nãscutul tace încã în

ferpare,/ Lumina din luminã mã strãbate!// Albit de tine mã arãt

vederii,/Spre-a nu strãfulgera ce mai e verde.../E grea ispita?

Dorul mi se frânge!//Voi rezista alintului durerii?/ Întoarce-te!

Simþirea-n fum se pierde!/ Cãlãul râde! Nimeni nu mã plânge!”

(CIV)

Ceea ce mã frapeazã ar fi totala lipsã a sentimentul ludic,

anamorfic al poeziei maestrului român. Cum sã mi-l explic? Ar

fi mai multe, prea accentuat spus, cauze, începând cu însãºi

natura exagerat de raþionalã a talentului sãu, a lipsei zonelor mai

întunecate, mai halucinante, mai onirice, ce sã mai zic, lipseºte

balamucul, carnavalul, jocul, gratuitul chiar cu limite, dacã fãrã

nu pare posibil. Aº propune altã explicaþie, cel puþin

compensatorie: influenþa poeziei orientale, în general, a poeziei

georgiene, mai la obiect. Din câte cunosc, din citite, fãrã alte

experienþe, poezia orientului este dintotdeauna apãsat, în

comparaþie cu poezia occidentului, moralizatoare. Barzii din

pieþele publice, cântãreþii de epopei sunt învãþãtori, educatori

iluminaþi, cãrãuºi de memorie colectivã, cãmilari de lege popularã.

Cât din ªota Rustaveli, din Nahabed Kuceac, din spiritul poeziei

georgiene se infiltreazã pe nevãzute în poemele lui Theodor

Rãpan? Poate nimic, sau puþin, dar dacã mai mult ºi pânã unde?

Cât de profund cunoaºte poetul nostru poezia georgianã aproape

dublu milenarã sau modernã, contemporanã. Aceste lucruri nu le

vom afla de la poet, sunt secrete din bagajele sale culturale ºi nu

avem decât sã i le devoalãm, dacã suntem în stare.

Hotãrât lucru, gigantica arhitecturã imaginatã de Theodor

Rãpan, are sorþi sã se impunã ca o piatrã kilometricã pe un drum

literar, valah, unde se întâmplã importante evenimente, de la

„Þiganiada” marelui Ion Budai-Deleanu pânã spre viitoarele

fresce de pus în seama poeþilor încã nenãscuþi.

Poeþi ai sudului (III)

Theodor Rãpan sau
bardul din Balaciul

teleormãnean în dialog
cu lebãda din Stratford

Existã printre noi poeþi de mare culturã depãºitã de un mai

mare recurs la dimensiunile psihologice ale unor personalitãþi

accentuate. Valeria Manta Tãicuþu, autoare buzoianã (nu posed

un adjectiv pentru Râmnicu-Sãrat, decât cel faimos atribuit regelui

Carol al II-lea!) a câtorva cãrþi de mare energie a elanurilor,

energie metamorfozatã, sublimatã în tensiuni ieºite din comun.

În volumul „Laudate Domine”, Editura Valman, Râmnicu Sãrat,

2012, poeta dialogheazã cu Divinitatea, îi reproºeazã, o judecã, o

chestioneazã cu aprigã minuþie, pleacã dintr-un start aproape

ateu, pentru a ascede, de cele mai multe ori, spre totalã ardenþã.

Poezia marilor mistici este retoricã, suferã de o superficialitate

devotatã. Neputând fi nici mãcar bãnuitã de misticism, prin cele

150 de poeme/sonete Valeria Manta Tãicuþu ajunge pe cãi ocolite

la flãcãrile înalte ale rugului devoþional, excesiv, filozofico-

religios, însã fãrã retorism, fãrã gãunoºenie, fãrã tunete false,

din pungi de hârtie sparte în joacã de copii, ci cu o credinþã

ultragiatã, cu cât mai sincerã în expresia literarã cu atât mai

vehementã.

Iatã poemul/sonetul 42: „nu-i cerul un hotel, sã-þi las chirie/

câþiva arginþi, din plata viitoare/ primitã de-un maestru în trãdare/

care-ºi va pierde-un frate pe vecie;/ m-aº mulþumi, pe-o scândurã,

sub scara/ pe care-Þi pui piciorul, sã chem somnul/ ºi sã visez

cum cã mã iartã Domnul/ de toatã tulburarea ºi ocara/ pe care le-

am stârnit, scriind cuvinte/ cu mult curaj, dar cu puþinã minte,/

deºi nu cred cã-au fost din cale-afarã/ de dezmãþate-n faþa celor

sfinte;/ nu mi-am dorit, Pãrinte, vreo comoarã,/ ci doar cântãri

din dragoste fierbine.”

Aceste 150 de „cântãri din dragoste fierbinte” sunt, fiecare în

parte, ridicate pe aluzii la cei 150 de psalmi din Psaltire, carte de

sintezã omnicã, cu istorie universalã ºi româneascã, de la Dosoftei

încoace, milenarã ºi secularã. În „Nota autoarei”, îºi face cunoscutã

metoda/jocul textual: a cercetat Biblia ºi Psalmii în anumite

traduceri, de unde, text cu text, în ordinea numericã a poemelor,

a reþinut câte o idee, în jurul cãreia îºi împleteºte, ca un fel de

umbrã protectoare, propriul poem cu poem. Bineînþeles, trebuie

sã judecãm mãrturisirea ca un fel de inducere în eroare, de mascã,

de camuflaj, fiindcã nu se simte nicãieri nicio urmã de pastiºã, ci

numai revãrsare de poezie ca o lavã de vulcan furios. E interesant

de citit fiecare psalm liturgic în paralel cu fiecare reluare, dublurã,

variantã explozivã, recreatã de un poet mai poet decât oricine se

crede devotat în odãjdii, profesionist prin har al relaþiei omului

cu Dumnezeu. Neîndoios, evlavioasã cu îndoieli ºi nedumeriri,

Valeria Manta Tãicuþu scrie o poezie a nedumeririlor ºi a

îndoielilor în faþa necunoscutului Dumnezeu, a veºniciei, a religiei,

care mai mult se preface cã rãspunde la întrebãri, eºuatã în

îngustimi morale, moralizatoare, moralizante, sau ritualice,

niciodatã cu recursuri la adevãruri fundamentale.

Pe de altã parte, aceste 150 de poeme nu sunt comentarii ale

psalmului cu acelaºi numãr, ci propuneri cu totul noi, insolite, de

forþare a sensurilor pânã la un fel de înþelepciune nebuneascã,

radicalã: „se pregãtesc uneltele de moarte,/ cãci vin din întuneric

pui sãlbatici,/ cu pliscu-nsângerat ºi-ndemânatici/ la ciugulit

cuvintele din carte;/ ei sunt clociþi adesea prin cotloane/ cu ºerpii

mici de casã-n cârdãsie,/ ºi nu pãzesc, ci aduc sãrãcie/ chiar de-

ai ticsi odaia cu icoane; Pãrinte, ne apasã foºgãiala/ de târâtoare

ce ne-ncurcã mersul/ ºi-având în gurã frâul ºi zãbala/ în loc sã-Þi

preamãrim tot universul/ vedem doar ce-i aproape, iar greºeala/

o vom plãti scriind cu sânge versul.” Acest ultim vers puternic

sintetizeazã, prin brutalitatea lui, toate conflictele din miile de ani

nicidecum între Dumnezeu ºi Om, ci între substituþii lui

Dumnezeu, înlocuitorii lui efemeri, birocratici, funcþionarii

credinþei ºi omul înghesuit în sclavia oricãrei ideologii, fie atee,

fie aºa zis religioasã. Poeta nu scrie sub impulsul energetic al

tuturor acestor capete de acuzare, însã le are în vedere, le cunoaºte,

pare cã ne ameninþã cu apropiate grave dezvãluiri.

Fiecare poem/sonet meritã comentarii speciale, erudite, livreºti,

estetice, semiotice,chiar creºtin dogmatice, o carte specialã, o

Cazanie, aºa cã mã voi referi, prin intermediul poetei, numai la

psalmul 150, al „Laudei fãrã sfârºit”, unde „totul se desãvârºeºte

în imensitatea gloriei lui Dumnezeu” spun comentatorii. Aºadar

„1. Aleluia! Lãudaþi pe Dumnezeu în lãcaºul Sãu sfânt,/ lãudaþi-

l în cerul puterii Sale! 2. Lãudaþi-L pentru faptele Sale mãreþe,/

lãudaþi-L pentru belºugul slavei Sale!” devine firesc, atunci când

posezi cuvintele poeziei: „Te lãudãm, Stãpâne, pentru cerul/ boltit

deasupra noastrã ca un cântec,/ cu dulci catifelãri, ieºit din pântec/

de stele vechi ce-ºi înnoiesc misterul; Te preamãrim ºi falnice

chimvale/ vestesc lumina ta ºi înãlþimea/ ameþitor de purã pentru

lumea/ cãzutã-n ritualuri ºi urale;/ din cornul mistic, strune ºi

timpane,/ din blonde alãute ºi-n Psaltire,/ slãvit sã-þi fie numele

de mire/ cu melodii ºi versuri diafane;/ spre templul Tãu priveºte-

ntreaga fire:/ din suflet, Þie, Doamne-n veci, mãrire!”

Ar fi multe de comentat despre „Stãpâne”, Zeus în greceºte,

Domine Deus în latineºte, Dumnezeu/Domnul în româneºte, En

în sumerianã, de unde numele marilor „zei” prebiblici, stãpâni

(En) ai Pãmântului (Ki). Însã acum ºi aici ne aflãm în limitele

poeziei, aºa cã întrerupem aluziile la enigmele antropologiei, ale

istoriei, ale Bibliei, ale bibliotecilor de lut din Babilon ºi de

oriunde nu au fost distruse de aºa zisele epoci succesive de

civilizaþie etc.

Carte extrem de ambiþioasã, rãspunde aparent simplu ºi puternic

unei/unor înalte dorinþe ale unui intelectual implicat, neliniºtit,

curios, probabil dogmatic pe teritoriul sãu special, poetic, dispus

sã caute acolo unde predicatorul de la amvon al modestiei gãseºte

certitudini goale: „Mã rog de Tatãl milei ºi-al mãsurii/ destin de

pom cu rod sã-mi lase mie.” (51) Minunat fapt, colericul oratoriu

pe foarte multe voci „Laudate Domine” nu putea fi conceput

decât de mintea activã, de conºtiinþa încãrcatã cu întrebãrile unui

iubitor adevãrat prin sinceritate al „Creatorului Cerurilor ºi

Pãmântului” ºi al „Fiului omului”, cu toate abisurile, nedumeririle

ºi avânturile genuine. Zeii, în limbajul de azi Dumnezeu, nu sunt

întruchipare a fanteziei, a mitologiei, a religiei/religiilor,

abstracþiuni celeste, ci pur ºi simplu niºte humanoizi, cãrora un

poet român contemporan, iatã, cu personalitate puternicã are

curajul sã cerceteze dacã, stãpâni fiind, îºi meritã imnurile/psalmii

de glorificare: „Lãudaþi-L pe Dumnezeu în lãcaºul Sãu sfânt,

lãudaþi-L!”  În caz contrar, Dumnezeu ar fi o vorbã printre altele,

un gol religios; la Valeria Manta Tãicuþu, Dumnezeu are o

existenþã concretã, arghezianã, pipãibilã, demnã de marea revelaþie

„Este!”; de aici invitaþia aproape dramaticã, disperatã la un dialog

între Tatãl Ceresc ºi poet chiar prin lansarea, din când în când, a

unei captãri a bunãvoinþei.

Valeria Manta Tãicuþu
sau virtuþile ingenuitãþii
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Rãspântiile

epicului ºi

revelaþiile istoriei

Scriitorul Nicã D. Lupu vine din

Moldova de Sud, dintr-un sat,

Cuca, des întâlnit în creaþiile

populare ale zonei, ca parte a

mythosului Bujorului, cu dealurile

ºi viile lui renumite, adevãrat spaþiu

mioritic prin alternanþele deal-vale. Rezonanþa crengistã a

numelui prelungeºte ecourile ºtiute ºi în aceastã zonã, populatã

de oameni ai contrastelor – hâtri, dar dârzi, liniºtiþi ºi impetuoºi

în acelaºi timp, arborând o calmã trufie.

În cei 12 ani de când a debutat, Nicã D. Lupu a devenit un

prozator prolific, publicând cu o ritmicitate uimitoare, într-o grabã

a recuperãrii timpului pierdut, 16 cãrþi, în care îºi valorificã

experienþa de viaþã.

Rãspântia (Nicã D. Lupu, Rãspântia, Editura Arefeana,

Bucureºti, 2017) este o prozã atipicã, întrucât autorul îmbinã

ficþiunea cu nonficþiunea într-o biografie la limita romanþãrii,

reunind exigenþa informaþiei istorice, a documentului cu avântul

imaginaþiei care suplineºte golurile documentãrii. Persoanjele

sunt reale în mãsura echilibrului dintre adevãrul istoric ºi ficþiune.

Nu este, desigur, nici o biografie romanþatã, nici o reconstituire

fidelã în limitele impuse de document. E mai mult o tratare liberã,

urmând fantezia, rãspunzând unei intuiþii, unei revelaþii pe care

Nicã D. Lupu mãrturiseºte cã a avut-o pe malul lacului Pustnicul,

în apropierea Mãnãstirii Pasãrea.

Întâlnirea misterioasã, dincolo de timpul istoric, într-unul al

miracolelor, este plasatã de autor sub semnul necunoscutelor ºi

tainelor vieþii: „Cândva, într-o rãspântie de timp fugar, m-am

întâinit din întâmplare pe suprafaþa lacului Pustnicul, cu amintirea

studentului Mircea Vulcãnescu. ªtiam cã-i o personalitate

polivalentã, la vremea lui cu o reputaþie admirabilã, de aceea am

fost surprins nemaipomenit de plãcut de o asemenea întrevedere

extraordinarã. Însã, de aceastã datã, era cufundat în gânduri

neliniºtitoare, trist ºi demoralizat ca dupã o maladie tulburãtoare”...

Aºadar, într-un spaþiu sacralizat, el are, ca-ntr-un flash, viziunea

studentului Mircea Vulcãnescu. Urmând aceastã viziune, o

metaforicã rãspântie care aduce faþã în faþã prezentul ºi trecutul,

ne întoarcem în timp, la începutul secolului al XX-lea, în deceniul

al treilea, în vremea studenþiei filosofului. Autorul reþine doar

acele elemente care sã sugereze epicul, fãrã a-l însoþi de descrieri

fastidioase ale vestimentaþiei, obiceiurilor, fãrã interes pentru

atmosferã, fãrã consemnarea unor evenimente istorice. El

imagineazã întâmplãri mizând pe eternul omenesc, acel etern

care-i face pe tinerii dintotdeauna asemãnãtori.

Fundalul epocii e sugerat de la început, în primul capitol,

Întâlnirea, prin intrarea intempestivã a unui grup de tineri cu

simpatii legionare într-o salã de  curs a Facultãþii de  Drept, semn

al unei istorii culpabile, pentru a-ºi manifesta antisemitismul. În

acest cadru al confuziei generate de o ideologie tulbure, se ridicã

statuar, ca un fel de lider al generaþiei, chipul studentului Mircea

Vulcãnescu pentru a protesta, situându-se pe poziþia unei omenii

proprii românului tolerant. E un tablou epic al umanului, cu

lumini ºi umbre. Mircea Vulcãnescu se afirmã ca o personalitate

solarã într-o lume a umbrelor ºi haosului.

Rãspântia, metaforã  ce dã titlul prozei, are o dublã conotaþie,

întrucât implicã, pe de o parte, destinul autorului Nicã D. Lupu,

iar pe de alta, pe cel al personajului sãu. Mircea Vulcãnescu

însuºi este surprins la o rãspântie a istoriei, destinul sãu fiind

tutelat de o stea tragicã. Însã, Nicã D. Lupu nu insisitã asupra

acestui tragism al destinului, îl sugereazã doar, lãsându-se atras

de chipul luminos al tânãrului Mircea Vulcãnescu, împãrþit între

dragostea pentru studiu ºi iubirea pentru Anina Rãdulescu-

Pogoneanu, prima lui soþie.

Ca moldovean ce se respectã, Nicã D. Lupu are un bun ritm al

naraþiei, are talent de povestitor, urmãrind sã dea expresie

spectacolului omenesc. El surprinde gesturi, comportamente,

rãmânând la suprafaþa relaþiilor umane, realizând un roman de

creaþie, nu unul de analizã.  Când vrea sã sugereze lumea interioarã

a personajelor sale, el nu se pierde în ample investigaþii

psihologice, nu coboarã prin analize minuþioase în sufletul

acestora pentru a le sonda abisuri bãnuite, ci recurge la

dimensiunea oniricului. Povestind un  vis premonitoriu al unei

mame ce-ºi pierduse fiul la Mãrãºeºti, apoi familia, casa, ajungând

în cele din urmã cerºetoare, autorul realizeazã, prin sugestie, o

integrare a fantasticului în real, o schiþã a dramelor epocii imediat

urmãtoare marii conflagraþii, dar ºi o dimensiune tuºantã a

personalitãþii empatice a lui Mircea Vulcãnescu. E un mod de a

releva, cu accente critice edulcorate, modul defectuos în care

societatea româneascã îºi preþuieºte valorile, precum ºi o scenã

anticipatoare a ireverenþiozitãþii puterii faþã de Mircea Vulcãnescu

însuºi în perioada de dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial,

odatã cu instalarea comunismului.

Mizând pe reconstituirea psihologicã a tineretului studios, Nicã

D. Lupu creeazã scene independente, oarecum cinematografic:

în sala de curs, pe stradã, în sate, în anchete sociologice, gândite

de D. Gusti. Aceste scene au un farmec al lor, dat de caracterul

de reconstituire ºi de evocare. Când imaginaþia ideilor se

limiteazã, autorul creeazã suspansul, dar suspendã scena ca în

capitolul Fereastra care se încheie cu plecarea grupului la un

curs al lui Nae Ionescu. „Fereastra” epicã nu se deschide,

rãmânând doar o invitaþie lansatã imaginaþiei cititorului pentru a-

ºi construi în singurãtate propria scenã a lecþiei celebrului profesor

interbelic...

Cu aceste plusuri ºi minusuri, Rãspântia este o prozã corectã

care onoreazã o personalitatea tragicã a istoriei ºi culturii noastre,

personalitate vãzutã la o rãspântie a istoriei ºi a destinului. Este

aceasta ºi o rãspântie a autorului însuºi care a ales între istorie ºi

literaturã, literatura.

Florile vieþii pe valurile epicului...

Existã la Nicã D. Lupu o mare plãcere de a povesti. Susþinãtorii

teoriei cã romanul derivã din basmul popular ar putea gãsi în

scrierile sale un argument în plus. Dimensiunea moralã nu

lipseºte, este consubstanþialã epicului.

Ca povestitor, Nicã D. Lupu este asemenea pictorului naiv,

neinteresat de construcþie, de perspectivã, de tehnicã, ci doar de

plãcerea de a desena într-o reprezentare aproximativã a realului,

în tuºele sale, acesta fiind un mod ingenuu de a capta imaginile în

evanescenþa manifestãrilor lor, puse în lumina unui ethos popular.

Flori pe valurile vieþii (Editura Betta, Bucureºti, 2017) ilustreazã

din plin aceastã plãcere, naraþiunea relevând, într-o înlãnþuire

liniarã, ca-ntr-un ºirag de mãrgele, întâmplãri pline de peripeþii

care-i implicã pe oameni, vãzuþi personificator în proiecþie vegetalã

– flori pe valurile vieþii. Metafora din titlu evidenþiazã, aºadar,

relaþia omului cu timpul, antrenând, în proiecþie cvasi-liricã,

fragilitatea în faþa trecerii inexorabile ºi ireversibile. Timpul asociat

valurilor, ecou livresc heraclitean, acel panta rhei, nu exlude

dubla dimensiune, obiectivã ºi subiectivã, datã de receptarea în

duratã istoricã ºi/sau miticã.

Întâmplãrile se deruleazã pe fundalul contemporaneitãþii.

Autorul nu este preocupat, însã, de a insista asupra istoricitãþii,

cât asupra dimensiunii subiective, care transformã timpul istoric

în timp mitic. În aceatsã dimensiune miticã, incluzând ideea

dreptului la fericire a fiecãruia pentru durata lui determinatã,

decupatã în axa timpului istoric, sunt vãzute destinele personajelor

imaginate de Nicã D. Lupu. ªi pentru a releva acest simbolism,

toate personajele, dar absolut toate, au nume ºi prenume vegetale:

Arin, Codrin Busuioc ºi Narcisa, Gorun, Mugur, Anason,

Zmeuricã, Sânziana, Margareta, Lãcrãmioara, Cãpºunela (!),

Brânduºa, Panseluþa Liliac, Garofiþa ºi Viºinel (!) Santal, Trifoi,

Floriþa Cireºu, Petunia ºi Ghiocel, Camelia...

Acest spectacol onomastic gândit ca o reflexie a sensurilor

derivate din conotaþiile titlului sfârºeºte prin a sufoca epicul prin

nefirescul unor asocieri. Latura simbolicã tinde sã prevaleze asupra

epicului, lãsând impresia de artificial. Modelul autorului ar putea

fi D. Anghel cu poeziile sale din volumul În grãdinã. Reprezentãrile

personificatoare în liric aveau acolo justificarea corespondenþelor

simboliste. În epic, însã, prevalentã este impresia de viaþã, în viziune

tradiþionalã, romanul fiind creaþie de oameni ºi de viaþã. În acest

context, numele personajelor sunt esenþiale pentru a susþine creaþia

ºi a face concurenþã stãrii civile. Verosimiltatea ºi veridicitatea

rãmân actuale, fapt ce le scoate dintr-o clamatã clasicitate,

incluzându-le în modernitatea care tinde sã se clasicizeze.

În aceastã prozã picarescã, Narcisa ºi Codrin, personajele

principale, trec printr-o serie de peripeþii, narate cu voluptate de un

narator insaþiabil în a releva accidentalul, acele accidente care scot

viaþa din banal ºi o propulseazã pe o traiectorie ce rãsfrânge, în

destinul imprevizibil, eterna relaþie dintre întâmplare ºi necesitate.

Perspectiva narativã alterneazã obiectivitatea cu subiectivitatea,

în funcþie de unghiul din care sunt „filmate” întâmplãrile. În

construcþia epicului, trecutul ºi prezentul îºi predau ºtafeta pentru

a nu lãsa nimic ascuns. Personajele sunt mereu în luminã, fiind

permanent în atenþia naratorului.

Primul capitol, Luna de miere, fixeazã prezentul naraþiunii.

Codrin este la spital însoþind-o pe Narcisa, ºi, din acest spaþiu al

bolii ºi incertitudinii, al aºteptãrii, are loc întoarcerea într-un

trecut apropiat, problematic, aºezat sub semnul relaþiei dintre

aparent ºi esenþial, vazutã ca relaþie dintre întâmplare ºi necesitate.

Biografiile personajelor se reconstituie pe parcurs în spiritul

prozei moderne care preferã deconstrucþia ºi decompoziþia.

Din mici fragmente disparate, la final, se poate reconstitui

biografia picarescã a lui Codrin, copilul furat de þigani, crescut la

Casa de Copii, adoptat apoi de familia Busuioc, fãrã a-ºi mai

întâlni vreodatã adevãraþii pãrinþi. Acþiunea se constituie ºi

împotriva memoriei ca în romanul lui Mircea Nedelciu Zmeura

de câmpie, fãrã, însã, piruetele de inginerie textualã ale aceluia.

Suspansul întreþine epicul, dar rãmâne nefinalizat, autorul

preferând, în spiritul modern al operei aperta, ambiguitatea, un

final deschis menþinând ºi prelungindu-l dincolo de limitele

ficþiunii. Astfel drumurile ficþiunii se unesc cu cele ale nonficþiunii,

ducând ecourile în ritmurile vieþii înseºi.

Timpul naratorului se dilatã pentru a primi poveºtile ºi a clarifica

epicul. Codrin ºi Narcisa se cãsãtoresc ºi, în luna de miere, aleg

sã cãlãtoreascã împreunã cu naºii ºi familia, la Istanbul. Aºa

încep peripeþiile înscrise într-un balcanism sui-generis. Pe drum,

sunt martorii unui accident rutier, la Istanbul, sunt implicaþi într-

un atentat. Din aceste rele, îi scoate mâna generoasã a destinului,

pentru cã, în þarã, viaþa lor se înscrie în ritmurile banalului

existenþial: serviciu, întâlniri cu prietenii ºi familia, redundantele

probleme mãrunte inerente.

Sarea ºi piperul naraþiunii provin din perspectiva umoristicã ºi

din timida inserþie a fantasticului. Mugur Busuioc vrea sã

construiascã o maºinã de citit gândurile ºi stãrile cuiva înainte de

moarte, iar Codrin, o maºinã a timpului care sã-i permitã sã-ºi

clarifice începuturile misterioase ºi sã-ºi cunoascã rãdãcinile.

Fantasticul, în varianta miraculosului popular, transpare din

legenda fetei necinstite, constituind partea miticã a locului ºi a

tradiþiei, necesar autorului pentru dubla proiecþie a epicului.

Romanul Flori pe valurile vieþii de Nicã D. Lupu trãieºte prin

pasiunea ºi voluptatea autorului de a povesti. Pasul urmãtor va

trebui fãcut în direcþia problematizãrii epicului, prin adaos de

reflecþie ºi analizã psihologicã, dar ºi prin experimentarea

tehnicilor narative.

Douã cãrþi de Nicã D. Lupu

Ana Dobre

Ion C. Stefan,

Talentat, sensibil ºi romantic

– pânã peste poate! – poetul

Nicolae Dan Fruntelatã pare un

trubadur festiv la porþile unui

Castel al Iluziilor. Dar ºi prima

mea impresie poate fi o altã

iluzie, fiindcã prietenul nostru

scrie, în volumul Doña

Misteria, modern, aplicat ºi

sugestiv, adicã apelând la

mijloace expresive de ultimã orã: „O, ce plimbare îþi ofer, iubito,/

în dimineaþa asta care pâlpâie/ prin pieþele oraºelor mari/ unde se

vinde-ntruna în neºtire// în dimineaþa asta, iubito,/ ªi florile-au

venit aici/ legate, împãrþite, executate/ amestecându-ºi miresmele”

(Pieþele oraºelor, p. 66).

Întregul volum pare o lungã scrisoare liricã, reluând succesiv

diferite motive erotice, sugerând un vânt înviorãtor de primãvarã

– acum, în pragul apropierii iernii. Pentru cã anotimpurile se

întorc misterios spre acele vremuri ale cavalerilor ºi ale

trubadurilor – care-i concureazã – când bãrbatul iubea o singurã

doamnã a vieþii sale, total ºi prelung, pânã la moarte, subjugat de

frumuseþea ei statornicã: „De frumoasã ce era/ când s-a aºezat pe

iarbã/ a luat foc iarba sub ea/ De frumoasã ce era/ sãrea cãmaºa

pe ea/ ºi sânii îi dezvelea/ De frumoasã ce erai/ n-aveai loc în nici

un rai” (Cântare de dragoste, p. 7). Subtilã aceastã trecere de la

persoana a treia la persoana întâi, pentru ca iubita sã înþeleagã cã

poetul i se adreseazã ei, în mod direct: “Eu, doamnã, îþi mai scriu

ºi-þi mai cânt/ câte-o pierdutã baladã olteanã/ din câmpia care

simte Dunãrea/ cum câinele vulpea, cum sângele-n ranã” (Baladã

olteanã, p. 20).

Trecem astfel din domeniul descriptiv, în cel tactic, amplificând

senzaþiile noastre de percepere a acestei unice iubiri: „Te vãzui

aºa subþire/ ºi crezui cã eºti de fum/ de argint ori de mãtase/ tot

aºa mai cred ºi-acum // te simþii ca pe o ranã/ care-mi înflori

deodatã/ ºi plecai cu tine-n lume/ dor, durere luminatã” (Te vãzui,

p. 27).

Cartea cu versuri de dragoste a lui Nicolae Dan Fruntelatã este

o deplinã dãruire aceleia care rãsare în privirile iubitului ca o

floare de colþ: „Ce frumoasã þi-ai lãsat privirea/ sã alerge-albastu-

n ochiul meu/ ºtii, señora, mi se face varã/ mi se face dunãre

mereu // tu eºti sudul, nu þi-a spus-o nimeni/ nici chiar eu n-am

îndrãznit sã-þi spun/ dintr-o teamã poate ori din dragul/ de-a

putea sã aflu abia acum” (Tu eºti sudul, p. 15).

Nu ºtiu cum sã selectez cele mai frumoase versuri dintre cele

mai frumoase, fiindcã toate sunt la fel de reuºite, pentru un

cititor care le parcurge nu doar cu privirea, ci ºi cu antenele

sufletului: „Fetele din câmpie/ nu sunt mai mult de-o mie/ ca

mânzele-n luncã/ acolo unde Dunãrea e mai adâncã/ au ochii

verzi ca iarba ºi trupul/ de salcie crudã/ atinsã doar de priviri”

(Fetele din câmpie, p.19).

Iar cea mai frumoasã dintre ele l-a ales, desigur, pe acest bãrbat

cutezãtor, cu suflet însorit ºi blând, dar cu un trup mai înalt cu un

cap decât ceilalþi bãrbaþi îndrãgostiþi pretendenþi: „Împãrãteascã e

apropierea ta/ e singura dovadã-mpãrãteascã/ pe care sângele meu/

s-a încumetat s-o primeascã” (Imn bizantin, p. 24).

ªi tot aºa (mai departe), oricât m-aº strãdui sã zugrãvesc, prin

cuvintele mele de cronicar, mireasma de aprilie a Poetului

Îndrãgostit, nu voi reuºi decât sã vã invit sã parcurgeþi chiar

dumneavoastrã paginile acestei scrisori unice de dragoste – ºi

veþi avea de câºtigat mai mult decât mine!

(Nicolae Dan Fruntelatã, Doña Misteria, Editura Rawex Coms,

Bucureºti, 2018)

Invitaþie la lecturã
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Fãrã a ne permite o exegezã a liricii poetului basarabean Grigore Chiper (care a beneficiat ºi beneficiazã de girul unor nume

mari ale criticii precum ºi de importante premii literare) doar afirmãm ºi admirãm faptul cã versurile sale întregesc peisajul

literelor româneºti în sensul cel mai firesc. Racordat, încã de la primele cãrþi, la literatura din dreapta Prutului, Grigore Chiper

face parte din acei intelectuali din Republica Moldova ce prin opera lor calitativã ºi sincronã cu marile teme universale ale

secolului douãzeci ºi unu contribuie la evoluþia culturii române în general. Aºa cum el însuºi se caracteriza într-un interviu recent,

Grigore Chiper este un scriitor român (important, adãugãm noi) ce nu trãieºte în România. În anul Centenarului, þinuta esteticã

dar nu numai unui astfel de autor poate constitui un exemplu ºi subiect de reflexie pentru toþi iubitorii literaturii indiferent de

coordonatele geografice în care se aflã. (A.C.)

Grigore Chiper

Nopþi

Tata se arãta pe un drum

flancat din ambele pãrþi de duzi ºi soci

Venea pe acel drum chiar ºi atunci când gardul nostru

încã nu era vopsit

ºi chiar atunci

când ºedea pe patul sãu mai mult decât oricând

Dupã ce în ajun se iertase pentru prima datã cu noi

nu s-a mai ridicat

Am aflat din acel sunet nocturn de telefon

care nu ai vrea sã soseascã niciodatã

Tata tãcea tot mai mult ºi mai mult

nu intervenea când discutam cu mama

ºi moartea lui a fost prelungirea unei tãceri

urmarea unei absenþe

Dupã ce murise

ºi lucrurile se mai temperaserã puþin

am intrat în casã

iar moartea cãpãtã profilul unei obiºnuinþe

În unele nopþi lungi de la þarã continuã sã mã cruþe

Îl vãd cum se ridicã din pat

ºi trece pe lângã uºa mea înrãmatã cu sticlã

când la poartã strigã vecinul

sau vreun strãin

Imn ploii

S-a înnorat

între mine ºi tine

între zgomotele de ieri ºi tãcerea de azi

între pasagerii înghesuiþi într-o maºinã sositã

         sau plecatã

între frunzele rare ºi mici de salcâm

printre care plutesc cumulus nimbus

ªi e mai bine aºa

cu plasa de nori în iunie

învãluind roza vânturilor

dar ar putea fi ºi mai bine mai frumos

în iunie

dacã ar ploua dimineaþa monoton

la orele când stai închis ermetic în spaþiul tãu

din care nu ai cum ieºi

ar putea fi chiar magnific

dacã o furtunã sau o vijelie

s-ar roti dincolo de geamul protector

iar un iceberg s-ar desprinde de continent

alimentând precipitaþiile de varã

pânã la sezonul ploios

ªotron

Erai singurã acasã

ºi atunci mi-ai scris despre singurãtate

o scrisoare scurtã cum se scrie astãzi

spre disperarea celor ce trãiesc nostalgia

        stilului înalt

Or nu mai suntem în stare sã gãsim multe cuvinte

miezoase ºi adevãrate

Ne-am întâlnit într-o halã cu puþinã luminã

cu puþine locuri

Sentimentele reuºiserã sã se volatilizeze

Ne-am hrãnit din firimituri

Am îndrãznit sã ne spunem ceva

niºte licãre

aºa cum sunt toate vorbele spuse la trecut

Am stat puþin ca ºi cum cãutând prin unghere

           mai multã luminã

Tu aveai o umbrã pe faþã

ºi când am încercat sã-þi scot vãlul

am stricat ºotronul

Poate

Mã întorc de pe ºantier

dupã o zi grea

ca osmiul sau poate iridiul

În autobuzul în care urci nu te aºezi lângã nimeni

nu se aºazã nimeni lângã tine

Niºte fete discutã între ele zgomotos

poate impertinent

Sunt la fel de frumoase ca fetele de pe vremuri

doar cã mai puþin pieptãnate pe dinãuntru

Poate mã înºel

Semper sint in flore

Încã nu cobor

dar avansez spre cineva

îmbrãcat ca ºi mine în negru

poate în gri

Oamenii au feþele încruntate

cãci biletul costã doi lei

Stau tot drumul cu ochii pe vitezometrul

care aratã 0° Celsius

poate Fahrenheit

poate Kelvin

Centrifuga

Tot ce vezi e un document viu

stelele cãzãtoare valurile neastâmpãrate ºi

         dunele miºcãtoare

Nu numai universul mare

e o centrifugã

ci ºi lumea micã

în care îþi trãieºti spaimele minut cu minut

Tot ce simþi cã te furnicã

sunt cactuºii

imprimaþi pe epidermã

dintr-o viaþã anterioarã

înghesuitã într-o cutie de conservã

Cel pe care îl ai lângã tine

e partenerul ieºit la o plimbare în cosmos

Alãturi e vidul

nici mãcar anotimpul pãdurea ploaia vântul

Calc pe urme ºterse

ascult sunete rarefiate

privesc printre gratii imagini spãlãcite

lopãtez spre o þintã goalã

ºi mã închin unui zeu mare

cât certitudinea din mine

Visul

În copilãrie nu aveam nici cea mai vagã idee

ce aº putea sã devin în viaþã

ªi visul meu s-a realizat

Ploaia

Când ai intrat în bibliotecã

eu mã aflam la masa mea preferatã

Mai eram îndrãgostit de tine

cu acea abilitate de personaj abia ieºit din hibernare

Nici umerii tãi ºi nici picioarele tale

se pare cã nu erau bronzate

Tu te-ai apucat de Will

Eu de Kit

În zece minute am ieºit amândoi afarã pe prag

Turna ca din gãleatã

Englezii zic în astfel de cazuri cã toarnã ca din butoi

Nici ploaia

nici lipsa umbrelei

nici vara care bate la uºã

nu ne-au fãcut sã ne apropiem mai mult unul de altul

Insula noastrã

Dragã luminile de pe vaporul

cu care plutesc în derivã

sunt stinse

iar tu aºtepþi pe o insulã de coral

inundatã de maree

Este posibil ca mâine

sã fie o noapte cu fulgere nãprasnice

care vor lumina tot cerul

ºi va mai fi o furtunã

care va dezgoli de alge insula noastrã
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Ana Ardeleanu

Ana Ardeleanu este o sudistã cu statut aparte. Nãscutã în judeþul Alba (satul Vâlcan,
comuna Ciuruleasa) a ajuns, sub aripa sorþii, în sudul Dobrogei, stabilindu-se în Mangalia.
Vechea zicere aici ºezum ºi plânsum, ea a tradus-o în aici ºezum ºi… scrisum. Deºi aici, în
noua vatrã, Callatis, venea cu frumoase scrisori de acreditare. Sunt ani (n-am curaj sã-i
numãr) de când am întâlnit-o prima oarã. Avea vreo 17-18 ani – ºi venise la Bucureºti sã-ºi
verifice caratele poeziei proprii. Era vremea când încã se mai credea în cinste ºi adevãr. Un
mare sudist ºi scriitor de aceeaºi mãrime, Constantin Þoiu (din sudicul Urziceni, în care
Biblioteca oraºului îi poartã numele) apreciindu-i talentul, o publicã imediat în revista
„Luceafãrul” (unde era redactor). O datã, de douã ori, de mai multe ori. ªi astfel drumul
poetei Ana Ardeleanu se deschide sub minunatele auspicii al galeriei cu viþã sãlbaticã.

De atunci, n-am prea mai ºtiut multe lucruri despre Ana. ªtiam cã scrie, îi întâlneam din
când în când numele prin câte o revistã însoþind poezii ce meritau a fi citite.

În sfârºit, ne redescoperim astãzi. ªi constat cã a publicat câteva bune volume de versuri –
de la „Noris”, „Poemele Evei”, „Loc pentru arderi” la „Tãcerea magnoliei”, „Poeme de
searã” ºi „Garderoba cu ºoapte”; alãturi de literaturã pentru copii: „Grãdiniþa de vis”, „În
poiana florilor”, „În þara lui Bobuleþ”, „Întâmplãri cu Amelin”. Citesc poeziile primite recent
de la ea: aceeaºi viziune personalã asupra tainelor vieþii, originale imagini artistice, aceeaºi

prospeþime de gând ºi sentiment, adumbritã uneori de culorile toamnei. Noua sudistã nu se dezminte. Iatã de ce cred cã aceste
poezii se cuvine sã aparã în prestigioasa revistã „Sud”. Bine ai venit, Ana Ardeleanu. (Ion Andreiþã)

Vasile Rãvescu

LA BOLINTIN

Sã-nchinãm în cupe vinul,

La icoane stând cu faþa,

Sã cinstim iar Bolintinul,

ªi pe cei ce-i poartã viaþa!

Bucuroºi c-avem norocul

Sã-i cunoaºtem pe martiri,

Pe cei care-i sfinþesc locul

ªi-s bogaþi în amintiri.

Ne dãm mâna cu frãþie,

Ne privim în ochi cinstit...

ªi ce bine o sã fie

De la Sud la Infinit!

Debut

DE  MÂNÃ

CU  TOAMNA

Îmi picurã-n inimã toamna blândeþe

ºi-mi toarnã pe buze un cântec târziu…

Iar graba ºi teama, dureri ºi tristeþe

dispar fãrã urmã-n frunziºu-arãmiu.

De mãrile verii cu urlet mã lepãd

ºi chiar primãvara sub lacãt o pun.

Sã tacã de-acum tot ce-n mine e verde!

De mânã cu toamna, în crâng vreau s-apun.

ªi chiar de ar fi ploaie multã sã vinã,

cu iz de tristeþe ºi tremur în trup,

eu ºtiu cã la hanul drumeþilor toamnei

trosnesc lemne-n sobã ºi vinul e bun.

Mihaela Haralambie

Am purtat în mine o dragoste

Am purtat în mine o dragoste,

Din care am aprins toate chibriturile

ªi-am luminat.

Am fost eu sau alta?

Nici nu conteazã,

Cãci, acum, e aproape nimic,

În locul unde s-au întâlnit apele.

Am purtat în mintea mea

Copilul cerului.

Gaura fãcutã pentru a scoate capul

Era laþul pus de Dumnezeu,

Pentru a mã prinde ºi pe mine

Înlãuntrul placentei,

Iar acolo sã pot spune A.

Acel A care începe toate lucrurile

ªi le dã mai departe,

Cu scutece, cu tot,

Încât fãtul sã nu se piardã.

Port în mine umbra de rubin

A unui om bãtrân.

Numai înþelepþii se acoperã cu ea!

Gândul de catifea nu poate protesta

Împotriva celor ce ar crede

Cã, în cuibul acesta de liniºte,

Nu se mai aflã nimic!

Cum se scrie poezia mare

Poezia mare se scrie cu gesturi mici.

Cum ai picta copilul pe faþã,

Cãutându-i amãnuntul

În sãmânþa de in sau în bobul de orez,

Ai încasa câþiva pumni pentru el,

Fãrã a scoate vreun oftat

Ori ai duce plosca sentimentului bolnav

ªi l-ai înveli cu pãtura moale

A sentimentul sãnãtos.

Încolo, Doamne-ajutã!

Toate lucrurile, mari sau mici,

Te conduc cãtre piscurile ei,

Unde poþi dansa cu uºurinþã

Valsul corbilor celibatari,

Aºa, trecuþi de miezul nopþii,

Cum sunt ei:

Surprinºi de felul cum poezia

Le decojeºte ouãle,

Scoþând puii la soare,

Dându-le nume,

Acceptându-i

Ca pe un rãu necesar.

Focul unui protest intelectual

E ciudat felul în care te vãd cei aflaþi lângã tine,

În contrast de culoare, nuanþã, mecanicã finã,

Cu ceea ce simþi în interiorul tãu,

Unde te încãlzeºte aburul îngerului

Lãsat pe geamul roºu,

Pe diagonala cãruia îþi scrii cu degetul arãtãtor

Poemul, testamentul lãsat moºtenire pe mâini bune.

Aºa crezi tu,

Aºa limpezeºti tu apele,

În momentul când tai cu vâslele

Chipului reflectat,

Uºor de þesut din firele bãrbii de-argint,

Idei, cauze ºi tot ce îþi lipseºte

Din mediul ambiant interior,

Plin de muºterii, unii filfizoni, alþii gravi,

Unii potenþi, altii abia târându-ºi milostenia

Printre celulele anilor care au înãlþat un castel

Cu nuanþe ºi reflexe artistice.

Cei din exterior nu le pot vedea,

Atunci când îþi calcã în picioare umbra,

Pe conturul cãreia s-au aºezat câteva fapte bune,

Sã bea un pahar cu apã rece,

Apã de cinci stele,

Ce îþi purificã ideile ºi te îndepãrteazã

De invidia celor care încearcã sã punã în ea

Clorul unei vieþi,

Prea ciudate ºi prea citadine,

Iar în mintea ta mocneºte

Focul unui protest intelectual.

Sunt

Sunt

Plapuma de mãtase,

Pãmântul galben-auriu

Pe care îl tragi peste tine.

Nimeni nu te acoperã ca mine,

Nu îþi þine îngerul cald pânã la ziuã,

Nu-þi face nod la cravatã

ªi nu-þi ia ultima scamã

De pe costumul de nuntã

Sau înmormântare, ca mine.

Eu sunt cupa ta de cristal, asul de cupã,

Vinul ce-l bei, vestea bunã pe care o primeºti

ªi, în sfârºit, permisul de liberã circulaþie

În univers.

Pe iubirea mea, care se repetã în fiecare poem,

Te poþi baza,

Pe aripa întinsã spre necuprins,

Pe scara de mãtase aºezatã

Chiar sub floarea de iris

A privirii,

Sub cântecul pãsãrii migratoare.

În ºirul zilelor bune,

Nimic nu le-ar schimba ordinea,

Încât tu sã nu-mi poþi intra în pleoapa dreaptã,

Pentru a o lãsa, peste imaginile de risc

Sau de fericitã prevenþie,

Zbãtând-o. Marian Grigore ºi Luminiþa Cornea la Gaudeamus 2018
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 Gl.Bg.(r) Gheorghe DRAGOMIR
Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

Motto: Creºterea tensiunilor

comerciale între SUA ºi restul

lumii ar putea costa economia

mondialã 430 miliarde de dolari,

SUA fiind, în mod particular,

vulnerabilã la o escaladare a

rãzboiului taxelor vamale. (Bill

Bonner, analist financiar, fost
consultant economic la CIA;

citeazã din raportul FMI)

Am ales acest titlu nu întâmplãtor, ci pornind de la realitãþile
mediului geopolitic, geoeconomic ºi geostrategic internaþional în
care trãim, aflat sub presiunea SUA care, sub administraþia Trump,
acþioneazã cu fermitate pentru schimbarea regulilor de cooperare
internaþionale prin impunerea propriilor reguli, demonstrând
astfel cã nu acceptã pierderea hegemoniei în controlul jocurilor
globale ºi se opune, prin toate mijloacele, noilor realitãþi ale
multipolarismului.

Noua strategie de securitate naþionalã a guvernului militar
american promoveazã negocierile bilaterale ºi protecþionismul
economic, în defavoarea liberului schimb ºi cooperãrii
internaþionale ºi regionale economico-comerciale, a miºcãrii libere
a ideilor ºi persoanelor. Iniþiativele recente de politicã externã ale
administraþiei Trump, ne indicã un fenomen inedit ºi anume
aplicarea de lovituri geopolitice care torpileazã sistemul de alianþe
economice, politice ºi militare cu impact geostrategic pe termen
mediu ºi lung. Sub sloganul „America first”, existã riscul ca în
acest rãzboi total declarat tuturor, „TITANICUL” American,
croindu-ºi drum printre „gheþari”, sã se izbeascã de ice-bergul
din Extremul Orient, de sloiurile plutitoare ale Federaþiei Ruse ºi
de o Europã aflatã în derivã, dar care ciocnindu-se cu SUA, îi va
produce daune serioase. Toate manevrele surprizã de politicã
externã americane, vor sã demonstreze cã, SUA are la cârmã un
preºedinte puternic care doreºte sã alerge singur pe pista planetarã,
faultându-ºi competitorii, sau intimidându-i cu înjurãturi. Astfel,
el considerã lumea ca pe o pistã care trebuie sã-i aparþinã în
întregime, ignorând regulile, avertismentele arbitrilor (ONU, FMI,
OMC, NATO etc) ºi huiduielile publicului.

Important pentru acest alergãtor singuratic, este sã-ºi atingã
scopul, indiferent de metodele practicate, potrivit principiului
machiavelic „scopul scuzã mijloacele” sau „din raþiuni de
securitate”, SUA trebuie sã adopte acest comportament.
Retragerea SUA din acordul comercial cu UE ºi discuþiile purtate
de preºedintele Trump cu liderii europeni la Cartierul General
NATO de la Bruxelles, au evidenþiat serioase divergenþe de opinii
privind viitorul Alianþei, preºedintele american acuzând direct
Germania ºi þãrile dezvoltate economic din cadrul UE, cã sunt
reticente în privinþa creºterii alocãrilor bugetare pentru înarmare
la 2%, pentru securizarea flancului estic al NATO.

Aceastã atitudine arogantã a preºedintelui american, a stârnit
indignarea liderilor europeni, iar concluzia la care a ajuns
preºedintele american dupã aceste negocieri a fost exprimatã
clar: „UE este inamicul SUA, alãturi de China ºi Rusia”.

De la Bruxelles divergenþele s-au acutizat cu ocazia lucrãrilor
G-7 din Canada, unde preºedintele Trump le-a mai dat un perdaf
þãrilor puternic industrializate europene în privinþa relaþiilor cu
Rusia, Germania fiind acuzatã deschis cã este dependentã de
importul de gaze ºi þiþei din Rusia, oferindu-i acesteia posibilitatea
de a se implica în treburile europene. În acest context, preºedintele
american a propus europenilor sã importe gaze din SUA în
condiþii avantajoase. Din Canada, preºedintele american a pornit
spre Singapore, pentru întâlnirea istoricã cu dictatorul nord-
coreean, renunþând sã semneze declaraþia comunã a G-7 ºi  sã fie
prezent la „poza de familie”.

Nici n-au digerat bine informaþiile ºi implicaþiile pentru viitor
ale acestor întâlniri de cãtre strategii ºi liderii lumii, cã preºedintele
Trump s-a deplasat la Helsinki pentru a se întâlni cu preºedintele
Vladimir Putin. Analiºtii politico-militari apreciazã cã aceastã
întâlnire a deschis o nouã erã în relaþiile americano-ruse, o a doua
Malta cu consecinþe geostrategice ºi geopolitice uºor de anticipat.
Faþã de aceastã ofensivã politico-diplomaticã a preºedintelui Trump,
în SUA s-a declanºat o nouã campanie mediaticã, dar ºi din partea
opoziþiei politice ºi a organizaþiilor sorosiste, de condamnare a
întâlnirii cu preºedintele Putin, întâlnire consideratã ca un act de
trãdare naþionalã. Drept rãspuns, preºedintele a anunþat cã a lansat
preºedintelui rus invitaþia de a se întâlni la Washington în aceastã
toamnã sau la începutul anului 2019.

Aºadar, trãim într-o lume plinã de confruntãri între orgoliile
marilor imperii emergente ºi o Americã care se considerã a avea
o misiune divinã de a rãspândi în lume cãrþile sacre ale iudeo-
creºtinismului, Biblia ºi Evangheliile, dupã modelul inchiziþiei,
cu sabia „dreptãþii” ºi „puritanismului” într-o mânã ºi cu Biblia
în cealaltã. Aceastã ofensivã, care se vrea o nouã Evanghelizare
a lumii occidentale ºi nu numai, poate fi asemuita cu o nouã
Cruciadã sângeroasã împotriva laicizãrii ºi islamizãrii Europei.

Cum se explicã eficienþa ºi dinamismul fãrã precedent al
politicii externe americane sub administraþia Trump?

Foarte simplu. Pornind de la concluzia la care a ajuns al
treizecilea preºedinte american, John Calvin Coolidge privind
motorul care a transformat rapid America dintr-o colonie cu
trãsãturi feudale într-o þarã puternic industrializatã, prosperã ºi
un pol de atracþie pentru migraþia economicã din Europa secolului
XIX-XX. Acest miracol economic s-a datorat încurajãrii liberei

„America first”, America singurã împotriva tuturor.
Drama alergãtorului de cursã lungã

iniþiative, antreprenoriatului ºi punerii în practicã a progresului
tehnico-ºtiinþific. În perioada preºedenþiei sale (1923-1929),
America  a cunoscut o perioadã de creºtere economicã rapidã
cunoscutã sub numele „Roaring Twenties”, care l-a determinat
sã formuleze cã „Principala afacere a poporului american sunt
afacerile”, care este ºi astãzi crezul cetãþeanului din clasa de mijloc,
dar ºi al politicilor sectoriale ce sunt înglobate într-un concept
unitar de securitate naþionalã a SUA.

În acest cadru trebuie privitã ºi politica externã a preºedintelui
Trump, care se realizeazã prin mobilizarea rapidã, la ordin, a
tuturor structurilor economico-financiare, media, servicii de
informaþii, grupuri de interese (marile corporaþii) pentru a apãra
ºi promova interesele naþionale ale Americii în lume, inclusiv
prin sprijinirea operaþiunilor clandestine de rãsturnare a
guvernelor ce se opun intereselor americane, crearea ºi declanºarea
unor conflicte interstatale sau interetnice artificiale, lichidarea
unor ºefi de state care nu mai rãspund la comenzi etc. Istoria
ultimului secol este plinã de asemenea evenimente care sunt
specifice marilor puteri ce se bazeazã în politica externã pe un
adevãrat complex economico-militar ºi mediatic.

Este, de fapt, o cursã contra cronometru pentru acapararea de
noi pieþe de desfacere pentru propriile mãrfuri ºi servicii ºi o
„foame” tot mai evidentã pentru accesul la resursele de materii
prime ale planetei. Totul pare desprins din filmul american
„Cacealmaua”, unde fiecare încearcã sã pãcãleascã pe fiecare,
sau dintr-un joc de „Monopolis” la nivel planetar, care stimuleazã
competiþia, de multe ori neloialã, iniþiativa, abilitatea în negocieri,
astfel ca în final sã rãmânã la masã verde doar cei mai puternici.

Fiind vorba de o afacere la nivel planetar ºi consecinþele acestor
negocieri între SUA ºi ceilalþi vor genera, fãrã îndoialã, noi
redesenãri a hãrþilor geopolitice, geoeconomice ºi geostrategice,
cu alianþe surprinzãtoare la nivel internaþional ºi regional, în care
interesele micilor state vor fi subordonate hegemoniei celor
puternici.

Vom asista, ca în epoca feudalã, la vasalizarea statelor mici,
care se vor grupa în jurul unui stat puternic capabil sã le asigure
o oarecare protecþie, dar care la un moment dat o sã le devoreze.

Reacþia UE la rãzboiul hibrid declanºat de SUA.
Mãcinatã din interior de orgolii ºi viziuni diferite privind modul

de abordare a relaþiilor viitoare cu SUA, UE depune eforturi
serioase pentru a menþine un dialog cu Rusia atât pe dimensiunea
diplomaþiei culturale, cât ºi pe dimensiunea economicã, ca
alternativã viabilã la retragerea SUA din acordul de comerþ.

Prezenþa liderilor europeni ºi a unui numãr impresionat de
companii de top europene la Forumul Economic Internaþional de
la St. Petersburg (25 mai 2018), a transmis un mesaj clar de
amplificare a relaþiilor UE-Rusia, atât în domeniul economico-
comercial, dar ºi tehnico-ºtiinþific. O asemenea abordare este cu
atât mai necesarã în viziunea liderilor europeni cu atât mai mult
cu cât se profileazã o dezgheþare a relaþiilor bilaterale americano-
ruse, cu impact asupra viitoarelor negocieri economico-comerciale
ºi militare, peste capul europenilor. În acest context, UE se afla la
mijloc, existând riscul reîmpãrþirii sferelor de influenþã între cele
douã puteri în interiorul Europei.

În cãutarea de noi parteneri comerciali, UE a organizat la 17
iulie 2018 la Bruxelles întâlnirea cu premierul nipon Sinzo Abe,
prilej cu care s-a semnat un acord  comercial de liber schimb,
care va intra în vigoare în ianuarie 2019. În jurul acestui acord s-
a construit o adevãratã campanie mediaticã de prezentare a acestui
eveniment cã pe un „moment istoric”, care va permite produselor
agricole europene sã pãtrundã pe piaþa niponã, iar Tokyo a obþinut
o ridicare progresivã a taxelor vamale pentru autoturisme,
automobile ºi piese de schimb pentru acestea. Preºedintele
Consiliului European, Donald Tusk, a apreciat acest acord ca
fiind „o luminã în întunericul crescând al politicii internaþionale
ºi un mesaj clar împotriva protecþionismului ºi pentru
multilateralism”.

În paralel, statele puternic industrializate europene cocheteazã
ºi cu guvernul chinez pentru o liberalizare a schimburilor
comerciale ºi pentru oferirea de noi oportunitãþi marilor corporaþii
chineze de a învesti în economiile europene. Franþa ºi Germania
încurajeazã forme de asociere între companiile de top cu giganþii
industriali  chinezi, în domeniile aeronautic ºi spaþial, industria
de roboþi, infrastructurii feroviare ºi maritime, dar ºi pentru
iniþierea în comun de programe de securizare a spaþiului cibernetic,
considerat deja ca un câmp de luptã între entitãþi statale, dar ºi al
unor „lupi singuratici” care pot ataca infrastructurile critice sau
lansa atacuri teroriste.

Atitudinea de multe ori ezitantã sau incoerentã a UE în gestionarea
marilor dosare, fie cã este vorba de rãzboiul din Siria, anexarea
Crimeei de cãtre Rusia, dosarul nuclear iranian, sau Brexit-ul, a
lãsat spaþiu de manevrã administraþiei Trump, care a ocupat rapid
fiecare redutã abandonatã de Europa, spre stupoarea ºi indignarea
neputincioasã a unor lideri europeni, erodaþi de orgolii ºi birocraþie.

Dupã retragerea strategicã din acordul de cooperare economico-
comercial cu UE ºi încurajarea premierului britanic (dupã vizita
efectuatã în Marea Britanie) sã trateze de pe poziþii de forþã cu UE
(preºedintele Trump oferindu-ºi expertiza sa în materie de
negocieri), UE s-a aflat în situaþia incomodã de a hotãrâ asupra
modului de purtare a rãzboiului hibrid lansat de SUA. Dupã
încercãri timide de a sancþiona companii americane pentru încãlcarea
legislaþiei europene în conformitate cu legea europeanã de „blocaj”
care protejeazã firmele europene de sancþiuni ale terþelor pãrþi ºi

care prevede ca întreprinderile sã cearã indemnizaþii responsabililor
americani aflaþi la originea sancþiunilor. Aceastã lege permite
firmelor europene sã nu se conformeze sancþiunilor americane, iar
cele care pãrãsesc Iranul ar putea fi amendate de Bruxelles ca
rãspuns la ameninþãrile formulate de cãtre preºedintele Trump.
Potrivit acestor ameninþãri, firmele care vor avea legãturi comerciale
cu Iranul vor fi supuse unor sancþiuni grele din partea SUA,
situaþie care a impus liderilor europeni ca preºedintele Comisiei
Europene, Jean Claude Junker, sã efectueze o vizitã la Washington
pentru a încheia un „armistiþiu” cu preºedintele Trump ºi a ajunge
la un compromis în privinþa taxelor vamale.

Analiºtii ºi experþii în geoeconomie de pe ambele maluri ale
Atlanticului apreciazã cã abilul negociator Donald Trump a reuºit
sã-ºi impunã condiþiile în faþa lui Jean Claude Junker aflat la
sfârºit de mandat ºi suferind grav de „sciaticã”. Se pare cã modul
de gândire al omului politic american, fundamentat pe convingerea
cã „Rãzboaiele economico-comerciale sunt un lucru bun ºi se
câºtigã uºor”, stã la baza strategiei de politicã externã a
administraþiei Trump, ceea ce explicã ºi rãzboiul hibrid lansat
dupã „armistiþiul” cu UE în direcþia: Turciei, Iranului  ºi Rusiei.

Atacul împotriva Iranului dupã ieºirea din acordul nuclear
negociat de administraþia Obama, s-a concretizat în noi sancþiuni
economice ºi comerciale vizând domeniile: tranzacþiile  în dolari;
metale preþioase; exportul de aeronave ºi auto din SUA ºi de
covoare ºi fistic din partea Iranului.

Care este miza acestui rãzboi hibrid cu Iranul?
SUA urmãreºte ca Iranul sã negocieze un acord nuclear mult

mai restrâns decât cel prezent sau sã declanºeze o revoltã popularã
pentru rãsturnarea regimului. Actorii economici iranieni se tem
de ce este mai rãu, aºa cã au trecut la cumpãrarea devizei americane
la orice preþ, ceea ce a dus la cãderea monedei iraniene ºi creºterea
preþurilor la bunurile de consum curente. Drept urmare, s-au
multiplicat manifestaþiile opoziþiei, care pune în discuþie publicã
implicarea Iranului în rãzboiul din Irak, Siria, Yemen.

Pe un alt plan, companiile europene care activeazã în Iran au
interese de afaceri ºi în SUA ºi se aflã în dificultate de a decide
dacã se vor retrage de pe piaþa iranianã sau sã renunþe la activitãþile
comerciale pe teritoriul american.

În aceastã situaþie se aflã bãnci germane, companiile
Volskwagen, PSA, Air Liquide, Total, British Airways,
Lufthansa, iar Airbus va fi în imposibilitate de a mai livra cele o
sutã de avioane comandate de Iran, cãci piesele sunt fabricate în
SUA. Aceste companii au decis sã se retragã de pe piaþa iranianã
pentru a-ºi conserva relaþiile comerciale mult mai profitabile cu
SUA. Pe de altã parte, Sandosi a hotãrât sã continue activitãþile
în Iran, iar Renault vorbeºte despre o reducere a prezenþei sale.

Analiºtii politico-militari ºi financiari apreciazã cã noile
sancþiuni impuse Iranului la 7 august a.c., nu fac decât sã
tensioneze ºi mai mult mediul comercial internaþional, putând
genera derapaje greu de controlat.

Situaþia politicã internã din Iran pare stabilã, în ciuda protestelor
opoziþiei ºi a degradãrii vieþii sociale prin creºterea preþurilor la
bunurile de consum, întrucât în mentalul colectiv existã percepþia
cã de patru decenii Iranul trãieºte într-un rãzboi psihologic cu
SUA ºi Israel. La 13 august, liderul religios suprem al Iranului,
Ali Kamenei, a respins propunerea lansatã de preºedintele Trump
de a negocia un nou acord, precizând cã nu vor fi negocieri, dar
nici rãzboi cu SUA. În plin rãzboi  comercial cu SUA, Iranul a
fãcut publicã fabricarea avionului de vânãtoare KOWSAR, în
totalitate dupã proiect ºi concepþie proprie, dotat cu tehnologie
de vârf ale cãrui radare sunt polivalente. El a fost testat cu succes,
iar o demonstraþie de zbor a fost transmisã de media oficialã. Cu
ocazia sãrbãtoririi zilei naþionale a industriei de apãrare,
preºedintele Hassan Rohani s-a aºezat în cabina pilotului ºi a
transmis urmãtorul mesaj: „Când vorbesc de aptitudinea noastrã
de a ne apãra, aceasta semnificã cã noi cãutãm o pace durabilã.
Unii gândesc cã atunci când forþa militarã este în creºtere, este
pentru cã se cautã rãzboiul. Dar noi cãutãm mai degrabã pacea ºi
nu vrem rãzboi. Dacã nu am avea mijloace de descurajare, aceasta
ar da liber pentru ca alþii sã ne ocupe þara. Cu câteva fraze se
poate începe o luptã. Cu câteva acþiuni militare se poate intra în
confruntare, dar asta va costa scump”.

Unii experþi militari occidentali atrag atenþia cã preºedintele
Trump este jucãtor de catch, iar cel iranian, de ºah. Ministrul
iranian al apãrãrii, Amir Hatami, a anunþat la 18 august cã viitoarea
demonstraþie cu avionul KOWSAR va fi cât de curând, iar þara
sa cautã îmbunãtãþirea capacitãþilor balistice pentru a fi pregãtitã
sã rãspundã ameninþãrilor SUA ºi Israelului, douã þãri inamice
Iranului.

În revanºã, purtãtorul de cuvânt al guvernului israelian afirma
cã acest avion este de fapt un foarte vechi prototip al avionului
american F-5, îmbunãtãþit.

Pe un alt plan, ºeful diplomaþiei americane, Mike Pompeo, a
anunþat crearea „unui grup de lucru” destinat sã urmãreascã
respectarea sancþiunilor economice cu Iranul cu „riscuri

(continuare în pag. 17)
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secundare” pentru þãrile care nu le vor respecta.
Care va fi impactul rãzboiului comercial cu SUA asupra

viitorului Iranului?
Situaþia politicã internã pare a se afla sub control, totuºi, este

posibil ca în urmãtoarele sãptãmâni ºi luni sã asistãm la
multiplicarea manifestaþiilor anti-guvernamentale încurajate ºi
sprijinite de diaspora iranianã din SUA ºi din þãrile europene cu
puternice comunitãþi iraniene, care a anunþat mitinguri
internaþionale în paralel cu organizarea unei Conferinþe pentru a
marca treizeci de ani de la masacrarea prizionierilor politici de
cãtre regimul molahilor.

Potrivit ziaristei Maryam Radjani, Organizaþia Mujahedinilor
Poporului din Iran, alãturi de Miºcarea pentru Justiþie ºi Free
Iran 2018 ar fi în spatele reactivãrii opoziþiei, care prin obiectivele
declarate – instaurarea unei republici pluraliste, separarea puterilor
în stat ºi a religiei, suveranitate popularã – au reuºit sã atragã
simpatizanþi ºi susþinãtori din rândul clasei de mijloc ºi a tineretului
(în rândul cãruia ºomajul a atins 40%). Deja, în peste 140 de
oraºe iraniene opoziþia se structureazã ºi se mobilizeazã pentru
evenimentele ce vor urma, constituindu-se într-o alternativã
viabilã la actualul regim politic.

Ziarista menþionatã þine sã precizeze cã, spre deosebire de
þãrile arabe din Orientul Mijlociu care au trecut prin „primãvara
arabã”, opozitia politicã ºi societatea civilã iranianã respinge orice
intervenþie strãinã, considerând cã schimbarea democraticã este
problema poporului iranian, nedorindu-se reeditarea situaþiei din
Irak, Afganistan sau a þãrilor din Orientul Mijlociu.

Sloganurile opoziþiei demonstreazã dorinþa de ieºire a Iranului
din rãzboiul din Siria, Yemen ºi din alte conflicte militare
costisitoare ºi orientarea, cu prioritate, asupra problemelor cu
care se confruntã poporul, care doreºte sã trãiascã în pace ºi
prosperitate, prin punerea în valoare a resurselor naturale în interes
propriu, pentru consolidarea economiei ºi participarea la
schimburile comerciale internaþionale pe baza respectului ºi
interesului mutual. Aceastã nouã viziune a Iranului de mâine va
genera, fãrã îndoialã, mutaþii semnificative în plan geostrategic ºi
geoeconomic, atât în zona Orientului Mijlociu, cât ºi în zona
Mãrii Caspice ºi Caucazului de Sud.

Pe lângã subiectele sensibile deja existente (achiziþionarea de
cãtre Turcia de rachete sol-aer ruseºti ºi susþinerea de cãtre SUA
a kurzilor în Siria), reþinerea  ºi acuzarea pastorului american
Andrew Brunson ºi acuzarea sa de complicitate la încercarea de
lovitura de stat împotriva preºedintelui Erdogan, au inflamat ºi
mai mult relaþiile dintre cele douã þãri. Preºedintele turc
condiþioneazã eliberarea pastorului american, de extrãdarea  lui
Fetulah Gulen. Aºa cum ne-a obiºnuit, preºedintele Donald Trump
a anunþat mãrirea taxelor vamale la importul de oþel ºi aluminiu
cu 25 ºi 50%, afectând serios moneda turcã, care cunoaºte cea
mai scãzutã cotaþie.

Multiplicarea ofensivelor americane împotriva tuturor, ridicã
o serie de probleme privind coerenþa ºi impactul economic la
nivel mondial, inclusiv turbulenþe pe pieþele financiare ºi bursiere.
Pentru a aduce la îndeplinire sancþiunile împotriva Iranului ºi 
Turciei, a Rusiei sau Chinei, administraþia americanã are nevoie
de o coaliþie internaþionalã solidã, cu atât mai mult cu cât þãrile
din zona Marii Caspice au semnat recent un acord de cooperare
economico-comercialã opus SUA.

Deºi Turcia este afectatã de scumpirea dolarului, totuºi nu este
singurã, multe þãri emergente sunt la fel de vulnerabile, în grade
diferite, de politica bugetarã americanã.

SUA  a jucat totdeauna rolul de lider al crizelor internaþionale,
fie cã este vorba de cele economice, geopolitice sau militare.
Criza fãrã precedent dintre SUA ºi Turcia pune în faþa analiºtilor
o serie de probleme care îºi aºteaptã rãspunsul ºi anume:

– Ce doreºte în acest moment AMERICA FIRST?
– Au mijloacele necesare sã-ºi realizeze obiectivele?
– Poziþia Turciei în NATO se va schimba?
– Ar putea Turcia sã iasã din NATO ºi sã întãreascã alianþa cu

Rusia?
– Am putea asista la prima ieºire din NATO a unui membru ºi

aliat al SUA care asigurã securitatea flancului sud-estic al Alianþei?
Puþin probabil, dar nu imposibil.

– Aceastã crizã economico-comercialã, cu sancþiuni ºi
ameninþãri, cu represalii reciproce, ar putea anunþa sfârºitul epocii
Erdogan prin declanºarea unei noi :primãveri arabe” pentru
rãsturnarea actualului regim?

Poziþia preºedintelui turc în privinþa eliberãrii pastorului
american este tranºantã: „Noi nu-l vom livra celor care se  pretind
a fi partenerii noºtri strategici, dar se strãduiesc sã ne transforme
într-o þintã strategicã”, iar în replicã preºedintele Trump a
recunoscut cã relaþia cu Turcia ridicã unele probleme.

Atacurile repetate ale preºedintelui american împotriva þãrilor
europene membre NATO care refuzã creºterea alocãrilor bugetare
pentru apãrare (îndeosebi asupra Germaniei, Italiei, Franþei, iar
în ultima perioadã împotriva Turciei), creeazã derutã la nivelul
conducãtorilor europeni privind viitorul Alianþei, forþându-i sã
urgenteze elaborarea ºi punerea în practicã a propriei Politici de
Securitate ºi Apãrare, care sã-ºi asume responsabilitãþi concrete
în apãrarea continentului de ameninþãri externe.

Recenta intervenþie pe Twitter a preºedintelui american în
privinþa aderãrii la NATO a Republicii Muntenegru a ºocat mediile
politico-diplomatice european ºi American, care decripteazã în
acest mesaj o punere sub semnul întrebãrii a art. 5, care este
piatra unghiularã a Alianþei.

Dar sã dãm cuvântul preºedintelui Donald Trump.
„Dacã Muntenegru ar fi atacatã, pentru ce bãiatul meu ar trebui

sã meargã în Muntenegru pentru a o apãra?”
Rãspunsul guvernului acestei þãri a venit prompt: „Muntenegru

contribuie la pacea ºi stabilitatea Europei ºi în lume. Soldaþii
noºtri luptã alãturi de soldaþii americani în Afganistan. În lumea
contemporanã puþin importã dacã eºti mare sau mic, ceea ce
conteazã este nivelul la care aperi valorile libertãþii, solidaritãþii,
democraþiei. În consecinþã, prietenia dintre  Muntenegru ºi SUA
este puternicã ºi inalienabilã.”

Regretatul senator republican, John McCain, un aspru ºi
obiectiv critic al preºedintelui  Trump, a þinut sã atenþioneze cã
„Atacând Muntenegru ºi punând la îndoialã obligaþiile noastre în
cadrul NATO, preºedintele face exact jocul lui Putin. Poporul
muntenegrean a rezistat curajos presiunilor ruse pentru a adera la
democraþie, iar Senatul american a votat cu 97 contra 2, susþinerea
aderãrii la NATO a R. Muntenegru”, a continuat pe Twitter
senatorul.

Ex-ambasadorul american la NATO, Nicolas Burns a
reacþionat, precizând cã: „Preºedintele Trump a fost suspectat cã
în mod regulat a vrut sã punã sub semnul întrebãrii art. 5, care
stipuleazã cã orice atac contra unei þãri membre este considerat a
fi un atac împotriva tuturor. Trump lãsã din nou sã planeze îndoiala
asupra faptului cã SUA, sub preºedinþia sa, ar veni în ajutorul
aliaþilor noºtri. Un alt cadou pentru Putin.”

O altã loviturã, de aceastã datã pe dimensiunea militarã, aplicatã
Europei din partea administraþiei americane este cea de limitare a
accesului firmelor europene pe piaþa internaþionalã de comerþ cu
arme, în cadrul ITAR (International Trafic in Arms Regulations),
prin anunþul preºedintelui de interzicere a exportului de
componente americane pentru armamentul ºi echipamentele
militare franceze ºi europene. În acest mod, industria de armament
americanã eliminã de pe piaþã firmele europene concurente.

Analiºtii militari euroatlantici îºi explicã aceste atacuri ale
preºedintelui american la adresa NATO prin prisma recentelor
sale declaraþii privind necesitatea înfiinþãrii celei de-a ºasea arme
în cadrul forþelor armate americane, „Forþa Militarã Spaþialã”,
care sã corespundã intereselor de securitate naþionalã americane
în era Inteligenþei Artificiale, care va schimba modul de purtare a
rãzboaielor viitorului. Spaþiul extraterestru, la fel cu cel aerian,
maritim, terestru, cibernetic, devine un câmp de confruntare între
marile puteri ale lumii.

„Ora a sosit pentru stabilirea unei Forþe Spaþiale în SUA”, a
declarat vice-preºedintele Mike Pence în fata militarilor de la
PENTAGON. Preºedintele Trump doreºte sã domine spaþiul”.

Donald Trump, prin legea ce va fi adoptatã, va crea aceastã
nouã armã pânã în 2020.

Ministrul apãrãrii, Jim Mattis, s-a arãtat sceptic adresând o
scrisoare Congresului în care se aratã „împotriva creãrii unei noi
Forþe Armate, care ar creºte birocraþia”. Cu toate acestea, vice-
preºedintele american insistã sã se demareze procedurile de creare
a acestei forþe pe etape, iar preºedintele a susþinut ideea „de noi
frontiere”, sens în care a mãrit bugetul NASA, cerând agenþiei sã
reia proiectul Luna ºi Marte.

În susþinerea creãrii Forþei Spaþiale, vice-preºedintele american
a þinut sã precizeze cã „Spaþiul s-a schimbat fundamental de
generaþii. Astãzi, alte naþiuni cautã sã perturbe sistemul nostru
creat deja în spaþiu ºi contestã, ca niciodatã, supremaþia noastrã.
Adversarii noºtri au transformat deja spaþiul într-un domeniu de
luptã. Din 2007, China a lansat o rachetã care repereazã ºi distruge
proprii sateliþi, ceea ce demonstreazã o înaltã provocare ºi o
capacitate crescândã a Chinei de a militariza spaþiul. De asemenea,
proiectele Rusiei de laseri aeropurtaþi ºi de rachete destinate
distrugerii sateliþilor sunt o realitate.”

Congresul american urmeazã sã aprobe legea, dar democraþii
se opun, prin vocea lui Berni Sanders care a atras atenþia cã: „Ar
putea sã se asigure America cã proprii cetãþeni nu mor din lipsa
unei asigurãri medicale, înainte de a cheltui miliarde pentru
militarizarea spaþiului.”

Pe un alt plan, ºeful statului major al armatei ruse, generalul
Valeri Gherasimov vorbeºte despre conflictele viitorului în
urmãtorii termeni: „Este de la sine înþeles cã fiecare conflict armat
are caracteristicile sale distincte. Conflictele viitorului se vor
caracteriza printr-o amplã folosire a armelor de înaltã precizie ºi
a altor tipuri de arme inovatoare, inclusiv robotizate. Siturile
economice ºi guvernamentale inamice vor fi distruse în primul
rând. Pe lângã sferele tradiþionale, lupta armatã va fi dusã în mod
activ în domeniul mediatic ºi în spaþiu. Un rol important va fi
jucat de lupta împotriva sistemelor de comunicare, recunoaºtere
ºi navigaþie. Acestea sunt doar contururi ale rãzboiului viitorului.
Posibila izbucnire a rãzboiului pe mai multe axe strategice, în
mod simultan, necesitã înfiinþarea de grupuri interarme în cadrul
regiunilor militare, destinate desfãºurãrii de operaþiuni eficiente
prin utilizarea unitãþilor disponibile, atât pe timp de pace cât ºi în
perioade de conflict” (26 martie 2018).

Noile arme inteligente ruse din dotarea forþelor armate au fost
denumite de Vladimir Putin PERESVET, dupã cel al unui cãlugãr
rãzboinic medieval ºi BUREVESTNIC, dupã numele unei pãsãri
masive (este vorba de rachetele de croazierã ºi o dronã subacvaticã
cu încãrcãtura nuclearã).

Aceastã abordare americano-rusã a conflictelor viitorului ar
putea pune în discuþiile ce se vor purta la Washington între cei
doi preºedinþi, atât viitorul NATO cât ºi o nouã împãrþire a
sferelor de influenþa în Europa ºi în lume.

Vom urmãri cu interes evoluþiile viitoare.
Care este originea extrateritorialitãþii legislaþiei americane

în privinþa sancþionãrii unor entitãþi ºi companii care se

opun hegemonismului SUA?
Baza legalã se gãseºte în mãsurile anti-coruptie consfinþite în

cadrul OCDE, unde fiecare þarã trebuie sã se angajeze în lupta
anti-coruptie ºi SUA acþioneazã prin aplicarea strictã a acestor
mãsuri. Este de fapt expresia juridicã a unei suveranitãþi politice
asumate de America. De aceleaºi prevederi se bucurã toate þãrile
membre OCDE, oricare putând aplica sancþiuni SUA ºi
companiilor americane în cazuri suspectate de implicãri în acte
de corupþie pe pieþele lor.

Ce mijloace mai foloseºte administraþia Trump în rãzboiul
hibrid lansat împotriva Europei ºi întregii lumi?

Am vãzut folosite drept arme eficace: rãzboiul economico-
comercial, rãzboiul monedelor, atacuri pe dimensiunea militarã a
NATO, atacuri prin intermediul ambasadorilor (la ONU, NATO,
UE ºi în principalele capitale europene ºi ale lumii), iar surpriza
finalã este declanºarea unui rãzboi spiritual ºi politic împotriva
Europei.

Se pare cã preºedintele Trump, în dorinþa sa de a impune
hegemonia SUA asupra Europei ºi supãrat de atitudinea
manifestatã de preºedintele francez ºi ceilalþi lideri europeni atât
la discuþiile purtate pe marginea acordului comercial cu UE, dar
ºi la reuniunea la nivel înalt  la Cartierul General NATO ºi la
lucrãrile G-7 din Canada, a crezut de cuviinþã sã „trateze” cu J.
C. Junker, care se aflã la sfârºit de mandat ºi într-o vãditã scãdere
de credibilitate. Atitudinea arogantã a reprezentanþilor
administraþiei americane se exprimã ºi în reproºurile formulate
cu orice prilej, prin care aminteºte Europei cã este datoare SUA
pentru libertatea ºi prosperitatea sa. Sãgeþile sunt îndreptate în
direcþia Germaniei, pe care o culpabilizeazã pentru cele douã
rãzboaie mondiale ºi pentru cã în ultimul secol nu a jucat nici cel
mai mic rol pozitiv în evoluþia Europei spre pace ºi stabilitate
economicã ºi politicã.

De altfel, obiectivul politicii externe americane, este de a diviza
þãrile europene, de a mina relaþiile franco-germane ºi de a le
decupla de Rusia.

Pentru a desãvârºi acest obiectiv, administraþia Trump recurge
la negocieri bilaterale comerciale, tehnico-ºtiinþifice, militare, dar
ºi pe dimensiunea politicã ºi spiritualã.

Astfel, pe dimensiunea politicã, fostul strateg al lui Donald
Trump, Steve Bannon a pus la Bruxelles bazele unei organizaþii
politice care îºi propune sã sprijine partidele populiste ºi
naþionaliste din Europa în vederea câºtigãrii de cât mai multe
mandate la europarlamentarele din 2019, vizând prin aceasta
diminuarea influenþei partidelor tradiþionale. Prin aceste acþiuni
se urmãreºte destabilizarea climatului democratic european ºi
alimentarea manifestãrilor xenofobe, antimigraþie, antimusulmane
pe continental european. Drept urmare, Steve Bannon a transmis
un mesaj clar în favoarea radicalizãrii societãþii civile în turneul
efectuat în unele þãri central ºi est europene (Cehia, Polonia,
Ungaria), cu vãdit conþinut xenofob ºi îndemnare la rezistenþã
antimigratie, subliniind cã „UE este o uniune culturalã marxistã,
atee ºi laicizatã”. Mesajul lui Bannon a fost bine primit de
preºedintele polonez, ceh ºi de cãtre premierul ungar.

În spatele acestei strategii a lui Bannon de imixtiune în politica
internã germanã, dar ºi a unor ambasadori americani, inclusiv cei
acreditaþi la Bucureºti, se ascunde o amplã acþiune a administraþiei
Trump de mobilizare rapidã a organizaþiilor de extremã dreaptã
din SUA ºi Europa  pentru a se realiza „a doua Evanghelizare a
lumii” sub motivaþia promovãrii culturii iudeo-creºtine.

În limbaj de specialitate, aceastã operaþiune poate fi consideratã
drept o componentã importantã a rãzboiului hibrid lansat de SUA
ºi un atac direct la securitatea spiritualã a popoarelor. Aceasta
explicã ºi acþiunea ambasadorului american la Berlin, Grenelle,
care a declanºat un adevãrat scandal diplomatic, implicându-se
în politica internã germanã.

Reactivarea ºi sprijinirea logisticã a unor organizaþii
paramilitare secrete create de CIA pe teritoriul european pentru a
acþiona împotriva partidelor ºi organizaþiilor de sorginte socialiste
ºi comuniste, suspectate de legãturi cu serviciile de informaþii
ruse, sunt o altã componentã a strategiei de securitate americane.
Sã nu uitãm cã, organizaþii de tipul: Gladio, Cagula, Action
Francaise etc, au fost înfiinþate de CIA pe teritoriul Europei
occidentale în perioada rãzboiului rece, pentru a organiza
operaþiuni clandestine (atentate, rãpiri de politicieni, intimidãri a
unor lideri sindicali) vizând partide, organizaþii ºi politicieni de
stânga, pentru a preveni revenirea la putere a guvernelor socialiste,
social-democrate ºi comuniste.

În prezent, metodele au fost adaptate la specificul situaþiei din
fiecare þarã, îmbrãcând forme diverse, cum ar fi acþiuni violente
ale unor grupuri de asalt sub eticheta de „neo-nazisti”, „capetele
rase”, „racheþii”, care alãturi de galeriile de fotbal ale unor cluburi
celebre se infiltreazã în rândul manifestanþilor paºnici, atacã forþele
de ordine, vandalizeazã sedii de bãnci, sedii de ziare ºi partide
politice, creeazã haos ºi teroare în rândul populaþiei.

Recent, DGSI (Direcþia Generalã pentru Securitatea Internã)
din Franþa, cu atribuþiuni în combaterea terorismului, miºcãrilor
de extremã dreaptã ºi contraspionaj, a reþinut ºi pus sub acuzare
zece membrii aparþinând AFO (Action de Forces Operationelles),
organizaþie compusã din militari rezerviºti care ar fi recurs la
acþiuni împotriva musulmanilor din marile oraºe franceze. La 25
iunie 2018, judecãtorul a formulat acuzaþia de „asociere a
rãufãcãtorilor teroriºti pentru a comite crime”. Unul din capii
organizaþiei, Guy Sibbra, fost poliþist în Marsilia, a creat aceastã
organizaþie paramilitarã la nivel naþional, membrii sãi având vârste
între 32 ºi 69 ani, fiind pregãtiþi în guerila urbanã. La percheziþiile
efectuate în diverse locuri folosite drept ascunzãtori, s-au gãsit
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adevãrate arsenale ºi exploziv de tipul TATP folosit de armatã.
Potrivit DGSI, AFO ar avea peste 30.000 de adepþi.

În ultimii ani au fost semnalate ºi pe teritoriul þãrii noastre,
îndeosebi în secuime, organizaþii paramilitare sprijinite logistic
ºi cu armament de cãtre serviciile de informaþii ungare ºi ruseºti,
care sunt pregãtite sã acþioneze la ordin pentru a crea haos ºi
destabilizare, prin atacarea forþelor de ordine ºi administraþiei
locale din  „þinutul secuiesc”, cu þintã precisã de alipire la Ungaria
a Transilvaniei ºi de realizare a Ungariei Mari. Se constatã cã
asemenea organizaþii anarhiste de extremã dreaptã s-au infiltrat
în ultimul deceniu în interiorul partidelor tradiþionale pentru a le
radicaliza ºi îndemna la euroscepticism.

Mai recent, aceste organizaþii ºi-au trimis în parlamentele
europene (Italia, Germania, Ungaria, Austria) reprezentanþi
proprii care au ajuns în coaliþii aflate la guvernare.

Manifestaþiei „diasporei” române din 10 august 2018 din Piaþa
Victoriei, de altfel paravan pentru mobilizarea opoziþiei politice,
li s-au alãturat grupuri bine pregãtite ºi organizate, care au
provocat ºi atacat forþele de ordine, în acþiunea lor de luare cu
asalt a sediului guvernului român. Ce a urmat se cunoaºte: sute
de „manifestanþi” care au fost „brutalizaþi” de forþele de ordine
au depus plângeri la Parchetul General împotriva jandarmilor,
iar mass media a lansat o amplã campanie în þarã ºi exterior de
condamnare a abuzurilor de putere din partea guvernului PSD-
ALDE.

Personal cred cã acest episod nu este întâmplãtor, ci face parte
dintr-o strategie bine articulatã de pregãtire a altor acþiuni vizând
intimidarea autoritãþilor ºi aruncarea în haos a României,
rãsturnarea prin forþã a actualului guvern rezultat din alegeri
democratice, în contextul în care interesele marilor corporaþii
americane, ruse, austriece ºi germane, sunt afectate de proiectul
de lege privind exploatarea resurselor de gaze ºi petrol din Marea
Neagrã.

Sã sperãm cã în anul Centenarului României Mari, serviciile
de informaþii ºi structurile de ordine publicã ºi siguranþã naþionalã
vor acþiona cu fermitate pentru a preveni dezmembrarea þãrii,
obiectiv prioritar al guvernului ungar, dar ºi al Moscovei.

Vorbind despre atacul la securitatea spiritualã a Europei, trebuie
sã subliniem cã a „doua Evanghelizare” a EUROPEI, gânditã în
laboratoarele ocultei americane, este o nouã Cruciadã împotriva
Creºtinismului, dusã de „Apostolii Dreptãþii ºi Adevãrului Unic”,
adicã de pastori baptiºti, penticostali, adventiºti, neoprotestanþi,
Martorii lui Iehova º.a., care a luat cu asalt Europa propovãduind
„întrajutorarea frãþeascã” în fata „egoismului spiritual” al Bisericii
Catolice ºi Ortodoxe, acuzatã de corupþie, pedofilie ºi abuzuri
sexuale, care condamnã societatea  europeanã bântuitã de tristeþe,
depresie, singurãtate.

ªi România este þinta unor asemenea acþiuni care s-au multiplicat
în marile oraºe începând din 2017, unde se adunã mii de
credincioºi ºi simpatizanþi  din mediile sãrace, marginalizaþi social
ºi cultural, care ºi-au pierdut speranþa într-o viaþã demnã, într-o
þarã rãvãºitã de confruntãri politice ºi dezbinare. Aceºti oameni
lipsiþi de speranþã ºi în cãutarea „izbãvirii” nu ºtiu cã aceºti falºi
propovãduitori ai Cãrþilor Sfinte sunt cotaþi printre cei mai bogaþi
oameni din SUA, ducând o viaþã de lux ºi dispunând de adevãrate
imperii media ºi imobiliare, stârnind invidia milionarilor ºi
miliardarilor care conduc multinaþionale, trusturi media sau
industrii de armament ºi echipamente petroliere.

Aceºti „mesageri” ai Domnului, sunt adevãraþi urmaºi ai lui
Simon Magul care vând iluzii speculând situaþia de sãrãcie a
unor imense majoritãþi a popoarelor, inclusiv din unele state
europene. Ei se considerã adevãrata armatã a lui Iisus, care va
purta Armaghedonul ºi va construi o nouã lume ºi un nou
Ierusalim. Nu întâmplãtor, recent, procurorul statului Pensylvania
a dispus o anchetã acuzând peste 300 de prelaþi catolici de abuzuri
sexuale ºi pedofilie, decredibilizând Biserica Catolicã din America.
Reacþia Sfântului pãrinte, Papa Francisc ºi a Vaticanului a fost
de „mânie” ºi „ruºine” faþã de actele comise de prelaþii bisericii,
subliniind într-o declaraþie cã „Victimele trebuie sã ºtie cã Papa
este de partea lor. Cei care au suferit sunt o prioritate pentru
Bisericã ºi Biserica vrea sã-i asculte pentru a eradica aceastã
oroare tragicã care a distrus viaþa inocenþilor”.

Concluzii.
Consecinþele rãzboiului hibrid lansat de preºedintele american

împotriva tututor va antrena falimente, crahuri bursiere, ameninþãri
ºi contraameninþãri, populism, trãdãri, rãzboaie comerciale,
rãzboaiele devizelor, în timp ce la nivel planetar s-a atins deja o
datorie de 327.000 miliarde dolari, din care numai SUA, China
ºi Japonia  au acumulat 164.000 miliarde dolari datorie publicã
ºi privatã, iar potrivit ziarului „Echos” (19 august), Italia are o
datorie de 400 miliarde euro, Spania 450, ceea ce fragilizeazã
bãncile din aceste þãri.

Comisarul european pentru finanþe, Gunther Oettinger, a
ameninþat Italia ºi italienii cã „pieþele financiare vor învãþa pe
cine sã voteze”, ameninþare care este un avertisment cã nu conteazã
votul cetãþenilor, ci modul cum se vor implica pieþele financiare
în politica internã a statelor UE, ceea ce este foarte grav.

Preºedintele Trump nu este în rãzboi cu Iran, Turcia, Rusia,
UE, ci cu fostul preºedinte Obama, fiind obsedat sã anuleze toate
deciziile de politicã internã ºi externã luate de acesta. „Eu fac
ceea ce Obama nu a fãcut.”

Deocamdatã administraþia Trump nu s-a hotãrât încã între
intervenþionism ºi izolare, dar pânã în noiembrie, la alegerile de

jumãtate de mandat, este posibil sã avem parte de unele surprize.
Se vorbeºte tot mai mult în medile politice ºi media de o posibilã
demarare a procedurilor de demitere a preºedintelui Trump.
Democraþii contabilizeazã atent orice acþiune a sa care excede
cadrului constituþional, la care se adaugã ºi ultimele scandaluri
generate de punerea sub acuzare a fostului avocat al preºedintelui,
Michael Cohen, care a pledat vinovat în fata judecãtorilor pentru
fraudã fiscalã ºi violãri privind finanþarea campaniei electorale ºi
pentru cumpãrarea tãcerii a douã prostituate care au întreþinut
relaþii cu miliardarul Donald Trump. Tot la capitolul apropiaþi ai
preºedintelui prezentaþi justiþiei pentru încãlcãri ale legii, se numãrã
ºi ex-patronul NSA, Michael Flynn, ex-consilierul de politicã
externã, George Papadopoulos, acestea fiind bile negre pentru
actualul preºedinte.

Un conflict armat cu Iranul ar perturba pieþele petroliere, preþul
barilului putând atinge 200 de dolari, generând o crizã  mai
puternicã decât cea din perioada anilor 1970.

Recent, preºedintele Trump a anunþat pe Twitter: „Misiune
îndeplinitã. Am redat grandoarea Americii, este suficient sã
priveºti pieþele, locurile de muncã, armata. Batem recorduri ºi
vom face ºi mai bine.”

Recentul comunicat al 60 de foste cadre de conducere din
CIA, privind retragerea abilitãþii de acces la date secrete pentru
fostul ºef al CIA, John Brennan, este un avertisment sever la
adresa preºedintelui Trump care, prin aceastã mãsurã „interzice
exprimarea opiniilor de cãtre foºti responsabili guvernamentali,
ceea ce se considerã a fi o problemã de securitate naþionalã”.
Acestui demers i s-au alãturat foºti ºefi ai CIA, numiþi atât de
cãtre republicani, dar ºi de democraþi. Acþiunea preºedintelui
vizeazã ºi pe alþi foºti conducãtori ai serviciilor secrete americane,
care au opinii contrare preºedintelui pe probleme strategice ºi de
politicã externã. Amiralul în retragere William McRaven, care a
supervizat raidul împotriva lui Osama Ben Laden a precizat cã
„prin comportamentul dvs, m-aþi pus în dificultate în ochii copiilor,
umilit pe scenã internaþionalã ºi mai rãu decât toate, aþi divizat
naþiunea noastrã”. Aceste voci vor conta în viitoarele decizii
privind demiterea preºedintelui.

Michael Moore pregãteºte un film documentar despre Donald
Trump pe care îl va prezenta ca pe un autocrat, „Fahrenheit 11/9,
ziua proclamãrii rezultatului alegerilor la preºedinþia americanã”.
Noul sãu film are drept obiectiv sã contribuie la cãderea
preºedintelui în luna noiembrie, la jumãtatea mandatului. Moore
îl calificã pe Trump ca „geniul malefic”, care nu vrea sã
demisioneze de la Casa Albã. „Sper cã filmul meu va putea pune
capãt acestei ameninþãri pentru America ce o constituie actualul
preºedinte, arãtând oamenilor ce trebuie sã facã pentru a ieºi din
acest impas”.

Dansul preºedintelui Putin cu ministrul austriac de externe,
Karin Kneissi, cãsãtoritã cu omul de afaceri Wolfgan Nelinger ºi
primirea sa cãlduroasã de cãtre premierul Sebastian Kurz, a stârnit
reacþia opoziþiei austriece care acuzã guvernul de lipsa de
neutralitate a politicii austriece. În aceeaºi searã, preºedintele rus
ºi cancelarul austriac s-au deplasat la Berlin pentru o întâlnire cu
cancelarul Angela Merkel. Aceste „poze de familie” ale lui Putin
cu cei doi cancelari valoreazã cât o mie de cuvinte în condiþiile în
care Austria, care este la conducerea UE, trebuie sã hotãrascã în
legãturã cu sancþiunile ce vor trebui aplicate Rusiei.

Recenta decizie a preºedintelui Trump de a anula ajutorul
umanitar ºi pentru dezvoltare în valoare de 200 milioane de dolari
pentru Cisiordania ºi Gaza în schimbul revenirii la masa
negocierilor cu Israelul este consideratã de responsabilii OEP
(Organizaþia pentru Eliberarea Palestinei) drept un ºantaj ºi o
abandonare a soluþiei celor douã state ºi aderarea completã la
agenda anti-pace a premierului Netanyahu.

Revista „Time Magazine” rezuma perfect în numãrul din 23
august criza pe care preºedintele o traverseazã, fiind ameninþat
din toate pãrþile pentru destituire. Coperta îl prezintã pe Trump la
biroul sãu, aflat într-o furtunã, sufocat de probleme.

Într-un interviu acordat la Fox News, în aceeaºi zi, preºedintele
a þinut sã atragã atenþia cã „pieþele se vor prãbuºi dacã voi fi
destituit. Eu nu ºtiu cum poate fi destituit cineva care face o
muncã super. Eu îmi dau un A plus”.

Recent a fost nominalizat drept ambasador al SUA la Bucureºti,
Adrian Zuckerman, de profesie avocat, emigrat din România la
vârsta de zece ani, care conduce un ONG de ajutorare a copiilor
defavorizaþi.

Sancþiunile unilaterale dispuse de preºedintele Trump împotriva
Europei sunt considerate, la nivelul liderilor europeni, drept un
act de trãdare a aliatului fidel ºi o punere cu spatele la zid pentru
a opta între  America ºi restul lumii. Într-un articol publicat de
Antoine Thirion, intitulat sugestiv „Sancþiunile americane: Europa
într-o capcanã urâtã shakesperianã”, se menþioneazã cã „la fel ca
regele Lear, Donald Trump este inconstant, sensibil la linguºeli
ºi prompt în a aplica lovituri mortale, fãrã sã clipeascã. Alegând
calea sancþiunilor unilaterale a trãdat Europa, ca regele Lear  care
ºi-a trãdat aliatul fidel, contele de Kent. Sancþiunile americane ar
costa peste 250.000 de locuri de muncã directe din sectoare
sensibile ºi încã 100.000 de locuri de muncã indirecte în ce
reprezintã transformarea aluminiului în  Hexagon” (29 august).

În discursul din 26 august în faþa ambasadorilor francezi,
preºedintele Emanuel  Macron a promis cã în câteva luni va
lansa un amplu proiect pentru apãrarea Europei, apreciind cã nu

se mai poate baza numai pe SUA pentru a asigura securitatea
continentului. „Europa nu poate da securitatea sa SUA. Nouã ne
revine responsabilitatea de a garanta securitatea ºi suveranitatea
Europei. Într-un an, lumea s-a schimbat foarte mult. Asistãm la
creºterea naþionalismului ºi la o crizã a multilateralismului. Trebuie
sã reflectãm cu toþii la aceastã problemã.” În relaþia cu  Rusia,
preºedintele francez a þinut sã sublinieze cã „trebuie sã tragem
toate consecinþele sfârºitului Rãzboiului Rece ºi sã contribuim
împreunã cu OSCE pentru a înregistra progrese vizibile în dosarul
Ucraina. Chiar dacã  Rusia face obiectul unor sancþiuni din partea
UE, de mai multe luni europenii au avut din nou dialog cu
Moscova, îndeosebi privind situaþia din Siria ºi Ucraina. Rusia
traverseazã o crizã economicã majorã ºi are nevoie de a reînoda
legãturile cu UE. Europenii sunt conºtienþi cã în Siria, Rusia este
în poziþie de forþã ºi cã fãrã Putin nu se poate face nimic.”
Preºedintele Macron a însãrcinat ambasadorii din Europa sã joace
rolul de misionari ºi sã explice marele sãu proiect de securitate ºi
apãrare a Europei, fiind conºtient cã vor fi unele blocaje din
partea þãrilor aflate în crizã economicã ºi afectate serios de
sancþiunile americane. În privinþa alianþelor, preºedintele a dat
asigurãri cã proiectul sãu nu vizeazã un rãzboi cu marele aliat al
Europei. „Alianþele au astãzi încã pertinenþa lor, echilibrul,
câteodatã automatisme pe care ele au fost construite, dar care ar
trebui revãzute.” În afarã apãrãrii clasice, preºedintele  a exprimat
dorinþa Franþei sã „dezvolte noi cooperãri în domeniile securitãþii
cibernetice, armelor chimice, armamentului clasic, conflictelor
teritoriale, securitãþii spaþiale sau protecþiei zonelor polare”.
Preºedintele francez este pregãtit sã-ºi convingã omologii
europeni de necesitatea ºi urgenþa punerii în practicã a unei Politici
Europene de Securitate ºi Apãrare, chiar în condiþiile unei crize
economice a zonei euro ºi sã se lanseze într-un maraton atât în
Europa Centralã ºi de Est, dar ºi în direcþia Italiei ºi Spaniei ale
cãror guverne sunt mai fragile ca niciodatã.

Întrebarea pe care mi-o pun ºi cred cã ar trebui sã fie supusã
analizei parlamentului, guvernului ºi preºedinþiei, cât ºi întregii
clase politice ºi cetãþenilor este clarã: ce va face România în acest
an centenar în faþa acestei opþiuni? Se va integra procesului de
elaborare a unei Politici Europene de Securitate ºi Apãrare ºi
regulilor impuse de Agenþia Europeanã a Armamentului care
reglementeazã unitar achiziþiile de armament ºi producþia de
echipamente militare ºi cercetare ºtiinþificã în domeniul militar
sau va continua sã achiziþioneze armament depãºit fizic ºi moral
din  SUA, pentru a face pe plac partenerului strategic?

Helene Vissiere a publicat un articol în „Observator” sub titlul
„Când preºedintele Trump este nervos, devine agresiv pânã a
folosi vocabularul lui Al Capone”, în care se referã la interviul
acordat de acesta canalului Fox News, prilej de a ataca „oamenii
care îºi schimbã vesta ºi devin informatori în schimbul unei
reduceri a pedepsei”, cu aluzie la dezvãluirile fostului sãu avocat,
Michael Cohen.

Miercuri, 5 septembrie, New-York Times a publicat un articol
provenind de la un membru marcant al administraþiei care ºi-a
pãstrat anonimatul ºi care a þinut sã sublinieze cã „Sunt parte a
rezistenþei din sânul administraþiei Trump. Noi gândim cã avem
mai întâi datoria faþã de þara noastrã ºi cã preºedintele continuã sã
acþioneze de o manierã nefastã pentru sãnãtatea republicii noastre”.
Autorul îl descrie pe ocupantul de la Casa Albã ca fiind: „amoral,
meschin, impulsiv”. De fapt el doreºte sã readucã în actualitate
prevederile amendamentului 25, care se referã la condiþiile care
pot declanºa procedurile de destituire a preºedintelui din interiorul
administraþiei, amendament adoptat dupã moartea preºedintelui
John F. Kennedy. Potrivit fostului director al CIA, John Brennan,
acest articol „demonstreazã gradul de îngrijorare din chiar
interiorul administraþiei Trump. Nu ºtiu care va fi reacþia lui
Donald Trump. Un leu rãnit este un animal foarte periculos, iar
Donald Trump este rãnit”.

Toatã aceastã campanie mediaticã indicã confuzia ºi tensiunea
din interiorul administraþiei, dar ºi a unor apropiaþi ºi susþinãtori
ai preºedintelui, cu efecte serioase atât în planul politicii interne
cât ºi externe, de aceea cred cã este înþelept ca decidenþii politici
ºi guvernamentali din România sã manifeste prudenþã în deciziile
ce se vor lua atunci când vor trebui sã opteze pentru o Politicã
Europeanã de Securitate ºi Apãrare sau în a direcþiona pe viitor
miliarde de euro pentru achiziþia de armament din SUA, fãrã o
temeinicã ºi riguroasã analizã a ofertelor europene. De asemenea,
este valabilã o atare analiza ºi în privinþa exploatãrii gazelor din
Marea Neagrã de cãtre entitãþi din afara UE, deºi actuala situaþie
politicã internã din þara noastrã ne face vulnerabili în fata
presiunilor politico-diplomatice externe.

Care ar fi consecinþele în plan politic, economic comercial,
diplomatic ºi militar ale uneia sau alteia dintre opþiuni?

Cred cã a venit momentul adevãrului ºi nu ne vom plasa cu
fundul în douã luntre, ca de obicei.

În încheierea acestui articol, aº dori sã-mi exprim speranþa cã
România va reuºi ºi de aceastã datã sã supravieþuiascã unui mediu
geopolitic, geoeconomic ºi geostrategic volatil, unde în spatele
uºilor închise se fac ºi se desfac alianþe, se încheie ºi se anuleazã
tratate ºi acorduri, ignorându-se aºteptãrile ºi nevoile cetãþenilor
lumii, adânciþi tot mai mult în sãrãcie ºi marginalizare socialã,
culturalã ºi sub atacul nemilos la securitatea spiritualã a naþiunilor.

Dumnezeu sã ne binecuvânteze ºi sã ne îndrume pe calea cea
dreaptã!

   29 septembrie 2018

(urmare din pagina 17)

„America first”, America singurã împotriva tuturor.
Drama alergãtorului de cursã lungã
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Luo Dongquan

Institutul Cultural Român din
Beijing a decis la data de 14
septembrie sã prelungeascã durata
de prezentare a expoziþiei
M O ª T E N I R E A
BRÂNCOVENILOR, având
ca autor pe Dan Tomozei.
Decizia este binevenitã,
oferind astfel posibilitatea
unui numãr cât mai mare de
locuitori ai capitalei Chinei sã
descopere cele 17 lucrãri care
redau frescele, pictura ºi
istoria Mãnãstiri Surpatele din
judeþul Vâlcea, ctitorie a
Mariei Brâncoveanu.
Lucrãrile fotografice sunt
realizate pe mãtase, prinse

ulterior în forma tradiþionalã a picturilor chinezeºti suluri.
La fel ca ªtefan Cel Mare ºi Mihai Viteazul, Constantin

Brâncoveanu (1654-1714) a fost unul dintre domnitorii români
care au luptat pentru apãrarea integritãþii naþiunii române,
împotriva invaziei strãine. Domnitor al Þãrii Româneºti între
anii 1688 ºi 1714, Constantin  Brâncoveanu s-a ridicat împotriva
invaziei Imperiului Otoman. Tocmai din aceastã cauzã, el ºi cei
patru fii ai sãi au fost decapitaþi de sultanul otoman la Istanbul,
la data de 15 august 1714.

Din materialul ºi documentaþiile oferite de autorul expoziþiei, am
aflat cã în perioada de 26 de ani în care a condus Þara Româneascã, în
ciuda presiunilor exercitate de Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic
ºi Imperiul Þarist condus de Petru cel Mare, Constantin Brâncoveanu
a reuºit sã marcheze definitiv cultura ºi tradiþiile româneºti, recunoscute

astãzi sub numele de stilul brâncovenesc. De asemenea, a avut o
influenþã decisivã în plan educaþional ºi religios.

Stilul brâncovenesc îmbinã aspecte ale neo-bizantinismului ºi
renascentismului italian, având ca rezultat un nou curent cultural
românesc, aplicat în arhitecturã, pictura muralã, sculptura tradiþionalã.
În istorie, stilul brâncovenesc sau arta brâncoveneascã este identificatã
cu perioada de domnie a lui Constantin
Brâncoveanu, cu ramificaþii pânã în zilele noastre.

Destinul lui Constantin Brâncoveanu a fost tragic.
La data de 15 august 1714, a fost decapitat în cadrul
unei execuþii organizate la Istambul, nu înainte ca
în faþa sa sã fie decapitaþi cei patru bãieþi ai sãi:
Constantin, ªtefan, Radu, Matei ºi primul sãu
sfetnic, Ianache Vãcãrescu. Trupurile martirilor au
fost aruncate în apele Strâmtorii Bosfor (Turcia),
iar dupã o vreme au fost recuperate ºi îngropate pe
ascuns.

Dupã ºase ani de suferinþã, trudã ºi eforturi de
neimaginat, Maria Brâncoveanu, soþia domnitorului,
a reuºit sã aducã la Bucureºti osemintele lui
Constantin Brâncoveanu ºi sã le înmormânteze pe
ascuns, în anul 1720.

La 200 de ani de la aducerea osemintelor la
Bucureºti, în anul 1914, a fost descoperit mesajul
lãsat de Maria Brâncoveanu pe candela aºezatã
deasupra mormântului lui Constantin Brâncoveanu:
„Aceastã candelã, ce s-a dat la Sveti Gheorghie cel
Nou, lumineazã unde odihnesc oasele fericitului
domn Constantin Brâncoveanu Basarab Voievod.
Iulie, în 12 zile, leat 7228 (1720).”

În anul 1932, în urma cercetãrilor efectuate de
un grup de medici, coordonaþi de Prof. Dr. Mina Minovici ºi Prof.
Dr. Francisc Rainer, s-a atestat cã osemintele care sunt depuse în
mormântul din Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou sunt ale
domnitorului Constantin Brâncoveanu.

Vernisajul expoziþiei a avut loc la 15 august, zi în care s-au împlinit

304 ani de la moartea domnitorului Þãrii Româneºti,
Constantin Brâncoveanu, la eveniment fiind prezent un
numeros public, printre care ºi un grup de elevi, mici ziariºti

ai învãþãmântului chinez.
Directorul ICR Beijing, Constantin Lupeanu, exprimând

un cãlduros bun venit oaspeþilor, a subliniat cã în România,
casa, cartea ºi ºcoala sunt cele trei laturi inseparabile ale
stilului brâncovenesc, un stil cãrturãresc al artei ºi vieþii. Din

expoziþia de artã vernisatã se disting câteva
trãsãturi: reproducerea modelelor strãvechi,
copierea picturii bizantine, interpretarea
proprie, introducerea elementelor florale în
culori vii, care dau culoare scenelor religioase,
compoziþia cu caracter laic, în spiritul vieþii
diurne. În zilele noastre, biserica încurajeazã
unitatea dogmaticã ºi specificul naþional.

Vicepreºedintele Asociaþiei de Prietenie
China-România, Wang Tieshan, fost Consul
General al R.P. Chineze la Constanþa, a
prezentat publicului istoria României, cultura
ºi stilul brâncovenesc, arãtând cã perioada
domniei lui Constantin Brâncoveanu
corespunde cu perioada domniei Împãratului
Kangxi (1662-1723), Dinastia Qing (1644-
1911) din China. Domnul Wang a vorbit ºi
de palatul domnitorului Constantin
Brâncoveanu de la Mogoºoaia, de lângã
Bucureºti, o construcþie foarte frumoasã, în
stilul arhitectural brâncovenesc. De asemenea,
a subliniat cã Asociaþia de Prietenie China-
România sprijinã manifestãrile organizate de
ICR ºi acþioneazã necontenit pentru

promovarea relaþiilor de cunoaºtere ºi cooperare dintre China
ºi România, dintre poporul chinez ºi poporul român.

Prezent la vernisaj, pictorul Zhang Wenxiang a declarat cã
expoziþia reprezintã o contopire între cultura românã ºi cea
chinezã. Fotografiile reflectând frescele, imaginile din
interiorul bisericii româneºti sunt transpuse pe mãtãsuri,
cãpãtând o formã tradiþionalã specificã picturilor chinezeºti.

De asemenea, pot fi sesizate mai multe similitudini între cultura
româneascã ºi cea chinezeascã. El a încurajat micii ziariºti sã
preia ºtafeta prieteniei tradiþionale chino-române, sã scrie,
pentru a promova cunoaºterea reciprocã ºi prietenia dintre
China ºi þãrile lumii.

Corespondenþã din Beijing

Moºtenirea Brâncovenilor prezentatã la Beijing

Afiºul

Vicepreºedintele Asociaþiei de Prietenie China-România, Luo
Dongquan, a remarcat în cuvântarea sa cã în istoria lor, þãrile
româneºti, Transilvania, Moldova ºi Valahia, au fost þinta

invaziilor imperiului
Otoman, imperiului
Habsburgic ºi Rusiei Þariste.
Poporul român a dus, timp
de sute de ani, lupte curajoase
împotriva invaziei strãine,
pentru apãrarea
independenþei naþionale ºi
reunificarea statalã,
afirmându-se mulþi eroi
naþionali precum ªtefan Cel
Mare sau Mihai Viteazul,
cunoscuþi poporului chinez.
La 1 decembrie 1918 a fost
realizatã Marea Unire a
provinciilor româneºti, anul
acesta urmând sã fie
aniversaþi 100 de ani de la
eveniment.

„Autorul expoziþiei,
prietenul meu Dan Tomozei,
este un ziarist foarte harnic,
competent, talentat. În ultimii
opt ani de când se aflã în

China, a scris ºi editat ºase cãrþi despre China. De asemenea,
prin articolele ºi expoziþiile sale a prezentat prietenilor români
poveºti reale despre China, promovând cunoaºterea reciprocã ºi
relaþiile de prietenie ºi cooperare dintre China ºi România”, a
declarat Luo Dongquan.

Dan Tomozei a povestit participanþilor la vernisaj despre
domnitorul Constantin Brâncoveanu care s-a ridicat la lupta
împotriva invaziei imperiului Otoman, cum Brâncoveanu ºi cei
patru fii au respins condiþiile impuse de Imperiul Otoman de a
renunþa la credinþa ortodoxã românã, din care cauzã au fost
executaþi din ordinul sultanului otoman, cum osemintele lui
Constantin Brâncoveanu au fost aduse ºi înmormântate într-o
bisericã din Bucureºti de soþia sa Maria Brâncoveanu, cum
personalitatea sa, ca erou ºi luptãtor pentru apãrarea independenþei
naþionale ºi a suveranitãþii de stat, este comemoratã permanent,
iar stilul brâncovenesc este continuat pânã azi.

Vizitatorii au ascultat cu emoþie povestea execuþiei lui Matei,
fiul cel mic al domnitorului, care cuprins de groazã în faþa morþii
a cerut tatãlui sãu sã renunþe la credinþa creºtinã, ca sã fie iertat de
pedeapsã. Cu lacrimi în ochi, voievodul Brâncoveanu l-a încurajat
spunând: „Din sângele nostru n-a mai fost nimeni care sã-ºi
piardã credinþa. Dacã este cu putinþã, mai bine sã mori de o
sutã de ori, decât sã-þi renegi credinþa strãmoºeascã, pentru a
mai trãi câþiva ani pe pãmânt. Atunci, Matei a privit cãlãul ºi a
spus: „Vreau sã mor creºtin! Loveºte!”

Dan Tomozei a menþionat cã, în timpul domniei lui Constantin
Brâncoveanu, Þara Româneascã a cunoscut o perioadã de
prosperitate, de dezvoltare economicã ºi stabilitate socialã, fiind
dezvoltate relaþiile diplomatice. Brâncoveanu a fost unul din
reprezentanþii României care a avut curajul sã lupte pentru
independenþã, fiind îndrãgit, venerat ºi omagiat în tradiþiile
populaþiei.

La data de 15 august, românii comemoreazã un mare înaintaº.
Tot în aceastã zi, o prãznuiesc pe Sfânta Maria Mare – Ziua
Adormirii Maicii Domnului, iar pe 16 august, pe Sfinþii Martiri
Brâncoveni – canonizaþi la 20 iunie 1992.

Dupã vernisaj, publicul a fãcut
fotografii, a admirat lucrãrile
reprezentând Mãnãstirea Surpatele.
Lucrarea „Drumul Doamnei” a stârnit
un interes aparte vizitatorilor, dupã ce
Dan Tomozei a povestit cum în lungile
zile de suferinþã, Maria Brâncoveanu
avea sã parcurgã zilnic, pe jos, distanþa
dintre Mãnãstirea Surpatele ºi
Mãnãstirea Dintr-un lemn, un traseu de
trei kilometri. Sub pasul sãu a fost
bãtãtoritã o potecã, cunoscutã pânã astãzi
sub denumirea „Drumul Doamnei”.

Vizitatorii au exprimat mulþumiri ICR
din Beijing, directorului Constantin
Lupeanu ºi d-lui Dan Tomozei pentru
organizarea acestei expoziþii minunate,
contribuind la promovarea cunoaºterii
reciproce dintre cele douã popoare ale
noastre.

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

Vernisajul expoziþiei

Aspecte de la expoziþie
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Ajunsã la al ºaselea numãr, revista „Punct” editeazã un

numãr dublu, fiind unit cu cel de-al ºaptelea numãr. Asta pentru

faptul cã apãrând sãptãmânal, ar fi trebuit sã aparã de Crãciun,

când tipografiile erau închise, aºa cã numãrul dublu apare în 3

ianuarie 1925, având un numãr de opt pagini.

Revista conþine o bogãþie de imagini, ceea

ce conteazã enorm într-o publicaþie de culturã.

Mai mult decât atât, cele mai valoroase

publicaþii avangardiste europene sunt tocmai

cele cu multe imagini, iar „Punct” se numãrã

printre cele din primul eºalon.

Astfel, gãsim producþiile plastice ale Miliþei

Petraºcu ºi anume douã gravuri pe linoleum,

una dintre ele chiar pe prima paginã. Cu douã

linoleumuri, dintre care unul poartã titlul

„Echilibru”, întâlnim iscãlitura lui Victor

Brauner. Tot cu douã linoleumuri este prezent

ºi Marcel Iancu, dintre care unul datat 1915, deci înainte de

plecarea la Zürich, sau poate din primele luni züricheze.

Un desen semneazã ºi actriþa Dida Solomon.

Un eveniment

remarcabil este colabo-

rarea lui Kurt Schwitters,

constructivistul de la

Hanovra, iniþiatorul

miºcãrii „Merz”, totodatã

editorul revistei cu acelaºi

titlu, care semneazã un

text în limba germanã,

alãturi de fotografia unei

machete intitulatã

„Normalbühne” (Scena

normalã).

În textul „Scenei

normale”, Schwitters

dezvoltã idei teoretice.

Marii artiºti avangardiºti

au fost, de regulã,

teoreticieni extrem de

importanþi, adevãraþi

doctrinari ai miºcãrii pe

care o iniþiau. Aºa s-a

întâmplat cu Tzara ºi

miºcarea Dada, Théo van

Doesburg cu „der Stijl”,

Wasili Kandinski cu „Cavalerul Albastru”, sau Walter Gropius cu

miºcarea Bauhaus, ca sã dãm doar câteva strãlucite exemple.

Cuvântul cheie care strãbate articolul este „scena normalã” care

trebuie, la rândul ei, abordatã prin efecte simple: linia dreaptã,

cercul, suprafaþa, cubul sau secþiuni din cub, iar din punct de

vedere cromatic sunt recomandate culorile negru ºi roºu.

Pe prima paginã, Stephan Roll, în stilul sãu carcteristic semneazã

poezia „Stil”, din care redãm: „ªtiu alfabetul cãrnii tale/ netede ca

bancnotele noui/ ºi stele în lacul de eau-de-cologne/ cum ºtiam

pulpa ei deplinã/ ºi poezia din clasa primarã”.

Mai în josul paginii, Ion Vinea ne dezvãluie faptul cã „praful

fin e pentru strâmtat”, iar „Întunericul arde înfundat”, versuri

optimiste sub un titlu întunecat: „Necroman”.

În partea a doua a numãrului dublu, Roll, prin poemul scris în

1922 ºi-a adjudecat o jumãtate din paginã: „Dumnezeu plimbã

indiferent copii prin parcuri/ copii cu genunchi, suflet în inimã

de arcuri/ nici un copil nu-i ateu/ pentru cã fiecare e bun coleg cu

Dumnezeu”.

În aceeaºi paginã, Dida Solomon în „Gânduri de Crãciun”

(„Pensées de Noël”, în original), noteazã: „Je connais de chiens

au/ regard effrayant/ Et des rêves ténébreux/ comme l’abïme”.

Tot în francezã sunt ºi versurile Juliettei Roche sub titlul „Le

Groupe”.

Revista „Punct’, avându-l redactor pe Victor Brauner, aºa cum

se aratã în cartuºul de pe ultima paginã, îºi are sediul în strada

Bãrãþiei 37 ºi care se vinde la preþul de cinci lei, publicã o prozã

scurtã, dar extrem de dinamicã, semnatã de „regele reporterilor”,

omniprezentul Brunea-Fox, scrisã în martie 1921, intitulatã

„Insula cu bivoli”, din care citãm: „Bãrcile aveau formã de crocodil

ºi încãrcate cu crocodili”, sau „Înecatul nu avea niciun copil.

Prinþul dimpotrivã era steril”.

Rãmânând în domeniul versului amintim „Iubiri,/ credinþã/ ºi

prostituþii în braþe/ obosite de/ neant”, scrise de Scarlat Callimachi

pe când se afla la Petrograd, în 1917, sub titlul „Libertate”. Tot el

mai semneazã douã producþii poetice din 1921 ºi 1924: „Vanitate”

ºi „Hamlet”, din care preluãm: „ªi sgomotul fatidic, monoton,/

se strecura’n gândirea trecãtorului/ rãsleþ./ ªi paºii lui sunau pe

piatra roasã/ ºi umbra lui strivea, pe negrul rece.../ Viaþa.”

Un alt avangardist, Mihail Cosma (mai târziu Claude Sernet),

semneazã o bucatã suprarealistã în prozã: „La poupée au sommeil

d’allumettes”. Obiºnuita casetã a publicaþilor strãine ne prezintã:

„MA”, „De Stijl”, „Blok” sau „G” ºi îºi gãseºte locul, ca de

obicei, în ultimul cadran de pe foaia finalã.

De semnalat cronica dramaticã semnatã de redactorul ºef, în

care sunt amintite o serie de actori ai teatrului românesc rãmaºi în

legendã: N. Bãlþãþeanu, N. Soreanu, Ion Manu, distribuiþi în

piesa „Dinu Pãturicã” semnatã de Ion Pillat ºi Adrian Maniu.

Am lãsat în final un studiu in germanã intitulat „Kunst in

Menschen” („Arta din oameni”), semnat de Herwarth Walden,

filosof, pictor, poet, critic ºi mai ales animator al miºcãrii „Der

Sturm” (Furtuna), doctrinar al miºcãrii, iniþiatorul revistei cu

acelaºi nume ºi patron al galeriei de artã omonimã, care a gãzduit

ºi expoziþii dedicate lui Matis Teutsch ºi mai apoi lui M. H.

Maxy, în mai 1923, expoziþia nr. 118, prezent cu cinci lucrãri ºi

în expoziþia colectivã nr. 119.

Câteva idei din articolul lui Walden: „Arta este întruchiparea

vizibilului sau auzibilului, reprezentând revelaþia simþurilor. Opera

de artã devine organism prin conexiunea logicã ºi relaþia

elementelor vizibile sau audibile. Teoria artei este constatarea

experienþelor artistice, fãrã a da posibilitatea creãrii de opere de

artã. Arta este un fenomen primar, ea nu se creeazã din abstracþie,

ea trebuie sã fie creatã din experienþa simþurilor. Arta ca organizare

a impresiilor senzoriale este o necesitate a vieþii. Toatã viaþa este

senzorialã, înþelegerea poate fi obþinutã numai prin vizionare.

Atâta timp cât oamenii nu ajung la revelaþia simþurilor lor (pentru

cã arta este fãcutã), ei nu vor putea niciodatã sã-ºi modeleze viaþa

în mod uman, în ciuda întregului spirit ºi suflet.”

Al optulea numãr debuteazã cu o paginã în care, ca de

obicei, îl gãsim pe Iancu cu o linogravurã ºi Callimachi cu douã

poezii asemenea unor coloane care susþin ilustraþia orizontalã.

„Cerºetorii vagabonzi” se încheie cu: „Pe drum uitat,/ ei merg

cerºind/ iluzia sufletului omenesc”.

Pe Callimachi îl gãsim ºi pe ultima paginã cu o pezie despre

toamnã denumitã „Impresii”, dar ºi cu un portret fãcut unui mare

actor, Ion Iancovescu: „gesturile sale, vocea ºi mimica sa au pe

scenã tot atâta viaþã ca ºi pe stradã, în cafenea, ori acasã”. Apoi,

continuând sã elogieze pe acest ilustru slujbaº al Thaliei, care

purta „o pãlãrie mare, neagrã, de gondolier, pãrând mai curând

un cavaler decât un actor”, continuã prin a spune ca la senectute

marele interpret de dramã ºi comedie, în egalã mãsurã, Nec Puiu

cum îl cunoºteau cu toþii, putea fi admirat în fiecare dupã amiazã

prin vitrina restaurantului Athennée Palace, la aceeaºi masã,

sorbindu-ºi tacticos cafeluþa, solitar ºi meditativ.

În cuprinsul revistei, încadrat de un text al lui Ilarie Voronca

intitulat „Glasuri”, o linogravurã de V. Brauner.

Textul lui Voronca, substanþial, debuteazã cu fraza „Întotdeauna

transformãrile etice au fost paralele transformãrilor sociale ºi,

mai cu osebire celor tehnico-ºtiinþifice”, dupã care continuã:

„Îndrãznelile creatorilor artiºti premerg viitoarele elaborãri

ºtiinþifice”. ªi tot el: „Opera de artã adevãratã va avea mereu

farmecul unei virginitãþi reînnoite”.

Voronca face o pledoarie puternicã pentru sintezã în domeniul

artelor ºi acest element strãbate tot textul articolului. În partea

finalã a articolului afiºeazã o concluzie tranºantã: „În plasticã,

România, prin cele câteva elemente puternice, se aflã pe un plan

perfect european. În poezie aceeaºi siguranþã se anunþã.”

Dacã în precedentul numãr 6-7, gãseam pe cei doi teoreticieni

ai artei moderne, Schwitters ºi Walden, iatã cã în acest numãr îl

aflãm pe un al terilea doctrinar al modernismului artistic, olandezul

Théo van Doesburg (cel care a iniþiat curentul De Stijl, 1916),

care-ºi începe discursul scriind: „Trebuie sã înþelegem cã arta ºi

viaþa nu sunt domenii separate” ºi vorbeºte despre diferitele ramuri

ale activitãþii umane (economie, matematicã, tehnicã, sãnãtate)

care sunt într-o continuã legãturã, între acestea ºi artã existând

însã contraste. Baza unei armonii între aceste domenii este

fundamentatã de complexele contraste, ceea ce genereazã tensiuni

enorme, care dau naºtere la

suprapresiuni reciproce, care la

rându-le se topesc într-un

echilibru ºi o stare

nonconflictualã tensional. Acest

echilibru al tensiunilor formeazã

chintesenþa noii unitãþi

constructive.”

În final, autorul evidenþiazã

succesul grupului „De Stijl” în

sãlile galeriei „L’Effort moderne”

ºi la „ ªcoala de arhitecturã din

Paris”, ca ºi faptul cã grupul este

pe drumul perfecþionãrii problemei construcþiei ccolective.

În numãr semneazã poezii Felix Aderca („Luciditate”), Roll

(„Ecran”) ºi douã producþii poetice mai vechi de Ion Vinea, „Eu”

(1918) ºi „Zero” (1919), dar ºi „Impresii” de Callimachi.

Caseta din colþul

rezervat, gãzduieºte

acum reclama Atelierului

de Artã Constructivistã

(Atenþie Doesburg!) din

strada General Berthelot

104, condusã de Nicolae

Vespremie (lituanianul

care are mari merite în

dezvoltarea miºcãrii

noastre constructiviste)

ºi unde arhitectul Marcel

Iancu ºi pictorul Victor

Brauner predau planuri

ºi execuþii de arhitecturã

de interior, mobilã, piese

decorative. În ºcoala

aceasta se vor crea

obiecte, schiþe, mobile

cu forme ºi execuþie

excepþionalã din punct

de vedere al formei, ceea

ce denotã o linie

modernã, anticipând într-

un fel ceea ce acum se predã ca o disciplinã separatã, designul.

Numãrul 9 al „Punctului” are pe prima paginã pe soþii

Callimachi – un desen de Dida ºi o poezie „Cei mulþi” de Scarlat,

care se încheie prin aceste cuvinte: „ªi singuri ca îndrãgostiþii

zilelor/ trecute –/ se avântau, spre zorile polare,/ uitaþii...”

Pe directorul publicaþiei îl gãsim însã ºi pe ultima paginã cu

partea a doua a piesei cu ºapte personaje „Rebeca”, acþiunea

piesei desfãºurându-se în 1924, în Rusia.

Chiar pe prima paginã întâlnim numele unui poet francez,

jurnalist, scriitor, din zona Bordeaux, nãscut în 1900, Louis

Emié ºi care chiar de la primele versuri se întreabã: „Pentru ce sã

dansezi pe sârmã,/ când trotuarele sunt atât de dulci?”

Ilustraþia, parte extrem de solidã a acestei reviste, este completatã

cu trei linoleumuri, semnate de trei avangardiºti: Hans Mattis

Teutsch, Victor Brauner ºi Marcel Iancu.

Felix Aderca, în „Despãrþirea”, prezent cu versuri cum ar fi:

„Þipãtul trupului ºuerã spre gurã/ gata sã spintece noaptea...”,

alãturã ºi o strofã în stilul geometrizant al „cuvintelor în libertate”.

Încã o producþie din 1922, de data aceasta a lui Roll, „Acord”,

în care „Noaptea împleteºte cerului cravatã/ Simþi întunericul de

clei?”

În studiul sãu intitulat „Arhitecturã”, Ilarie Voronca afirmã”

„Curentele de idei ºi mai ales cele de artã... sunt pentru spectator

asemenea peºtiºorilor cu solzi de argint pe care-i priveºti

confortabil din dosul unei vitrine”. Autorul considerã dadaismul

cel mai penetrant dintre curentele începututlui de secol XX, pentru

faptul de a fi purtat în el „microbul interesului obºtesc”. Câteva

idei din acest articol sintetic: În lupta dintre dadism ºi cubism, nu

cubismul a învins, ci cu totul un alt curent, Constructivismul,

ceea ce reprezintã a patra dimensiune pentru geometria modernã;

constructivismul devine prin el însuºi stilul epocii, expresia

secolului.

Am lãsat în final textul „Emil Gayk” semnat de Hurmuz, al

marelui ºi încã enigmaticului nostru Demetrescu-Buzãu, cunoscut

sub numele sãu Urmuz, descoperit în 1922 de cãtre Arghezi,

care l-a publicat în „Cugetul Românesc” nr. 1. Iatã, la un interval

scurt de timp, cei de la „Punct” îi publicã ºi ei un text. Dealtfel, la

fel de inspiraþi au fost ºi cu autorul de pe contrapaginã, Louis

Emié, pe care literatura francezã l-a recuperat cu mult mai târziu,

prin 1960.

Dar cine are geniul artei ºi al jurnalismului ºtie prea bine ce are

de fãcut. „Punct” este un exemplu grãitor. Scripta manent!

PUNCT!

Avangarda de la „A la Z”

Florin COLONAª

Punct
revistã de literaturã ºi artã

constructivistã (III)
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LA AL II-LEA CONGRES
Generalitãþi

În perioada 29 august – 1

septembrie a.c. s-au desfãºurat la Iaºi

lucrãrile celui de-al doilea Congres

Naþional al Istoricilor Români,

manifestare de amploare a breslei

respective, aflatã sub egida

Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza”

ºi a Academiei Române, precum ºi a

unui resuscitat (sperãm!) Comitet

Naþional al Istoricilor din România.

Cei aproximativ 400 de participanþi

au provenit în principal din centrele

universitare Bucureºti, Cluj-Napoca ºi Iaºi (55%); Chiºinãu

(10%); Sibiu, Arad, Reºiþa ºi Constanþa (15%). Alte 21 de centre

din þarã ºi 10 din strãinãtate au avut reprezentanþi, dar 15 judeþe

s-au ilustrat prin absenþã. De la Giurgiu am venit subsemnatul

(am recidivat dupã ce participasem ºi în 2016, la ediþia inauguralã)

ºi dr. Ion Bãlan, consilier superior la Biroul Judeþean al Arhivelor

Naþionale. Comunicarea colegului, intitulatã „Deportãrile din

Bãrãgan în documentele de arhivã giurgiuvene”, a suscitat interes

în cadrul temei „Arhivele din România între exigenþele

instituþionalizãrii ºi necesitãþile cercetãrii istorice”. În ceea ce mã

priveºte, am optat pentru „Procesul de modernizare a oraºelor în

spaþiul românesc”, temã pentru care am pregãtit lucrarea „Rolul

unor intelectuali originari din  Imperiul Habsburgic în

modernizarea oraºului Giurgiu (1831-1918)”. Rezumatul acestei

comunicãri îl prezint în finalul articolului.

De-a lungul celor patru zile, am asistat la toate cele 15 prelegeri

þinute în plen, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, fiind

impresionat mai întâi de cele ale academicienilor Ioan Aurel Pop,

Victor Spinei ºi Alexandru Zub, apoi de cele ale celor cinci

cercetãtori români de la instituþii franceze: Dan Dana, ªtefan

Lemny, Carol Iancu, Dan Ioan Mureºan, Cristiana Oghinã-Pavie.

O notã specialã pentru prorectorul Gheorghe Iacob, preºedintele

Comitetului de organizare, care ºi-a lansat originala carte „Istoria

între adevãr ºi manipulare”. În cadrul diverselor secþiuni ale

Congresului, am audiat alte 30 de comunicãri, iar nivelul

discuþiilor generate de ele a demonstrat neîndoielnic un progres

al istoriografiei româneºti contemporane, dar ºi destule racile ale

breslei ºi ale societãþii noastre în general.

Impresii din Iaºi
Gazdele ieºene meritã felicitãrile ºi mulþumirile tuturor pentru

modul cum s-au îngrijit de buna desfãºurare a lucrãrilor

Congresului, pentru implicarea unor studenþi ºi pentru

ospitalitatea întregului personal, pentru sprijinul obþinut din partea

Primãriei municipiului, pentru mobilizarea unor sponsori ºi, nu

în ultimul rând, pentru oferta culturalã pe mãsura tradiþiei ºi

patrimoniului local. Participanþii au putut vizita gratuit Muzeul

ºi Turnul de apã ale Universitãþii, Palatul Culturii, Muzeul Unirii

ºi Grãdina Botanicã. În clãdirea renovatã a primei universitãþi

româneºti ei au fost martori la vernisajul expoziþiei „Faþetele

stalinismului în Basarabia” (adusã de la Chiºinãu, curator acad.

Valeriu Pasat) ºi au asistat la mai multe lansãri de cãrþi istorice,

putând vizita ºi standurile unui târg specializat.

Programul atât de dens al Congresului ne-a permis doar într-o

mãsurã redusã sã ne bucurãm de vizionarea frumuseþilor oraºului,

a splendidelor sale monumente, dar nu ne-a împiedicat sã observãm

– pe lângã unele îmbunãtãþiri ale peisajului urban – cã existã

destule ºantiere care bat pasul pe loc ori au fost chiar pãrãsite, iar

viaþa comercialã prezintã un anume recul, vizibil de altfel ºi pe alte

meleaguri.

Iaºii anului 2018 trãiesc mai mult din servicii, din centrul

universitar, din situaþia de reºedinþã administrativã ºi din turism

(din turismul de tranzit al basarabenilor, din turismul religios ºi –

în prea micã mãsurã – din turismul cultural). Producþia industrialã

a devenit insignifiantã, iar nivelul de trai din regiunile înconjurãtoare

se repercuteazã negativ ºi asupra marelui centru urban.

Gânduri de viitor
Actualul rector bucureºtean (ºi fost ministru tehnocrat) Mircea

Dumitru i-a mandatat pe universitarii istorici Bogdan Murgescu

ºi Laurenþiu Vlad sã anunþe cã, în 2020, vine rândul Capitalei sã

gãzduiascã urmãtorul congres. Deºi – aparent – Bucureºtii nu s-

ar cuveni sã se plângã de organizarea unei asemenea manifestãri,

avem motive de îngrijorare. A lãsa tot greul pe umerii Academiei

ºi ai Universitãþii (cea numitã cândva „dr. C.I. Parhon”) nu pare

a fi de bun augur. Dacã în 1980 regimul comunist totalitar ºi-a

permis sã organizeze cu succes Congresul mondial de ºtiinþe

istorice, acum – pentru unul mai modest – nu se întrevãd premise

încurajatoare. Peste doi ani societatea noastrã profund dezbinatã

se va confrunta cu dubla campanie electoralã ºi cu multe alte

situaþii neplãcute (deja previzibile). Aceasta nu înseamnã, desigur,

Emil
Pãunescu

cã totul este compromis, ci presupune o mai atentã ºi mai serioasã

mobilizare a breslei ºi un sprijin mai consistent al societãþii civile.

Fãrã a ne erija în atoatecunoscãtor, îndrãznim sã propunem

modificãri în formula organizatoricã a tematicii, care sã asigure o

mai bunã reprezentativitate, prin atragerea istoricilor din muzee, arhive

ºi biblioteci, din alte domenii de activitate. O resuscitare a societãþilor

ºtiinþifice cu profil istoric ºi un apel la solidarizarea cercetãtorilor din

sfera disciplinelor socio-umane ar fi benefice pentru succesul celui

de-al treilea Congres Naþional al Istoricilor Români.

Rezumatul promis
Oraºul Giurgiu, fost cap de pod otoman pânã la Tratatul de la

Adrianopol, s-a dezvoltat spectaculos dupã retrocedarea lui cãtre

Þara Româneascã. Poziþia sa strategicã (de potenþial port al

Bucureºtiului la Dunãre) i-a conferit diverse prioritãþi în epoca

modernã, cu deosebire în domeniul transporturilor ºi comunicaþiilor.

Acordarea statutului de reºedinþã administrativã a judeþului Vlaºca,

avantajul unor terenuri ieftine ºi vadul comercial au atras o populaþie

cosmopolitã, din rândurile cãreia rolul primordial l-au avut

intelectualii, fãrã a-i neglija pe meseriaºi, negustori ºi alte categorii

sociale, mulþi dintre coloniºti provenind din Imperiul de peste

munþi. Fie cã ajunseserã la Giurgiu în cãutarea unor slujbe ori

afaceri, fie cã s-au stabilit temporar ori definitiv aici, aceºtia ºi-au

pus amprenta asupra urbanizãrii pe coordonate europene a fostei

aºezãri de sorginte balcanic-orientalã. Avem în vedere atât români

(plecaþi cu deosebire din sudul Transilvaniei, dar ºi din Banat,

Bucovina ºi alte regiuni), cât ºi etnici austrieci, germani, unguri,

evrei, italieni, sârbi. Pe lângã ingineri ºi militari, medici ºi farmaciºti,

profesori ºi învãþãtori, putem aminti meseriaºi cu un grad de culturã

mai ridicat (telegrafiºti, ceasornicari, fotografi), dar ºi mecanici,

marinari, pescari, alte profesii.

Începând cu 1837, Compania de navigaþie austriacã pe Dunãre

îºi deschide o agenþie la Giurgiu, mai târziu funcþionând ºi un

consulat. Numãrul rezidenþilor catolici va impune ridicarea unei

biserici în 1885 (care a asigurat unele servicii ºi membrilor

confesiunilor protestante). Primul supus austriac care va avea un

rol decisiv în viitorul destin al oraºului a fost arhitectul Moritz

von Ott, autorul planului de sistematizare din 1832, plan care-ºi

va dovedi viabilitatea vreme de 13 decenii. I-au urmat medicul

Ioan Sibineanu, ofiþerul Christian Tell, farmaciºtii Carl Weber,

Friedrich Klein ºi Martin Binder, telegrafistul Leopold Pittner ºi

– mai presus de toþi – profesorul Nicolae Droc-Barcian (1846-

1920), un adevãrat „Gheorghe Lazãr al Giurgiului”.

Toate aceste personalitãþi, astãzi mai mult ori mai puþin

cunoscute, au jucat un rol important în istoria modernã a

meleagurilor vlãºcene din Câmpia Dunãrii.

Despre generalul Eremia Grigorescu, unul dintre eroii

Primului Rãzboi Mondial, s-au scris ºi se vor mai scrie multe

pagini, aºa cum meritã o personalitate remarcabilã a istoriei

României, afirmatã prin priceperea arãtatã pe câmpul de luptã,

unde s-a confruntat cu marii comandanþi ai armatelor inamice,

aºa cum a fost feldmareºalul Mackensen, supranumit

„spãrgãtorul de fronturi”. Pentru faptele

sale de arme a fost decorat atât de români

(Ordinul „Mihai Viteazul”), cât ºi de strãini

(englezi, francezi, ruºi), recunoscându-i-

se marile merite de comandant.

Mai puþin cunoscutã este legãtura

generalului Eremia Grigorescu cu

localitatea Bolintin Vale, unde s-a stabilit ºi

ºi-a întemeiat o familie fratele sãu,

Constantin Grigorescu, a cãrui fiicã, Elena,

nãscutã aici, se va cãsãtori cu bolintineanul

Nicu T. Dinu ºi vor da naºtere unor copii

strãluciþi: medicul scriitor Romulus Dinu

ºi fraþii sãi, medicii Lia Dinu ºi Mãrgãrit

Dinu. Întâmplarea este descrisã pe larg în

volumul publicat de noi anul acesta

(Romulus Dinu, Paznic la pepeni, O

poveste bolintineanã, Bucureºti, Editura

RawexComs, 2018).

Prin intermediul unui mare iubitor al

României ºi prieten al revistei Sud –

scriitorul francez Jean Yves Conrad –

putem întregi biografia generalului Eremia

Grigorescu, aportând informaþii care

privesc pe unicul fiu al acestuia, conceput

în chiar focul marilor bãtãlii de pe dealurile

Moldovei, unde se afla conacul celei de care se va îndrãgosti. Ba

chiar, spre amãrãciunea femeii, Eremia Grigorescu va ordona

sã-i fie bombardat conacul aflat pe valea Leºunþului, lângã Oituz

ºi Mãrãºeºti, cãci înãuntru se încartiruise comandamentul nemþesc.

Ea se numea Elena Negropontes ºi provenea dintr-o bogatã

familie de bancheri ºi proprietari funciari, posesori a zeci de mii

de hectare în diferite locuri din þarã. Una dintre aceste proprietãþi,

aflatã în posesia fratelui Elenei, George Ulisse Negropontes, un

mare pasionat de cai, rãmas celebru prin hergheliile sale, se afla

în apropiere de Bolintin Vale, la Clejani ºi se numea Zãvestreni-

Ghimpeni.

Domnul Jean Yves Conrad, cãruia îi mulþumim, ne-a

încredinþat o copie a actului de deces al lui Dan Ulisse

Negropontes, fiul generalului Eremia Grigorescu ºi al Elenei.

Cel care va deveni un scriitor apreciat ºi un fotograf remarcabil,

purta numele mamei, deoarece fusese conceput în afara cãsãtoriei.

Nu-ºi va cunoaºte cu adevãrat tatãl, deoarece, dupã cum se ºtie,

generalul Eremia Grigorescu va muri la 21 iulie 1919, pe când

fiul sãu era în vârstã de nici doi ani. (V. G.)

Un document privitor la Dan Ulisse
Negropontes, fiul generalului Eremia Grigorescu

„MAIRIE DE PARIS

Acte de décès – Copie Intégrale

Registre: 338

Numero d’acte: 219

Le Lundi dix-neuf Février mil neuf cent quatre-vingt dix, a

vingt-trois heures et quarante-cinq minutes, est décédé, 120

avenue de la République à Aubervilliers (Seine Saint-Denis),

Dan-Ulysse NEGROPONTES, né le 22 Novembre 1917 à

Barlad (Roumanie), écrivain, domicilié 24 rue des Boulangers

dans le 5ème arrondissement de Paris, fils de Eremias

GRIGORESCU, décédé, et de Hélène NEGROPONTES,

décédé, époux de Ariana-Maria RADOULESCO.

Dressé le 20 Février 1990 à 10 heures 45 minutes, sur la

déclaration de Ariana-Maria NEGROPONTES, âgée de 56 ans,

comptable, domiciliée 24 rue des Boulangers dans le 5ème

arrondissement de Paris, épouse du défunct, qui, lecture faite et

invitée à lire l’acte a signé avec Nous Marie GALIAY, Adjoint au

Maire d’Aubervilliers (Seine Saint-Denis), Officier de l’etat civil

par delegation. Sans mention marginale. Suivent les signatures.

Acte transcrit par Nous, Martine RENTET, fonctionnaire

municipal délégué dans les fonctions d’état civil par le Maire du

5ème arrondissement de Paris. Le 27 mars 1990.

Le Fonctionnaire municipal délégué dans les fonctions d’Etat

civil par le Maire de Paris

Nathalie CATALO

Mairie de Paris dix-neuvième arrondissement

Copie conforme à l’acte original conservé par

la mairie de Paris cinquième arrondissement

délivrée le 22 janvier 2018.”
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Dramaturgia lui CRISTIAN MUNTEANU

Personalitate complexã a culturii

române, regizor, poet, dramaturg,

scenarist, intelectual de elitã,

membru al Uniunii Scriitorilor din

România ºi al UNITER, Cristian

Munteanu (25 august 1936 – 31

ianuarie 2008) a fost/este un artist

desãvârºit  care ne provoacã

permanent la un dialog, la o

meditaþie gravã asupra existenþei,

asupra rolului artistului ºi al culturii în societate ºi în lume.

Regizor de profesie, redactor-ºef al Redacþiei Teatrului Naþional

Radiofonic („unul dintre numele cele mai mari din întreaga istorie

a teatrului radiofonic românesc” – Costin Tuchilã), cu peste o mie

de spectacole cu piese din toate epocile de creaþie, de la antici la

contemporani, Cristian Munteanu este ºi un scriitor adevãrat, care

are o operã, publicatã postum, prin grija, discreþia, devotamentul,

sensibilitatea ºi sacrificiul soþiei sale Elisabeta (Zizi) Munteanu,

care ni-l readuce în actualitate, convinsã cã în aceastã operã existã

ceva peren, care poate interesa dincolo de timp.

Descoperim acum, cu încântare, imaginea unui poet sensibil,

traversat de idee, o creaþie originalã bogatã ºi diversã (poezii,

basme, pagini de jurnal, scenarii radiofonice, piese de teatru,

aforisme, scrisori) în cele douã volume: Dans alb, Editura Semne,

2009, Dialog nocturn, Editura Semne, 2011.

Totodatã, descoperim imaginea unui dramaturg autentic, puþin

cunoscut, deºi unele piese ale sale au vãzut lumina rampei: Veghea

(Corigenþã la dragoste) la Teatrul din Bârlad (1980-1981) sau

din Giurgiu (1981-1982).

Inocentul s-a jucat la Teatrul Naþional din Bucureºti în regia

autorului (1981-1982).

O adevãratã revelaþie mi-au provocat cele douã volume masive

de teatru (11 piese), publicate recent de doamna prof. univ. dr.

Elisabeta Munteanu, Vremea seceriºului, la Editura Semne, 2017.

O imagine globalã a acestor piese ne relevã faptul cã avem de-

a face, cum frumos spune Elisabeta Munteanu, cu „piese-

confesiuni”, „piese dezbatere”, care toate stau sub semnul

cunoscutei maxime Mane, tekel, fares (Socoteºte, Mãsoarã,

Împarte), foarte dragã ºi lui Mateiu I. Caragiale. E o explicaþie a

metaforei „Vremea seceriºului”. Vine odatã vremea sã dai

socotealã, sã aduni, sã desparþi grâul de neghinã, sã culegi numai

ceea ce semeni. Cristian Munteanu face parte din familia spiritualã

a lui Camil Petrecu. Teatrul lui e un teatru de idei, care dezbate

conflicte morale, sociale, psihologice sau individuale, la o înaltã

temperaturã esteticã, din perspectiva omului de culturã, cãruia

nimic nu-i este indiferent. O tematicã bogatã ºi diversã, în care

apar conflicte puternice, personaje complexe, tensiuni, meditaþii

cu caracter general-uman, care depãºesc condiþia limitatã a epocii,

deºi reprezintã, într-un fel, documente ale acesteia. Regizorul cu o

îndelungatã experienþã artisticã are simþul replicii, al dezvoltãrii

acþiunii spre un punct culminant ºi spre un deznodãmânt dramatic,

biografia personajelor reiese din înfruntarea lor în situaþii limitã,

din limbajul ºi comportamentul lor, cu alte cuvinte, din arta

povestirii ºi din faptul de viaþã adevãrat, pe care-l invoca însuºi

dramaturgul. Pe el îl frãmântã lipsa „acelui CEVA” care s-a întâmplat

ºi care declanºeazã acþiunea. Pot sã spun, cu mâna pe inimã ºi în

cunoºtinþã de cauzã, cã Cristian Munteanu este un dramaturg, un

adevãrat dramaturg. El îºi defineºte dramele drept „ipostaze ale

eºecului”. „Piesele mele prezintã biografia unor eºecuri. În Inocentul

eºecul era general ºi biologic. Dragul meu adolescent viza eºecul

în dragoste. Ospãþul lui Trimalchio pe cel al unor trepãduºi mãrunþi.

În Trecutul nostru cel fãrã de prihanã întâlnim eºecul unei credinþe.

În Vremea seceriºului dominã, în egalã mãsurã, eºecul victimei ºi

cel al cãlãului. Veghea, prima mea piesã, prezintã tema

învingãtorului învins prin ratarea vieþii personale”. ªi acþiunea

celorlalte piese stã sub incidenþa unui eºec de naturã socialã,

individualã, moralã, eticã. (Jurnal, aprilie, 1985).

Dar, poate, piesa cea mai reprezentativã a lui Cristian Munteanu

este Faust ºi Mefisto sau Faust XXI. Tema este universalã ºi

bogat reprezentatã în diverse literaturi naþionale. începând cu

cãrþile populare din secolul al XVI-lea, continuând cu secolele

urmãtoare, Renaºterea, iluminismul, romantismul, pânã în epoca

noastrã. De la eroul real, trãitor în perioada dintre 1480 ºi 1549,

pânã la legenda lui Faust nu e o distanþã mare. Pe seama lui

circulã cele mai ciudate caracterizãri. Se pare cã a fost Doctor ºi

Magistru, titluri academice, cã avea cunoºtinþe de astrologie,

medicinã, alchimie, magie, ºtiinþa prezicerii. Unii l-au considerat

ºarlatan. Oricum, personaj controversat, cu douã feþe, care crede

în Dumnezeu, dar se teme de diavol, cu care încheie un pact,

pierzându-ºi sufletul, însetat de cunoaºtere, interesat de

cosmologie, astronomie, magie, medicinã, alchimie, meteorologie

etc. Faust a intrat în legendã ºi continuã sã declanºeze provocãri

creatoare de-a lungul timpului. Despre el au scris, printre alþii,

Christopher Marlowe (1564-1593), Lessing (1729-1781), dar

gloria i-a adus-o Goethe cu celebrul sãu poem dramatic Faust,

publicat în 1808, sintezã a întregii sale creaþii.

Dupã moartea lui Goethe, mitul faustic a cunoscut o rãspândire

fãrã precedent în plan european. în diferite literaturi: germanã,

englezã, spaniolã, polonezã, norvegianã, ungarã, rusã, irlandezã,

românã.

Amintesc câteva nume: Peer Gyunt de Ibsen, Portretul lui

Dorian Gray de Oscar Wilde, Fraþii Karamazov de Dostoievski,

Maestrul ºi Margareta de Mihail Bulgacov, Doktor Faustus de

Thomas Mann, Cocoºul negru de Victor Eftimiu.

Abordarea acestui subiect nu e la îndemâna oricui. Ea presupune

o asimilare culturalã a tot ce s-a scris pânã în prezent ºi, mai ales,

adaosul de noutate, de originalitate. Lui Cristian Munteanu subiectul

acesta i se potriveºte perfect. El are cultura necesarã, curajul ºi

capacitatea de a vehicula idei la cea mai înaltã temperaturã intelectualã,

provocând publicul (ºi, desigur, spectatorii) la o meditaþie gravã

asupra existenþei, fãrã a cãdea într-un livresc rece, teoretic, deºi

piesa se cheamã „eseu dramatic intertextual”, ci conturând expresiv

personaje ºi situaþii vii, credibile, tipologii umane complexe, într-o

desfãºurare dialogalã de înaltã tensiune dramaticã.

Însuºi titlul piesei, Faust ºi Mefisto sau Faust XXI, aduce

ideea de noutate. Mefisto recunoaºte în finalul piesei: „Nimeni

nu poate sã ne despartã. Suntem legaþi în lanþuri nevãzute.

Indestructibile! Eu sunt blestemul tãu ºi tu mi-eºti mântuirea!”.

Nu întâmplãtor, Faust XXI, pentru cã piesa, pãstrând

coordonatele istorice ale mitului faustic, încearcã sã rãspundã

unor întrebãri contemporane, conflictelor de naturã moralã,

psihologicã, eticã, religioasã. Cei doi eroi sunt complementari.

Faust îºi trãieºte existenþa între extreme, antinomic, între

Dumnezeu ºi Diavol, între Bine ºi Rãu. Mefisto, simbol al Rãului,

este ispita, tentaþia greu de refuzat. Oferta lui este tinereþea,

bogãþia, faima, puterea minþii nestãvilitã, iubirea, cu preþul unei

permanente îndoieli, neliniºti, sfâºieri sufleteºti. În Faust-ul lui

Cristian Munteanu descoperim imaginea omului modern, cu

neliniºtile sale, cu întrebãrile sale, cu îndoielile sale. Mefisto

însuºi e un diavol modern, el are mãnuºi, e pus la patru ace, e un

diavol în frac ºi cu joben, dupã cum mãrturiseºte. E un dandy.

Piesa începe brusc, cu o întrebare: „Faust, cât mai ai de gând

sã eziþi?”. ªtim despre ce fel de ezitare este vorba. Faust se simte

ameninþat, dar rãspunde ferm cã „hotãrârea asta trebuie s-o iau

eu. E hotãrârea mea” ºi pânã la sfârºitul piesei suntem þinuþi în

suspans dramatic, pentru cã luarea unei hotãrâri nu este uºoarã.

Faust este însetat de cunoaºtere, el are curiozitatea de a afla, de

a putea spune clipei: „Stai! Eºti atâta de frumoasã!” El aduce un

cald elogiu cãrþii. Pentru el, plãcerea de a citi înseamnã o „curatã

beatitudine la care participã toate simþurile laolaltã”. Rãsfoirea

filelor unei cãrþi înseamnã pentru el „o înfiorare pe care nici

trupul de femeie nu þi-o poate da”. Evident, aceasta este ºi pãrerea

autorului. Elogiul cãrþii într-o epocã a internetului, când se citeºte

tot mai puþin, este o opþiune ºi un avertisment.

Dramaturgul aduce un cald elogiu cãrþii nescrise, cea mai

frumoasã dintre toate („Cântarea care n-a fost spusã/ E mai

frumoasã ca oricare”, spune ªtefan Peticã), în ideea puritãþii

virtuale, dar ºi un elogiu adus cãrþii scrise, chiar dacã „toate

vorbele s-au spus”, dar, totuºi, „povestea e nouã”. Restul, spune

Faust, e „MÂNTUIREA”, salvarea sufletului, alegerea, iar

Dumnezeu, Creatorul, „mi-a dat dreptul sã aleg!”. De abia acum,

cu sufletul împãcat, Faust poate sã i se adreseze clipei cu celebrele

vorbe: „Stai! Eºti atâta de frumoasã!”. În fond, Mefisto ºi Faust

sunt un cuplu celebru. De nedespãrþit.

În finalul piesei, cineva a dat ceasul înapoi ºi iatã-l pe Faust

tânãr, în straie albe, în biblioteca sa, plinã de cãrþi, aducând un

cald elogiu cãrþii. Pentru el, raiul este o imensã bibliotecã. „Arta

este lungã, viaþa scurtã!”. El mãrturiseºte cã ºi-a dorit sã-ntreacã

mãsura omeneascã ºi cã ºi-a ispãºit aceastã vinã ºi avertizeazã cã

la rãscruce Diavolul pândeºte. Reîntorcându-se la menirea sa,

aceea de a-ºi îngriji grãdina (pãmântul), el se adreseazã lui

Dumnezeu, convins cã nu cu diavolul trebuie sã semnãm

înscrisul, ci cu Moartea, cu Eternitatea.

Dramaturgia lui Cristian Munteanu e o minã de aur pentru

directorii noºtri de scenã. Rãmâne doar ca ei s-o descopere ºi s-

o concretizeze în spectacole memorabile, pentru un public larg,

iubitor de artã adevãratã.

Ion Haines,

Unul dintre poeþii importanþi ai generaþiei postbelice

beneficiazã începând din acest an de un studiu cu privire

la scrierile sale. Extinzând o preocupare mai veche ce

trata aceastã temã, Xenia Negrea, lector universitar al

Facultãþii de Jurnalism din Craiova, critic literar ºi extrem

de implicatã în viaþa culturalã a capitalei Olteniei,

publicã recent studiul Florin Mugur ºi poetica

exasperãrii la editura Eikon (Bucureºti, 2018).

Lucrarea, care beneficiazã de suportul criticului Eugen

Negrici, analizeazã în mod original ºi modern opera ºi

etapele creaþiei autorului Spectacolului amânat. Sunt

trei mari perioade pe care Xenia Negrea le identificã în

traseul lui Florin Mugur, pe cât de particulare, pe atât de

reprezentative: „Mirajul vinovat” – perioada de început,

marcatã de contextul istoric proletcultist; „Dureroasa

reconversie” – intervalul median expresionist, cel mai

valoros estetic ºi respectiv zona târzie de „Confesiuni

second-hand”, unde este comentatã proza „traumei”,

eseurile ºi interviurile lui Florin Mugur.

Toate etapele sunt analizate cu instrumentarul unui

expresionism aplicat despre „poetica disperãrii” cãreia

autoarea îi consacrã un eseu captivant ºi à la page

ataºându-l drept addenda cãrþii, demers ce justificã ºi

chiar potenþeazã interpretãrile date existenþei ºi operei

unui artist cu o biografie personalã ºi socialã complexã:

apartenenþa la cultul mozaic, o soþie cu grave probleme

medicale ce îi schimbã viaþa, pe rând aderent, contestatar,

interzis de sistemul politic apoi reintegrat, cu prudenþã,

în lumea culturalã fiind redactor la o prestigioasã editurã

a vremii, unde are o atitudine ce penduleazã între

intransigenþã esteticã ºi pragmatism acomodant pentru

a tipãri cãrþi de valoare incontestabilã.

Un temperament introvertit, ce traverseazã epoci

complicate, chiar contrare ideologic, dar care încearcã

sã-ºi facã simþitã prezenþa, iar vocea sa artisticã sã se

audã. Autoarea pune întreaga manifestare artisticã a lui

Florin Mugur sub semnul interogaþiei menþionatã chiar

de scriitor: „Cum a fost posibil?”, de la nivelul minor al

destinului sãu, dar extrapolând asupra întregii generaþii.

Întrebare retoricã, mai ales cã artistul nu a fost pregãtit

pentru altceva, pentru o alternativã la status quo-ul anilor

de plumb unde el gãsise un mod propriu de a vieþui (se

sinucide la puþin timp dupã schimbãrile din 1989 ºi dupã

moartea soþiei). Iar poetica exasperãrii este vãzutã foarte

bine prin lentila expresionismului, care aºa cum

concluzioneazã autoarea „înseamnã perplexitate,

exacerbare, înseamnã fragment, dar întru recuperarea

omenescului frust în defavoarea mistificãrii ºi

virtualitãþii. Expresionismul nu anuleazã, ci cautã

dincolo de suprafeþe, dincolo de previzibilul livrat de

convenþie, de normã ºi istorie. Expresionismul cautã

esenþa, adicã adevãrul, dar nu a ajuns mai departe decât

sã transforme întrebarea Cine sunt? într-o aserþiune de

exasperare perfectã: cine sunt.”

Cu siguranþã, pentru oricine doreºte apropierea de

opera lui Florin Mugur, cartea Xeniei Negrea constituie

o bornã obligatorie.

ÎN  CÃUTAREA  ESENÞELOR
Alexandru CAZACU
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Dupã cartea Tâlhari sau profeþi din 2003, Alexandru Cazacu

revine, fãcând o pauzã de 14 ani, cu Duminica în Est (Editura

Scrisul Românesc, Craiova, 2017), volum de versuri, sintetizând

cu o impresionantã forþã de sugestie un parcurs existenþial bogat

ºi divers. Conceputã în versuri libere, percutante, poezia de aici

aparþine unui poet experimentat, cult,  eminamente citadin,

dezvoltând inteligent specificitatea unui areal numit când oraº,

metropolã, urbe, când provincie, provincia în Est fiind „un

teritoriu /unde limba englezã nu este oficialã”. Cãlãtoriile poetului,

fie în þarã fie în strãinãtate, în interes de serviciu sau de plãcere,

au lãsat impresii, amintiri în minte, în suflet ºi pe foaia de hârtie.

Lectura cãrþii sale dezvãluie o viaþã trãitã sub tensiune dar ºi sub

farmecul bulversant al noutãþilor, venind în avalanºã,

amestecându-se, creând un tablou veridic ºi captivant al lumii

noastre contemporane, provocând simþurile ºi stimulând

creativitatea întru gãsirea celor mai potrivite formule estetice de

redare ºi comunicare.

Alexandru Cazacu priveºte lumea cu deschidere ºi empatie,

planeazã peste obiecte ºi fapte, procedând la un melanj între

elemente de istorie, geografie, artã, mitologie, glisând între

timpurile prezent, trecut ºi viitor, cu naturaleþe ºi siguranþã de

sine. Elemente din realitatea imediatã trezesc asocieri refriºante,

formulãri frapante prin reflexivitate: „zeii se ascund mereu în

cele mai umile fiinþe”; „Cele mai amare zile sunt acelea când în

toþi ceilalþi cauþi aproapele/ ºi în tine gãseºti mereu strãinul” etc.

În texte sunt inserate denumiri, expresii, nume, citate în limbile

francezã, englezã, italianã, în buna tradiþie a postmodernismului,

cãruia poetul i se revendicã vrând-nevrând. Poezia sa nu rãmâne

la nivelul jocului semantic, ci se valorizeazã prin maniera filozoficã

de a înþelege lumea, sugerând cã dincolo de banalitatea aparentã

a unor lucruri se aflã ceva important, esenþial chiar, ce nu poate fi

explicat, ci doar simþit, intuit. Nu e vorba de mister, ci de o

schimbare a unghiului de percepþie ºi interpretare. E uimitor cum

un om ce trebuie sã facã faþã unei vieþi trepidante,  petrecute prin

hoteluri, aeroporturi, gãri, trenuri etc., îºi mai gãseºte timp, loc ºi

dispoziþie pentru o atât de clarã ºi  profundã stare de cugetare:

„Înþelegeam cum marile izbânzi au în ele/ o imensã lipsã de þel/

iar matematica acelor ore nu poate da socotealã/ decât pasiunii ce

ne strânge trupurile/ ca pe un talisman/ sau ca pe mânerul unei

arme/ în muzica ce nu vindecã ci se lasã vindecatã/ pierzându-se

în zâmbet/ ca o corabie în talazuri.”

Lirica lui Alexandru Cazacu este una emancipatã, dezinhibatã,

susþinutã de  simboluri, mituri, nume ori personaje de anvergurã

universalã, dar mai ales de elanul

dorinþei de cunoaºtere a ceea ce ne

înconjoarã ca produs al umanitãþii.

Imagine, culoare, sunet vin sã

configureze un tablou vibrant a ceea

ce existã în afara noastrã dar ºi în

interiorul nostru. Luând distanþã faþã

de Est, Estul se vede mai bine; îi vezi

lipsurile, chinurile, absurdul existenþial:

„Dupã ce vom pleca fiecare în altã

parte/ o sã rãmânem cu adevãrat aici”.

Estul apare obsesiv ca liant al întregii

cãrþi, asigurându-i unitatea tematicã.

Estul este periferia: „iar la periferie îþi

poþi întâlni/ în carne ºi oase visele ºi

este posibil/ ca ele sã nu te

recunoascã.” Fericirea în Est este

„ºansa de a te îndrãgosti”. Estul

înseamnã ºi acasã, unde poþi gãsi

„echipa de rezervã pentru cucerirea

lumii”. Poezia care dã titlul cãrþii ºi o

închide, „Duminica în Est”, este una

dintre cele mai dramatice: „Duminica

ninsorile vor þine mereu cu risipitorii/

când stãm în cartierele oraºului din

Est/ ca pe un colþ de pe pluta Meduzei/

ºi învãþãm cum victoriile vor fi mereu colective/ iar înfrângerea

individualã/ nemaiºtiind dacã noi ne micºorãm/ ori a crescut amiaza/

când fericirea ºi lipsa ei se întâlnesc/ în aceeaºi parte a inimii...”.

Poetul e fascinat de centrul polisului, aglomerat de oameni ºi

clãdiri, acestea din urmã pãrând „piese de lego”, dar ºi de

suburbiile pitoreºti, fiecare cu doza de originalitate. Expresiile

elevate alterneazã cu un limbaj lejer, chiar stradal. El este descriptiv

dar ºi introspectiv. Frumuseþea unor peisaje de o „tristeþe

luxuriantã” se aflã în apropiere de „singurãtatea flãmândã a

lucrurilor”, unde iubirea suportã

despãrþiri fãrã de care nu s-ar naºte

nostalgia, poezia. Observaþiile sale

vizavi de realitatea cotidianã sunt

uneori enunþate frust, alteori sunt

incizate într-un imaginar fastuos.

Figura de stil cel mai frecvent folositã

ºi cu impact maxim este comparaþia.

Comparaþiile arborescente au o

deosebitã frumuseþe ºi adâncime: „Ca

un pãianjen umbla osteneala peste

chipuri/ iar noi învãþam cã oricâtã

dreptate ar avea/ ceva otrãvitor se

amestecã în inima/ celui care

pedepseºte.” Sau: „Aºa cum pãtrund

mâinile unei femei într-un aluat/ intra

singurãtatea în metropolã.”; „Trece

vara prin acest capãt de lume/ precum

cuþitul prin apa unui râu”; „Ca un

mamifer cu blana nãclãitã de sângele

prãzii/ iese ziua din noapte” etc.

Alexandru Cazacu scrie o poezie

ofertantã, care spune multe, despre care

se pot spune ºi mai multe. El este

reprezentativ pentru generaþia sa,

pentru timpul în care trãim, un timp

bogat în provocãri, deci prielnic

poeziei. Dacã viaþa bate filmul, poezia bate viaþa prin puterea ei

de transfigurare, de vis ºi speranþã, dincolo de aspectele existenþei

noastre concrete, mai mult sau mai puþin eroice.

Viaþa bate filmul, poezia bate viaþa

Dan Floricã

Un poet ajuns la maturitate
Poetul Gabriel Dragnea

scoate anul acesta la editura

adjudeanã Armonii Culturale

cea de-a treia sa carte de poezie

intitulatã insolit, provocator ºi

totodatã poetic: Vinovãþia

ferestrelor.

Pentru cei care încã nu ºtiu,

poetul în cauzã a debutat

editorial la 19 ani cu volumul,

Blestemul îngerilor decãzuþi

(era în anul 1998), al doilea

volum de poezie apãrând dupã

trei ani, în 2001, cu titlul: Aici nu sunt cuvinte.

Pentru a apãrea cea de-a treia sa carte de poezie a trebuit sã

treacã o perioadã destul de lungã. De 17 ani, perioadã în care s-

a ocupat de gazetãrie (i-a apãrut cartea de interviuri în 2013,

intitulatã: 27 dialoguri – construcþii incomplete) dar ºi de poezie.

Acum lucrurile par sã se precipite, poetul anunþând cã are

alte douã cãrþi de poezie asupra cãrora este aplecat cu titlul deja

fixat: altHarul lui Cronos ºi Regizorale.

Cartea lansatã la librãria Eminescu pe 20 octombrie a.c. are

cuprinse în ea poeme într-o relativã ordine cronologicã, pentru

ca cititorul avizat sã poatã desprinde, cu propria sa minte, evoluþia

poeticã în acest interval de timp. ªi, într-adevãr, se poate uºor

observa trecerea de la stilul clasic la cel modern. A fost atras la

început de muzicalitatea, ritmul ºi rima stilului clasic, apoi s-a

lãsat influenþat de exprimarea permisivã, de largheþe deosebitã a

stilului modern. ªi totuºi poetul Gabriel Dragnea a mers mai

departe, combinând cele douã stiluri de scriere poeticã în special

prin intermediul rimei, plãcute ºi interesante fiind cuplurile de

versuri în care rima clasicã din primul se împerecheazã imediat

în versul urmãtor cu primul cuvânt din acesta. Are ºi alte modalitãþi

de împerechere a rimelor interioare ºi exterioare. A douã sau trei

cuvinte.

Cartea este confesivã, combinã veridicitãþi, fiind un manifest

de sinceritate, aºa cum apreciazã în prefaþa cãrþii distinsa poetã

Victoria Milescu. Pe mãsurã ce parcurgi cartea este uºor de

observat melancolia sa, nemulþumirea faþã de prezent, indignarea

poetului, bine temperate dar ºi optimismul sãu, bine strunit, fãrã

de care apariþia cãrþii nu ar fi fost posibilã. Cu aceste ingrediente

afective scriitura emanã forþã, energie ºi consistenþã, pe de o

parte ºi vitalitate, nerv ºi implicare, pe de alta. O spune tot

prefaþatoarea cãrþii.

Nu trebuie uitat cã din interacþiunea dintre melancolie ºi

optimism  rezultã mãrimea creaþiei  poetice. Melancolia

transformatã în depresie ºi dezamãgire, distruge, în timp ce

optimismul mãreºte creaþia prin prelungirea ei cãtre normalitate.

Cartea abordeazã tematici diverse, dar interesantã este ºi

erotica sa, pe care o întâlnim pe tot parcursul ei, atât în stil clasic,

cât ºi modern. Remarc poeziile intitulate: Creaþie (p. 13), Poeme

în cânt de despãrþire (p. 80), Mireasa din mare (p. 100-101 ),

Te plouã cerul meu! (p. 110) etc. Precum se poate observa,

poezia eroticã este prezentã pe tot parcursul cãrþii între paginile

13 ºi 110. Reprezentativã pentru erotica sa mi se pare poezia

intitulatã – Te plouã cerul meu ! – de la pagina 110, din care

redau câteva versuri: Eºti un copil nãscut din dorinþele mele/ ªi

doar cu ele te-ai îmbrãcat mereu!/ Din zborul blând, bãtrân ºi

obosit/ Te-ai ridicat, proptindu-te pe gândul meu cel bun,/ Sã

muºti nebun, cu poftã/ Ca dintr-un mãr vrãjit / Din buzele cerului

adormit de stele,/ Amorþit în braþele zeilor.

Poezia din care se extrage titlul cãrþii, Tãcerea ferestrelor ,

aflãm undeva, dincolo de mijlocul cãrþii, la pagina 68. Cealaltã

poezie care conþine cuvântul – fereastrã – aflatã la pagina 86,

numitã Suntem ferestre vechi, pare o continuare târzie a celei

menþionate anterior.

Poeziile cuprinse între paginile 44 ºi 55 (cele opt coloane)

sunt reflecþii îndelung gândite asupra realitãþii în care trãieºte.

Vinovãþia ferestrelor este o carte de poezie care ne face

cunoscut un Gabriel Dragnea stãpân pe sine ca poet, o carte în

care probeazã maturitatea poeticã. Prin aceastã carte poetul Gabriel

Dragnea se afirmã ca unul din vectorii literari ai generaþiei sale.

Victoria MILESCU

Lansarea cãrþilor semnate de Alexandru Cazacu ºi Gabriel Dragnea
la libraria Mihai Eminescu din Bucureºti, 18 octombrie 2018
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La sãrbãtorile Bolintinului, organizate în fiecare toamnã în
preajma sãrbãtorii Sfântului Dumitru, am participat pentru prima
datã în 1998, deci acum douãzeci de ani. De atunci ºi pânã acum
s-au derulat foarte multe evenimente, unele memorabile – cum ar
fi realizãrile noastre editoriale ºi publicistice – altele triste, dintre
ele amintind pierderea unor apropiaþi sau prieteni dragi, aici
menþionându-i pe Constantin Carbarãu, Bogdan I. Pascu,
Dumitru Dumitricã, Ilie Olaru Delavulpeºti, George Peagu ºi,
de foarte curând, poetul Rodian Drãgoi.

În fiecare an zeci, ba chiar sute de scriitori, cititori, oameni
care au apreciat eforturile ºi iniþiativele în sprijinul menþinerii
valorilor într-un spaþiu viu au fost prezenþi la manifestãrile
dedicate cinstirii memoriei poetului Dimitrie Bolintineanu ºi ale
realizãrilor de peste an ale colectivului de creatori grupaþi în jurul
revistei Sud. ªi în acest an, poeþii, scriitorii, artiºtii plastici, elevii
ºi profesorii ºi-au dat întâlnire la Bolintinul din Vale pentru a
onora memoria celui care a înnobilat zona de sud a þãrii ºi i-a
fãcut mândri pe oamenii locului: poetul Dimitrie Bolintineanu.

În ziua de 27 octombrie 2018 – cu o vreme deosebit de frumoasã,
cu un soare blând, martor liniºtit al acestui moment solemn – biserica

din centrul oraºului se umplea vizibil cu suflete mândre de ceea ce
sunt, de personalitãþile trecutului care îi reprezintã. Dupã slujba
religioasã ºi fotografiile realizate la mormântul poetului cu toþii ne-
am deplasat în sediul Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu pentru a vedea expoziþia dedicatã împlinirii a 130 de
ani de la inaugurarea în localitate a monumentului dedicat marelui
om de culturã care a fost Dimitrie Bolintineanu, creaþie din anul
1888 a sculptorului Carol Storck. Tot aici am putut admira în voie
„Cefalopodul” sculptorului Radu Adrian, creaþie realizatã în 2013 ºi
donatã Asociaþiei din Bolintin Vale ca embrion a unei viitoare colecþii
de artã ce urmeazã a fi pusã în valoare în spaþiile expoziþionale ce vor
fi disponibile odatã cu refacerea ansamblului monument istoric
ªcoala Veche.

Deoarece anul 2018 are o încãrcãturã simbolic-istoricã aparte,
momentele dedicate omagierii lui Bolintineanu s-au împletit cu
celebrarea Centenarului Marii Uniri din 1918. Luãrile de cuvânt
referitoare la aceste importante subiecte au avut loc în interiorul
unei foarte moderne sãli de sport, recent datã în funcþiune în

apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu” din oraº.
Dupã un frumos program artistic realizat de elevi ai ºcolilor

gimnaziale din Bolintin Vale ºi Palanca, coordonaþi de
profesoarele Georgeta Ioniþã, Gianina Mehedinþu ºi ªtefana Radu,
cel care a deschis seria discursurilor pe tema Centenarului ºi a
personalitãþii lui Bolintineanu a fost poetul Nicolae Dan
Fruntelatã: „În primul rând îmi face o bucurie mare de câte ori

ajung la Bolintin pentru cã aici de Sfântul Dumitru începe, de
fapt, anul. Aceastã sãrbãtoare este un fel de ianuarie al Bolintinului
ºi ea începe foarte frumos în acest oraº, unde am trãit, ca ºi
altãdatã, bucuria de a vedea niºte copii de ºcoalã stând în primele
rânduri în bisericã la parastasul unui mare poet, Dimitrie
Bolintineanu. Faptul în sine are o semnificaþie cu totul aparte.
ªtiþi ºi dumneavoastrã cã astãzi copilãria, ºcoala înseamnã ºi
altceva faþã de perioada când eram noi copii. Înseamnã calculator,

ºcoala este astãzi altfel, o minivacanþã, un chiul bine organizat;
nu se poate organiza o ºcoalã altfel, sã o scoþi dintr-ale ei, sã o
scoþi din lucrurile mari pe care trebuie sã le ºtie copiii. ªi, printre
lucrurile astea mari este ºi cinstirea oamenilor de culturã din þarã,
de azi, dintotdeauna, iar aceastã rugãciune adresatã lui
Bolintineanu este un lucru care le va rãmâne undeva în conºtiinþã
ºi va conta foarte mult pentru ei.”

ªi, pentru cã Marea Unire de la 1918 a fost sãrbãtoritã de
revista Sud, referitor la evenimentele istorice ale acestui popor
Nicolae Dan Fruntelatã a declarat urmãtoarele: „dacã lucrurile
astea nu le vom ºti, nu le vom spune copiilor, nu-i vom învãþa
încã din ºcoalã – nu doar ce scrie în manuale, poate cã aceste
manuale nu sunt bune tot timpul; uneori mai ºi mint, ne-au minþit
ºi pe noi ºi generaþia mea ºi alte generaþii. Dar cred cã mint ºi
acum ºi cã, de fapt, este vorba de o altã istorie. Noi trebuie sã
ºtim istoria exact aºa cum a fost ea ºi sã nu ne fie ruºine de ea.
Este istoria noastrã, este adevãrul nostru ºi atâta timp cât îl vom
iubi, vom fi o þarã, vom avea o vârstã, vom avea dreptul sã ne
sãrbãtorim aºa cum o facem anul acesta.”

Apoi, aºa cum s-a convenit încã de la începutul acestei serii de
declaraþii sau mãrturisiri în numele unei istorii puse de unii pe
rafturile uitãrii, microfonul s-a lãsat purtat dintr-o mânã în alta,
ca o ºtafetã a sinceritãþii ºi asumãrii.

FESTIVALUL TOAMNA CULTURALÃ BOLINTINEANÃ 2018
100 de ani de la Marea Unire la mormântul unui mare patriot:

Dimitrie Bolintineanu
– mãrturisiri, impresii ºi interpretãri subiective –

Gabriel DRAGNEA

P.C. Preot Ion ªerban

Profesoarele Georgeta Ioniþã ºi Fãnuþa Radu cu
elevii de la ªcoala Gimnazialã din Bolintin Vale

Nicolae Dan Fruntelatã, ªerban Codrin, Jean
Yves Conrad, Florin Colobaº, Vasile Grigore,
Mihai Valentin Gheorghiu

Participanþi la eveniment

Prof. Gianina Mehedinþu ºi elevii
ªcolii Gimnaziale Palanca

Alexandru Cazacu, ªerban Codrin, Corneliu
Cristescu, Dan Floricã, Niculae Stoica, Nicolae
Ciubuc, Gabriel Dragnea
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Scriitorul Ion C. ªtefan, scurt ºi exact cum o face de cele mai
multe ori, a punctat hotãrât: „Mã gândesc la urmãtorul lucru:
esenþa ºi mersul înainte al acestui popor se face prin culturã ºi
prin învãþãmânt, iar noi, aici suntem o parte dintre scriitori acestei
þãri cu suflete curate, cu simþiri puternic patriotice ºi nu ne lãudãm

ºi nici nu încercãm sã deviem în altã direcþie. Noi, la fel ca
domnul Bolintineanu vom pãstra esenþa de suflet, spiritul naþional,
cinstea, corectitudinea, adicã ceea ce va rãmâne. Vã propun,
dragii mei, sã gândim la urmãtorul lucru: cum putem sã reflectãm
trecutul îndreptându-l spre viitor?”

La fel de direct, pe aleea strâmtã a adevãrului care doare,
deranjeazã, fãrã a îmbrãþiºa formalitãþile prof. Nicolae Scurtu a
mãrturisit public: „Nu se vede nimic memorabil, palpabil. Simplele
manifestãri la nivelul Capitalei nu ajutã la nimic. Unirea, de fapt,
o sãrbãtoresc românii în sufletele lor ºi, mai ales, în anumite
locuri din þarã unde oamenii au o anume educaþie, o anume
instrucþie ºi o anume bunã cuviinþã. Factorii decisivi – mã refer
la factorii politici ºi la cei culturali – au bãtut pasul pe loc întrucât
sunt ºi incompetenþi ºi necunoscãtori ai istoriei naþionale, din
nenorocire. Comisiile care s-au format la nivelul Academiei, la
nivelul Uniunii Scriitorilor, la toate nivelurile au rãmas comisii
ºi doar atât. Ori, lumea doreºte altceva. Unirea a fãcut-o poporul,
care a fost instruit în ºcoalã, în universitãþi ºi apoi în cadrul
armatei. Toþi învãþãtorii de pe cuprinsul acestei þãri, toþi profesorii
ºi autenticii dascãli au insuflat pânã în 1918 – ºi o perioadã, chiar
ºi dupã 1918 – dorinþa aceasta de a-i vedea pe români laolaltã.
Românii nu prea ºtiu sã stea laolaltã, ei se dezbinã în orice situaþie
ºi, mai ales, parcã purtãm un blestem ºi mental ºi moral ºi
instituþional ºi, aºa cum spunea ºi maestrul Nicolae Dan
Fruntelatã, cred cã geografia nu ne-a ajutat niciodatã. Suntem
aºezaþi, aºa cum spunea ºi Nicolae Iorga, în calea tuturor relelor,
între Orient ºi Occident. Manifestarea la care participãm astãzi
demonstreazã cu prisosinþã cã un grup de intelectuali veritabili,
conduºi cu pricepere, cu pasiune ºi cu rarã distincþie de domnul
Vasile Grigorescu ºi de dl ªtefan Crudu, dar ºi de cei care îi
secondeazã izbutesc sã tipãreascã o revistã care s-a impus în
viaþa literarã ºi culturalã a þãrii. Multe oraºe-târguri sau oraºe de
provincie ar dori sã aibã o astfel de emulaþie intelectualã, culturalã
ºi literarã aºa cum este la Bolintin Vale. Ele nu au ºi ºtiþi de ce?
Pentru cã nu existã oameni. Aceia sunt foarte interesaþi ºi dominaþi
de patimi materiale. Aceºti oameni au ideal, dovadã cã fac atâtea
sacrificii pentru a organiza astfel de evenimente. Eu cred cã

Unirea aceasta ne gãseºte complet nepregãtiþi, complet debusolaþi
ºi, mai ales, parcã mai înstrãinaþi unii de alþii. Eu cred cã trebuie
ca fiecare dintre noi sã venim în întâmpinarea acestei sãrbãtori
esenþiale, fundamentale a naþiunii cu fapte, nu cu vorbe.”

Pentru cã gãsesc deosebit de importante declaraþiile celor care
au participat la acest eveniment, la acest maraton al sinceritãþii pe
teme istorice ºi politice sensibile, am considerat cã este necesar
sã rãmânã tipãrite cât mai multe declaraþii ale celor prezenþi,
printre invitaþii de onoare numãrându-se ºi poeta Victoria Milescu:
„Marele rãzboi, cum a fost numit, început de România în 1916 a
fost o mare tragedie pentru întreg poporul, cu niºte jertfe uriaºe.
Când România a declarat cã intrã în rãzboi a fost un entuziasm
extraordinar. La începutul rãzboiului a fost un entuziasm
extraordinar, la fel ca entuziasmul de la 1 Decembrie 1918. De
ce s-au bucurat cã România intrã în rãzboi? Pentru cã însemna
dezrobirea Transilvaniei de asuprirea Austro-Ungariei. Acolo,
românii au avut o viaþã îngrozitoare sub asuprirea austro-ungarilor.
Se bucurau cã România va reveni în graniþele ei, atât cât se poate.
Pentru cã România, aºa cum spunea ºi Nicolae Dan Fruntelatã,

a fost un imperiu, mai bine zis Dacia, aºa cum spunea ºi Nicolae
Densuºianu în Dacia Preistoricã. Aceastã carte este de mare
actualitate. La vremea aceea istoricul nostru a fost ironizat, dar
iatã cã documentele de la Vatican încep sã lumineze istoria noastrã
strãveche spunându-ne cã totuºi, ceea ce existã astãzi în Europa
s-a rãspândit de aici, din fosta Dacie. Limba pe care o vorbim noi
strã-româna este mama celorlalte limbi. De aici au plecat ºi celelalte
popoare. În rãzboi, românii au fost de o vitejie neîntrecutã.
Probabil cã au avut acea genã a dacilor care se credeau nemuritori
ºi se aruncau în suliþele duºmanilor.”

Pentru cã nu putea sã lipseascã din acest tablou declarativ
intervenþia unui bolintinean mereu alãturi cu sufletul de tot ceea
ce înseamnã tradiþie ºi istorie locale, poetul Dan Floricã a
mãrturisit: „În ceea ce priveºte anul acesta al Centenarului, pentru

unii dintre noi se întâmplã sã avem un gust amar. S-au arãtat
public de-a lungul anilor niºte lucruri care deranjeazã. Încã din
tinereþea noastrã ºcolarã am aflat lucruri despre o serie de
evenimente care s-au petrecut atunci, acum peste o sutã de ani ºi
noi, cei din generaþia tânãrã, generaþia pe care o reprezint azi am
avut atunci impresia cã Unirea s-a fãcut într-un fel foarte uºor,
fãrã sacrificii enorme. Cã România a fost un cadou pentru noi.
Nu, Unirea a cerut mari sacrificii, în primul rând umane.”

Din tot acest avizier al mãrturisirilor fãcute cu inima deschisã
nu putea sã lipseascã unul dintre colaboratorii importanþi ai revistei

Sud, dr. Florin Colonaº: „Mã întreb câþi dintre poeþii români,
dintre oamenii de culturã români cunoscuþi sau mai puþin
cunoscuþi, unii încã nedescoperiþi, care au fost acoperiþi de istoria
ultimelor decenii ºi de-abia acum sunt revalorizaþi se bucurã ºi
au acest noroc – nu ºtiu dacã este cel mai bun termen – de a fi
comemoraþi peste veacuri cu evlavie de cãtre admiratori ºi oameni
care apreciazã valorile. Aceºti neastâmpãraþi de la Asociaþia pentru
Culturã ºi Tradiþie Istoricã din Bolintin Vale depun eforturi
formidabile pentru cinstirea memoriei lui Dimitrie Bolintineanu.
Mai mult decât atât ei se zbat ºi zic eu cã realizeazã niºte lucruri
absolut lãudabile întrecând cu mult condiþia acestui oraº, destul
de puþin cunoscut ca participant la arena culturalã, dar dovedind
cã se apropie de anumite jaloane de referinþã tipãrind revista Sud
ºi, aº vrea sã subliniez un lucru excepþional ºi anume  faptul cã
peste puþin timp aceastã Asociaþie intrã în corida marilor edituri
ºi a marilor competiþii care au loc la Târgul Internaþional de Carte
Gaudeamus din Bucureºti.”

Mai sus, în cuprinsul acestui material vã vorbeam despre
sculptorul Radu Adrian, realizator, printre alte capodopere, a
cunoscutului basorelief al Mausoleului de la Mateiaº, închinat
eroilor români din Primul Rãzboi Mondial. Cu prilejul acestei
întâlniri de suflet ºi referitor la tema propusã dezbaterii, artistul
a declarat astfel: „Pentru noi, Marea Unire reprezintã de fapt
unirea oamenilor care vorbesc aceeaºi limbã. Lucrul acesta este
foarte important! Sãrbãtorim o sutã de ani de când suntem
împreunã, dar dorul acesta de a fi împreunã existã de peste douã
mii de ani. Avem un pãmânt care trebuie sã nu uitãm sã îl
semãnãm. Limba, fãrã sã ne dãm seama, este un tezaur intelectual
imens, de spirit, de suflet, nu doar un mijloc de comunicare între
noi. Este bine sã fim atenþi cum privim pãmântul nostru, câtã
importanþã îi dãm din punct de vedere istoric ºi cultural.”

Romaniþa ªtenþel oferind cãrþi ªcolii Gimnaziale
Palanca reprezentatã de prof. Gianina Mehedinþu

Andreea Grigore, Sanda Olteanu, Patricia
Dorobanþu, Mirela Dorobanþu

Liviu Olteanu, Constantin Diþã, Oana Dobrin,
Andreea Grigore, Andreea Dragne, Cristina Niþã,
Patricia Dorobanþu ºi ... grãtarul

Elevi vizitând expoziþia dedicatã împlinirii a 130 de ani
de la inaugurarea Monumentului Dimitrie Bolintineanu

Aspecte de la expoziþie cu lucrarea “Cefalopod”
a sculptorului Radu Adrian

Nicolae Scurtu, ªerban Codrin, Ion C. ªtefan,
Nicolae Dan Fruntelatã, Dan Floricã, Victoria
Milescu, Doina Fruntelatã

Acelaºi spirit îl va exprima ºi doamna Eugenia Enescu, artist
plastic care a donat Asociaþiei Bolintineanu o valoroasã lucrare
în sticlã, îmbogãþind astfel ºi în plan artistic o colecþie care deþine
valoroase documente ºi piese istorice.

La acest eveniment, care este deja de veche tradiþie, a participat
ºi un cetãþean francez nãscut în Nancy, Franþa. Este vorba despre
scriitorul Jean Yves Conrad, un mare iubitor al României ºi
valorilor sale culturale. Prezenþa lui printre bolintineni se
datoreazã prieteniei cu scriitorul Ion Andreiþã, alãturi de care se
plimba în urmã cu peste 20 de ani pe malurile Senei. Acesta a
þinut sã treacã în revistã anumite evenimente istorice româneºti,
dar ºi câteva versuri ale poetei Elena Vãcãrescu, prezente pe un
monument din cel mai mare cimitir al soldaþilor români aflat în
Dieuze ºi înfiinþat de germani în Primul Rãzboi Mondial: „D-al
vostru vis eroic ºtiindu-vã stãpâni,/ Dormiþi vegheaþi de Franþa,
dormiþi soldaþi români”. Acesta ºi-a încheiat intervenþia declarând
cu hotãrâre: „Aº putea sã vorbesc mai mult despre România
pentru care mi-am gãsit ºi o devizã prin care eu spun cã România
nu îmi aparþine, dar eu aparþin României”.

Dupã aceastã neaºteptatã lecþie de patriotism venitã din partea
unui oaspete strãin, dar atât de apropiat de valorile, tradiþiile ºi
cultura româneascã, toþi cei menþionaþi, alãturi de alþi participanþi,
poeþi, scriitori, oameni de culturã ºi membri ai Asociaþiei pentru
Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu, precum Doina
Fruntelatã, ªerban Codrin, Mihai Valentin Gheorghiu, Romaniþa-
Maria ªtenþel, Raluca Tudor, Gheorghe Lazãr, Nicolae Stoica,
ªtefan Crudu, Gianina Mehedinþu, Alexandru Cazacu, Corneliu
ºi Constanþa Cristescu, Corneliu State, Nicolae Ciubuc, Victor
Dobriºan, Sandu Ioniþã, Ciprian Necºuþu, Milica ºi Floricã Dan,

Mihaela ºi Dragoº Haralambie, Alexandra Man, Marian Grigore,
Vasile Constantin, Constantina Chiva, Marioara Dumitricã,
Gabriela Mitrea ºi încã alþii au fost conduºi la o salã de protocol
unde au fost întâmpinaþi de bunele gazde cu sare ºi pâine
frãmântatã în casã.

Aici s-a servit celebrul pâsat cu lapte bolintinean, acompaniat
de alte bunãtãþi ºi licori, pentru care trebuie sã mulþumim celor
care s-au implicat, voluntar ºi cu devotament în prepararea ºi
servirea lor: Fãnuþa Dobrin, prof. Andreea Grigore ºi elevii sãi
(Andreea Dragne, Cristina Niþã, Sebastian Badea, Liviu Olteanu
ºi Constantin Diþã), Mirela ºi Patricia Dorobanþu, Oana Dobrin,
Sanda Olteanu.

Mulþumim celor care s-au apropiat de fenomenul cultural
bolintinean reprezentat de Asociaþia Bolintineanu ºi revista Sud,
sprijinind material acest proiect: Consiliul Local ºi Primãria
Bolintin Vale (primar Daniel Trãistaru), Mihaela ºi Dragoº
Haralambie, Constantina ºi Ionel Chiva, Constantin Cârstea,
Gabriela Mitrea, Marian Grigore.

Mulþumiri speciale le adresãm firmei „Cocoºul roºu” ºi
domnului Liviu Rozs, un mare iubitor de istorie ºi culturã,
susþinãtor generos ºi altruist al manifestãrilor organizate în aceastã
toamnã de Asociaþia Bolintineanu ºi revista Sud.
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MERSUL TÂRGULUI... de Carte
ªtefan CRUDU

Anul acesta, 2018, Târgul
Internaþional de Carte
Gaudeamus ºi-a deschis
porþile pentru a XXV-a ediþie,
având ca temã România
Centenar. Preºedinte de
Onoare al ediþiei a fost
profesorul universitar Ioan
Aurel Pop, Preºedintele
Academiei Române.

Pentru prima datã, Asociaþia
pentru Culturã ºi Tradiþie
Istoricã Bolintineanu, sub sigla
„Revista Sud – ACTIB –
Bolintin Vale” a participat cu
un stand propriu în pavilionul
central ROMEXPO, la nivelul
A-7.70, cel cu numãrul 310.
Decizia Comitetului Director
al Asociaþiei de a participa s-a
datorat faptului cã atât
Asociaþia, cât ºi revista Sud au
ajuns sã aibã o producþie
editorialã consistentã, ca ºi o
notorietate recunoscutã (22 de
ani aniversaþi în octombrie),
atât pe plan regional, dar ºi
naþional, ba chiar ºi
internaþional prin legãturile
realizate în ultimii ani. Având
suportul financiar al Consiliului
Local ºi Primãriei oraºului Bolintin
Vale ºi susþinerea membrilor sãi s-
a trecut la planificarea organizãrii,
stabilirea evenimentelor ºi acþiunilor
de promovare.

Efortul iniþial ºi permanent al
„Grupului Gaudeamus” (Vasile
Grigore, ªtefan Crudu, Ciprian
Necºuþu, Marian Grigore), susþinut
de aproape toþi membrii Asociaþiei
pe parcursul celor ºase zile (una de
amenajare a standului ºi cinci de
expunere efectivã) a fost rãsplãtit,
dupã cum merita, de succesul
repurtat, reflectat în aprecierea
tuturor vizitatorilor.

Prezentãm, cronologic,
desfãºurarea activitãþilor la standul
revistei Sud, unul de mãrime
medie, având o suprafaþã de 18 metri
pãtraþi, generoasã ºi satisfãcãtoare
pentru atingerea scopului propus,
reprezentat de promovarea din
punct de vedere cultural a
Bolintinului din Vale ºi zonei
înconjurãtoare.

Prima zi, marþi, 13 noiembrie 2018, s-a fãcut amenajarea
standului, pavoazarea, etalarea de cãrþi ºi materiale promoþionale.
În spatele acestei zile se aflã o muncã de câteva luni de pregãtiri
minuþioase, proiectare ºi procurarea materialelor necesare pentru

a da viaþã unui concept îndelung gândit pentru un impact maxim.
Ziua a doua, miercuri, 14 noiembrie 2018, a început

devreme, cãci drumul de la Bolintin la ROMEXPO însemna
petrecerea a circa trei ore de calvar prin traficul unei Capitale ce
începe sã semene din ce în ce mai mult cu o autogarã indianã:

aglomeratã, zgomotoasã, ºi indisciplinatã. Am reuºit, cu greu, sã
ajungem cu puþin înainte de ora 10.00, orã la care Târgul de
Carte avea sã fie deschis pentru public, depãºind astfel scurtul
interval orar în care expozanþilor le era permisã intrarea cu
automobilul în incinta complexului. De aici a rezultat o neaºteptatã
încurcãturã la momentul plecãrii, cãci paznicul, a cãrui stare de
ambiguitate nu am ºtiut dacã sã o atribuim lui Morpheu sau lui

Bachus, nu a fost capabil sã ne
indice cum am putea ieºi din
parcarea aproape pustie. Atunci
noi, ultimii trei rãmaºi pe
baricade (Milica Dan, ªtefan
Crudu, Vasile Grigore), a trebuit
sã ne descurcãm, ieºind... pe
unde am intrat, adicã folosindu-
ne de îndelunga experienþã
cãpãtatã în „jungla” autohtonã.

Deºi Târgul se deschisese,
încã mai apãreau expozanþi,
dintre cei cu standuri „subþiri”,
doar cu afiºe ºi cãrþi poºtale (de
exemplu standul vecin, al
Bibliotecii Naþionale a
României). Primii vizitatori, dar
ºi reprezentanþi ai
organizatorilor, trec printre
standuri în pas vioi. Primul care
s-a oprit în faþa standului nostru,
cu atenþie deosebitã, a fost un
cetãþean care s-a recomandat a
fi din Malu Spart ºi care s-a
arãtat a fi încântat de ceea ce
vedea. S-a interesat de oferte ºi
a promis ca va reveni. Sper sã
nu se fi speriat de preþurile
afiºate, pentru cã nu l-am mai
vãzut dupã aceea. Primul

cumpãrãtor (trei cãrþi!) a fost prof. univ. dr. Nicolae Constantin.
Safteaua s-a fãcut!

La ora 14.33 (pentru cei care nu au înþeles, reprezintã anul
primei atestãri documentare a Bolintinului – 1433) s-a organizat
pomenirea eroilor bolintineni din Primul Rãzboi Mondial cu
produse tradiþionale locale (ºi apoi la fel în fiecare zi, la aceeaºi
orã, stârnind interesul ºi apetitul vizitatorilor târgului, ca ºi al...
vecinilor, deveniþi apoi nerãbdãtori abonaþi la aceste delicatese):
pâine de casã, una mare-mare, oferitã cu generozitate de dl Liviu
Rozs de la „Cocoºul roºu”, plãcinte, covrigi, pere Matache, þuicã
de Bolintin ºi vin roºu de pe malul Argeºului.

La ora 15.00 a fost ºi prima lansare: Ion State, Jurnalul roºu,
ediþie de Corneliu State cu o prefaþã de Florin Colonaº, prezentatã
de Vasile Grigore, ªtefan Crudu, Florentin Popescu ºi Corneliu
State, într-o ambianþã amicalã ºi în prezenþa nepoþilor ºi
strãnepoþilor lui „Onicã” State. Pânã la sfârºitul zilei am avut
ocazia sã înregistrãm ºi câþiva cumpãrãtori.

Ziua a treia, joi, 15 noiembrie 2018, a debutat pentru noi cu
o aglomeraþie auto exageratã în Bucureºti (peste douã ore ºi
jumãtate de acasã la Pavilionul ROMEXPO, poarta D). Dupã
ora 11.00 am constatat o creºtere evidentã a fluxului de
cumpãratori.

ªtefan Crudu, Luminiþa Cornea, Vasile Grigore ºi
pâinea tradiþionalã oferitã de firma “Cocoºul Roºu”
(dl. Liviu Rozs)

Gaudeamus, prima zi, înainte de deschidere

Lansare de carte: Alexandru Cazacu, Victoria Milescu, Gabriel Dragnea, Dan Floricã

14.33 – Ora Bolintinului: Marian Grigore ºi pomenirea eroilor bolintineni
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La ora 15.30, conform programului, lansãri de cãrþi: Niculae
Stoica, Comuna Ciorogârla, paºi prin timp..., Vasile Grigorescu,
Mãnãstirea Bunavestire de la Bolintin la 585 de ani, ªtefan
Crudu, Mersul târgului. Hai-hui printre tarabe. Au vorbit despre
ele Victoria Milescu, Nicolae Dan Fruntelatã, Florentin Popescu,
ªerban Codrin, Nicolae Scurtu, Raluca Tudor, Romaniþa ªtenþel.

Ziua a patra, vineri, 16 noiembrie 2018, am avut grijã sã ne

trezim cu o orã mai devreme pentru a scãpa de neplãcerile
traficului bucureºtean. N-am scãpat!

Sunt din ce în ce mai mulþi vizitatori, care cerceteazã atent
oferta standului nostru ºi, evident, cumpãrã. La ora 16.00,
prezentarea cãrþilor de poezie semnate de Alexandru Cazacu
(Duminica în Est), Gabriel Dragnea (Vinovãþia ferestrelor) ºi
Floricã Dan (Adevãrul la hotarul istoriei), pe marginea cãrora
au intervenit Victoria Milescu, Ion Machidon ºi Corneliu
Cristescu.

Întâmplarea zilei: douã fete, în jurul a doisprezece ani fiecare,
dupã o trecere rapidã printre publicaþiile expuse de noi, fãrã sã
stea prea mult pe gânduri îºi cumpãrã
mai multe exemplare, vechi ºi noi,
ale revistei Sud ºi o carte de versuri
a lui Gabriel Dragnea. Normalitate
sau excepþie, asemenea gesturi te fac
sã uiþi de toate greutãþile.

Ziua a cincea, sâmbãtã, 17
noiembrie 2018, minune mare!
Trafic fluent ºi liber prin Bucureºti.
Acelaºi traseu este strãbãtut cu
lejeritate în doar 30 de minute!

Încã de la deschidere, foarte mulþi
vizitatori, de toate vârstele, familii
cu copii, foarte mulþi elevi... Poporul
cititor, acum ºi în viitor...

Deja consacrat ºi apreciat de mulþi
pofticioºi, momentul pomenirii
eroilor bolintineni de la ora 14.33 a
umplut colþul standului. Sã fie primit.

La ora 15.30, lansare de carte: En
garde! Avangarda , de Florin
Colonaº. A prezentat autorul ºi Vasile
Grigore, ªtefan Crudu, Raluca
Tudor, scoþându-se în evidenþã
valoarea curentului avangardist
românesc în ansamblul culturii
europene ºi mondiale.

A urmat lansarea unei altei cãrþi,
proaspãt adusã de la „teasc” de
editoarea Raluca Tudor: 22 de ani
cu revista Sud. Bibliografie 1996-
2018, autor Vasile Grigorescu. Au
vorbit colaboratorii revistei: Victoria

Oana Dobrin, voluntar la standul
SUD-ului

Milescu, Florentin Popescu, Nicolae Scurtu, Neagu Udroiu,
ªerban Codrin, Luminiþa Cornea, care a fãcut ºi o prezentare
cuprinzãtoare a activitãþii scriitorului Romulus Cioflec ºi familiei
sale, precum ºi a Muzeului Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni din
satul Araci, judeþul Covasna.

Pe ansamblu, o atmosferã plãcutã, amicalã. La stand afluenþã
de oameni interesaþi.

Ziua a ºasea, duminicã, 18 noiembrie 2018, am remarcat
un numãr impresionant de vizitatori. Timpul a trecut pe nesimþite.

La ora 15.30 a avut loc lansarea cãrþii Pro patriae victoria.
Eroilor leagãnului Bolintin întregitori de neam, semnatã de Vasile

Grigore, ªtefan Crudu ºi Ciprian Necºuþu, o carte document care
consfinþeºte faptele de eroism ale ostaºilor bolintineni cãzuþi în
Rãzboiul de Întregire. Au fost prezenþi aproape toþi colaboratorii
revistei Sud amintiþi mai înainte, inclusiv Ion Andreiþã, Vasile
Rãvescu, George Theodor Popescu, Iuliana Paloda-Popescu, Jean
Yves Conrad, Crina Decusearã-Bocºan, Cornel ºi Constanþa
Cristescu, dar ºi vecini de stand, precum Vasile Poenaru sau
celebrul cafetier Gheorghe Florescu, ale cãrui delicatese ne-au
delectat olfactiv ºi gustativ în zilele acestea de sãrbãtoare a cãrþii.

Foarte prinºi la standul nostru, ne-am fãcut timp ºi am participat
la câteva lansãri ale prietenilor noºtri: Victoria Milescu (Porþia

Standul revistei SUD

ªtefan Crudu ºi Milica Dan lãudându-ºi “marfa” Gabriel Dragnea, Patricia Dorobanþu ºi Vasile Grigore

Luminiþa Cornea, Alexandru Cazacu, Vasile Grigore, Marian Grigore

de existenþã, Editura eLiteratura, 2018), Nicolae Dan Fruntelatã
(Scurt tratat de istorie contemporanã, Editura Semne, 2018).

Epopeea „Sudistã” a Târgului Internaþional de Carte
Gaudeamus 2018 nu ar fi fost posibilã fãrã eforturile ºi timpul
dedicat de cei care au constituit sufletul acestei participãri, adicã
Constantina Chiva, Oana Dobrin, Mirela Dorobanþu, Patricia
Dorobanþu, Milica Dan, Floricã Dan, Gabriela Dumitru, Alexandru
Cazacu, Gabriel Dragnea, Niculae Stoica, Corneliu State ºi,
desigur, „echipa Gaudeamus”, formatã din neobosiþii ªtefan
Crudu, Marian Grigore, Ciprian Necºuþu ºi Vasile Grigore.

O observaþie de final: „Editura” Sud a prezentat la stand un

numãr de 27 de titluri de carte, la care s-au adãugat mai multe
numere din anul 2018 ale revistei. De reþinut cã exemplarele
revistei Sud au fost vândute pânã la ultimul (80 de bucãþi), ele
dovedindu-se insuficiente, fapt care dovedeºte cã dacã am avea
în þarã o piaþã de carte funcþionalã ne-ar fi tuturor mai uºor.
Foarte mulþi vizitatori au fost interesaþi de microexpoziþia de
reproduceri din arta neoliticã realizatã de Ciprian Necºuþu în
incinta standului, ca ºi de piesele de olãrie ºi din lemn expuse
pentru a ilustra vechile tradiþii bolintinene.

Felicitãri tuturor pentru reuºitã ºi mulþumiri vizitatorilor
standului nostru. Sperãm la o revedere viitoare în 2019.

Echipa Gaudeamus: Marian Grigore, Vasile Grigore, ªtefan Crudu, Ciprian Necºuþu
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Constantin
Bãrbutã,
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Motto: Libertatea adevãratã a

unei naþiuni nu poate fi decât

naþionalã. (Simion Bãrnuþiu)

Conºtiinþa originii ºi

comunitãþii de neam, aspiraþia

spre libertate, independenþã ºi

unitate, au reprezentat coordonate

definitorii ale istoriei milenare a poporului nostru. În evul mediu,

vicisitudini de tot felul i-au obligat pe români, trãitori de veacuri

în vatra carpato-dunãreano-ponticã, sã-ºi desfãºoare viaþa

economico-socialã, cultural religioasã ºi politicã în state separate,

Þara Româneascã, Moldova, Transilvania, pãstrându-se legãturi

trainice ºi variate, pe temeiuri de limbã ºi obiceiuri comune,

credinþe sau nevoia apãrãrii în faþa pericolului extern. Cronicarii

Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino au

consemnat în expresii nemuritoare originea ºi continuitatea

românilor: „toþi de la Rîm se trag”, „... toþi unu sunt... dintr-o

fântânã au izvorât ºi curã”, idei, adevãrate premise politice pentru

formarea conºtiinþei nationale ºi unirea tuturor românilor.

La cumpãna secolelor XVI-XVII, pentru scurt timp, Mihai

Viteazul a reuºit prima aducere sun acelaºi sceptru a celor trei

þãri, iar câteva decenii mai târziu Matei Basarab era considerat un

posibil „prea luminat stãpân ºi voievod al acestor þãri dacice”.

„Duhul naþional” românesc se deºteaptã prin programul social

politic al revoluþiei de la 1821, condusã de Tudor Vladimirescu,

consecinþa imediatã fiind revenirea la domniile pãmântene, iar în

urma unui nou rãzboi ruso-turc, Regulamentul Organic privind

organizarea Principatelor, prevedea necesitatea luãrii în

consideraþie a trecutului, trebuinþelor, limba ºi religia comunã, în

vederea unei „mai îndeaproape a lor unire” (art. 371).

Anul 1848 a fost revoluþionar în Europa, popoarele

revendicând cu arma în mânã, pe baricade, libertate, independenþã

ºi unitate naþionalã împotriva asupririi ºi dominaþiei imperiilor

multinaþionale, habsburgice, þarist ºi otoman. În spaþiul românesc,

revoluþia a avut un caracter unitar, participarea maselor la Blaj,

Bucureºti, Islaz, Cernãuþi a fost impresionantã, s-a revendicat ºi

cântat Hora Unirii, pe care fruntaºii revoluþiei, N. Bãlcescu,

Avram Iancu, Simion Bãrnuþiu, M. Kogãlniceanu, Al. I. Cuza,

V. Alecsandri, Eftimie Murgu, fraþii Golescu º.a. au inclus-o

într-o formã sau alta în programele revoluþiei ca fiind „cheia

bolþii, fãra de care s-ar prãbuºi edificiul naþional” (Dorinþele

Partidei Naþionale din Moldova).

Dupa unirea Moldovei cu Þara Româneascã în ianuarie 1859,

„act energic al întregii naþiuni române” (M. Kogãlniceanu), lupta

românilor din Transilvania însufleþiþi de idealul fãuririi României

„una ºi nedespãrþitã”, va continua prin activitatea asociaþiei

ASTRA ºi se va intensifica dupã înfiinþarea Partidului Naþional

al Românilor în urma Congresului de la Sibiu, 1881.

În mai 1892, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de regim dualist,

P.N.R. a iniþiat o scþiune cu rezonanþã puternicã în conºtiinþa

româneascã ºi în Europa, prezentând împãratului Franz Josef un

Memorandum, redactat de fruntaºii politici precum Iuliu Coroianu,

Ioan Raþiu, Gh. Pop de Bãseºti, Vasile Lucaciu º.a., în care erau

expuse doleanþele românilor, în urma analizei legilor electoralã,

ºcolarã, a naþionalitãþilor, presei etc., vexatorii pentru români.

Politica represivã a guvernului maghiar, cât ºi condiþiile istorice

noi de la începutul secolului XX, vor determina preocupãri ºi

frãmântãri profunde în suflarea româneascã de o parte ºi de alta

a Carpatilor, „solidaritatea cu naþia din care face parte ºi alt stat”

(N. Iorga) fiind vãzute ca soluþie unicã, în Transilvania, dupã

eºuarea tratativelor cu guvernul Tisza.

Primul Rãzboi Mondial a însemnat o perioadã extrem de grea,

cu distrugeri incomensurabile ºi pierderi umane, inclusiv pentru

România, care dupã doi ani de espectativã a intrat în rãzboi de

partea Antantei, ce promitea satisfacerea dezideratului unirii cu

Transilvania.

Eliberarea unor oraºe ca Braºov, Fãgãraº, Miercurea Ciuc,

Orºova, Sibiu, primirea ostaºilor români în primele sãptãmâni

de campanie de cãtre populaþia localã românã, au fost de scurtã

duratã, deoarece, copleºitã de un inamic superior, armata românã

a fost nevoitã sã se retragã, luptând ºi cedând teritorii, inclusiv

Capitala ocupatã de inamic, un adevãrat dezastru militar,

economic, politic, moral.

Reorganizatã ºi renãscutã, aceeaºi armatã românã ºi totuºi alta,

mai bine comandatã, dovedind spirit de sacrificiu ºi eroism

legendar, a reuºit în vara anului 1917 sã salveze fiinþa statului,

obþinând victorii în bãtãlii decisive la Mãrãºti, Mãrãºesþi, Oituz

(Sud, nr. 7-8 ºi 9-10, 2018).

Anul 1918 începea sub auspicii grave ºi complexe, dorinþa de

pace era generalã ºi arzãtoare dupã trei ani ºi jumãtate de rãzboi,

astfel cã programul în 14 puncte pentru restabilirea Pãcii, lansat

de preºedintele american Wilson, a fãcut sã renascã speranþele,

iar lupta de eliberare naþionalã ºi formarea de state independente

sã intre în faza hotãrâtoare.

În toamna anului 1918, criza economicã ºi militarã a Puterilor

Centrale, infrânte pe toate fronturile, se amplificã, obligate fiind

sã accepte, tardiv, planul de pace, evenimentele revoluþionare

desfãºurându-se cu rapiditate, imposibil de stãvilit. Austro-

Ungaria se destramã. Cehii, sârbii, slovacii, croaþii, înfiinþeazã

consilii nationale, o revoluþie are loc la Budapesta, Austria se

proclamã republicã, iar Germania capituleazã.

În acest lanþ de evoluþii ºi frãmântãri excepþionale se înscriu ºi

cele din Transilvania, unde P.N.R. lanseazã la 12 octombrie o

Declaraþie de Principii, document programatic, redactat de Vasile

Goldiº, prin care se exprimã hotãrârea poporului român din

Transilvania, Banat, Criºana ºi Maramureº de a-ºi decide singur

soarta pe temeiul firesc „cã fiecare naþiune poate hotãrî singurã ºi

liberã soarta sa”. Cititã în Parlamentul de la Budapesta, Declaraþia

afirmã, fãrã echivoc, faptul cã la Congresul General de Pace,

postbellum, apãrarea intereselor naþiunii române din Transilvania

se va face numai de factorii „designaþi” de propria Adunare

Naþionalã. La 31 octombrie se constituie Consiliul Naþional

Român Central cu sediul la Arad, format din 12 membri, ºase

reprezentând P.N.R. ºi ºase ai social-democraþiei române, care

cere, ultimativ, guvernului ungar recunoaºterea sa ca autoritate

supremã de conducere ºi predarea puterii în Transilvania.

Într-un apel vibrant „Cãtre popoarele lumii”, CNRC reafirmã

hotãrârea de a înfiinþa pe teritoriul locuit de români „un stat liber ºi

independent al naþiunii române”, urmat, douã zile mai târziu de

convocarea pentru data de 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, oraº-

cetate, simbol în istoria neamului românesc, a Adunãrii Naþionale

„spre a hotãrî, liber ºi pentru veºnicie asupra sorþii noastre.

Presa vremii, Drapelul, Românul, Gazeta poporului, Izbânda,

au relatat zilnic despre pregãtirile pentru marele for naþional,

îndemnându-i pe români sã fie prezenþi în numãr cât mai mare,

astfel cã, în zilele premergãtoare, spre Alba Iulia, inima neamului,

în trenuri, cãruþe sau pe jos, în convoaie, prin ger ºi drum greu,

cu tricolorul în frunte au început sã se îndrepte zeci de mii de

români din Transilvania, Banat, Criºana, Maramureº, spre a

asculta ºi susþine hotãrârea cea mare, prin care soarta lor urma sã

se schimbe pentru veºnicie.

Constituitã din 1228 de delegaþi, 600 aleºi prin vot, câte cinci

în fiecare circumscripþie, restul de 628 desemnaþi de confesiuni,

asociaþii profesionale ºi alte organizaþii, Adunarea Naþionalã de

la Alba Iulia – preºedinte octogenarul George Pop de Bãseºti –

a fost deschisã de ªtefan Cicio Pop.

Proiectul de declaraþie în nouã puncte, dezbãtut cu o zi înainte,

fiind prezentat de Vasile Goldiº ºi aprobat cu entuziasm de o sutã de

mii de participanþi în momentul ascultãrii art. 1 al Rezoluþiei istorice:

„Adunarea Naþionalã a tuturor românilor din Transilvania,

Banat ºi Þara Ungureascã [Criºana ºi Maramureº; n.n.] prin

reprezentanþii lor îndreptãþiþi, adunaþi la Alba Iulia în ziua de 1

Decembrie 1918, decreteazã unirea acelor români ºi a teritoriilor

locuite de dânºii cu România.”

Un guvern provizoriu, numit Consiliul Dirigent, alcãtuit din

15 membri, având ca preºedinte pe Iuliu Maniu, va administra

Transilvania pânã la emiterea de cãtre regele Ferdinand a

Decretului de unire (24 decembrie 1918).

La sfârºitul anului 1918, în urma actelor de voinþã liber

exprimate, Basarabia, Bucovina ºi Transilvania s-au unit cu

România, care devenea astfel statul naþional întregit al tuturor

românilor, realitate istoricã ce va fi consacratã de Tratatele de

Pace postbelice.

Centenarul Marii Uniri
Adunarea Naþionalã de la Alba Iulia

1 Decembrie 1918 – 1 Decembrie 2018

Luminita
Cornea

,

Volumul Generaþia Unirii semnat de

Iurie Colesnic, deºi a apãrut de ceva

timp, se încadreazã perfect în actualitatea

istoricã româneascã. Iurie Colesnic,

scriitor ºi istoric literar de mare preþ din

Basarabia, a realizat ºi publicat lucrãri

importante. În succinta noastrã

prezentare, amintim acum doar opera

Basarabia necunoscutã, în 10 volume,

o adevãratã enciclopedie, complexã ºi

valoroasã, cuprinzând informaþii ºi

documente inedite despre viaþa/

activitatea/opera personalitãþilor din

Basarabia dintr-o îndelungã perioadã,

începând cu anul 1812 pânã în prezent.

Generaþia Unirii, editatã de Museum Cultura la Chiºinãu,

fãrã menþionarea anului, este tot o enciclopedie de proporþii,

format A4, cu 543 de pagini, cu o bogatã ilustraþie, care presupune

o asiduã cercetare în arhive ºi biblioteci. Autorul Iurie Colesnic

ºi-a propus desigur sã ofere o cât mai bunã/corectã cunoaºtere a

perioadei istorice de la 1918 ºi a personalitãþilor ce ºi-au

desfãºurat activitatea în acea vreme, punând astfel în valoare

anul de graþie 1918 ºi importanþa lui în istoria românilor.

Structura cãrþii este deosebit de cuprinzãtoare, cu un sumar ce

cuprinde capitole care prin titlul lor pun pecetea asupra

conþinuturilor: Miracolul Unirii, Accente cronologice,

Basarabia, Bucovina, Transilvania ºi Banatul, Transnistria,

Regatul, Anexa, Bibliografie selectivã, Summary.

„Românilor care au trãit,/ trãiesc/ ºi vor trãi /luminaþi de un

singur ideal” este motto al capitolului Miracolul Unirii, în care

autorul îºi exprimã pãrerea cã „nici cea mai doctã argumentare n-

o sã spulbere senzaþia de miracol” care a condus la crearea

României Mari. Miracolul renaºterii este legat direct de renaºterea

armatei române, care a impus ordine ºi a adus liniºte în toatã

„Generaþia Unirii” – o carte necesarã
Basarabia. Iurie Colesnic reafirmã un adevãr istoric, acela cã

„nimeni nu poate explica de ce Chiºinãul ºi de ce anume Basarabia

a dat tonul nesperatului act de unire.” Continuã cu afirmaþia cã

„Istoria anului 1917-1918 ne-a dat o lecþie unicã ºi irepetabilã.”

Textele volumului au valoare

documentarã totuºi lectura nu este

aridã, ci este atractivã. Curiozitatea

este permanent menþinutã prin

afirmaþiile argumentate ºi de cele

mai multe ori prin ineditul lor. Sã nu

ne amãgim însã considerând lectura

ca aceea a unui roman, pentru cã

este o enciclopedie, deci se consultã

precum un dicþionar. Capitolul

Basarabia este cel mai bogat, fie ºi

numai prin numãrul de pagini, 222

din totalul de 543. Probabil aceasta

dovedeºte aplecarea mai îndelungã

a autorului asupra istoriei ºi

personalitãþilor românilor

basarabeni. În acest capitol sunt

încluse ºi personalitãþi de pe

meleagurile de dincoace de Prut,

spre exemplu transilvãnenii Onisifor

Ghibu ºi Romulus Cioflec ori

bucovineanul Liviu Marian, prezenþi

la Chiºinãu în vâltoarea

evenimentelor din 1917-1918, la

care se mai puteau adãuga

transilvãneanul Axente Banciu ori

bucovinenii George Tofan ºi Ovid

Þopa.  Celelalte capitole cu nume de

provincii româneºti au în vedere

personalitãþi, publicaþii, instituþii.

Volumul beneficiazã de o bogatã anexã (procese-verbale,

decrete regale) ºi o substanþialã bibliografie selectivã. Considerãm

cã ar fi fost necesar ºi un indice de nume pentru facilitarea

cercetãrii.

De menþionat cã fiecare capitol are

câte un motto semnificativ care desigur

a fost pe sufletul autorului în dorinþa de

a fi permanent în comuniune cu sufletul

cititorului – o unire sufleteascã. Motto-

ul întregului volum, fixat lângã pagina

de titlul, este semnat de Pan Halippa,

fiind un fragment din cuvântul rostit la

Congresul Ostaºilor Moldoveni, în data

de 20 octombrie 1917: „Vrãjmaºii

noºtri stau la hotare, vrãjmaºi cât frunzã

ºi iarbã, la spatele nostru ºi înãuntrul

Þãrii noastre, dar cel mai mare duºman

este în mijlocul nostru. Acesta este

NEUNIREA. Fraþii mei! Biruiþi acest

straºnic duºman ºi noi vom birui totul!”

Cât adevãr valabil ºi astãzi!

Cartea Generaþia Unirii este necesar

a fi cunoscutã, studiatã, aprofundatã, mai

ales în aceastã perioadã când omagiem

Centenarul Marii Uniri. Însã noi, în

aceastã perioadã, nu ne gândim la

înfãptuitorii Unirii, la speranþele ºi

idealurile lor. În general, societatea

româneascã actualã este bântuitã de tot

felul de spectacole mai mult sau mai

puþin folclorice care înghit sute/mii de

euro din sufletul românilor. De meditat

asupra istoriei!
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Inclusã în seria manifestãrilor dedicate celebrãrii Centenarului

Marii Uniri din 1918, duminicã, 18 noiembrie 2018, în localitatea

Bolintin Deal a avut loc o manifestare cultural-artisticã intitulatã

„Tribut Eroilor, în Bolintin, la Centenarul Marii Uniri”.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Local ºi Primãria

comunei Bolintin Deal, prin implicarea nemijlocitã a d-lui primar

Emilian Bãnicã, în parteneriat cu Detaºamentul de Pompieri

Bolintin Deal ºi cu ªcoala Gimnazialã „Emanoil Bãleanu”.

Participanþii au avut ocazia sã se bucure de parada pompierilor

ºi de acordurile Fanfarei Centrului Cultural „Ion Vinea” din

Giurgiu. De asemenea, în cadrul evenimentului a avut loc

prezentarea volumului omagial Întru slava sãtenilor ostaºi din

CENTENAR LA BOLINTIN DEAL
Bolintin Deal ºi Mihai Vodã 1916-1918, semnat de Vasile

Grigorescu ºi dedicat eroilor din cele douã sate ale comunei.

Un moment foarte aºteptat de publicul care a fãcut neîncãpãtoare

sala Cãminului Cultural din localitate a fost reprezentat de

spectacolul oferit de îndrãgita interpretã de muzicã popularã Veta

Biriº.

Foarte emoþionant ºi instructiv a fost discursul d-lui primar

Emilian Bãnicã, din care am extras un fragment revelator:

„România toatã trebuie sã ºtie cã sãtenii ostaºi din Bolintin

Deal ºi Mihai Vodã au dat dovadã, atunci, de un înalt spirit de

sacrificiu, aruncându-se fãrã preget în luptã printre gloanþele ºi

obuzele duºmane, pentru apãrarea gliei strãmoºeºti ºi împlinirea

idealului naþional. Astfel, pentru câteva sute dintre ei acelea au

fost ultimele clipe ale vieþii ºi nu s-au mai putut întoarce niciodatã

la familiile lor, nu ºi-au mai vãzut niciodatã Bolintinul iubit.

Stimaþi concetãþeni, trebuie sã fim mândri de jertfa bunicilor ºi

strãbunicilor noºtri, cãci sacrificiul lor a fost rãsplãtit. Românii

ºi-au vãzut împlinit visul de veacuri: Unirea cea Mare.”

În încheiere, remarcãm faptul cã bolintinenii ºtiu sã recunoascã

meritele celor care s-au jertfit pentru þarã ºi, în acest caz particular,

al celor care au contribuit la înfãptuirea Marii Uniri.

Neagu Udroiu

ªcoala Gimnazialã nr. 2

Cartojani, comuna Roata de Jos,

judeþul Giurgiu a gãzduit de

curând o manifestare inclusã în

programul propriu de celebrare a

Marii Uniri, înscrisã sub acolada

„ROMÂNIA CENTENAR”.

Invitaþi de onoare ai elevilor ºi cadrelor didactice din ºcoalã

(director prof. Romica Marin) au fost de aceastã datã poeþii

Valeriu Matei (Chiºinãu), directorul Centrului Cultural Român

din Republica Moldova ºi Vasile

Tãrâþeanu (Cernãuþi), directorul

Centrului de culturã „Eudoxiu

Hurmuzachi” din Republica Ucraina,

amândoi membri de onoare ai Academiei

Române.

S-a pornit de la o constatare: în

prezidiul serbãrii se aflau alãturi

personalitãþi din trei state: România –

prof. Romica Marin; Republica

Moldova – Valeriu Matei; Ucraina –

Vasile Tãrâþeanu. Vorbeau toþi aceeaºi

limbã: limba noastrã cea românã! Drept

care ,cineva din salã a avut ideea de a fi

rostite în deschidere strofe din

nemuritoarele versuri ale lui Mateevici:

„Limba noastrã-i o comoarã,/ Limba

vechilor cazanii,/ Care-o plâng ºi care-o

cântã/ Pe la vatra lor þãranii”... Aºa cum

s-a considerat nimerit de cãtre

organizatori sã fie lãsaþi în faþã fete ºi

bãieþi în fermecãtoare straie populare sã

danseze, sã recite, sã cânte în aplauzele

audienþei emoþionante secvenþe

folclorice.

Nu putea mira pe nimeni prezenþa în

repetoriul atent lucrat, ca într-un rãzboi de þesut împletituri în

ºabac ºi borangic, melodii sfâºietoare precum „Basarabie

frumoasã/ Vrem sã te vedem mireasã/ Sã-þi aducem peþitor,/

Mândrul nostru tricolor.” Ori „Bucovinã plai cu flori/ Unde sunt

ai tãi feciori?”. Nimic mai firesc sã auzi în rostirea ºcolarilor de

la apa Dâmbovnicului versuri de Eminescu, Alecsandri, Grigore

Vieru.

Vorbe de „Bun venit!” au fost considerate potrivite pentru

a-i saluta la noi acasã pe cei doi barzi coborâþi în Câmpia Românã

cât sã-i auzim rostidu-se în faþa altarului strãmoºesc de dragul

nostru, de dragul Patriei-Mamã. Din versurile lui Valeriu Matei

aceste zise cu titlul CÃMAªA LUI GRIGORE VIERU: „La

balconul Poetului razele soarelui pal ºi cernit/ mângâie firul de

viaþã rãmas în cãmaºa de stele,/ ca o pasãre a cerului ea se zbate

ºi fluturã-infinit./ Spune-i,mamã îndureratã lui Dumnezu cã Poetul

a murit,/ Spune-i maicã Maria, lui Dumnezeu/ cã verbul lui n-a

murit !”. ªi dintr-o poezie a lui Vasile Tãrâþeanu: „Cum sã-

mpart, Doamne, Moldova/ ªi prea dulcea Bucovinã,/ Lãsând

crengile de-o parte/ De strãbuna lor tulpinã?/ Cum sã-mpart pe

ªtefan Vodã,/ Ca pe-un lan tivit cu maci,/ Cum e unic precum

munþii/ În strãbunii noºtri daci?

S-a citat din istorie cât a trebuit sã putem înþelege mai bine

Marea Unire, evenimentele memorabile ale acelui neuitat an 1918,

când România Mare putea fi privitã ºi de Lunã ºi de stele ºi arãta

la fel:dodoloaþã...

A trebuit început de la rãzboaiele dintre imperiile þarist,

otoman, habsburgic. S-a cantonat la Pacea de la Kuciuc-Kainargi,

pentru a explica momentul când Moldova lui ªtefan cel Mare a

fost zdrenþuitã cât sã facã porþie din vânat austriecilor dornici sã-

ºi aibã poteca din Transilvania zãvorâtã pânã în Galiþia recent

însuºitã. Aºa a dispãrut din cartea noastrã de geografie nordul

moldovenesc numit de ei Bucovina. A venit anul 1812 cu Hanul

lui Manuc drept loc al însângerãrii repetitive a Moldovei de la

ªtefan cel Mare citire. Basarabia de peste Prut a devenit

proprietate ruseascã. Rãzboiul Crimeii a recuperat sudul prin

retrocedarea la noi a celor trei judeþe: Izmail, Cahul ºi Bolgrad.

Ne vom bucura puþin. Dupã Rãzboiul de independenþã pacea

încheiatã între ruºi ºi turci la San Stefano, unde noi nu mai eram

chemaþi, a fost pusã în cauzã de Bismarck. Documentul final

s-a semnat la Berlin, cele trei judeþe fiind returnate imperiului

þarist.

Anul 1918 punea ordine în toate,gãzduind evenimentele care

au generat România Mare. La sfârºit

de martie, Sfatul Þãrii din Chiºinãu vota

alipirea de þara mamã (chiar aºa suna

un cântec auzit de mine în copilãrie:

„Românie, scumpã Mamã/ Glasul tãu

de mult mã cheamã...”). Vor proceda la

fel autoritãþile de la Cernãuþi la finele

lunii noiembrie. La 1 Decembrie ºtim

ce a fost la Alba Iulia !

Lângã aceste lacrimi de istorie au

rãsunat cristalin, rotund ºi înflãcãrat

poeziile rostite de barzii de la Chiºinãu

ºi Cernãuþi. De regulã, inima vibreazã

profund în astfel de momente. A

noastrã, arareori, îndrãznesc sã spun,

ca acum. Istorisiri precum cele de la

Fântâna Albã (Bucovina) ºi Þiganca

(Basarabia) au provocat lacrimi. Ca ºi

parte din poeziile recitate de cei doi

invitaþi.

Niciodatã toamna n-a fost mai

frumoasã, zicea poetul, dator sã

consemneze o clipã trãitã plenar. La

Cartojani, întru sãrbãtorirea Marii

Uniri, am capturat o asemenea clipã.

Meritul imens este al celor doi visãtori

de frumos din teritorii „vremelnic ocupate”, cum se exprima

chiar unul dintre oaspeþi. Eu adaug pe lista factorilor de succes

trinitatea femininã din cancelaria ºcolii care a pregãtit ca de fiecare

datã aliajul literar artistic: Romica Marin, Luminiþa Antone ,

Mariela Trãncuþã. Un aliaj preþios. Mulþumim!

M-am despãrþit de oaspeþi, elevi, profesori memorând în

gând versurile lui Grigore Vieru: „Dumnezeu prima oarã/ Când

a plâns printre aºtri/ El a plâns plâns peste þarã/ Cu lacrima limbii

noastre...” Le-a recitat în faþa noastrã cel primit la Academie în

locul pãrãsit de poetul plecat în ceruri. De unde ne priveºte,

plângând, cu lacrima limbii noastre...

MAREA UNIRE CELEBRATÃ
LA CARTOJANI
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CENTENAR LA BOLINTIN VALE

(continuare în pag. 31)

Marea Unire din 1918 nu ar fi fost posibilã dacã toate

energiile pozitive ale acestui neam nu s-ar fi putut coagula în

aceastã direcþie. A fost atunci un moment fast al României, care

a avut norocul sã aibã în fruntea sa niºte conducãtori capabili ºi

responsabili. Comunitatea bolintineanã a resimþit ca pe o datorie

de onoare celebrarea, aºa cum se cuvine, a celei mai de seamã

realizãri a neamului românesc, Marea Unire din 1918. Prin

intermediul Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu, am început în urmã cu un an, în toamna lui 2017,

când am organizat „Preludiu la Centenarul Marii Uniri”. Au

urmat alte ºi alte manifestãri, dintre care amintim doar „Toamna

Culturalã Bolintineanã 2018 celebreazã Centenarul” sau

„Centenar Bolintinean la Târgul de Carte Gaudeamus”.

Ele au culminat cu evenimentul desfãºurat în ziua de sâmbãtã,

24 noiembrie 2018 ºi care s-a întins pe durata a mai bine de opt

ore, adunând pentru a celebra Marea Unire din 1918 peste o mie

de participanþi, atât din oraºul Bolintin Vale, cât ºi din împrejurimi.

A fost, cu adevãrat, o mare sãrbãtoare ºi o demonstraþie a felului

în care aceastã comunitate ºtie sã glorifice marile realizãri ale

neamului românesc ºi sã-i pomeneascã pe cei care s-au sacrificat

pentru înfãptuirea lor.

Intenþia organizatorului a fost aceea de a ocoli facilul, banalul,

adicã „somptuozitatea” unui preparat precum fasole cu ciolan

sau cârnaþi, consacratã prin anumite locuri drept simbol al

sãrbãtorii naþionale ce poate þine loc de alte expresii ale bucuriei

ºi recunoºtinþei. Aºadar, nu populismul a constituit punctul de

atracþie al manifestãrii bolintinene, ci cultura, atragerea ºi

rãsplãtirea unor oameni de valoare care pot constitui exemple

demne de urmat pentru societatea româneascã actualã.

Astfel, pentru pomenirea ostaºilor bolintineni care s-au

sacrificat pentru înfãptuirea Marii Uniri, la fiecare din cele trei

Monumente ale Eroilor din oraº (Crivina, Bolintin Vale ºi Malu

Spart) s-au desfãºurat festivitãþi comemorative, care au inclus

depunerea de coroane, slujbe religioase ºi un cuvânt de cinstire

adresat de dl primar Daniel Trãistaru. Un moment special, încãrcat

de emoþie, a fost cel prilejuit de pomenirea numelor acelor eroi

de grupuri de copii, elevi la ºcolile gimnaziale din Bolintin Vale

ºi Malu Spart, pregãtiþi pentru aceastã ocazie de doamnele

directoare Irina Andrei ºi Raluca Geantã.

În aceeaºi categorie de cinstire a eroilor s-a încadrat ºi

dezvelirea unei plãci comemorative dedicate Lt. Cãlin Tãnescu ºi

fiului sãu, pilotul aviator Sile Tãnescu, cel dintâi cãzut în Primul

Rãzboi Mondial, iar cel din urmã în cel de-al Doilea Rãzboi

Mondial, rãspunzând astfel la chemarea patriei aflate în primejdie.

Punctul de vârf al acestei zile de sãrbãtoare avea sã se

desfãºoare în incinta Sãlii de Sport din oraº, ale cãrei tribune s-

au dovedit a fi neîncãpãtoare în faþa fluxului de participanþi.

Dupã un cuvânt de întâmpinare din partea d-lui primar Daniel

Trãistaru, programul a conþinut prezentarea volumului omagial

Pro Patriae Victoria. Eroilor leagãnului Bolintin întregitori de

neam (dedicat eroilor bolintineni din Primul Rãzboi Mondial),

vizionarea unui filmul documentar-istoric despre alþi doi eroi

bolintineni (Cãlin Tãnescu ºi Sile Tãnescu), ca ºi festivitatea de

conferire a titlurilor de Cetãþean de Onoare al oraºului Bolintin

Vale cãtre cinci personalitãþi contemporane, remarcate pentru

contribuþia deosebitã la creºterea prestigiului acestei localitãþi.

Este vorba despre diplomatul ºi publicistul Gheorghe Apostoiu,

prof. univ. dr. Nicolae Constantin, generalul de brigadã (r)

Gheorghe Dragomir, artistul plastic Gheorghe Iacob ºi diplomatul

ºi publicistul Neagu Udroiu. Programul a culminat prin momentul

artistic susþinut de apreciatul interpret Gheorghe Turda.

Pe lângã aceste mari personalitãþi din sfera culturii, au

participat ºi importanþi oameni politici, atât localnici, precum dl

Nicolae Bãdãlãu, recent numit în funcþia de ministru ºi consilierul

judeþean Daniel Lazãr, cât ºi invitaþi din afarã, precum senatorul

Ovidiu Marciu, preºedintele Consiliului Judeþean Giurgiu, dl

Marian Mina, prefectul judeþului Giurgiu, d-na Adriana Puþaru,

ca ºi mai mulþi primari ºi viceprimari ai localitãþilor limitrofe

oraºului Bolintin Vale.

Ajunºi spre finalul acestei relatãri se cuvine sã dãm o

explicaþie unei întâmpãri „inexplicabile”, pentru care suntem datori

celor care ºi-au pus ºi ne-au pus întrebarea: „De ce nu a venit

Principele?” Este de notorietate cã la manifestarea celebrãrii

Centenarului Marii Uniri de la Bolintin Vale a fost invitat ºi

Principele Nicolae al României, din postura de urmaº al Regilor

Întregitori de Þarã, M.S. Regele Ferdinand ºi Regina Maria.

Invitaþia a fost acceptatã, fapt care a onorat comunitatea

bolintineanã, care aºtepta cu un interes deosebit sosirea

Principelui în localitate. Din nefericire, deºi participarea fusese

confirmatã anterior ºi reconfirmatã în chiar ziua manifestãrii, din

cauze neexplicate ºi fãrã vreo declaraþie mãcar, adresatã celor

care fãcuserã invitaþia, respectiv Consiliul Local ºi Primãria

Bolintin Vale prin intermediul Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie

Istoricã Bolintineanu, Principele nu a mai venit. Pe lângã

dezamãgirea resimþitã în faþa unui gest pe care-l putem socoti

neelegant, Asociaþia Bolintineanu considerã necesar sã-ºi cearã

scuze în faþa comunitãþii bolintinene pentru deziluzia provocatã

ºi sã promitã cã pe viitor va fi mult mai precautã când se va baza

pe principiul „noblesse oblige”.

Succesul unei manifestãri de amploare, precum cea despre

care tocmai am relatat, nu ar fi fost posibil fãrã abnegaþia ºi

implicarea unor oameni altruiºti, care s-au pus în mod voluntar

în slujba unui proiect comunitar menit sã contribuie la creºterea

prestigiului oraºului în care locuiesc. Le mulþumim, aºadar, pentru

implicarea în acest proiect doamnelor Irina Andrei, Iuliana

Beldiman, Mihaela Enache, Raluca Geantã, Andreea Grigore, ca

ºi domnilor Florin Barbu, Florin Cãlin, ªtefan Crudu, Alexandru

Sorin Grigore, Marian Grigore, Ionel Manea, Ciprian Necºuþu,

Vasile ªtefan, Nicolae Ciubuc.

Primarul oraºului, bolintineni ºi invitaþii lor omagiind eroii Bolintinului

Elevii ªcolii Gimnaziale din Bolintin Vale, ajutaþi de prof. Irina Andrei,
pregãtind momentul pomenirii eroilor

La Monumentul Eroilor din Bolintin Vale se intoneazã imnul. Sunt prezenþi: Marian
Mina, Nicolae Bãdãlãu, Daniel Trãistaru, Ciprian Necºuþu, Daniel Lazãr, Vasile ªtefan,
preoþii Ion ªerban ºi Daniel Preoteasa

La Momentul Eroilor din Crivina
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(urmare din pagina 30)

Marian Curt, Neagu Udroiu, Ion Ceauºu, ªtefan Crudu,
George Apostoiu, Raluca Geantã

La Monumentul Eroilor din Malu Spart se intoneazã imnul La Malu Spart în cadrul ceremoniei de depunere de coroane

Monumentul Eroilor din Malu Spart sunt prezenþi: Daniel Lazãr, Raluca
Geantã, Leontin Zamfir, Rodica Bãdãlãu, Daniel Trãistaru

Marian Grigore, Mirela Dorobanþu ºi Liviu Rozs la Ferma “Cocoºu Roºu”
celebrând Centenarul

Primarul Daniel Trãistaru la momentul dezvelirii plãcii
memoriale Tãnescu

Micii voluntari: Andrei Bobe, Dinu Grigore, Ema Brânzea, Maia
Dionysatos, Eliza Paraschiv

În ambianþa sãlii de sport
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Pe harta culturalã a României, Ohrid înseamnã ceva.
Nouã, celor legaþi sufleteºte de Bolintinul de ieri, de azi,
dintotdeauna numele respectiv ne spune ceva mai mult
decât altora. ªi,cum sunã sloganul, prietenii ºtiu de ce.
Prietenii versului ºi verbului aºternut pe hârtie de poetul
atât de drag nouã – Dimitrie Bolintineanu ºtiu cã Ianache
Cosmad, tatãl sãu, este venit de acolo, de pe malul
Lacului Ohrid (grecii spun Ohrida), din oraºul nãscut
pentru a scrie istoria Balcanilor din cele mai vechi
timpuri.

A trecut ºi pe aici, întocmai ca ºi pe la noi, cine a
vrut. Grecii simþiserã lumina ºi liniºtea acestui colþ de
lume încã din veacul al treilea înainte de Hristos.
Romanii, dupã ei. În secolul al ºaselea din era noastrã
soseau slavii. Fortãreaþa de colo, de pe vârful dealului
aminteºte de epoca în care se instala aici capitala celui
dintâi Þarat Bulgar. Zidurile-i groase mãsurau 16 metri
în înãlþime, curgeau de jur împrejurul colinei preþ de trei
kilometri, dispuneau de 18 turnuri de apãrare. Într-un an
anume, pe care locurile acestea îl þin minte – 886 d.H. –

SALUTÃRI  DIN  OHRID!
Neagu UDROIU

se stabilesc pe locurile umezite de unul din cele mai
curate lacuri ale Planetei, doi cãlugãri – Clement ºi Naum.
Asta ºi explicã monumentul celor doi – Metodiu ºi Chiril,
creatorii alfabetului cirilic. Nou veniþii le-au fost
discipoli.

În anul 1395 vin turcii. Care vor uita sã mai plece. S-
a întâmplat asta târziu, încoace, în 1912. Pe când Ataturk
îºi fãcea încãlzirea sã intre în arenã. Cu toatã prezenþa
lor pe povârniºurile coborâtoare spre undele limpezi ale
lacului, ortodoxia ºi-a pãstrat locul ºi demnitatea. În
secolul al XV-lea existau în Ohrid 365 de biserici... Câte
una pentru fiecare zi a anului.

Ohrid este un oraº turistic ºi cunosc mulþi români
care în plimbare prin Balcanii de azi convin sã respire
ceva din imaginea de carte poºtalã a peisajului istoric
local. Un prieten, profesorul universitar Cristian
Niculescu, unul din decanii de azi ai Politehnicii
bucureºtene, pornea de curând la drum pe cãrãrile
muntoase ale Balcanilor. Când mi-a zis cã Ohrid întrã în
itinerarul de familie, am tresãrit. Rugãmintea mea de a-

mi aduce la întoarcere câteva imagini surprinse de el l-a
câºtigat. Le aveþi alãturi. Luaþi-le ca o invitaþie când
porniþi la drum. De ce nu aþi ajunge ºi pânã acolo? Doar
ne avem de neamuri!

Cu ani în urmã,invitam pe cel dintâi ambasador al
Macedoniei la Bucureºti sã facem o vizitã la Bolintin. Îl
pusesem la curent cu datele problemei. O vizitã superbã,
care a antrenat primãria, coducerea liceului ºi a ºcolii
gimnaziale. Am acreditat ideea unei excursii la Ohrid a
reprezentanþilor liceului, profesori, elevi. Bolintinenii,
români, consãtenii poetului, acasã la familia aromânã a
lui Bolintineanu. Simbolisticã rezistentã la timp. Pe
moment totul pãrea ca ºi parafat. Evenimentele din zonã,
neintuite atunci, au trecut în uitare proiectul. Nu e timpul
trecut pentru a-l stropi cu apã vie. De ce nu chiar o
tentativã de înfrãþire între administraþiile celor douã
localitãþi?

Statuia Sf. Clement

Emil
Talianu

În cel de-al doilea numãr al

revistei lui Iosif Vulcan,

Familia, din 15/27 iunie 1865,

este prezentat încã din prima

paginã poetul Dimitrie

Bolintineanu:

„Este oare vreun român inteligent care sã nu

cunoascã acest nume? Nu! Laureatul nostru

poetul e bardul naþiunii întregi, numele lui e

cunoscut în palate chiar ºi în case, poeziile sale

se cântã în toate pãrþile locuite de români.

Ce sã zicem despre aceste poezii, despre care

unele sunt traduse ºi în limbile strãine, între altele

ºi în limba englezeascã.

– Ce e frumos, zice d. R. Ionescu, nu se poate

defini. Adevãrata poezie n-a avut ºi nu va avea

niciodatã o definiþie dreaptã. Deschide oricine

poeziile dlui Bolintineanu ºi va vedea apãrându-

i, prin nori diafani, creaþiile cele mai ideale, de

virgini frumoase, de spirite rãpitoare, de

fantasme surâzânde ce ºterg lacrimi...

D-l Bolintineanu acum e în etatea cea mai

frumoasã, literatura românã aºteaptã de la

talentul domniei sale multe opere încântãtoare...”

Pentru a se exemplifica cele menþionate se

publicã, în continuare, o poezie mai puþin

cunoscutã:

Dimitrie Bolintineanu, Fecioara de la Prut

Bogdan întâlneºte în dumbrava latã,

Rãtãcind sub arbori, un bãtrân c-o fatã.

Cel bãtrân pe capu-i poartã pãr d-argint.

Sub trei rãni deschise umblã suferind.

Fata pare-n doru-i ca o sãrbãtoare

Ce strãluce-n umbra grijii trecãtoare.

Valuri dulci de purpur-neacã-ai feþei crini,

Ochii-i de durere ºi de plâns sunt plini.

Pãrul ei cel galben albu-i sân sãrutã

ªi-astfel sãrutându-l, faþa-i împrumutã.

„Doamne! Þara piere... Bine ai venit!”

DIMITRIE  BOLINTINEANU  LA
REVISTA  „FAMILIA”

Zice... Dar sub doru-i cade... a murit.

Fiie-sa-l susþine... Doru-i nu vorbeºte,

În torent de lacrimi nu se rãspândeºte,

Dar cu suflet mare astfel a vorbit:

„Mi-au ucis tãtarii mândrul meu iubit!

Astãzi, iatã, piere chiar al meu pãrinte!

Peste toatã þara seamãnã morminte!

Dar voi nu combateþi, nu sunteþi români!

Aruncaþi mai bine armele din mâini!”

Zice. Dar tãtarii p-acolo-nnorarã.

Domnul va sã fugã prin pãduri de þarã.

Fata smulge arcul unui luptãtor

ªi-n tãtari s-aruncã cu sufletu-n dor.

La aceastã faptã ei se ruºinarã

ªi-nturnând toþi caii, spre tãtari plecarã.

Iar tãtarul fuge. Domnul stã mirat

Nu-nþelege fuga cum s-a întâmplat.

O fecioarã blondã cãtre dânsul apare

ªi-i aruncã capul hanului cel mare.
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Romanita-Maria
Stentel

,
, , George Theodor

Popescu

ªi noi, românii, am avut sfinte simboluri ale neamului: coroana,

drapelul, stema, imnul. Vânturile neprielnice ale istoriei au alungat

Coroana, au schimbat Stema, ºi mai ales, dupã voia conducãtorilor-

comuniºti, au confecþionat „haine noi” IMNULUI Naþional!

Ca semn de respect pentru aceste sacre simboluri, dupã 1990,

am înscris, pe prima filã a sufletului, ca ZILE speciale: ZIUA

DRAPELULUI, ZIUA IMNULUI NAÞIONAL.

Noul IMN, „DEªTEAPTÃ-TE ROMÂNE a venit ca o rugã,  un

îndemn, o îmbãrbãtare pentru românii care mai cred într-un viitor

pentru România, „þara mea de glorii/ þara mea de dor”…

Un român din Ardeal, Andrei Mureºanu, impresionat de dorinþa de libertate ºi unitate a

neamului sãu, acolo, pe Câmpia Libertãþii, la Blaj, în zilele de 3-5 mai, anul 1848, numit

„poetul Revoluþiei transilvane”, a scris un poem mobilizator, numit „Un rãsunet”…un alt

român, Anton Pann, va compune o melodie pentru aceste versuri, devenit Marºul tinerilor

paºoptiºti din Oltenia de-sub-munte, la 29 iulie 1848,  care va fi cântat la Râmnicul Vâlcea, cu

Anton Pann în frunte, cu titlul „Deºteaptã-te române!”, în Parcul Zãvoi, din oraº.

A venit apoi, scriitorul, jurnalistul  vâlcean Ioan Barbu, sã ne dea de veste în Antologia

„Râmnicul Vâlcea – însufleþitorul Imnului naþional”, cã: …rãsunã ºi astãzi în Zãvoiul istoric

bãtãile inimii isteþului Pann, în ritmul strigãtului de luptã „Deºteaptã-te, române, din somnul

cel de moarte/ În care te-adâncirã barbarii de tirani/ Acum ori niciodatã, croieºte-þi altã soartã,/

La care sã se-nchine ºi cruzii tãi duºmani”.

ªi mai spune Ioan Barbu: „Am învãþat la ºcoalã cã perlele veritabile ajung la noi din stridiile

bolnave. Andrei Mureºanu, autorul poeziei „Un rãsunet”, apoi Anton Pann,  cel care a pus-o pe

note muzicale, aveau sufletele dureros de suferinde la vremea aceea din pricina stãrii poporului

dezbinat, târât în sãrãcie ºi în umilinþã de strãini. Din suferinþa lor a rodit„perla” Deºteaptã-te,

române!”devenitã simbolul luptei de libertate, de eliberare ºi unitate, la 1848, imnul fiind

transmis cifrat, în secret, de la o provincie româneascã la alta…

Nu bãnuiau ei atunci cã perla lor va sta la baza viitorului Imn Naþional al României, la

sfârºitul secolului urmãror… tot dupã o REVOLUÞIE!”.

INSCRIPÞIE pe prima
filã a sufletului…

Sâmbãtã, 24 noiembrie 2018, la Muzeul Agatha ºi George Bacovia,

afiliat Muzeului Naþional al Literaturii Române din Bucureºti, a

avut loc ºedinþa cu nr. 634, condusã de directorul editurii ºi

redactorul-ºef al revistei cu acelaºi nume, scriitorul Ion Machidon,

membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Ca de obicei, au fost prezente mai multe arte, literatura îmbinându-

se cu pictura ºi cu muzica.

Mentorul cenaclului a evocat împlinirea a 25 de ani de la înfiinþare, anunþând tipãrirea unor

lucrãri dedicate istoriei trãite, între care un almanah, ºi a amintit de participarea la recentul Târg

internaþional de carte Gaudeamus, cu stand propriu, lansãri de carte ºi de alte evenimente, între

care invitarea sa la o lansare a Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti, din care face parte ºi la standul

revistei de culturã „Sud”, de la Bolintin Vale, cu care colaboreazã de multã vreme.

Dintre autorii prezenþi, au citit, în special versuri, Florin Valeriu Ciobanu (reuºite versuri, în

sfera iubirii ºi filozofice), Iuliana Dinu, Constantin Ghiþã, Veroni Mihãilã, Octavian Cojan (din

placheta „Mi-ai apãrut, stea trecãtoare”), Aurelian Moldoveanu, Ion Sima, Alex Vâlcu (ºi

interpretare muzicalã).

Un moment inedit a fost prezentarea Ralucãi Lorenþ, elevã în clasa a VIII-a la Liceul „Marin

Preda”, cu versuri, remarcatã ºi adusã la cenaclu de d-na Maria Fitcal, de asemenea o scriitoare

cunoscutã a cenaclului, care a citit o povestire-parabolã despre ursul gunoier ºi defriºarea pãdurilor.

Din prezidiu, unde a stat alãturi de conducãtorul cenaclului, d-na Octavia Crãciun, care a

avut o lansare la târgul de carte, a citit din cartea sa de evocãri literare, despre profesorul,

pictorul ºi compozitorul Alexandru Ionescu ºi despre Asociaþia culturalã „Bucuriile muzicii”.

Clipe muzicale frumoase, cu piese clasice ºi prelucrãri de folclor ale lui Vladimir Rotaru, de

la Chiºinãu, a oferit d-l D. Maxim, aplaudat îndelung.

Locul desfãºurãrii manifestãrii a avut o frumoasã expoziþie de tablouri, pictate de Ecaterina

Mihai,care a prezentat grupul Gabriela Cocora, Mariana Steluþa Cocora, Ion Cutoanã, Lidia

Rotaru, Valentin Baban, Mihai Cãtrunã, Daniel Chelaru (a ºi citit), Nelu Constantin, Cici

Cristache, Diana Stroe, Alexandru Marinescu etc.

În întâmpinarea centenarului a fost afiºat programul cultural „ªi eu sunt România”: „Pastel

de tonuri, nobil dar/ Unirii-n ceas de centenar”.

În partea a doua a programului, de la Giurgiu a venit poeta Silvia Lãrgeanu care a citit din

placheta proprie intitulatã „Despre noi”, de unde a ales câteva piese ºi Octavia Crãciun, iar un

intermezzo muzical vocal ºi instrumental, plin de prospeþime, au oferit copiii Mario Serafim ºi

Mihai Lãrgeanu, toþi fiind prezentaþi de cãtre mama poetei, învãþãtoare la ºcoala din Singureni,

judeþul Giurgiu.

În ciuda frigului pãtrunzãtor de sfârºit de noiembrie, cei prezenþi, mulþi neaspirând sã urce la

maximum pe o scarã a recunoaºterii, dar sinceri ºi devotaþi iubitori ai artei ºi lucrând cu

perseverenþã la ºlefuirea cuvintelor, s-au încãlzit la flacãra nestinsã a literaturii, picturii ºi

muzicii. De observat cã revista a fost remarcatã, inclusiv prin vizite la manifestãri ºi participarea

la lansãri de carte, de scriitori ºi publiciºti care beneficiazã de spaþiu în periodice de o mai mare

rãspândire.

Adaug faptul cã revista ºi cenaclul au organizat în fiecare varã concursul de creaþie literarã

„Vara visurilor mele”, prilej de afirmare a condeierilor din toatã þara ºi prilej de a se cunoaºte

între ei. Eu însumi am avut mai multe eleve, din cenaclul liceal pe care l-am coordonat, care au

obþinut premii la acest concurs, dotat cu cãrþi ºi reviste, premierea având loc, de obicei, la Casa

memorialã Tudor Arghezi de la Mãrþiºor.

CENACLUL
„AMURG

SENTIMENTAL”

– Auzi mã… cicã ãsta lu’ Tudor Barbu de
trecu… e scriitor.

– Aº, nu sã poate. De unde pânã când?
– Cum sã nu sã poatã, din moment ce are

rubricã!!! Uite dovada… jurnalu’.
– Fugi d’acilea, doar n-o fi Stelian Popescu

de-avu moºie p’aci? E-te-te… pãi ãla om.
Când trecea cu trãsura, tot ’nemetu’ cu pãlãria-

n mânã!!! Uite-aºa vãlãtuci, ºi-n urmã chiotul jucãului.
– Ce-are a face…
– Pãi are… cã ãsta-i cam rãzleþ.
Într-un târziu, sorbind tacticos dintr-o licoare fierbinte:
– Accept, în fine, da’ tot n-aº crede. Pãi tac’su era vecin cu ãl bãtrân, colea

pã Sârbeasca. Cumsecade ºi de ispravã de altfel. Numa’ c-o pãþi… când se-
mpotrivi ãlora… fu ridicat într-o noapte.

– Pãi ºi el ce are?
– Are, cum sã n’aibã. Admit chiar cum ziseºi, cu rubrica. O fi având, da

cine-l ia-n seamã? Are ºi el pãreri. Toþi avem… da cine-l combate?! Aici e
aici.

– Io’te la el, ce vrei sã spui?
Dupã o câtime de gândire:
– Vreau sã spui cã nu-i popular… sã dea dom’ne ºi el acolo de-o mãslinã,

de-o bere… sã stãm la o dispoziþie pã ºanþ, la o vorbã. N-ai vãzut d’alde
Cristoiu, pã toate posturili… scuipã sãmânþã dã floare, când în stânga –
când în dreapta.

– Ai bã, dã-o-n lampa mãsii dã treabã… Diogene, las-o baltã.
Afectat, cu agilitatea insului cotropit de bãuturã:
– O las… o las, da de-aici trag o concluzie: nu-i nimic dã capu’ lui.

P’ormã sã-mi rãspunzi la o întrebare… pã ºleau: Asta-i meserie? Cât câºtigi
bã?

He… Cu-cu-ri-gu!!!
– Vorba... ca zãluda. Poþi sã-i pui cãpãstru?! Tot slobodã.
– Stai mã... care-i chichirezu’. Fã-mã sã-nþeleg.
– Sã-nþelegi... þine de capacitate. Ai? Glagore zic.
Ãsta lu’ Encicã – oarecum nedumerit. În fine.
– Am, cum sã n-am… cã doar nu-s venit dã pã arie.
– N-am zis io... da, sã presupunem.
– Sã pre su pu nem? Un’ vrei sã mã duci?!
– Un’ sã te duc… Nicãieri. Stai pã loc, ia o masticã dã te-adunã. Taci ºi

ascultã.
– M’da?! Fie.
– Asta de-o vãzuºi... îmbroboditã ºi adusã, ca smerita-n porumb, nu-i Mia

lu’ Caratã?!
– Ba bine cã nu. Tichie are, târlie îi lipseºte.
– De-asta zic.
– Zi.
– Zic, de mã laºi. Altcum îmi ies din stare.
Nepricepând, cam cum devine cu starea ãluia, trase cu nãduf din

“naþionala”, pe jumãtate stinsã, uitatã-n colþul gurii. Curios.
– Era ca malu’, ce mai... muiere zdravãnã, latã-n dos de rãsturna caru’.

Firoscoasã – ce sã spun... ºi arzoaicã, câþi n-a-nºirat?! – c-avea cârlig, mai
toþi îi purtarã zâmbrele; când pã vale – când pã deal, când în crâng – când
pã maidan. Îi nãucise cu chicoteala aia-n scãri, de parcã-o gâdila-ntr-una
careva. Când sã nãpustea ca nãluca – ãla erai, c-avea nesaþ-datã-n grijania
mã-sii. Pe-alde Titirliu nu-l fãcu praºtie, cât era el de spilcuit ºi de galanton
(sic?!)… Pânã-ntr-un timp, cã i se fãcuse bãieþii mari, c-avea vreo trei…    I-
o fi trecut… ori dã ruºine… nu ºtiu. Pãi nu l-a-mpins pã bãrbat’su sã-l
otânceascã –ntr-o noapte… cu vãtraiu’? i-a crãpat þeasta ãluia de-a mierlit-
o scurt.

– Bucluc mare!
– E-te zdrâng… ea n-a avut nicio treabã… iar pã ãla, pã Nae – purtat o

lunã – douã, cel mult, l-a gãsit procuroru’ pã considerent de legitimã apãrare
nevinovat. Sta-n drum, cu flaneaua ruptã-n coate ºi rânjea ca prostu’ „ci-ci-
ci- cine a fost ci-ci-neva, nu–nu-nu mai e cineva”

– I-auzi mãre! Nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i pute. Hai cã mã bagi
la idei. Cum vine asta?!

– Apãi dupã cât deºert îþi încape þie în cap…! Uite cã vine… dã sã-
mbucã… cu vremurile… ºi politica. Ai ºtampilã, ai putere – asta e. Conta
pentru ãia de la securitate s-au de und’ ori fi fost, unu ca amãrâtu’ ãla hãcuit
ºi aruncat în ºanþ?! Pagubã-n ciuperci. Altu’ le era interesu’, sã-i puie sã
semneze, sã-i aibã la mânã, sã-i manevreze. Asta s-a aflat mai încoa’ când cu
Vasile Popescu – învaþãtoru’. Umblã vorba cã n-au fost strãini de l-au ridicat.

– Efectiv… s-au fãcut tovarãºi… de ticãloºii.
– Te limpeziºi? Se prea poate, efectiv… L-au nenorocit – În numele

poporului. Cã la ei, poporu’ era ãºtia doi – cicã cine nu era cu ei, era împotrivã.
A ºi murit sãracu’, acolo, la stuf, în iarna lui ’59. Ai habar ce-a lãsat în urmã?

Vãdit tulburat, grãbit sã-ºi ascundã lacrima de-i scãpase:
– Dã’ mã din luminã… mutã-þi noada... te proþãpiºi ca momâia... nimeritule.
– Maaare istorie! Sã te cruceºti, nu alta.
– Mare, micã – ce-are a face. Mã ºi-ntreb: ce naþie de oameni or’ fi fost ºi

ãºtia?!!
Uite, la întrebarea asta cât sânt io de Diogene, tot nu-i dau de capãt.
ªi rãmase aºa tãcut – captiv în propria-i gândire. Într-un târziu se ridicã, ºi

scârbit împinse paharul în care mai lucea un strop de licoare.
– Ai mã d-acilea, dã-o-n pustie – cã nici asta nu mai e ce-a fost.

Corneliu Vasile

Academia lui
Diogene

– dialog sub o
streaºinã ruptã –

INTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITII,,,,,
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7.10.2018: Pasãrea Phoenix sp. bolintinensis
Când nimeni nu se mai aºtepta (cã deh! veºtile bune circulã

mai încet decât cele rele), iatã cã aflãm cã s-a redeschis
târgul din Bolintin Vale. Cu o oarecare reþinere m-am
dus sã vãd minunea. Deºi abia ieºit din coma indusã
timp de ºase sãptãmâni, mergea, dar nu mai era ca înainte.
Anemic ºi fãrã viaþã. Mai întâi am fãcut
o turã rapidã printre tarabe, încercând
sã-mi fac o idee, ca o pasãre ce planeazã
la mare înãlþime cãutându-ºi prada. Nu
a fost prea greu, pentru cã erau puþini
vânzãtori, dar ºi cumpãrãtori. Consta-
tarea principalã a fost cã târgul (îl voi
numi în continuare aºa) era amputat ºi
pãrea a fi mut. De vinã a fost ºocul celor
ce erau obiºnuiþi cu aglomeraþia
zgomotoasã din zilele de glorie.
Lipseau total carnea ºi produsele din
carne, lactatele, brânzeturile, pãsãrile,
cerealele, micii ºi friptanele de pe
grãtarele altãdatã încinse. Nu mai aveai
nici unde bea aldãmaºul pentru
ipoteticele animale existente doar în
amintire, adicã deliciul matinal al
gurmanzilor mânaþi de ispita tãriilor
reci sau fierte. Mais où est la foire
d’autant? Cã nici de bocit nu ai chef
fãrã ceva cald de dres glasul! Parcã nici
legumele (singure în competiþie azi) nu
erau atrãgãtoare. De aceea, raportul
calitate/preþ era subunitar. Fãrã mare
concurenþã, preþurile au fost mari.

Au lipsit la apel multe personaje cu
care ne obiºnuisem. Din pãcate Ariticã
Cociu (anticaru’, mandataru’,
magdalena, manoplie...) va lipsi pentru
totdeauna (1938-2018) ºi-l regretãm. Nici ciorile care
curãþau zona cu cereale la sfârºitul târgului nu-ºi vor
mai gãsi hranã (ca ºi câinii ce se sãturau cu oase ºi resturi
de la parlagii).

Instantaneul zilei: o cãruþã cu roþi mici, de la munte,
cu un cal frumos de tracþiune era expusã de un spoitor
spre vânzare. Pãcat de cal, pânã-n primãvarã va fi hranã
pentru Grãdina Zoo sau salam calitatea I-a, nefiind în
cartier condiþii de adãpost ºi rezerve de furaje
corespunzãtoare. ªi nici milã pentru animale.

Aºadar, dezamãgire! Sper însã într-o revenire
miraculoasã, ca pasãrea din titlu.

14.10.2018: Târg amputat
Deºi rãcoare dimineaþa (cam spre brumã), lumea a

umplut târgul pe dinãuntru, dar ºi pe afarã cu maºini
parcate una lângã alta, aºa cã greu mi-am gãsit un loc.
Am aflat cã azi m-am dus nu la târg, ci la „piaþa
agroalimentarã” Bolintin Vale, o nouã titulaturã
administrativã. Adaptare în contextul menþinerii alertei
de pestã porcinã. Deºi restricþiile s-au menþinut (fãrã
carne, lapte, brânzeturi, mici ºi fleici, plus cereale ºi
pãsãri), am constatat aglomeraþie ºi chiar cozi la legume
ºi zarzavaturi. Se cumpãra cu sacul ºi plasa (burlãnitã),
mai ieftinã, dar riscantã, þinând de metehnele necinstite
ale unora. Oamenii au nevoie sã-ºi umple cãmara pentru
iarnã cu produse mai proaspete, mai ieftine ºi mai
(presupuse) ecologice. Gogoºari (5 lei/kg, spre sfârºit 4
lei/kg), ardei capia (3 lei/kg), castraveþi de murat (4 lei/
kg), cartofi 1,2 lei/kg (chiar ºi 0,5 lei/kg mai mici), roºii
frumoase 5 lei/kg, varzã 1-1,5 lei/kg (cea micã pentru
salatã 0,5 lei/kg). Multe flori frumoase în ghiveci
(crizanteme) cu 5 sau 10 lei/buc, direct de la producãtor
(preþ la jumãtate faþã de florãrii). E bine când oamenii

cumpãrã ºi flori (sunt mulþi nãscuþi în luna octombrie,
concepuþi în sãrbãtorile Anului Nou - pãrerea mea). ªi
uite-aºa, lumea e mulþumitã. Autoritãþile patruleazã ºi
vegheazã. Furaje ºi fiare, butoaie pentru vin sau þuicã
(se vând pentru cã a fost producþie mare de struguri).
Pere galbene ºi multe mere de toate soiurile româneºti la
1-2,5 lei/kg (supraproducþie). Planeazã încã spectrul
mistreþului cu colþi de argint.

21.10.2018: Vine Sfântu’, vine ploaia, frigul

ºi vântul!
Într-o statisticã a memoriei, ziua de Sf. Dumitru

coincide de foarte multe ori cu o schimbare bruscã ºi
imprevizibilã a vremii, ca o avanpremierã a frigului ºi
umezelii ireversibile a ultimei pãrþi a toamnei. Grãdinarii,
care se roagã pentru ploaie primãvara ºi vara, sunt acum
afectaþi pentru cã, dacã-i vremea rea, nu-ºi pot valorifica
producþia obþinutã ºi strânsã cu multã trudã. Ca în fiecare
an înainte de marele bâlci de Sf. Dumitru, târgul se
desfãºoarã improvizat, cu mãrfurile expuse pe folii de
plastic (cândva rogojini) aºezate direct pe pãmânt,
tarabele fiind mutate lateral ca sã facã loc amenajãrii de
instalaþii diverse, multe deja sosite. În aceastã atmosferã
de aºteptare, fãrã supãrare dar nãpãstuiþi ºi împrãºtiaþi,
ºi-au adus legumele, zarzavaturile ºi fructele dar ºi florile
de toamnã. Aºadar, ofertã variatã ºi îmbelºugatã la preþuri
corecte. Varza de toamnã 1,2 lei/kg (preþ la jumãtate faþã
de anul trecut). Ceapa zisã româneascã 3,5-4 lei/kg, roºii
cu 4-5 lei/kg (ultimele din solarii), conopidã 3 lei/kg,

gogonele 2,5 lei/kg, gogoºari 3-5 lei/kg, varza roºie 3
lei/kg, þelinã cu frunze verzi 2 lei/buc (3 la 5 lei). La
plase de 5, 8 si 10 kg, preþuri mai mici, negociabile.
Ceapa de apã 6 lei/kg, cam scumpã, iar castraveþii 4 lei/
kg. ª.a.m.d. Interzise în continuare carnea, laptele,
cerealele, pãsãretul. Pãcat, bolintineanul adevãrat este/
va fi frustrat. Bâlciul fãrã mici, pastramã ºi bere n-are
farmec. ªi nici viitor. Târgul este fragil. Spre final, o ploaie
rece de toamnã a golit în grabã întreaga suflare,
provocând întristare. Quod erat demonstrandum.

22.10.2018-28.10.2018: Bâlciul 2018

împrãºtiat
ªi în acest an, bâlciul de Sf. Dumitru ºi-a deschis porþile

fãrã fast, fanfare sau „pamblici” tãiate. Nici nu s-ar fi
putut, deoarece a fost foarte împrãºtiat, fiind întins ºi în
incintã dar ºi pe strãzile laterale, Republicii ºi Sabarului.
Prima instalaþie sositã am vãzut-o încã din 18 octombrie
(maºinuþe electrice, zise „buºitoare”, o expresie frumoasã
pe care am auzit-o de la nepotul Vlad, cinci ani). Restul
au venit în grabã, sã-ºi ocupe locurile, duminicã dupã
târg, când s-a lucrat de zor la montare, probele finale
fiind fãcute miercuri, 24 octombrie. Au fost ceva emoþii
cu vremea (vânt foarte puternic, plus o ploaie scurtã ºi
rece), dar pânã la urmã Sfântul s-a îndurat ºi s-a menþinut
foarte cãlduroasã ºi frumoasã pânã la sfârºit. Sub aceste
auspicii, de joi bâlciul a început sã se miºte. Aºa cum s-
a auzit de puþin timp, autoritãþile locale responsabile au
regândit poziþionarea activitãþilor pentru fluidizarea
traficului în zonã. Astfel, pe str. Republicii s-au expus
mãrfuri diverse, la capãtul str. Sabarului legumele ºi
fructele, pe Palãncii parcarea iar în incintã instalaþiile
de distracþii ºi preparatele alimentare specifice (mici,
fripturi, semipreparate ºi bãuturi diverse). ªcolile ºi-au

Mersul târgului

suspendat neoficial cursurile, neavând elevi, fiindcã ei
au umplut maºinãriile, atracþia lor favoritã (ar sta tot
timpul dar banii se duc repede, pentru cã sunt tarife mari:
10 lei/3 minute). Sâmbãtã (ora 20:30) am fost cu nepotul
Vlad (mã moºteneºte!) într-o recunoaºtere nocturnã.
Surprizã: încã funcþionau douã instalaþii, cele mai
atractive ºi mai periculoase, „X-Factor” ºi „Speed Crazy”
(ce nume!). Câteva grãtare încã în funcþie (inclusiv
Andi), câþiva semiadormiþi de oboseala zilei cu ceramicã
de Corund autenticã.

28.10.2018: Bâlci, balamuc, Babel, balauri,

bazar
Duminicã, a patra ºi ultima zi de bâlci, ca tot

bolintineanul, am fost cu familia la distracþie (nepoþii)
ºi cumpãrãturi ocazionale cam peste tot, la pas de voie.
Vreme prea frumoasã pentru sfârºit de octombrie, cu
temperaturi foarte mari (interesant, de joi au crescut cu
câte un grad în fiecare zi, de la 25°C la 28°C). Prea cald,
prea de varã (secetã profundã, cu urmãri la anul). Bâlciul
ºi-a etalat oferta zgomotoasã specificã. Valuri de copii,
tineri ºi bãtrâni se plimbau bine dispuºi admirând kitch-
urile expuse ca într-un bazar de o parte ºi alta a str.
Republicii pe sute de metri. În incinta târgului propriu-
zis avea loc o adevãratã confruntare a decibelilor ce te
asurzeau la propriu. Cãluºei, lanþuri, maºinuþe electrice,
boxing (încercarea puterii), trageri la þintã cu ºi fãrã
puºcã, turtã dulce în exces, jucãrii din plastic pentru
copii, gogoºerii, vatã de zahãr etc., într-un cuvânt,

balamuc adevãrat, pentru toate
vârstele ºi buzunarele ºi o viermuialã
ca-ntr-un turn Babel. Prin mulþimea
adunatã se plimba un amãrât cu o
placã de lemn cu doi papagali ce
alegeau bilete pentru bãieþi ºi fete
(ciocu’-cu-norocu’) în care invariabil
gãseºti viitorul pentru dragoste, bani
ºi viaþã lungã. Mi-am amintit de un
refren pe care-l adaptez: „o placã mai
gãseºti, dar o flaºnetã ba!”. ªi tot
atunci mi-am pus întrebarea: cine a
fost mai întâi, vopseaua Gallus sau
papagalul? Rãspunsul se aflã, cred,
în textele vechi pe limba papagalilor,
care nu a fost încã descifratã nici
mãcar de politicienii de azi, care nu
prea ºtiu limbi strãine, chiar fiind în
funcþii europarlamentare. Nu am
vãzut niciun milog – figuri
emblematice ale târgului de mai
demult – ºi am aflat cã în România s-
a eradicat sãrãcia!?

Prea multe dughene (pe trei laturi
ale târgului, cu adâncime mare, ca sã
intre mesele ºi bãncile pentru servit)
cu grãtare mizerabile pentru mici,
fleici, pastramã, cârnaþi. La fel
gogoºerii, colaci secuieºti, porumb
fiert sau copt. Pentru legume ºi

zarzavaturi s-a rezervat capãtul strãzii Sabarului, destul
de izolatã ºi invizibilã pentru mulþi. Era foarte indicatã
curtea fostului S.M.A., al cãrui ultim proprietar, un italian
care fabrica coºciuge, a dat faliment (avea nevoie de un
rãzboi sau un cutremur ca sã prospere). Apropo de
cutremur. Azi noapte, pe la ora 3 sau 4 ºi 38 minute
(alegeþi ora dupã cea de varã ori de iarnã care a intrat
chiar azi în vigoare!) s-a resimþit o zguduiturã puternicã,
un cutremur deci cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter.
M-am trezit dintr-un vis în care mergeam spre bâlci într-
o cãruþã cu doi cai frumos înhãmaþi ºi când o roatã a
trecut peste o groapã din asfalt (ce vremuri, ce drumuri!)
m-am þinut de loitrã sã nu cad. Posibil da, ca vis. Pentru
cã zgâlþâitura patului m-a trezit ºi am realizat fenomenul.
Nu putea fi altceva pentru cã dormeam singur. M-am
gândit doar cã va fi un subiect „baban” pentru presa
scrisã ºi mai ales pentru televiziunile de ºtiri. Aºtept sã-
l vãd iar pe dl. Mãrmureanu care, mormãind, ne va spune
cã e posibil sã vinã ºi cutremurul cel mare, dar nu se ºtie
când. Mersi pentru o aºa informaþie!

ªi unde e Sf. Dumitru? În ceruri ºi pe dealul Patriarhiei.
În bâlci nu, pentru cã are alergie la mirosul de mici ºi la
fumul gros ce a cuprins Bolintinul în lipsa vântului care
ºi-a dat duhul dupã vijelia de marþi ºi miercuri. Aceastã
liniºte o iau ca pe o minune a lui, la fel ca cea cu balaurii
de odinioarã. Seara a început demontarea improvizaþiilor
ºi instalaþiilor. Luni dimineaþa s-a vãzut o imagine
dezolantã a mizeriei rãmase în urma bâlciului: ambalaje
de plastic, sticle goale, hârtii ºi cutii de cartoane, cãrbuni
arºi, cioburi, etc. umpleau incinta ºi toatã str. Republicii.
Echipele A.D.P. cu asistaþii social greblau de zor ºi
încãrcau în remorci. Deh, urmele civilizaþiei de consum,
poluatoare!

Stefan Crudu,

Foto aerian de la Bâlciul de Sf. Dumitru din Bolintin Vale, 26 octombrie 2018
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Litere, anul XIX, nr. 9 (222), septembrie 2018, revistã

lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni.

Director Tudor Cristea; Redactor ºef Mihai Stan.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul VIII, nr. 11-12 (86-

87), noiembrie-decembrie 2018. Director Coman ªova;

Redactor ºef Florentin Popescu.

Actualitatea literarã, anul IX, nr. 86, octombrie 2018,

revistã a Unirii Scriitorilor din România editatã de

Societatea Culturalã Lugojpress. Director Nicolae Silade;

Redactor ºef Remus V. Giorgioni.

Dilema veche, anul XV, nr. 762, 27 septembrie – 3

octombrie 2018, sãptãmânal de tranziþie. Redactor ºef

Sever Voinescu.

Pro Saeculum, anul XVII, nr. 5-6 (129-130), 15 iulie –

1 septembrie 2018, revistã de culturã, literaturã ºi artã

editatã de Centrul Cultural Vrancea. Director executiv

Nina Deºliu; Redactor ºef Rodica Lãzãrescu.

Caietele de la Araci, anul VI, nr. 1 (9), iunie 2018,

Publicaþie de literaturã a Muzeului Naþional al Carpaþilor

Rãsãriteni; Redactor ºef Luminiþa Cornea; Secretar de

redacþie Nicolae Scurtu. Din sumar:

Nicolae Scurtu, Câteva ºtiri despre Romulus Cioflec, p. 5-6.

Luminiþa Cornea, Editura ºi librãriile „Remus Cioflec”

în perioada interbelicã, p. 6-7.

Luminiþa Cornea, Romulus Cioflec ºi ziarul

„Românul” din Arad, p. 8.

Nicolae Scurtu, Noi contribuþii la biografia poetului

Radu Teculescu, p. 9-10;

Maria Monica Stoica, Cãlãtoria, orizont al cunoaºterii

la Romulus Cioflec, p. 10-11.

Csaba Szabó, Despre Romulus Cioflec, Klaus Demeter

ºi „Örvényben” („Vârtejul”), p. 12.

Luminiþa Cornea, Academicianul Mihai ªora, la 101

ani, vorbeºte despre profesorii Cioflec, p. 13-14.

Biblioteca SUD-ului
Vasile Grigorescu, Mãnãstirea Bunavestire de la Bolintin la 585 de ani. O retrospectivã bibliograficã,

Bucureºti, Editura RawexComs, 2018, 200 p. Mãnãstirea Bunavestire de la Bolintin reprezintã unul

dintre cele mai vechi aºezãminte religioase ale Þãrii Româneºti, cu o primã atestare documentarã la 15

martie 1433, în vremea voievodului Alexandru Aldea. Deºi, aºa cum vom observa parcurgând aceste

pagini, ea s-a aflat permanent în atenþia profesioniºtilor ºtiinþelor istorice, fapt care a detrminat reale

progrese în privinþa cunoaºterii sale, rãmâne încã învãluitã într-o aurã de mister, în sensul cã împrejurãrile

în care s-au produs fondarea ºi apoi dispariþia sa rãmân insuficient elucidate.

ªtefan Crudu, Mersul târgului. Hai-hui printre tarabe, Bucureºti, Editura RawexComs, 2018.

„Scrisã cu talent debordant, cu umor muntenesc total ºi nimicitor, cu dragoste pentru limba românã ºi

pentru Bolintin, aceastã aºezare din crucea apelor, a câmpiei ºi a codrilor Vlãsiei, cartea lui ªtefan

Crudu meritã cititã din scoarþã în scoarþã pentru cã e plinã de viaþã ºi în acelaºi timp, impregnatã de

mitologia unui loc deosebit în plan istoric, social, cultural.” (Nicolae Dan Fruntelatã)

Florin Colonaº, En garde! Avangarda, Bucureºti, Editura RawexComs, 2018. Pe marea agitatã de

furtuni a mapamondului, cu uriaºe valuri, a apãrut avangarda la mijirea zorilor unui nou secol, al

douãzecilea. Printre primii care au sãrit în undele clocotitoare ale curentului de o violenþã extremã au

fost mateloþii Tristan Tzara ºi Marcel Iancu, cei care în urbea elveþianã a Zürichului, insulã paradisiacã

în agitaþia furibundã a belicoasei Europe, declanºau curentul vârtelnic al dada-ismului.

Vasile Grigorescu, Întru slava sãtenilor ostaºi din Bolintin Deal ºi Mihai Vodã: 1916-1918,

Bucureºti, Editura RawexComs, 2018. Principala sursã a documentãrii pentru acest volum omagial au

constituit-o registrele de stare civilã din Arhiva Primãriei comunei Bolintin Deal, care au permis

conturarea unui tablou edificator în privinþa suferinþelor la care a fost supus neamul românesc acum un

veac ºi mai bine, de-a lungul epopeei „Rãzboiului de Întregire”.

Gabriel Dragnea, Vinovãþia ferestrelor, Adjud, Editura Armonii Culturale, 2018. „La aproape 40 de

ani, Gabriel Dragnea, cu o bogatã activitate jurnalisticã, cu un numãr de cãrþi la activ, aºteaptã criticul

providenþial care sã spunã: Iatã Poetul! Indiferent de ce va apãrea la orizontul aºteptãrilor sale, el va

scrie în continuare, cu aceeaºi pasiune ºi determinare, gãsindu-ºi acel sunet propriu, inconfundabil, în

concertul unic al literaturii române.” (Victoria Milescu)

Vasile Grigore (coord), ªtefan Crudu, Ciprian Necºuþu, PRO PATRIAE VICTORIA. Eroilor

leagãnului Bolintin întregitori de neam, Bucureºti, Editura RawexComs, 2018. Pentru a reuºi în

demersul nostru am cercetat, analizat ºi comparat informaþiile furnizate de Arhiva de Stare Civilã a

comunei Bolintinul din Vale, atât cea pãstratã la Biroul Judeþean Giurgiu al Arhivelor Naþionale, cât ºi

cea din Arhiva oraºului Bolintin Vale, precum ºi cele cuprinse în inscripþiile de pe monumentele eroilor

din Bolintinul din Vale ºi Crivina, unele reproduse ºi în „Gazeta Bolintinului”, publicatã în 1929. Am fost

astfel capabili sã oferim o identitate multora dintre eroi ºi sã ne edificãm asupra unor aspecte importante,

precum vârsta, ocupaþia, situaþia familialã, etnia, data, locul ºi cauza morþii.

Ion State, Jurnalul roºu. Povestea unui om, un om amãrât, ediþia de Corneliu State, Bucureºti,

Editura RawexComs, 2018. „Jurnalele mi-au trezit întotdeauna admiraþia. Am citit în mod constant, cu

mare entuziasm aceste scrieri, fie aparþinând unor mari condeie, fie rãmase în manuscris sau publicate

de cine ºtie ce editurã obscurã. L-am considerat o modestã sursã de informaþii sub diferitele aspecte ale

vieþii cotidiene, uneori surpirnzãtoare din punct de vedere al observaþiei.” (Florin Colonaº)

Gabriela Dumitru (Dan), Milica Dan, Elena Geanina Dan, Mãnãstirea Buna Vestire Bolintin Vale,

Editura Episcopiei Giurgiului, 2018. „Binecuvântãm cu bucurie apariþia acestei lucrãri, având, totodatã,

nãdejdea cã va putea rãspunde atât specialiºtilor preocupaþi de istoria acestei zone a þãrii, cât ºi tuturor

celor care doresc sã se îmbogãþeascã duhovniceºte din înþelegerea la adevãrata valoare a tuturor

evenimentelor ce au marcat trecutul acestei aºezãri monastice” (Preasfinþitul Pãrinte Ambrozie, Episcopul

Giugiului)

Vasile Grigorescu, 22 de ani cu revista Sud. Bibliografie 1996-2018, Bucureºti, Editura RawexComs,

2018. „Volumul este rodul unei munci migãloase ºi nu tocmai uºoare, care a presupus pasiune ºi

devoþiune, rãbdare ºi multe ore de bibliotecã. Pentru toate acestea trebuie sã îi fim recunoscãtori

autorului ºi, în plan mai larg sã le mulþumim tuturor celor care de-a lungul timpului ºi-au pus semnãturile

în paginile revistei.” (Florentin Popescu)
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (VI)
„Mântuitorul se introduce tainic ºi pe sine în parabolã.”

ralucatudor2000@yahoo.com;

0720 773209

Editura RAWEX COMS SRL

Tipar: Venus Printing

Solutions, Iaºi

L. C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, vã rog sã

ne ajutaþi pe noi, cititorii, sã ne mai punem merinde

pentru cãlãtoria cea lungã cãtre Cer, aºa cum frumos aþi

început o predicã într-o zi sfântã de duminicã.

Îps. Ioan: Da, ºtiu cã în fiecare dimineaþã vã puneþi

merinde, când mergeþi la serviciu. Oricâtã râvnã am avea

noi pentru cãlãtoria cea lungã pânã la poarta Raiului,

avem nevoie de un pic de merinde. În fiecare duminicã,

Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin sfintele evanghelii,

ne oferã merinde.

L. C.: Aº vrea sã vã rog sã ne

oprim la „merindea” oferitã

credincioºilor de parabola intitulatã

Pilda lucrãtorilor rãi, pe care o citez

în continuare:

„Era un om oarecare stãpân al

casei sale, care a sãdit vie. A

împrejmuit-o cu gard, a sãpat în ea

teasc, a clãdit un turn ºi a dat-o

lucrãtorilor, iar el s-a dus departe.

Când a sosit timpul roadelor, a

trimis pe slugile sale la lucrãtori ca

sã-i ia roadele. Dar lucrãtorii,

punând mâna pe slugi, pe una au

bãtut-o, pe alta au omorât-o, iar pe

alta au ucis-o cu pietre. Din nou a

trimis alte slugi, mai multe decât

cele dintâi, ºi au fãcut cu ele tot aºa.

La urmã, a trimis la ei pe fiul sãu,

zicând: Se vor ruºina de fiul meu.

Iar lucrãtorii viei, vãzând pe fiul, au zis între ei: Acesta

este moºtenitorul; veniþi sã-l omorâm ºi sã avem noi

moºtenirea lui. ªi punând mâna pe el, l-au scos afarã

din vie ºi l-au ucis. Deci, când va veni stãpânul viei, ce

va face acelor lucrãtori? I-au rãspuns: Pe aceºtia rãi,

cu rãu îi va pierde, iar via o va da altor lucrãtori, care

vor da roadele la timpul lor. Zis-a lor Iisus: Au n-aþi citit

niciodatã în Scripturi: „piatra  pe care au nesocotit-o

ziditorii, aceasta a ajuns sã fie în capul unghiului.”

(Matei, 21, 33-42)

Îps. Ioan: Ce-ar fi însemnând parabola aceasta? Vã

aduceþi aminte de la ºcoalã când învãþam speciile literare.

Printre altele, profesorii ne spuneau ºi despre parabolã.

Pe scurt este cam aºa: spui într-un fel ºi înþelesul este

mult mai adânc, în alt fel. ªi sã începem sã luãm verset cu

verset, ca sã vedem ce-a vrut sã spunã Hristos cu parabola

aceasta a viei ºi a lucrãtorilor viei.

Întâi sã precizãm câteva lucruri pe care Hristos ªi-a

construit aceastã minunatã parabolã. Stãpânul viei este

Tatãl cel Ceresc. Cine o fi via? Nu se referã Hristos la

butucii aceia de vie, ci via sunt eu ºi tu, ºi tu, ºi celãlalt,

ºi toþi. Noi, când ne aflãm în bisericã, suntem una dintre

cele mai frumoase plantaþii de vie. Fiecare dintre

credincioºii prezenþi în bisericã este un butuc de vie care

a crescut ºi binecuvântat sã fie Dumnezeu cã, prin harul

Sãu, în dimineaþa de duminicã, credincioºii vin la bisericã

ºi fiecare este plin de rod.

În toate bisericile din spaþiul nostru, în zilele de

sãrbãtoare, se adunã mulþi credincioºi, adicã via cea

roditoare a lui Hristos. Binecuvântat sã fie Dumnezeu

cã ne-a ajutat ºi îi ajutã pe credincioºi sã rodeascã.

Sã vedem apoi cã mai apare încã un personaj, acela

colectiv, în cadrul acestei parabole ºi anume lucrãtorii

viei. Mântuitorul se referã la lucrãtorii viei în vremea

aceea când încã biserica nu era întemeiatã, se referã la

arhiereii ºi preoþii de la templul din Ierusalim care lucrau

via poporului ales de Dumnezeu, poporul lui Israel.

Mântuitorul spune cã stãpânul a plecat departe ºi a lãsat

via lucrãtorilor, adicã pe poporul lui Israel l-a lãsat pe

seama preoþilor ºi arhiereilor de la templu, sã lucreze

sufletele lor ºi sã aducã roade. ªi-a fãcut stãpânul un

legãmânt cu lucrãtorii din vie, ca atunci când via va rodi,

o parte din roade sã le dea stãpânului, bineînþeles, o parte

sã rãmânã la ei.

L. C.: Desigur, Înaltpreasfinþite Pãrinte, cã înþelegerea

a fost bunã, dar vã rugãm sã insistaþi asupra conþinutului

ce urmeazã care explicã titlul pildei despre lucrãtorii rãi.

Îps. Ioan: Iatã cã ne spune Mântuitorul cã, la un

moment dat, stãpânul plecând

departe, ºi-a trimis câte o slugã ºi

pe alta, iar alta, sã le cearã

lucrãtorilor din roada viei. ªi spune

cã pe unii i-au bãtut, pe unii i-au

omorât ºi pe alþii i-au ucis cu

pietre. Aceºtia ar fi fost, dupã

tâlcuirea parabolei, profeþii

Vechiului Testament pe care i-a

trimis ºi prin care Dumnezeu le-a

grãit oamenilor, poporului lui

Israel. Sfârºitul acestora a fost

cutremurãtor. ªtiþi cum ºi-a  sfârºit

viaþa profetul Isaia? Profetul Isaia,

care este numit ºi Evanghelistul

Vechiului Testament, care a scris

cel mai frumos despre venirea lui

Mesia, pentru cã atât de frumos a

vorbit despre venirea lui Mesia,

lucrãtorii viei lui Israel au luat un

fierãstrãu ºi l-au despicat în douã

pe cel pe ale cãrui buze a pus Dumnezeu atâta har ca sã

vorbeascã despre Fiul Sãu! ªi lucrãtorii viei l-au despicat

cu fierãstrãul în douã! Citiþi cartea lui Isaia, a scris-o cu

sânge!

ªtiþi apoi, aþi auzit despre profetul Ieremia? ªtiþi cum

a sfârºit el? Aruncat ca un câine într-o groapã, lãsat acolo,

fãrã apã, fãrã hranã ºi s-a stins cum se stinge o lumânare

pe care dumneavoastrã o aprindeþi cu atâta evlavie în

fiecare duminicã, când veniþi la bisericã, la Sfânta

Liturghie.

L. C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, ne punem

întrebarea de ce în aceastã parabolã este vorba despre o

vie. Înseamnã ceva anume, ceva special? Putea fi vorba

despre orice altã plantaþie?

Îps. Ioan: Da. Oare de ce dã Mântuitorul pilda cu

lucrãtorii viei ºi nu vorbeºte despre lucrãtorii unui lan

de grâu? Ce e mai sfânt: un lan de grâu sau o vie? Unde

se lucreazã mai mult? La o holdã de grâu sau la o plantaþie

de viþã? Câtã muncã este la o vie! ªi dacã vã aduceþi

aminte din Vechiul Testament, când Noe, dupã potop,

ce-a fãcut? Întâi a sãdit o plantaþie de vie. Ce-au fãcut

iscoadele pe care le-a trimis Moise când a scos poporul

lui Israel din Egipt? Când le-a trimis sã vadã cum este

Þara Canaanului spre care se îndrepta cu poporul? L-a

trimis pe Iosua ºi pe Calep. Cu ce au venit din Canaan?

Cu niºte prãjini straºnice pe umãr, cum apare în pictura

anticã, curgând de pe ele niºte viþe de vie cu struguri

foarte mari, semnul belºugului. De aceea a vorbit despre

lucrãtorii viþei-de-vie.

ªi spune mai departe Mântuitorul cã, în cele din urmã,

vãzând ce-au fãcut lucrãtorii cu cei trimiºi de el, a spus:

Mai am o singurã soluþie, sã-l trimit pe fiul meu. Poate

se vor ruºina de el. ªi n-a fost aºa, pentru cã lucrãtorii au

zis: Iatã a venit moºtenitorul, haideþi sã-l ucidem ºi sã

luãm moºtenirea lui.

Nu cumva vedeþi cã Mântuitorul deja se introduce

tainic ºi pe sine în parabola? Oare n-a trimis Tatãl pe

Fiul Sãu? Ce-au fãcut lucrãtorii ºi pãstorii de la templul

din Ierusalim? Ei L-au condamnat la moarte. L-au dat pe

mâna oºtirilor romane. L-au scos afarã din cetate ºi L-au

rãstignit.

Iatã, cuvintele rostite de Hristos în parabola aceasta a

lucrãtorilor viei se vor împlini nu peste multã vreme.

Dacã am putea sã tragem un arc peste timp, în aceastã

scurtã parabolã,/-, am vedea o istorie a umanitãþii

petrecutã în trei acte. Actul întâi, creaþia, care înseamnã

cã stãpânul a sãdit acea vie. Un alt act ar fi acela al lucrãrii

ei de cãtre lucrãtorii viei ºi, ultima parte, pãtimirea

Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru noi, în

perspectiva veºniciei. Dupã ce stãpânul spune cã a sãdit

via, a sãpat în stâncã un teasc pentru a stropi strugurii, nu

pentru a o pãzi, deci a desãvârºit creaþia. Noi ºtim din

Cartea facerii cã apoi Dumnezeu s-a odihnit, în ziua a

ºaptea. În contextul acestei evangheliei nu ni se spune

cã stãpânul, dupã ce a sãdit via aceasta, s-a dus sã se

odihneascã. Tatãl Ceresc s-a odihnit doar o zi, cãci dupã

ziua a ºaptea, mai urmeazã o singurã zi, ziua a opta care

este veºnicia.

L. C.: Vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte, sã ne explicaþi

câteva dintre semnificaþiile rezultate din contextul pildei

despre lucrãtorii viei, care se dovedesc a fi niºte lucrãtori

rãi. Eventual, vã rog sã vã adresaþi unor cititori anume.

Îps. Ioan: Deci, stãpânul acelei vii nu s-a dus undeva

departe sã se odihneascã, ci sã lucreze. Pe lucrãtorii de

pe pãmânt i-a lãsat sã lucreze via cea de jos, iar Stãpânul

viei,  Tatãl, lucreazã în via cea de Sus. Dumnezeu sã ne

rãsãdeascã pe fiecare, din via aceasta de jos sã ne

rãsãdeascã în Cer, în holda Raiului!

Aþi vãzut cum lucrãtorii viei iau o mlãdiþã fãrã sã

aibã rãdãcinã ºi o pun în pãmânt, ºi mai rãsare o altã viþã

vie. Tot aºa, iubitã mamã, ºi în pântecele tãu, astãzi,

Dumnezeu-Tatãl sãdeºte o mlãdiþã de sfânt. O, ce pãmânt

sfânt! Ce þãrânã sfântã trebuie sã fie în pântecele mamei,

cãci nicãieri în univers Dumnezeu n-a gãsit o þarinã mai

binecuvântatã decât pântecele mamei în care sãdeºte o

mlãdiþã de sfânt, ca sã creascã ºi apoi s-o mute în via cea

de Sus.

Binecuvântate sã fiþi, iubite mame creºtine, în care

rãsãdeºte mereu Dumnezeu viaþa, mlãdiþa de sfânt, aici,

pe pãmânt, ºi apoi o mutã în Cer!

În contextul parabolei nu se spune cã via n-a rodit,

deci înseamnã cã ceea ce a creat Dumnezeu, totul este

bun ºi bine întocmit. Via a rodit. Nu spune Mântuitorul

cã via n-a rodit ºi când a venit trimisul stãpânului n-a

gãsit niciun rod. Iatã via a rodit ºi a dat rodul ei, dar

lucrãtorii n-au vrut sã mai împartã rodul cu stãpânul viei.

Nu ºtiu dacã vã mai aduceþi aminte cã la botanicã,

profesorii ne-au prezentat multele specii de plante ºi de

copaci. Vorbind despre un copac, spuneau cã are rãdãcinã,

tulpinã ºi coroanã. ªi noi avem trei mari pãrþi ale vieþii

noastre. Rãdãcina viþei aceleia de vie ar fi inima omului,

este adâncul din om, pe care numai tu ºi Duhul Sfânt îl

cunoºti. Nimeni nu se cunoaºte pe sine mai bine decât el

însuºi. Deci adâncul, inima este a noastrã. Noi trebuie sã

avem grijã de inimã. Lucrãtorii viei, ei, nu sapã la rãdãcinã.

De ce se ocupã lucrãtorii viei? De coroana viþei. Iatã de

ce se ocupã preotul astãzi în faþa Sfântului altar! De

coroana frãþiilor voastre, a credincioºilor, ca sã vã facã

mai plãcuþi lui Dumnezeu. Iatã, eu trebuie sã am grijã de

inimã, pãstorul de coroana viþei ºi urmeazã roadele.

Roadele sunt ale lui Dumnezeu. Inima este a mea,

coroana, a pãstorului, roadele sunt ale lui Dumnezeu.

Iatã, s-a apropiat toamna ºi stãpânul viei va veni de data

aceasta personal sã caute în coroana vieþii mele, sã vadã

dacã anul acesta am rodit.


