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Am citit despre...

O aniversare cum n-a mai fost alta

OAMENI DE LÂNGÃ NOI

de Alexandru A. Philippide

Pe stradã trece-un mort calic.

Vântul merge dupã dric.

Trezeºte-te, cã-i toamnã iar de-acum.

Copacii tremurã-ncãrcaþi de fum.

Pe-un deal, la margine de târg, umflat

ªi vânãt, soarele s-a spânzurat.

Te-neci de colb ºi fum verzui.

ªi seara-i plinã parcã de pistrui.

Pe stradã trece-un mort calic.

Vântul merge dupã dric.

ªi-atârnã noaptea zdrenþele de ramuri,

Îºi bagã luna nasul bleg pe geamuri.

Trezeºte-te, cã-i toamnã iar,

ªi uliþele lungi tresar

Din felinar în felinar.

Pe stradã trece-un mort calic.

Vântul merge dupã dric.

De-acum, se lasã iarãºi pâclã deasã.

ªi ca o babã-n haine de mireasã,

Cu trena lungã încâlcitã-n spini,

Se plimbã Toamna prin grãdini

Publice.

Pe stradã trece-un mort calic.

Vântul merge dupã dric.

Gheorghe Iacob, Creatorul

Titlul acesta nu reprezintã nicidecum o exagerare a autorului, o hiperbolã, ci pur ºi simplu

denumeºte un adevãr despre care am citit ºi pe care l-am ºi putut constata în chip direct. La faþa

locului adicã.

Este vorba despre Colegiul Naþional „B. P. Haºdeu” din Buzãu, o veche unitate de învãþãmânt

care în zilele de 12-14 septembrie a.c. a fost gazda unor manifestãri culturale prilejuite de

împlinirea a exact 150 de ani de când pe porþile acestei ºcoli au pãºit primii elevi, la 12

septembrie 1867, pe când actualul colegiu era o biatã ºcoalã cu doar câþiva elevi ºi câþiva

dascãli, înfiinþatã prin insistenþele ºi mai ales prin contribuþiile localnicilor.

Nu e, desigur, nici locul ºi nici cazul sã mergem pe firul istoriei, de atunci ºi pânã azi, însã e

absolut necesar sã mentionãm cã biografia acestei ºcoli, astãzi prestigioasã, n-a fost tocmai

liniºtitã ºi monotonã, cunoscând perioade de schimbãri, în egalã mãsurã benefice, însã ºi

pãguboase graþie mutaþiilor petrecute în procesul de învãþãmânt de-a lungul vremii.

Nu de mult primeam pe adresa revistei o foarte interesantã scrisoare (e-mail) trimisã de un

anume Radu Demetriade, un român ajuns profesor universitar tocmai la capãtul celãlalt al

Pãmântului, în Argentina. Propunerea ce ne-o fãcea era mai mult decât interesantã, formulatã,

totuºi, aºa ni s-a pãrut atunci, într-o româneascã prea sigurã pentru cineva înstrãinat de câteva

decenii. În fine, ni se sugera sã prezentãm cititorilor noºtri „un scriitor prolific, specializat în

literatura de subgen (science-fiction, policier, horror, gotic etc.)”, de origine românã, care semna

cu pitorescul pseudonim Antonio Rodriguez de la Muerte. Se insinua ºi posibilitatea unor voiaje

peste mãri, dacã vom da curs propunerii, cãci „dispunem de fonduri de protocol de la universitate”.

Desigur, nu pentru cã am fi „mai breji” ca alþii, însã la revista Sud avem câteva reguli/principii

peste care nu se trece. De exemplu, nu publicãm decât materiale inedite ºi refuzãm un articol

despre care ºtim cã a apãrut într-alt loc, fie cã vorbim de publicaþii clasice, pe hârtie sau de atât de

multele ºi diferitele produse ale lumii virtuale. Pare logic, însã aceastã regulã ne-a atras destule

„antipatii”. Apoi, puºi în faþa selectãrii dintr-un numãr mare de oferte sosite pe adresa redacþiei, nu

le publicãm decât pe cele solicitate de noi sau care sunt însoþite de recomandarea unor „referenþi”

din grupul colaboratorilor revistei. S-a întâmplat, ºi nu o datã, sã primim un material „în atenþia

dvs.”, prozã, poezie, criticã etc., care sã ne placã sau sã fie semnat de un nume cunoscut ºi, cu toate

acestea, sã nu-l publicãm pentru cã nu întrunea unul dintre principiile enunþate. Ar fi ºi alte reguli,

dar nu-i vreme pentru ele acum.

Absurde sau nu, aceste principii respectate neabãtut ne-au ferit în multe rânduri de surprize.

Este ºi cazul enunþat mai sus, cãci, am aflat ulterior, scrisoarea fusese expediatã la vreo treizeci de

publicaþii de culturã din întreaga þarã. Era o capcanã, abil construitã, menitã sã profite de slãbiciunea

indusã de unele tare omeneºti gen fudulie, avariþie, invidie... În plasa ei au cãzut destule publicaþii,

unele de referinþã în cultura românã, pe care nu le mai numim, cãci „cãderea” lor a fãcut deja

„carierã”. Noi, nu cã am fi mai inteligenþi, însã, conform „legii” autoimpuse, am preferat sã

întrebãm, sã ne interesãm ºi când nu am gãsit pe nimeni ºi nimic pentru referinþe, ne-am abþinut.

Suntem de pãrere cã regulile/legile nu au fost „inventate” pentru a fi modificate ad-hoc, dupã

trebuinþe ºi interese, pentru simplul fapt cã poþi. Ca fiinþe sociale ce suntem, avem nevoie de reguli

ºi principii clare ºi de respectarea lor pentru a putea prospera în comunitate. Am fãcut-o când am

lãsat sã se reevalueze în mod natural termenul de rumân (cândva, individul cel mai de jos pe scara

socialã) în respectatul român, însã am schimbat, ad-hoc, termenul de þigan în rom. Nu vreau sã-mi

imaginez prin ce vor trece istoricii de peste câteva veacuri pentru a putea diferenþia rom de rom.,

romi de romîni etc. Bãnuiesc cã, pe baza principiului minimei rezistenþe ºi pe fondul continuãrii

modului „neregulat” în care se acordã diplome de tot soiul, destui cercetãtori vor ajunge sã susþinã

cã românii erau un fel de romi ºi viceversa. Relativizãm, nonºalant, regulile ce protejeazã natura,

siturile arheologice ori clãdirile de patrimoniu ºi nutrim speranþa cã oamenii viitorului, ce vor fi ei,

romi(ni) sau români, vor respecta ce construim noi acum? Exemplele, din nefericire, pot continua...

Principiul inalterabilitãþii dupã plãcere ºi putere a regulilor – de convieþuire, comportament,

educaþie etc. – ne va apãra pe noi ºi creaþiile noastre atunci când nu vom mai deþine puterea, când

nu vom mai fi majoritari sau ne vom fi dus din aceastã lume. Sã fim mai vigilenþi pentru cã unele

capcane ni le construim singuri.

DIMITRIE STELARU
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Theodor Damian, Ideea de Dumnezeu în poezia lui

Eminescu, Editura Eikon, Bucureºti, 2016. „Distinsul profesor

Theodor Damian, teolog, poet, critic literar, publicist, editor al

prestigioasei reviste Luminã linã / Gracious light, preºedinte

fondator al Institutului Român de Teologie ºi Spiritualitate

Ortodoxã din New York ºi al Cenaclului literar M. Eminescu

din aceeaºi metropolã, preot paroh al Bisericii Sf. Apostoli

Petru ºi Pavel din New York, adunã într-un admirabil volum o

parte dintre studiile sale despre dimensiunea teologicã a operei

eminesciene...” (Nicolae Georgescu)

Vasile Szolga, Revelion ’60, Editura RawexComs,

Bucureºti, 2017. Nu îi fusese fricã la acea vreme. Dar acum,

o sudoare rece îi curgea pe ºira spinãrii, cãmaºa i se lipise

de spate ºi simþea cã stomacul, care la început i se strânsese

ca un ghem dureros, acum i se întoarce pe dos. Cu greu se

stãpâni ºi, fãrã sã mai scoatã vreun sunet, se abandonã

sorþii, pe bancheta din spate a maºinii, între cei doi indivizi,

care îl strângeau la mijloc ca într-un cleºte.

Dumitru Dumitricã, Prieteni pentru toate anotimpurile,

Editura Paul Editions, Bucureºti, 2017. Drumurile ºerpuiau

mângâietor cãtre Sabar, vegheate de legendarul plop din

mijlocul luncii, cãptuºite cu troscot, încât îþi mângâia tãlpile.

Cât de mult se asemãna acel eden al luncii cu sufletul bunicilor

ºi pãrinþilor mei. Curatã, îngrijitã, plinã de alean, parcã tot

aºteptând ca Împãratul Ceresc sã aparã pe o culme.

Iunie 1989, demolarea casei ªtefãnescuCasa atelier Tonciu, fotografiatã de prof. Cornel Ghinea, 1989

(urmare din pag. 1)

Am citit despre...

De fapt, la aceastã orã, Colegiul Naþional „B. P. Haºdeu” nu mai este o simplã ºcoalã,

cu multe clase, cu mulþi elevi ºi cu mulþi profesori, ci o instituþie complexã, fiindcã aici

funcþioneazã o fundaþie – „Fundaþia haºdeenilor”, un ateneu (care a preluat o mai veche

tradiþie începutã pe la sfârºitul secolului al XIX-lea, când directorul de atunci al ºcolii,

Bazil Iorgulescu, punea bazele unui loc în care se desfãºurau conferinþe de care se

bucurau toþi locuitorii urbei Buzãului), un centru editorial (Da, aþi citit bine!) care a dat/

dã la luminã cam tot ce este legat de biografia aºezãmântului, dar ºi frumoase cãrþi ale

profesorilor ºi elevilor înzestraþi de Dumnezeu cu harul scrisului literar (ºi nu numai).

Ideea existenþei unei instituþii complexe se mai justificã ºi prin aceea cã lãcaºul are un

specific aparte, cu simboluri proprii, cu ritualuri de consacrare care l-au impus în conºtiinþa

publicã: dispune de drapel propriu, are sigla lui, costum ºcolar, medalie ºi insignã,

organizeazã manifestãri de referinþã cum ar fi „Ziua Ocrotitorului Spiritual – Sf. Nicolae”,

„Ziua Porþilor Deschise” ºi altele.

La 150 de ani de existenþã, Colegiul National „B. P. Haºdeu” din Buzãu are un

palmares exemplar, pe cât de bogat tot pe atât de interesant, cum cu multã bucurie se

poate constata, între altele ºi prin parcurgerea Istoriei Colegiului „B. P. Haºdeu” (lucrare

alcãtuitã de profesorii Laurenþiu Cristinel Þepeluº ºi Ionel Banu), a volumelor

Personalitãþi haºdeene de Nicolae Peneº ºi Mãreþia Memoriei de Radu M. Calcan, din

numãrul special al revistei ºcolii ºi din cel al publicaþiei Ad astra, ori din cele cinci

volume cuprinzând poeziile, prozele, eseurile, reportajele elevilor (cãrþi apãrute într-o

elegantã prezentare tehnico-tipograficã) – toate acestea fiind prezentate în cadrul

manifestãrilor „Haºdeu – 150". În treacãt fie spus, nu ºtim sã fie multe colegii în þarã

care sã fi numãrat pânã acum nu mai puþin de 21 de scriitori-elevi cu câte una, douã sau

chiar mai multe cãrþi tipãrite.

ªi ca orice ºcoalã cu vechime ºi tradiþie ºi colegiul buzoian se mândreºte cu profesorii

de ieri ºi de azi, cu zecile ºi sutele de premii obþinute de elevii lui la olimpiade nationale

ºi internationale, cu medalii ºi alte trofee prin care li s-a/li se recunoaºte valoarea,

performanþa fiind aici cuvântul de ordine al tuturor. Referitor la personalitãþile de la

panoul de onoare al ºcolii, citim în amintita istorie o listã întreagã de „mituri/eroi” care

aparþin colegiului: George Emil Palade (1912-2008), biolog, deþinãtor al Premiului

Nobel pentru medicinã Nicolae Vaschide (1873-1907), psiholog, membru al Academiei

de ªtiinþe din Paris, Constantin I. Parhon (1874-1969), medic, profesor universitar,

membru ºi preºedinte de onoare al Academiei Române, Vasile Voiculescu (1884-1963),

medic ºi scriitor, Nae Leonard (1886-1928), tenor, supranumit „prinþul opereti”, Vladimir

Maximilian (1882-1959), actor, Cornel Penu (n. 1946), handbalist, dublu campion

mondial, Marius Andruh (n. 1954), chimist, profesor universitar, academician, Ion

Caraion (1923-1986), scriitor, Paul Ioachim (1930-2002), dramaturg, actor ºi regizor,

Pamfil ªeicaru (1894-1980), ziarist, Nicolae Cabel (n. 1943), regizor ºi scriitor, Adrian

Miroiu (n. 1954), filosof, profesor universitar, Silviu Neguþ (n. 1954), geograf, profesor

universitar, Ion Andreescu (1850-1882), pictor ºi pedagog, Bucur Þincu (1910-1987),

director al liceului ºi profesor de filosofie, Sava Anghel, profesor ºi director al liceului,

Constantin Giurescu (1875-1918), istoric, director al liceului, Ioachim Botez (1884-

1956), prozator ºi traducãtor, Liviu Chiriacescu (1931-1994), director ºi profesor, Ion

Moldoveanu (1905-1981), istoriograf, publicist, elev ºi profesor al colegiului, Gheorghe

Olaru (1908-1980), profesor, Ioan Pãunel (1902-1984), profesor, Sozont Stadnicov

(1901-1987), profesor, Emanoil Stângescu (1902-1978), profesor, Radu Vlãdescu (1886-

1963), biochimist, membru titular al Academiei Române ºi al Academiilor de medicinã

ºi medicinã veterinarã din Paris, ªtefan Guºã (1940-1994), general, ºef al Marelui Stat

Major între 1986 ºi 1989, Mihai Bãlãnescu (n. 1922), doctor inginer, membru de onoare

al Academiei Române ºi, cu voia dumneavoastrã, subsemnatul.

Nu pot încheia aceste rânduri fãrã a mai spune cã multe din împlinirile ultimilor

douãzeci de ani din viaþa colegiului se datoreazã în primul rând d-lui Ionel Banu, actualul

director, un manager de excepþie ºi care, fãrã îndoialã, va intra în istoria ºcolii.

Elisabeta Bogãþan, Unde / Où / Where, Éditions Poétes

à vos plumes, Paris, 2017, traducere în limba francezã

Elisabeta Bogãþan, în limba englezã Lia Dana Bãlan, în

limba rusã Svetlana Prigotzkaia. „Poetul, în mod indefinit,

urmãreºte acest vis ºi nu înceteazã niciodatã sã înainteze,

plin de speranþã, cu lacrimile în ochi, ºi, citiþi bine cuvintele

Elisabetei Bogãþan, viaþa are un sens; ea merge dincolo,

spre altã parte, ca un pelerin al vieþii care se duce.” (Linda

Bastide)

Imagini din colecþia Cornel Ghinea

O aniversare cum n-a mai fost alta
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Nicolae Dan
Fruntelatã

Sã þii în mânã
Pasãrea Istoriei

Prietenului meu Adrian Bucurescu,

nãscut în þinutul Dacilor Napai

Cartea despre care scriu astãzi se numeºte Dacia secretã ºi a

apãrut în Colecþia Rãdãcini, în anul 2012. Ea este semnatã de un

scriitor ºi gazetar cunoscut, pe numele lui Adrian Bucurescu.

Mãrturisesc, am mai citit din ºi despre carte, dar niciodatã

pânã acum n-am pãtruns în toatã construcþia ei, ca într-o cetate de

suflet ziditã între vânturile mari ale istoriei din Câmpia

Bãrãganului, în þinutul Dacilor Napai, al celor de lângã Naparis

(Ialomiþa).

Este pledoaria unui om pãtimaº, poet în fibra lui, dar ºi cititor

în pietrele vechi ºi în tainele care se deschid numai iniþiaþilor.

Dacia – un subiect parcã interzis istoriei lumii. Mitologia ei

fabuloasã a fost ocolitã, a fost ascunsã mai bine zis, în primul

rând de ºtiinþa oficialã româneascã, aceea care ºi-a clãdit cãrþile ºi

crezul numai pe teoria latinitãþii adusã în straiþele unor corifei

ardeleni formaþi la ºcoala iezuiþilor din

Marea Romã.

Cei care au pãtruns cu argumentele

ºtiinþei, ale istoriei, dar ºi ale iubirii,

în misterele dace au avut parte ori de

un boicot bine organizat, ori de acuza

de nebunie, ori au fost îngropaþi

sistematic în uitare. Nicolae

Densusianu, dar ºi Vasile Pârvan,

sunt capete de listã.

În vremea noastrã a venit o

strãlucitã universitarã americanã,

lituaniancã de origine, Maria

Gimbutas, trecutã în veºnicie în urmã

cu câþiva ani, care ºi-a zidit opera pe

studiul civilizaþiei din vatra Carpaþilor.

N-a fost nici mãcar tradusã integral

în România.

Vin arheologi germani de clasã

mare, fac documentare, scriu cãrþi,

vine un consilier de vazã al

luminosului papã Ioan Paul al II-lea,

vin experþi nordici ºi scriu despre

matricea dacicã a marilor civilizaþii din

Europa anticã. Ei, ºi?!?

Istoricii noºtri se ascund ca struþii în ºabloanele latinitãþii, se

mângâie cu gândul cã au învins teoriile panslaviste, cã nu suntem

bulgari cu toþii, ci doar cumani, cum zicea un senior fantezist, îºi

însuºesc voios epitetele unor alogeni obraznici despre „dacopaþi”,

„protocroniºti” etc.

Dar mai nasc în România ºi oameni care umblã prin cãrþile vechi,

în inscripþiile bãtute în piatrã, în tãbliþele ºi în tezaurele dezgropate

peste tot, acolo unde a fost în protoistorie imperiul getic.

Un astfel de om este ºi prietenul meu Adrian Bucurescu.

Visul Daciei nu este altceva decât o recitire a istoriei antice

dupã surse de primã mânã, de la Homer, Hesiod, Platon, Sofocle.

Pentru cã, iatã, a fost o datorie a grecilor sã scrie despre „cei

mai viteji ºi mai drepþi dintre traci”, cãrora le-au preluat misterele

zalmoxiene, pe Orpheu tracul, pe Apollon ºi Artemis, gemenii

divini, întemeietorii religiei trace. Iar mai apoi a fost o datorie a

romanilor, dupã rãzboaiele fratricide ale iberului Traian cu fraþii

lui daci, sã ridice statui de trei metri, din porfir, pentru dacii

nemuritori care nu sunt închipuiþi niciodatã prizonieri înlãnþuiþi,

ci demni ºi calmi, ca niºte strãmoºi care s-au întors acasã.

„Nu existã scriitor grec sau latin care sã nu vorbeascã despre

uriaºa putere care se înfiinþa în nordul Dunãrii”, scrie Adrian

Bucurescu. ªi citeazã din Tucidide, Xenofon, Platon, Aristotel,

Cezar, Cicero, Virgiliu, Horaþiu, Strabon, Titus Livius, Plinius

cel Bãtrân, Ptolemaios, Lucian din Samosata, Cassius Dio.

Bucurescu face apel la folclorul „pãgân”, mai exact,

„precreºtin”, la Caloian, la baladele strãvechi din þinutul Napailor

ºi mai cu seamã la fabuloasa Mioriþa, balada mitologicã a

întemeierii lumii vechi prin moartea ciobanului care este Apollon,

zeul luminii. Mitul Copiilor Sfinþi, Gemenii Divini, este mitul

tutelar al lumii geto-dace. Naºterea lor s-a numit Bela Gines

(Naºterea curatã), iar legile care au guvernat lumea neamului

imperial al geþilor s-au numit Legile Beleagine.

Din inscripþiile scrise într-o limbã ciudatã care sunã a latinã,

dar e prelatinã, probabil dacã, din legende ºi cântece, Adrian

Bucurescu construieºte legenda primordialã. Care are similitudini

uluitoare cu Biblia, vorbeºte despre Maria (Mãreaþa), zeiþa Magiei

ºi Rãzboiului, mama Gemenilor, despre Amazones, preotesele

luptãtoare ale Dacilor, femeile care-ºi tãiau un sân sã poatã încorda

arcul de luptã, despre uciderea Pruncilor la ordinul regelui scit

Erete pentru a scãpa de Gemeni. Dar semnificaþia supremã este

aceea a Învierii lui Apollon, Domnul Napailor, unde totul se

trece în legenda cristicã.

Apollon ºi Artemis sunt „dalbii de pribegi” din poezia

popularã, sunt „nemuritorii” religiei zamolxiene.

Suntem în plinã poezie iniþiaticã, atingem cu mâna miturile, pe

cel al Tinereþii fãrã Bãtrâneþe ºi Vieþii fãrã de Moarte, ne

împãrtãºim din Apa Vieþii, trãim în Hardeal (vezi Ardeal, nu ceva

venit din Erdely!), Grãdina Maicii Domnului cea evocatã de

Papa Ioan Paul al II-lea, român de origine (Voicilã, neam de

ciobani din Carpaþi).

Mitul Pãsãrii Mãiestre este povestea reginei Tomyris, regina

amazoanelor, învingãtoarea lui Cyrus cel Mare.

Paralelele din istoria anticã sunt demonstrate de Adrian

Bucurescu cu texte revelatoare. Legãturile cu Druizii – celþi, cu

Essenienii despre care istoricul Joseph Flavius spune: „Ei nu

trãiesc prea diferit de lume, dar viaþa lor aminteºte, în cel mai

înalt grad, de cea a dacilor numiþi pleistai”.

Bucurescu intrã ºi în istoria rãzboaielor purtate de Daci. De

Burebista, nu regele, ci împãratul unui imperiu despre care uriaºul

istoric modern Theodor Mommsen spune cã „se întindea pe

ambele maluri ale Dunãrii ºi ajungea spre sud pânã în interiorul

Traciei, Iliriei ºi în Þara Nordicã”.

Burebista ºi Deceneu, preotul sunt stâlpii imperiului care n-a

apus prin moartea lui Burebista cel înmormântat la Reºca, în

Romanaþi, lãsând în locul lui pe împãrãteasa Romula.

Apoi vorbeºte despre Decebal, despre faptul cã dacii liberi

din Maramureº, din Moldova, din unele zone ale Munteniei nu

s-au împãcat niciodatã cu stãpânirea romanã.

Vine în cartea lui Adrian Bucurescu ºi demonstraþia la care

mulþi ignoranþi, dar ºi duºmanii viscerali ai neamului românesc

fac frisoane: „Poporul român s-a nãscut creºtin”. Afirmaþie

acoperitã de probe pe care orice for ºtiinþific trebuie sã le accepte.

Trecem spre Evul Mediu, spre analiza legendei lui Negru

Vodã, Tochomery, voievodul de Fãgãraº care s-a cãsãtorit cu

Mãrgãrita, fiica lui Seneslav, s-a stabilit la Târgoviºte ºi s-a

îngropat la templul lui Sân Nicoarã (Nicolae), închinat religiei

zamolxiene. Naºii lui au fost olteni, iar fiul lor s-a chemat, cum

altfel, Basarab.

O sã vã propun un concept nou, acela de istorie torenþialã.

El e ilustrat de cartea lui Bucurescu, Dacia secretã. Luaþi din ea

tot ce vreþi, acceptaþi ce vreþi, dar nu vã mai purtaþi ca niºte

neofiþi care spun, vorba lui Marin Preda, „Animalul acesta nu

existã”!!! Prea multe dovezi au nãvãlit peste noi, prea multã urã

au consumat duºmanii vechi ai acestui popor pentru a îngropa

cât mai adânc taina „Dacilor muþi”.

Iatã, fulgurant, câteva etape ale urii. Primul unificator medieval al

Þãrii Dacilor, Mihai Viteazul, a fost numit de unii contemporani

interesaþi, „Malus Dacus”, „Dacul cel Rãu”. Între Ecaterina cea

Mare a Rusiei ºi împãratul austro-ungar Franz Joseph al doilea a

existat un schimb de scrisori privind rostul statului independent

Dacia, un fel de „cordon sanitar” între cele douã imperii. N-au cãzut

de acord, pentru cã fiecare dorea sã cãlãreascã acest spaþiu

mirobolant, cu munþi plini de aur, cu ape bogate, cu câmpii mãnoase.

Adrian Bucurescu îºi încheie minunatul drum prin mitologia

dacilor cu un recurs la marele întregitor în spirit, Mihai Eminescu.

Cu poemul-testament Rugãciunea unui dac.

O carte fundamentalã. O carte prin care puteþi face o cãlãtorie

incredibilã în memoria acestor pãmânturi minunate ºi blestemate

în acelaºi timp.

Am scris într-un volum al meu de versuri un poem care se

numea Poetul dacilor muþi. Se încheia aºa: El, prinþul vorbitor/ al

unei limbi moarte la naºtere/ El, dorul, supravieþuitorul,/ între

vechii lui fraþi/ Trece pe lângã noi, urma sã i-o vezi/ îngenuncheat

s-o simþi/ El este poetul fãrã statuie/ al dacilor muþi.

Îi dedic acest poem târziu prietenului meu din neamul Dacilor

Napai, ialomiþeanului Adrian Bucurescu...

Un oraº, o
carte de
iubire

Bolintinenii sunt, prin tradiþia

lor confirmatã ºi acasã ºi în

lume, neam de zidari-artiºti. Ca

în urmã cu câteva secole, talienii

care au venit în Valahia, au durat

biserici ºi palate fãrã moarte, au

întemeiat chiar aºezãri care le

poartã numele, ºi oamenii din

Bolintin au ºtiut sã-ºi pãstreze

vocaþia zidirii. Cei mai buni, cei

mai frumoºi dintre ei stau ºi azi

sub semnul tutelar al Meºterului Manole care-ºi pune la temelia

construcþiei pe Ana, inima lui.

Am scris aceastã introducere pentru a vã explica marea trudã a

alcãtuirii unei cãrþi nãscute în primul rând din iubire. Scrisã de o

mânã de bolintineni care ºi-au aºezat în lucrarea Bolintin, cartea

oraºului, miile de ore petrecute în biblioteci ºi arhive, gãsind

poze ºi mãrturii pentru a desãvârºi un volum elegant ca un album

de artã, tipãrit la Oscar Print în Bucureºti în anul de graþie 2017.

Cartea are doi coordonatori, pe istoricul ºi scriitorul Vasile

Grigorescu ºi pe pãrintele Nicuºor Beldiman ºi ca autori, pe un

grup de împãtimiþi ai istoriei locurilor, profesori, cercetãtori,

între care l-aº aminti pe prietenul meu, ªtefan Crudu, adevãrat

gazetar de investigaþie.

Departe de mine gândul sã fac o analizã rece, cu pretenþii

ºtiinþifice, acestei cãrþi care este, repet, un fel de album-

monografie-scrisoare cãtre viitor.

O sã-i relev doar calitãþile stilistice deosebite, pentru cã, deºi

e blindatã de documente ºi fotografii, se citeºte ca un roman în

care personajul central este un oraº cu împrejurimile lui –

Bolintinul din Vale, Crivina, Malu Spart, Suseni.

Povestea începe din Neolitic, de ºase mii de ani, cu urme, cu

artefacte. Cu Pãdurea îngropatã de la Cornetu, un sit din 5507

± 30 înainte de Hristos. Cu urmele din Bronzul timpuriu, din

cultura Glina. ªi tot aºa, spre Bolintinul din Vale, atestat la 1433,

cu Bolintinul din Deal, atestat la 1700. „Tãrâmul apelor”, cum se

definea aceastã zonã pãzitã de ºerpii sacri ai Sabarului, Argeºului,

de albia Strâmbei.

Aici a fost poporul vechi al vlahilor, peste ei au venit nomazii,

pecenegii, cumanii, tãtarii, atraºi de aurul grâului ºi de bogãþia apelor.

Autorii acestei cãrþi sunt cititori de istorie, ei, ca niºte vânãtori

de urme din poveºtile româneºti, dau fiecãrui semn echivalentul,

istoria. Dupã nãvala slavilor care seacã parcã puterea vechii

zone vlahe (Doamne, de câte ocupaþii slave am avut parte!),

albumul vine cu hãrþi vechi, cu interpretarea rezervelor de grâu,

a existenþei unei civilizaþii agrare.

Descindem în Evul Mediu, umblãm pe Drumul Baiului, cartea

ne conduce prin istoria Sudului românesc, fabuloasã matrice a

imperiului daco-vlah, a unui neam pe care mulþi îl fac pierdut în

timp, în memoria lumii.

Tãrâmul Bolintinului a fost o „þarã” în sens medieval (vezi

Þara Bârsei, Þara Fãgãraºului, Þara Haþegului), un soi de cnezat

aparþinând (spune cartea, dar pe mine nu mã convinge) zonei

cumane invocate de istoricul supravieþuitor Neagu Djuvara, un

„tãrâm al apelor” bine organizat ºi trecut în stãpânirea Basarabilor,

întemeietori ai Valahiilor (cea Mare ºi cea Micã), aici aºezându-se

boiari de neam, români ori greci de felul lor, dezvoltând o civilizaþie

a agrarului fertil ºi o mitologie a câmpiei de Sud.

Istoria boierilor locului este istoria „þãrii” bolintinene. Cartea

ne-o explicã ºi ne-o apropie. Conducându-ne spre stema

Cantacuzinilor, a Brâncoveanului cel jertfit de trãdarea neamurilor

lui ºi de invidia lor turbatã, apoi îndreptându-ne prin rãscoale ºi

zavere spre lumina lui Mihai Viteazu, prinþ de Valahia Micã ºi

voievod de România Mare.

Eu n-am întâlnit într-o monografie o demonstraþie mai

riguroasã, mai supusã legilor ºtiinþei istorice. ªi o poveste atât de

fascinantã, ca un roman medieval gãsit în cripta unei biserici

vechi, plinã de istorii cu boieri, cãlugãri ºi jupâniþe.

Cartea puncteazã cu forþa argumentelor marile evenimente

istorice din viaþa acestei Valahii supuse tuturor asediilor ºi poftelor

imperiale. Secvenþa despre revoluþia Vladimirescului este mai

mult decât relevantã.

Cãlãtorim apoi spre aºezarea de astãzi, prin cronicile

Bolintinenilor de neam, a lui Constantin întemeietorul de tradiþii,

a lui Dimitrie, poetul cel mare al începuturilor literaturii româneºti,

precursor al Eminescului, pânã la ziua de astãzi care este o zi a

oamenilor de acum, reuniþi sub steaua Sudului, revistã ºi simbol.

Închei însemnãrile mele mulþumindu-i acestui spiritus loci,

Vasile Grigorescu, sufletul acestui demers de excepþie, urmaº de

drept al celui care a pus temelia revistei „Sud”, prietenul nostru,

sã-l odihneascã Dumnezeu, Constantin Carbarãu, îi mulþumesc,

deci, aceluia care, alãturi de un grup de prieteni, de zidari

bolintineni, a construit aceastã carte deosebitã.

Mi-aº dori sã o citiþi cu aceeaºi emoþie cu care am citit-o eu.

Pentru cã ea este, mai întâi de toate, un paºaport pentru eternitatea

Sudului nostru românesc.

Nicolae Dan Fruntelatã, Nicolae Scurtu ºi Florentin Popescu la prezentarea
Cãrþii oraºului
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Pe inorog
spre nevãzut

De la primele pagini, te urci în

Corpul tãu de Luminã ºi porneºti

la drum în dimensiuni nebãnuite.

O cãlãtorie în astral… Aºa

recomandã Ann-Louise

Machedon, o specialistã în

domeniu, cartea Pe inorog spre nevãzut, semnatã Anaeli (nume

misterios, în spatele cãruia se ascunde poeta Ileana-Cristina

Ionescu) Editura Amanda Edit, 2017. Tot într-un fel de prefaþã –

aºezatã sub motoul „Cel ce priveºte în exterior viseazã. Cel ce

priveºte în interior se trezeºte”, din Carl Jung – mãrturiseºte ºi

autoarea: Începând cu vara anului 2007, viaþa mea a cãpãtat un

nou sens… Am primit iniþiere în taina meditaþiei ºi astfel am

ridicat un colþ din vãlul ce acoperã protector tainele universului…

În faþa ochilor sufletului meu s-a deschis o lume uluitoare, plinã

de trãiri unice, o lume paralelã, dar invizibilã ochilor fizici.

Sigur, nu se ajunge uºor în aceastã lume. Ai nevoie de iniþiere

– prin ºcoalã, cursuri, maeºtri. ªi mai ai nevoie, bãnuiesc, de o

receptivitate specificã. Ceea ce mãrturiseºte, în continuare,

autoarea: „Mulþumitã maestrului meu, Teodor Vasile, cu care am

fãcut cursurile de Reiki Usui ºi Tibetan, Karuna Reiki, Vas. Te.

Reiki, Autocontrol Mental, toate cu gradele de Maestru, am

cãlãtorit în Astral”. Iar acum: „Mi-am propus ca în aceastã carte

sã descriu meditaþiile mele, aºa cum le-am vãzut ºi le-am trãit în

timpul cursurilor de iniþiere”.

Aºadar, pregãtitã astfel, Anaeli, intrând de fiecare datã în starea

ALFA (de semisomn) ajutatã de un inorog alb (Divin) – aidoma

murgului lui Fãt-Frumos – îºi porneºte cãlãtoria prin lumi

necunoscute nouã, dupã care, la revenirea pe pãmânt ºi în corp,

îºi noteazã tot ce-a vãzut, pentru ca sã ne împãrtãºeascã ºi nouã,

oamenilor de rând. Momentul care declanºeazã evadarea poate

avea loc oriunde, oricând: în balconul casei din Bucureºti ori în

casa unui prieten din Sinaia, într-un schit de maici din Alba Iulia

– dar, mai ales, în timpul unui concert de muzicã aleasã. În

popasurile ei celeste se întâlneºte, de regulã, cu Maica Domnului

ºi Iisus Hristos, cu arhangheli ºi îngeri, cu însuºi Dumnezeu ºi

Sfântul Duh – ºi are posibilitatea sã-ºi vadã propria casã din

Cer.

Alte cãlãtorii, alte trasee, alte lumi reînviate sub ochii ei; lumi

ale cãror personaje, adesea eroi cunoscuþi din istorie, îi rãspund

la întrebãri, îi dau sfaturi, o preþuiesc. Aºa se întâmplã în þinutul

dacilor, aducându-ne de acolo obiceiuri ºi preocupãri – uneori ºi

scene de mânie pe contemporani.

Multe alte întâmplãri ºi enigme se împerecheazã, se leagã ºi se

dezleagã în aceastã carte specialã, în care visul îºi are hotar distinct.

Multe se pot spune ºi despre cele relatate în ea: adevãr? fantezie?

halucinaþie? Mister. Un lucru este, însã, limpede: cartea este

bine scrisã, literaturã curatã – ºi din acest punct de vedere totul

este credibil.

O cãlãtorie
prin lumea sufletului

O iubire tomnaticã, sub o blândã brizã marinã rãvãºind

cochiliile unor scoici din alte anotimpuri. Un pian înfiorat de

notele visãrii, un fotoliu calm ºi meditativ, o „cinã gustoasã” ºi

îmbietoare – iatã decorul în care se consumã dragostea târzie

dintre Adela ºi Victor, personajele romanului O cãlãtorie în lumea

sufletului, de Victoria Maria Florescu (Editura RawexComs,

2017). O iubire platonicã la prima vedere, dacã n-ar fi bântuitã de

gândurile ºi sentimentele preopinenþilor: ale lui Victor – calme,

înþelepte, bine þinute în frâul unui autocontrol sever; ale Adelei –

fremãtãtoare, impetuoase, gata oricând sã izbucneascã într-o trãire

pãtimaºã, îndelung zãvorâtã. El – un scriitor, ce-ºi pierduse în

tinereþe marea iubire prin accidentul mortal suferit de soþia sa,

dupã care renunþase voit la orice altã tentaþie ºi ispitã. Ea – o

fiinþã completã ºi complexã – doctoriþã, pianistã, pictoriþã – care,

dupã un amor instructiv, de doi ani, cu un arhitect, deºi îºi impusese

o viaþã rezervatã (ºi conservatã) nãdãjduia, totuºi, într-o mare

iubire. Ea – „încã tânãrã, la cei patruzeci de ani pe care îi avea”. El

– „trecut de mult de jumãtatea vieþii”.

În acest context, din care nu lipsesc antagonisme în aºteptarea

limpezirii, se desfãºoarã un amplu ºi subtil proces psihologic,

susþinut mai ales de cãtre eroinã (ajutatã ºi de autoare) ºi dirijat

discret, spre deznodãmântul dorit, de cãtre erou. La masa

dezbaterii, subiectele variazã de la tema iubirii (care „unificã

întreaga existenþã”) la importante forme de manifestare umanã:

viaþã, spirit, neliniºti, credinþã, armonie, transcendent – totul, în

cãutarea supremei împliniri. Criticul Aureliu Goci, în „Postfaþã”,

surprinde foarte bine acest proces: „Iubirea dintre Victor ºi Adela

e un fel de observaþie încruciºatã sub un sentiment sufocat de

inteligenþã, de autocenzurã continuã, de controlul riguros ºi sever

al partenerului”. Tot el subliniazã ºi caracterul psihanalitic al

demersului romanesc: „Autoarea dovedeºte sensibilitate ºi

convergenþã pentru universul imaginar. De altfel, medicina este a

doua zonã profesionalã – dupã filologia aplicatã – din care se

recruteazã valoroºi scriitori. Substanþial, O cãlãtorie prin lumea

sufletului nu înseamnã doar o escapadã în lumea imaginarului, ci

ºi o analizã subtilã, o investigaþie de competenþã ºi profunzime

dupã imperativele psihanalitice. Autoarea dovedeºte talent ºi

competenþã ºi chiar o sublimã creativitate în care se cristalizeazã

simbiotic cele douã domenii spirituale. Ideea este cã prin

autocunoaºtere ºi analizã se lãrgeºte sfera conºtiinþei morale”.

Concluziv, de aceeaºi parte a baricadei cu Goci se situeazã ºi

universitarul Ion Dodu Bãlan, în „Prefaþã”: „Cartea, de înaltã

calitate, analizeazã temeinic personajele, cu sondaje psihologice,

pe coordonate psihanalitice, prin autoarea cu remarcabil talent ºi

fineþe care captiveazã, prin þinuta intelectualã”.

…ªi, totuºi, care ar fi ideea cu care rãmânem la sfârºitul acestei

dense lecturi? În ceea ce mã priveºte, ar fi aceasta: „Singurãtatea,

luxul caracterelor puternice, e condiþia adevãratei libertãþi” – pe

care autoarea o „deconspirã” (demonstrativ?) încã de pe la

începutul romanului.

Frumoase cãrþi de doamne ºi domniþe

Epitaful lui Ovidiu1, sãpat în marmora de la baza statuii din

Tomis, surprinde cititorul modern prin faptul cã poetul nu

aminteºte operele sale majore – Faste ºi Metamorfoze – ci numai

opera sa Ars amandi care i-a adus glorie, dar ºi relegare: Hic ego

qui iaceo tenorum lusor amorum,/ Ingenio perii Naso poeta

meo,/ At tibi qui transis ne sit grave, quisquis amasti,/ Dicere:

Nasonis molliter ossa cubent („Aici zac eu, cântãreþul iubirilor

tinere, poetul Naso care am pierit din pricina talentului meu. Iar

þie care treci, oricare ai iubit, sã nu-þi fie greu sã spui: oasele lui

Naso sã doarmã liniºtit.”). Catrenul acesta, scris în distih elegiac

în vremea exilului este emoþionant, dar nicidecum unic prin

structura sa.

Epitafele scriitorilor latini au fost clasificate2 în douã mari

grupe. Prima categorie de epitafe se referã la viaþa ºi opera

scriitorului, aºa cum este epitaful lui Vergiliu: Mantua me genuit,

Calabri rapuere, tenet nunc/ Parhenope: cecini, pascua, rura,

duces  – „Mantua m-a nãscut, Calabria m-a rãpit, acum Parthenope

mã þine: am cîntat pãºuni ogoare, bãtãlii”. Aºadar, întâlnim, mai

întîi, date biografice, apoi, referinþe metaforice la opera poetului:

Bucolice, Georgice, Eneida. Acest tip de epitaf îl întîlnim ºi la

oamenii politici iluºtri. Epitafele din categoria a doua trec peste

viaþa defunctului ºi relevã selectiv faptele acestuia. Acest tip de

epitaf este cultivat, îndeosebi, de scriitori ºi specimenele acestora,

pãstrate de Aulus Gellius3, reliefeazã renumele ºi meritele acelora.

Epitaful lui Naevius: Itaque postquam est Orcino traditus

thensauro/ Oblitei sunt Romae loquier lingua latina. – „Astfel

dupã ce a fost aºezat în criptã, ei au uitat la Roma sã vorbeascã

latina”. Observãm cã Naevius nu citeazã opera sa (comedii,

tragedii, poeme epice), ci subliniazã meritul ºi gloria sa de creator

al limbi literare la Roma.

Epitaful lui Plautus precizeazã alegoric geniul sãu de

comediograf ºi strãlucirea metricii sale variate: Postquam est

mortem raptus Plautus, Comoedia luget/ Scena est deserta, dein

Risus, Ludus Iocusque/ Et numeri innumeri simul omnes

conlacrumarunt. – „Dupã ce Plaut a fost rãpit de moarte, Comedia

plînge/ Scena este goalã, apoi Rîsul, Jocul ºi Gluma/ ªi versuri

nenumãrate toate au lãcrimat deodatã.” În epitaful lui Ennius,

gãsim referinþa la opera sa epicã, Annales, dar nici o menþiune

despre tragediile ºi satirele sale: Aspicite, o, cives, senis Enni

imaginis formam:/ Hic vestrum panxit maxima facta patrum. –

„Priviþi, o, cetãþeni, frumuseþea imaginii bãtrînului Ennius:/ Acesta

a scris isprãvile mãreþe ale pãrinþilor voºtri.”

Epitaful lui Pacuvius3 are aceeaºi structurã simplã ºi modestã

ca o inscripþie funerarã: Adulescens, tametsi properas, hoc te

saxum rogat/ Ut ad se adspicias, deinde quod scriptum est legas:/

Hic sunt poetae Pacuvii Marci sita/ Ossa. Hoc volebam nescius

ne esses. Vale. – „Tinere, deºi te grãbeºti, aceastã piatrã te roagã/

S-o priveºti ºi sã citeºti ce fost-a scris:/ Aici au fost puse oasele

poetului Marcus Pacuvius/ Aº vrea sã nu fii neºtiutor de faptul

acesta. Fii sãnãtos!” Lipsa de orgoliu poetic al poetului ºi

tragediografului Pacuvius ne aminteºte de epitaful lui Eschil care

nu se referea la opera sa genialã, ci numai al participarea sa la

bãtãlia de la Maraton, fapt care lumineazã viziunea operei sale.

Epitaful lui Seneca4 este novator, cãci, trecînd sub tãcere

tratatele sale ºtiinþifice ºi tragediile sale celebre, se referã numai

la valoarea filosoficã a operei sale: Cura, labor, meritum, sumpti

pro numere honores,/ Ite alias post hanc solicitare animas!/

Me procul a vobis deus evocat: illicet actis/ Rebus terrenis hospita

terra vale! Corpus avara tamen sollemnibus accipe saxis/

Namque animam coelo reddimus, ossa tibi. – „Grijã, trudã,

merit, onoruri, înãlþate ca ofrandã/ Mergeþi sã ispitiþi alte suflete

dupã al meu!/ Pe mine mã cheamã departe un zeu; vale, pãmînt

ospitalier cu lumeºti isprãvi sãvîrºite! Primeºte, avar, cu bulgãri

sacri, trupul/ Cãci sufletul îl întoarcem în cer, dar oasele þie.”

Toate aceste elemente ale epitafului reflectã gîndirea stoicã a lui

Seneca.

Epitaful lui Marþial este un catren care subliniazã preþuirea

operei sale de receptor: Ille ego sum nulli nugarum laude

secundus,/ Quem non miraris sed puto, lector, ames./ Maiores

maiora sonant: mihi parva locuto/ Sufficit in vestras saepa redire

manus.– „Acela sînt eu, neprielnic, prin laudã, la fleacuri/ Pe

acesta tu, cititorule, nu îl admiri, ci socotesc cã îl iubeºti/ Cei mari

rostesc <lucruri> mari; mie îmi sînt de ajuns/ Sã spun <lucruri>

mãrunte ºi sã le aduc în mîinile voastre.” Aºadar, Marþial se

referã, ca ºi alþi predecesori latini, la gloria ºi funcþia socialã a

poeziei sale.

Dupã aceastã scurtã incursiune în istoria epitafelor scriitorilor

latini, de la Naevius la Marþial, sã ne întoarcem la epitaful lui

Ovidiu. Acum înþelegem mai bine cã epitaful poetului scris la

Tomis se încadreazã într-o tradiþie strãveche. Aºa cum Vergiliu

îºi definea opera tripartitã prin termenii pascua, rura, duces,

Ovidiu selecteazã din opera sa care se ordoneazã pe triada –

iubire, zei ºi exil – numai iubirea care i-a adus gloria dar ºi

osîndire. Primul distih din epitaf exprimã sobru ºi expresiv aceste

fapte. Sintagmele: tenerorum lusor amorum (v. 1) ºi Ingenio

perii... meo (v. 2) reflectã destinul sãu literar ºi existenþial.

Urmãtorul distih include un protest subtil contra deciziei arbitrare5

a lui Augustus. Poetul solicitã contra împãratului inclement justiþia

posteritãþii alcãtuitã din toate fãpturile care au iubit, cãci cine n-a

iubit mãcar o singurã datã? Propoziþia quisquis amasti lumineazã

partizanii fãrã de numãr ai lui Ovidiu. Poetul înalþã un elogiu

libertãþii artei ºi al independenþei scriitorului6 pe care dictatorul7

le calcã în picioare.

Sã ne amintim cã Tiberius, succesorul lui Augustus, a

condamnat la moarte pe istoricul Cremotius Cordus8 ºi a ordonat

ca opera acestuia, pentru ideile sale republicane, sã fie arsã în

public (Tacitus, Annales, 4, 34-35). Dar Cremutius Cordus, ca

ºi Ovidiu, avea încredere în justiþia posteritãþii, cãci suum cuique

decus Posteritas rependit – „Posteritatea restituie fiecãruia

onoarea sa”. Adicã Posteritatea proclamã dedecus sibi, illis

gloriam – „ruºine pentru dictator ºi glorie pentru victime”. În

epitaful sãu, Ovidiu confirmã aceastã idee – dedecus Augusto,

sibi gloria, adicã ruºine pentru Augustus ºi glorie pentru poet.

Epitaful are astfel un sens premonitoriu, cãci relegarea sa a fost

clasificatã de Posteritate ca un act condamnabil pentru împãrat ºi

un titlu de glorie pentru poet.

Prof. univ. dr. Traian DIACONESCU

EPITAFUL  LUI  OVIDIU
ºi structura epitafelor marilor poeþi latini

1 Zelinski Th., Les Derniers jours d’Ovide en Dobroudja, în Revista

Clasicã, Bucureºti, 1939-1940, p. 17 ºi Herescu N.I., Le sens de

l’épitaphe ovidienne.
2 Plessis F., Poésie latine; épitaphes, Paris, 1905, Galletier E.,

Etude sur la poésie funéraire romaine d’après les inscriptions,

Paris, 1922; Latimore R., Themes in greek and latin Epigraphs,

Urbana, Univ. of  Illinois Pr., 1942 ºi Cocchia E., Gli epigrammi

sepolcrali dei piu antichi poeti latini, în Saggi filologici, II; 1902,

p. 139-54.
3 Cocchia E., Intorno all’autenticitá degli epigrammi sepolcrali di

Plauto e di Pacuvio, în Saggi filologici, II, 1902, p. 361-370 ºi

Patin, Etudes sur la poésie latine, II, Paris, 1969, p. 139.
4 Pascal C., L’epitaffio di Seneca, in Atene e Roma, 1907, p. 22-25.
5 Zmigryder-Konopka Z., La nature juridique de la rélégation du

citoyen romain, în „Revue historique du Droit français et étranger”,

1939, p. 307-347; Cocchia E., La relegazione di Ovidio a Tomi ovvero

la censura artistica sotto il regno di Augusto, în Atti Acad. Napoli,

1902, p. 1 sq. (republicat în Saggi filologici, IV, 1907, p. 233 sq.
6 Este memorabil versul Caesar in hoc potuit iuris habere nihil

(Tr. 3, 7. 48).
7 Rand E.K., Ovid and his influences, New York, 1928. Din aceastã

carte s-ar putea alcãtui o Ars precandi, cercetînd comparativ

atitudinea de exilat a lui Ovidiu cu a lui Cicero ºi a lui Seneca,

ajungând la concluzia cã toþi scriitorii Romei, nu numai Ovidiu,

n-au suportat cu consecvenþã stoicã proba exilãrii.
8 Acest senator ºi istoriograf a dovedit o mare independenþã de

opinie (libertas spune Quintilian 10, 1, 104) în timpul rãzboaielor

civile ºi al principatului lui Augustus. (cf. H. Bardon, La littérature

latine inconnue, Paris, II; 1956, p. 152-64).

Ovidiana
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Titus Vîjeu

CÃRÞILE  SUDULUI (V)

Cãutând

rãspunsuri mici

la întrebãri mari

Acesta este primul vers al

poemului Ca o întrebare,

rãspunsul aflat la pagina 81 a volumului Întâia poruncã publicat

de Dana Opriþã la e-literatura casã de editurã tot mai activã ºi

mai respectatã. Indicate de autoare drept „psalmi necanonici”

versurile de faþã exprimã

libertatea de gândire a

unei scriitoare

preocupatã de raportul

propriei vieþi cu

divinitatea („Cuvântul

Tãu este Adevãrul / cel

ce mã va ocroti ºi-mi va

lumina Calea / chiar în

viaþa aceasta / fiindcã

toate relele care ne

covârºesc / nu înseamnã

decât / cã aproape este

împãrãþia lui Dumnezeu

iar / cei din urmã pot fi

cei dintâi.”). Spre

deosebire de aºa zisa

poezie misticã, în care

autorul se identificã

îndeobºte drept mesager unic al adevãrului fundamental exprimat

de Genezã, aici avem de-a face cu dorinþa de a atinge nemãrginirea,

de a pãstra vie Lumina scãldând universul. Drept care poeta

forþeazã timpul, pentru a putea dobândi acces la graþia divinitãþii:

„sunt secole de când mã tot întreb / cum oamenii mai pot deschide

gura sã grãiascã absurditãþi / ºtiind cã fiecare literã este ocrotitã

de îngeri iar / Lumina lor strãluce fãrã sã avem ºtire de ea”.

Convingerea cã fiecare om este „un templu cu har” ºi cã „nu

avem nici un drept sã cãlcãm în picioare ceea ce ni s-a încredinþat”

o face sã-ºi îndemne semenii la un marº inocent „peste pietre ºi

grâu desfrunzit / primind sãrutul petalelor de mac înflorit prea

devreme”, bucurându-se de spectacolul unic al Creaþiei ºi trãind

cu intensitate iubirea faþã de Creator.

Pentru cunoscãtorii poeziei Danei Opriþã probabil cã o atare

evoluþie era previzibilã dupã apariþia în urmã cu aproape douã

decenii a cãrþii Scrisori dintr-o sãptãmânã imaginarã (Ed.

Eminescu, 1998) ce consemna o experienþã existenþialã

dramaticã, soldatã cu încercãri de vindecare sufleteascã prin

mãrturisire („mãrturisesc acest botez spre iertarea pãcatelor.

Restul? Restul nici nu existã”.) Aveam de-a face cu un tulburãtor

monolog (în prozã, dar deloc prozaic!) prin care autoarea încerca

sã-ºi defineascã locul în lume prin frecventarea voluntarã a

visului, ce-i oferã „recâºtigarea libertãþii de gândire”. Invocarea

unei fiinþe (Alcinte), posibil alter-ego al poetei („Alcinte! mã

strigã cineva. ? Mã rãsucesc. Nimeni”) reprezintã o coordonatã

umanã ce o ajutã sã respingã singurãtatea („singurãtatea este o

boalã”) ºi sã-i dea încredere în viaþã („meritã sã trãieºti”) ºi sã-i

alunge frica.

Punctul de sprijin al existenþei va fi oferit, peste ani, de credinþa

în Logosul vindecãtor: „ªi acum vã încredinþez lui Dumnezeu ºi

cuvântului / harului Sãu, cel ce poate sã vã zideascã ºi sã vã dea

moºtenire între cei sfinþi / cu acest gând se mai poate trãi”. Astfel

se încheie Întâia poruncã, noua carte de poeme prin care Dana

Opriþã se întoarce acasã de dincolo de Ocean, unde-ºi duce viaþa

de zi cu zi, mãrturisindu-ºi psalmic iubirea faþã de viaþã ºi faþã de

Cel ce a dat întrupare lumii prin care trecem mai buni sau mai rãi,

ºtiind cã scris este cã nu doar cu pâine va trãi omul, ci cu orice

cuvânt al lui Dumnezeu.

Cuvintele Scripturii îndrumã gândul poetei spre zãrile în care

suferinþa pãmânteanã se schimbã în bucurie („parcã naºterea

mea a fost doar ca sã pricep cã greºesc”). Nu toþi muritorii au

parte de ceea ce Mircea Eliade numea „experienþa Sacrului”,

menitã sã-i ofere spiritului uman „diferenþa dintre ceea ce se

relevã ca fiind real, puternic, bogat ºi semnificativ ºi ceea ce e

lipsit de aceste însuºiri, adicã scurgerea haoticã ºi primejdioasã

a lucrurilor, apariþiile ºi dispariþiile lor întâmplãtoare ºi golite de

sens”.

Din fericire existã semeni ai noºtri care parcurg treptele unei

atari experienþe prin înscrierea voluntarã în ordinea unei tradiþii

al cãrei esenþial este transmis, dupã observaþia lui Pierre Chaunu

„într-o bibliotecã: Biblia ale cãrei ºaizeci ºi ºase sau ºaptezeci ºi

douã de Cãrþi sunt atestate de bisericã drept Cuvântul lui

Dumnezeu”.

Repere importante ale textelor sacre sunt reluate în cartea de

poeme a Danei Opriþã ca izvor al unor trãiri purificatoare ce ne

îndrumã spre ceea ce acelaºi savant sus-amintit, Pierre Chaunu

numea „o hermeneuticã a textului istoriei, care consistã în

degajarea sensului istoriei pentru cã este sensul istoriei mântuirii

ce dã la toate sens, sensul fiinþei ºi-al existenþei, al sorþii ºi-al

libertãþii”.

Ca urmare, sã nu uitãm cele zece porunci, pe care le vom afla

probabil în viitoarele cãrþi de poeme ale Danei Opriþã într-un

respectuos comentariu liric. Deocamdatã, ea ne-o reaminteºte pe

prima: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu; sã nu ai alþi dumnezei

afarã de Mine...!”

Autoritatea divinã îºi aflã în poezie o minunatã rãsfrângere...

Poezia unui „înger pribeag”

Doctor în filologie cu o solidã lucrare despre viaþa ºi opera lui

Iacob Negruzzi, recomandatã cãlduros de profesorul Paul Cornea

datoritã caracterului ei documentar determinat de „materiale de

arhivã: acte de stare civilã, însemnãri autografe, mãrturii directe

ºi indirecte, corespondenþã etc.”, Valeriu Birlan este dincolo de

aceste „investigaþii rãbdãtoare ºi anevoioase” un poet ce-ºi scrie

undeva la porþile Bucureºtiului cãrþile de versuri care-l legitimeazã

drept un autor de „tãceri ºi cuvinte” (acesta este ºi titlul plachetei

apãrute la Editura Demiurg în 1996) în care se þes „colocvii

suave” (alt titlu, de data

aceasta din 2003, de la

Pegassus Press)

mãrturisind o vocaþie liricã

superioarã, exprimatã

prioritar printr-o poezie de

notaþie a stãrilor personale

dar ºi a lumii

înconjurãtoare: „Se

zbuciumã / prelungile

mlãdiþe de viºin / Vârtejul

smulge din marama de flori

/ Mii de petale / Departe le

poartã / Le duce / Spre uºa

deschisã... / Pline-mi sunt

grãdina / ªi casa / De

clipele aºteptãrii...”

Valeriu Birlan pare

dominat de sentimentul

unei aºteptãri melancolice,

la capãtul cãreia sperã sã

se iveascã o enigmaticã

Marie, ce pare a-i fi

luminat vieþi succesive,

dupã cum reiese dintr-un

poem intitulat Atunci-azi: „Mai vãzusem ochii aceia / De un

neverosimil albastru / Mai vãzusem chipul / Pe care plutea adâncã

/ Lumina... / Zadarnic te ascundeai / Sub gluga cenuºie / Eram

atunci locotenent / În Centuria a noua Fulminata / Prin anii ‘32 /

Azi te-am recunoscut / Eºti aceeaºi Maria”.

Mai multe plachete, editate în ultimele douã decenii (Casã ne

este uimirea, 1997; Explozie în roºu, 2009; Întoarcere acasã,

2010; Înger pribeag, 2013) sunt strãbãtute de un sentiment al

mãsurãrii timpului ºi spaþiului prin aceastã prezenþã/absenþã a

femeii iubite: „Urmele tale / cât vãd cu ochii / lucrurile poartã... /

Le simt pe flori, pe arbori / pe ziduri, pe rãspântii, pe artezianã /

pe mânerul uºii ce se deschide cu tine...”

Ca urmare, mereu invocata iubire devine un universal etalon:

„Lucrurile – miºcãtoarele ºi nemiºcãtoarele / eu le mãsor cu tine

/ Prezentã în toate, / cine te poate vedea?”.

Complementarã acestei aºteptãri este bucuria cercetãrii unor

pictori celebri spre care pare a-l fi condus aceeaºi misterioasã

femeie („Tu stãrui în mine ca o culoare necunoscutã, / Culoare pe

care-am vãzut-o într-o viaþã trecutã / ªi pe care o voi cunoaºte în

cea viitoare...”

De la „cercul roºu al lui Giotto” la îngerii lui Rafael, de la

opulenþa culorii lui Rubens la naivitatea programatã a Vameºului

Rousseau ºi la pãdurea lui Magritte surprinsã într-un admirabil

catren: „În ochii fãrã moarte þine trunchiuri / Obraz ºi tâmplã –

Panteon de crengi / Sub frunze verzi respirã clipa / Cu rãdãcini în

neclintite ore”

Din plastica româneascã atenþia îi este atrasã de lucrãrile lui

Sabin Bãlaºa („Ar putea fi un albastru asteroid / Din tabloul lui

Bãlaºa, / Asteroidul suspendat în vãzduh...”) ºi – aproape obsesiv

– de pictura artistei ieºene Maria Mãnucã, al cãrei tablou Explozie

în roºu este transferat în titlul ºi substanþa unei cãrþi cu conºtiinþa

cã „explozia în roºu / E diagrama sufletului tãu...”

În fapt, poetul se doreºte a fi „asemenea omului vitruvian”

dintr-un celebru omagiu leonardesc adus marelui arhitect roman:

„Lumea? Lumea vreau s-o cuprind / Când stau pe pat cu

braþele larg deschise / Asemeni omului vitruvian al lui Leonardo?

Cuvântul? Cuvântul vreau sã-l cuprind / Când stau pe pat cu

braþele deschise / Asemeni omului vitruvian al lui Leonardo?

Iubirea? Iubirea vreau s-o cuprind / Când stau pe pat cu braþele

larg deschise / Asemeni omului vitruvian al lui Leonardo?”

Iatã o veritabilã „ars poetica” mãrturisind aspiraþia spre

necuprins a unui autor aflat în cãutarea acelui „angelo custode”

care „cu mine va fi oriunde voi merge”. De altfel, una dintre cele

mai frumoase cãrþi semnate de Valeriu Birlan se cheamã Înger

pribeag (Ed. Vasiliana, Iaºi, 2013). Pe coperta a patra, autorul a

aºternut un mai vechi gând al meu care, nu ºtiu când a fost scris

dar pe care sunt gata oricând sã-l susþin: „Poezia lui Valeriu

Birlan e ca o probã de sol dintr-o altã planetã”.

Sunt bucuros cã l-am putut formula cândva, ca atare.

Captivi într-un coºmar

de-o ºifonatã / elocinþã...

Un impresionant

torent se revarsã spre

cititor din ultimele

cãrþi ale lui ªerban

Codrin: Baladierul –

Europres s -2012 ,

Rodierul – ed. Betta-

2016, Testamentul

din strada Nisipuri –

ed. Betta-2016; un

torent înveºmântat în

haina de sãrbãtoare a

poeziei. Surpriza pe

care ne-o oferã

faimosul raport

axiologic dintre

cantitate ºi calitate l-a

determinat pe criticul

Aureliu Goci sã

considere cã autorul

„e pus sã

r e v o l u þ i o n e z e

literatura românã din temelii”. Ambiþiile creatoare ale lui ªerban

Codrin par a fi uriaºe, poezia sa desenând rãsfrângerea unui

imens „theatrum mundi” în care frumuseþea intersecteazã

bestialitatea, graþia întâlneºte cinismul iar gloria înfruntã risipirea

într-un joc al astrelor, al istoriei, al umanitãþii ultragiate de varii

experimente social-politice: „Sãtui de Marx, bãrbosul mâncãcios,

/ Cum arunca în marea hãpãialã / Din farfuria sa filosofalã /

Istoria cu oasele pe jos / Eoni, milenii, secole ºi ani, / Spre

culmile profetului Cioran / Sã auzim târâº, într-un târziu, / Cum

bate, zbiarã-n deznãdejdi, se zbate / Un horrorlogiu bestial de

viu / La ora fãrã-un sfert ºi jumãtate”.

Inutil sã spunem cã amintitele „culmi” ale „profetului Cioran”

sunt unele ale disperãrii iar transformarea orologiului omenirii

într-un „horror-logiu” ne pregãteºte pentru spectacolul apocaliptic

al acestei poezii, nãscutã din simþãmântul responsabilitãþii faþã de

ce va sã vinã. De aceea aº îndrãzni sã afirm cã prin noile cãrþi ale

lui Codrin avem de-a face cu o ipostaziere liricã a distopiei.

Din perimetrul restrâns al propriei existenþe, marcat de malul

Dunãrii, unde ºi-a petrecut copilãria, de Bucureºtii studiilor

universitare ºi de Slobozia ialomiþeanã în care ºi-a trãit cea mai

mare parte a vieþii ªerban Codrin transmite mesaje adresate planetei

intens primejduite de „jucãtorii de zaruri, îndârjiþi de-a pune

stãpânire pe globul pãmântesc”. Între aceºtia, Hitler ºi Stalin îºi

disputã lumea: «Cu negre unghii, degete jegoase, / Scoºi din

rãbdãri de-o cutrã de muscoi, / Doi boschetari la groapa de gunoi

/ Strâng dinþi pe dinþi ºi joacã babaroase; / (...) „Bã, Stalin!”

chiuie drãcos chibiþii, / „Dã-i ºapte-ºapte, Hitler, de-ai ambiþii!”/

„Mânca-v-ar gura morþii de golani”, / Luaþi Globul, Norii, Ceru-

ntre picioare, / Un milion sã-i stãpâniþi de ani, / ªi hai sictir!” vã-

njurã Tamerlan, / Când soarele prãjeºte-amiaza mare.»

Pamfletul politic este introdus în forþã de ªerban Codrin în

poezie, Testamentul din strada Nisipuri devenind – cum observã

în prefaþa masivului tom (538 de pagini) criticul Aureliu Goci –

„produsul unei lumi suprasaturatã de literaturã, de autenticitatea

ficþiunii, de adevãrurile universului imaginar”. Fapt justificat de

versuri ca acesta: „Dezleagã-te, poete, din magie, / te binecuvânt

sã fie toþi asemeni þie”.

Precum Dante, ce-ºi luase drept „Maestro e Duca” pe autorul

Eneidei, Codrin apeleazã la serviciile „omului Virgil” care sã-l

conducã prin bolgiile contemporaneitãþii noastre infernale:

„Rãtãcit printre zilele ºi nopþile veacului, / Cu bunã intenþie,

omul Virgil, în felul sãu afectuos, nu se lasã înºelat de aparenþe”.

Convingerea cã „numai Dumnezeu ºi poetul ºtiu cuvântul de

început ºi ziditor; / (...) Numai Dumnezeu fãrã nume ºi poetul cu

numele pierdut / ºtiu sã se uimeascã de cele îndurate” îl determinã

pe autor sã investigheze multe din arcanele veacurilor,

„homerizând cu har” cum frumos sintetizeazã Nicolae Þone în

recomandarea acestei cãrþi stranii, fãrã seamãn într-o literaturã în

care dictaturile au lãsat urme adânci ºi pe care ªerban Codrin le

scaneazã meticulos, spre a le feri de uitare.
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Gheorghe Istrate

Scriitorul Gheorghe Istrate ne-a pãrãsit, dupã o lungã suferinþã. A fost înmormântat pe 4 septembrie 2017, în cimitirul din satul Limpeziº, satul

în care s-a nãscut la 11.05.1940, din judeþul Buzãu. Este unul dintre cei mai importanþi scriitori ºaizeciºti, fiind citat în fruntea promoþiei sale, alãturi de

Cezar Ivãnescu, Virgil Mazilescu ºi George Alboiu. Învaþã la ºcoala din sat, apoi urmeazã liceul teoretic ,,B.P. Haºdeu”, azi colegiu, din  Buzãu.

Urmeazã apoi Facultatea de Filologie din Bucureºti, unde îi are ca profesori pe: G. Cãlinescu, Al. Rosetti, Tudor Vianu, Al. Piru, Iorgu Iordan, Mihai

Pop, Zoe Dumitrescu-Buºulenga, N. Manolescu, Romul Munteanu, Dumitru Micu, Boris Cazacu, Marian Popa, etc., iar colegi de an pe: Constanþa

Buzea, Ioan Alexandru, Adrian Pãunescu, Dorin Tudoran, Florin Manolescu, Liviu ºi Dorina Grãsoiu, Tia ªerbãnescu, ªerban Codrin etc. Debutul

literar este timpuriu, în 1956, cu poezie în ziarul ,,Viaþa Buzãului”, iar editorial, debuteazã cu volumul de versuri Mãºtile somnului, în 1968, la Editura

Tineretului, primit entuziast de critica literarã ºi premiat cu Medalia de argint de revista ,,Breve” din Italia, la concursul ,,Napoli-Ospite”, a cãrui Medalie

de aur i-a fost conferitã lui Marin Sorescu. Opera sa, consistentã ºi unitarã, cuprinde poezii, în majoritate, în stil clasic: Poeme (Valea Plângerii), 1971,

Pseudopatriarchalia, 1974, Zodia ºarpelui, 1975, Cântec la izvoarele lumii, 1975, Sceptrul singurãtãþii, 1978, Rune (antologie), 1980, Oase de

fluturi, 1982, Interiorul tãcerii, 1985, Despãrþirea de cuvinte, 1988, Ritual/ Rite (antologie bilingvã românã-francezã, 1995, Limpeziº. Locul fiinþei

(antologie), 1997, Versuri/ Gedichte (ediþie românã-germanã), 1999, Fragmente despre infinit, 2000, Puberul divin (33 sonete imperfecte), 2003,

Omul întrerupt/ Der unterbrochene Mensch, 2008, Germania etc. Despre Gheorghe Istrate au scris: Nicolae Manolescu, Al. Piru, Fãnuº Neagu,

Gheorghe Grigurcu, Constantin Ciopraga, Geo Bogza, Daniel Cristea-Enache etc. Gheorghe Istrate a lucrat în presa centralã: ,,Scânteia tineretului”,

,,Tribuna României” etc. A fost redactor-ºef al revistei ,,Curierul românesc”, pe care l-a fondat, cu difuzare în peste 70 de þãri. Din 1970, este membru

al USR, unde a fãcut parte, câteva stagii, din Consiliul de conducere. A primit importante distincþii ºi premii: Premiul revistei ,,Luceafãrul” (1965),

Premiul USR (1985), Premiul revistei ,,Observator-Munchen” (Germania, 1997), Premiul ,,Mihai Eminescu” al Academiei Române (2000), mai multe

premii ,,Opera omnia”. I s-a acordat titlul de ,,Cetãþean de onoare” al oraºului Buzãu. Gheorghe Istrate s-a stins mut, ca o lebãdã, lãsând sã vorbeascã

deplin poezia sa, nobilã, solemnã, cu un sunet de clopot vechi, grav ºi misterios. (Victoria Milescu)

RITUAL
(dar nu-i a mea
memoria aceasta)

Dar nu-i a mea memoria aceasta

nici graiul ce-l rostesc înlãcrimat

ºi nici icoana galbenã în care

un Dumnezeu strãin s-a aºezat

demult în lemnul ei dormeau Pãrinþii

alãturea cu zeii lor; vreun nor

le-o fi furat pedepsitor voinþa

ºi sceptrele singurãtãþii lor

nici boala Doamne care-mi soarbe lacom

lumina braþului nu e a mea –

eu sunt doar o memorie-n derivã,

din cerul altui adevãr o stea

eu sunt o apã roasã de vechime

prin care trece grav ºi dureros

pluta de carne-a neamului ce duce

capul pãrintelui dintâi bãrbos

RITUAL
(eu dacã pleoapa)

Eu dacã pleoapa o deschid

mi-asum vãzduhul de afarã

ºi steaua plescãind în vid

ºi inocenþa arsã-n fiarã

pe umerii atei mai þin

îmiresmate catedrale

în care toþi strãmoºii vin

vâslind cu bãrbile-n pocale

am fost copilul unui sat

acuma satul mi-e copil –

mereu la subþiori îmi bat

trei clopote cu glas umil

cenuºa timpului ºtiut

mi-mbracã oasele mã-ngheaþã

ºi-ncet se-ngroapã-n mine-un mut

cu buzele de fum ºi ceaþã

RITUAL
(ce sã refuz)

mie, însumi (requiem)

Ce sã refuz ºi ce sã mai accept –

toate cuvintele miros a moarte

bat clopotele-amurgului în piept

mirosul lor copile ne desparte

încep o floare ºi-o termin în zori

mi-e îngerul bolnav ºi mã refuzã

dã-mi Doamne plânsul unei mari candori

ºi dã-mi ninsoarea pruncilor pe buzã

dar nu mai sunt cuvinte ca sã spui

o spadã se sfãrâmã între oase

mi-e îngerul bolnav ºi boala lui

în cerul tot a moartea mea miroase

RITUAL
(cei ce se nasc)

fiului meu, Alexandru

Cei ce se nasc au mai murit cândva

sub craniul stelei moare altã stea

cel care te sãrutã nu sunt eu

sub rãsuflarea mea e-un mort mereu

tu jurã-te cã vii cu îngeri buni

cu pleoapa goalã-n care mã aduni

cu pielea florilor cu trupul pradã

magneþilor imenºi de sub zãpadã

noi suferim de-o-mbrãþiºare grea

cum steaua se rãstoarnã-n altã stea

cãci trupurile noastre de pãmânt

sunt un mormânt în alt mormânt

RITUAL
(aprinde tatã lampa)

Mamei mele

Aprinde tatã lampa ºi umblã încet

truditã mama doarme-n pânda unor zei

vino ºi-alungã liliecii buimaci

din zãcãtoarea sufletului ei

auzi cum noaptea calcã surd grãunþa casei

trosnindu-ne pereþii în spinãri

pe când în patul ei adoarme mama

pe patru picioare de lumânãri

în inima bisericii care ne-adunã

umflându-ºi lemnul cu porunci eterne

pe roua somnului cu lunã

mama de moarte îºi aºterne

vai tatã vorbele noastre sunt

liliecii târzii ai rugãciunii –

iatã-i cum ies vãlãtucindu-se-n sus

din gura adormitã a mumii

RITUAL
(amiroase)

Amiroase Doamne amiroase

timpul vechi îmbãtrânind pe oase

anii mari cât marea desfãcutã

peste putrefacta noastrã plutã

amiroase Doamne amiroase

timpul vechi cu-mpletituri de rase

vãrsãturi de neamuri supte-n delte

înroºind nisipurile fierte

voci târzii amurguri dilatate

peste frageda eternitate

amiroase Doamne amiroase

a Iisus a ceruri fãrã oase

a veºmânt înconjurând în gând

frigul mare-al Domnului cel Blând…

RITUAL
(ancestralã)

Sã nu uitãm: sub aur e noroi

trufia lumii pâlpâie pãcate

ies gurile þãrânii-ntãrâtate

sãltându-se prin veacuri dupã noi

vai suntem teascul marilor cenuºi

pulsate acru de un astru moale

noi suntem tivul ruºinat din poale

noi suntem golul pendulând prin uºi

pe degetele noastre sunt inscripþii

sãpate într-un veac necunoscut

când ne vânam decent ºi cu restricþii

cu capetele tribului pe scut –

acum cu aripile înnodate

suim pe eºafoade parfumate

RITUAL
(îngenunchiat de lunã)

Tatãlui meu

Tãceþi surioarelor s-auzim

prãbuºindu-se pe prispa de-afarã

bocancii tatei – coºciugele picioarelor lui

sã dezlegãm suratelor un cal nebun

ºi sã-l împingem pe uliþa satului

albã ca o lumânare neînmuiatã

în rãsuflarea morþilor

s-alerge cu potcoavele înnãduºite

tocindu-ºi nechezul în surparea þãrânii

sã intre în ograda crucilor ºi a uitãrii

sã-nchine pãmântul suratelor

sã-nchine piatra rea ºi lemnul

ce vor hodini oasele tatãlui nostru

peretele sub care va coborî plutitor

umãrul pãrintelui nostru

îngenunchiat de lunã

RITUAL
(anatomii)

Celule vechi celule noi

ramificã extazul acru

în putrefacþii mei eroi

ce-au fâlfâit blazonul sacru

e vânãtoare-n regi ºi-n temã

e vânãtoare sub pãmânt

cum pute vai de-atâta stemã

cernoziomul-crezãmânt

fluier dulãi dar vin limbrici

iuþind sub biciul gros de brumã

îmbãloºând cu nervi ºi frici

totalitatea ce consumã

altfel: celule noi ºi vechi

anatomie – complezenþã

ºi-aceastã voce cu urechi

rostind o limbã în absenþã

RITUAL
(pãmânt)

Eu vãd pãmânt numai pãmânt

în ochiul meu e un mormânt

în care de vecii dureazã

o sabie ce scânteiazã

eu dacã miºc trudit din pleoape

aud troznind în ceruri ape

ºi-un înger rãtãcit ºi gol

pierzându-ºi haina de nãmol

lumina mea-i cu glasul mic

un clopot strâns peste nimic

un lan cu nopþile în spic –

aºa cum umblu ºi mã-nsfânt

sunt doar pãmânt numai pãmânt

RITUAL
(Doamne fã noaptea)

Doamne

fã noaptea mai lungã cu un ochi

însoarã-mã cu focul ºi fã-mi-l sã rodeascã

scoate-mi vorba strãinã din trup

ca pe un rest umilitor de mascã

iar Ei

pune-i Doamne picioarele pe o frunzã

ºi mutã-i umbra în umbra mea

fã-o sã moarã ºi eu s-o tângui

purtându-i sufletul cãtre stea

RITUAL
(tãcerea e un grai)

Tãcerea e un grai înmiresmat

e-un sânge grav lungindu-mi-se-n oase

a fluturi trupul meu timid miroase

încep un suflet nou abia strigat

peºti calzi prin aerul curat vâslesc

sub pleoapa-naltã se rãstoarnã sãbii

se leagãnã pe braþul meu corãbii

pun pietre-n cuib ºi pietrele ciocnesc

o iartã-mi noapte haina ce se zvântã

pe carnea mea cu fumul netezit

auzi? în grajduri caii s-au trezit

sub ei þãrâna dulce se-nfierbântã

ce pur e soarele ºi ce devreme

hai muguri despicaþi-mã ºi beþi

miresmele prelinse prin sãgeþi

ºi zgura asta proaspãtã din gene

RITUAL
(cuvântul)

El este singur – nenumit

noi robi îi suntem – robi noi toþi

el este poarta dinspre mit

lichidu-n care orb înoþi

el e prea singur pãrãsit

îi încercãm pe rând vecia

eu stau în sine nerostit –

grai mic în graiul cât stihia

mi-e ochiul cât e ochiul lui

îi spun ºi buzele mi-s sparte

el e rãsfãþul meu dintâi

e timpul meu de dupã moarte

trei timpi se-ngroapã-n el întregi

trei trupuri ce desfac descântul

trei legi trei sãbii fãrã teci

triunghiular e deci Cuvântul
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Gabriel Dragnea

„De ce-am plecat de unde

ploile nu mã muiau, frigul nu

mã bîþîia? Din casa micã a

bunicilor? Din casa cu prispã,

cu tavan de scînduri, cu sobã

oarbã ºi pãmînt pe jos? De

sub cerga de cînepã asprã –

învelitoare? Din patul aºternut

cu rogojinã ºi cãpãtîi de paie?

Din casa bunicilor de ce am

plecat, mai departe, la alt tatã, la alte dureri? ªi de ce m-au

gonit la urmã spre oraºul ãsta cu lipitori sãtule ºi paznici

galonaþi? Cine mi-a vîrît visul în suflet? Strãbunii care zac

înlãuntrul meu? Scriu ºi rup, scriu ºi pierd – mã pierd?

Îndrãznesc sã iubesc poezia, s-a cufundat în mine (...)”

Nu doar a îndrãznit s-o iubeascã, a purtat-o ca pe o hainã de

preþ, singurul veºtmînt autentic, în lipsa cãruia s-ar fi simþit gol

în trecerea lui prin viaþa care i-a oferit prea puþin. Dacã lui Nichita

Stãnescu i s-a spus „îngerul blond”, critica literarã l-a numit

„îngerul vagabond”, aºa cum autorul însuºi s-a etichetat astfel

într-unul dintre poemele sale. Un înger cãzut pe pãmânt, parcã

dintr-un înalt care i-a refuzat prezenþa, printre oamenii care au

reuºit sã-i înjunghie speranþa zilelor, tulburându-i liniºtea ºi

somnul nopþilor. Dar nu a ºtiut nimeni cum sã-i fure singurul

prieten care-l îndemna la nerenunþare, la o continuare demnã a

zilelor, acceptând în numele supravieþuirii sã fie hamal, cãrând

saci întregi de ciment cu cãmaºa sângerândã pe spate. Nu a reuºit

nimeni sã îl reducã definitiv la tãcere. El a avut mereu asupra lui

poezia, singurul medicament care l-a þinut în viaþã,

singura armã de autoapãrare în faþa deznãdejdii, a

depresiei. „Nu, eu n-am cãutat pâine ºi sare. M-am

gonit de pe malul Dunãrii fãrã sã bãnuiesc durerea

stomacului gol ºi strigãtul oaselor intrate unele într-

altele – am cãutat mirajul poeziei, al paginii scrise

cu litere de tipar.” (din vol. Zeii prind ºoareci, Ed.

Pentru Literaturã, 1968).

Da, el este Dimitrie Stelaru, mortul viu, statuia

fãrã postament din literatura românã, plimbatã prin

beciurile nedrepte ale uitãrii. Este poetul unei generaþii

peste care, poate din indiferenþã, poate dintr-o judecatã

prea asprã a vieþii lui sau poate din cauza interpretãrii

unor false clasificãri ºi clasamente valorice ale vremii

a fost catalogat ºi arhivat la rubrica scriitorilor de

index, la „ºi alþii”.

A fost un inadaptat, un „degustãtor” lacom al

clipelor rare de bucurie, în care zâmbetul, parcã cerea

permisiunea sã se aºeze pe faþa lui adesea palidã. A

refuzat compromisurile, promiscuitatea, scãldatul în

mocirla comunã, impostura, întrebându-se retoric

dacã nu cumva, tocmai acestea reprezintã cauza

marginalizãrii lui: „Dar m-am simþit peste mlaºtini

trecînd ºi-am simþit cã toþi încurcau drumul poeziei, o loveau la

cap. I-am vãzut viitori premiaþi, academicieni, miniºtri, numai

poeþi nu. Ce mari, ce puternici! Ei îºi desfac în presã parfumul

batistelor numindu-l artã; lãudînd cu insistenþã o pramatie ajung

directori, subsecretari de stat, apoi fondurile revenite titularilor

ºi le împart. Aºa e vîna din care ei sug viaþa; cu sînge murdar,

vînãt ºi împuþit. Mie, acasã, ce-mi rãmîne? Tristeþea! ªi-o cînt,

în orchestra sufletului. Cine-mi spune afon peste maluri, cã

sunt ceþos? Sunt fãcut din durere, plumb, nu aur. Aºa sunt eu.

Oare sã fiu pentru asta dat afarã din lume?...”

Potrivindu-ºi atent insigna de boem pe hainele-i zdrenþuite,

parcã repetându-ºi obsesiv un „carpe diem” indiferent de urmãri,

el se resemneazã în faþa stafiilor societãþii bântuinde bezmetic în

cãutarea îndestulãrii, pozând mândre în oameni potriviþi la locul

potrivit, pe scaunul binemeritat: „Eu cu Mandravela, groapa,

florile toamnei, visurile, el cu treptele de marmurã, dosarul,

casa de bani.” Uneori, obosit de-atâtea amânãri în care este târât,

de drumuri fãrã capãt de linie sau în faþa uºilor larg deschise spre

odãi cu ferestre spre nefericire, cu rare clipe de liniºte sufleteascã,

Dimitrie Stelaru, orfan de cer, alungat printre oameni, în numele

oropsiþilor ca el cere lumii-închisoare un soi de îndurare, de cele

mai multe ori într-un stil declamativ plin de revoltã, de

înverºunare: „Dormiþi temnicerilor, dormiþi,/ Lasaþi-ne dracului

un ceas -/ De chinul lanþurilor ne izbãviþi/ ªi aruncaþi-ne pâinea

care v-a rãmas./ Dormiþi temnicerilor, fraþilor,/ ªi armele voastre

sã doarmã,/ Cãci visul nostru - visul piraþilor,/ De rugina

zãbrelelor se sfarmã./ (...)/ Dormiþi temnicerilor, dormiþi,/

Lãsaþi-ne dracului un ceas -/ în temniþa aceasta am intrat obosiþi/

ªi nici o fãrîmã de pîine nu ne-a ramas./ Rugaþi-vã/ Domnului

pentru noi, fraþilor./ Cum v-aþi rugat pentru viaþa împãiaþilor.”

Alteori tace ºi se ascunde împreunã cu versurile lui prin locuri

publice specifice oamenilor strãzii, tresãrind la orice zgomot,

mereu în gardã, cu teama alãturi: „Aveam ascunse în sîn petice de

hîrtie mîzgãlitã cu versuri, mai mult fãrîme de versuri, scrise

sub cerul de aramã al lunii, cînd trezit de zgomotul crenguþelor

uscate, tremuram la gîndul unei apropieri poliþieneºti.”

Scârbit, îºi anunþã moartea în pagini de revistã

„Trebuie, Costele (Constantin Almãjeanu, poet teleormãnean,

nepot al lui Gala Galaction, n.a.), sã faci asta pentru mine. Vreau

sã dau peste nas unora. Mor de foame. Nu mai am altceva de

fãcut.”

Scârbit de societatea mizerã, ipocritã, de lumea literarã care

nu-i oferea prea multe ºanse de a supravieþui demn în pagini de

revistã, în anul 1940 face o farsã care avea sã devinã istorie,

publicând în ziarul Semnalul

un anunþ prin care îºi anunþa

decesul, moment relatat într-

un interviu  în 1967 acordat

poetului Adrian Pãunescu:

„(...) presa a început sã anunþe

moartea poetului Stelaru care,

ca ºi atîþia alþii, din pricina

condiþiilor º.a.m.d. a murit.

Ba încã ºi tipii care-mi erau

duºmani au început sã mã

laude, în articole mari, calde,

dupã anunþarea ºtirii cã am

murit. (...) Voiam sã-mi bat

joc. Aveam o poftã nebunã sã-

mi bat joc. O sãptãmînã a

urlat presa. ªi cînd eram pe

cale de dispariþie, din

comentariile presei, am

apãrut pe stradã. M-a vãzut Emil Botta ºi s-a fãcut alb. Credea

cã sînt stafie. Nu-þi mai spun cã toþi credeau cã sînt stafie.(...)”.

Farsa, care a stârnit în presa vremii multe discuþii ºi controverse

este detaliatã de Stelaru ºi în autobiografia Zeii prind ºoareci,

apãrutã în 1968: „ªi vecinele, babele-cotoroanþe, auziserã de

moartea mea. Unele aveau lacrimi sincer îndurerate de o astfel

de moarte timpurie. Ziarele de dimineaþã, de dupã-amiazã,

sãptãmânalele scriau. Societatea Scriitorilor se cutremura.

Duºmanii scriau «Prietenul nostru a plecat fãrã sã-ºi ia rãmas

bun…». În presã se deschid liste de subscripþie pentru

înmormântare. Banca Naþionalã oferã 2.000 de lei. «Vagonul

mortuar – scria într-un ziar – pleacã spre Turnu Mãgurele».

Acolo aºteptau vagonul mortuar trei cãruþe pline cu bucate,

pomanã sã-mi fie (când trãiam nu mi-au trimis un pachet

mãcar) din partea unor neamuri.”

Urmãrindu-i traseul activitãþii sale literare, dar ºi viaþa trãitã

intens, strângând la piept fiecare zi peticitã cu nenoroc putem

spune, analizându-i atitudinea faþã de societate ºi faþã de lumea

scriitorilor cã este unul dintre copiii teribili ai istoriei poeziei

româneºti. Îmbrãþiºeazã complicaþiile, îi place sã ºocheze oricum

ºi oriunde, poate s-o gãsi cineva care sã îi remarce prezenþa ºi,

dincolo de rãzvrãtiri, calitãþile sale poetice, aº zice înnãscute,

care nu îi pot fi arestate ºi ascunse în temniþele uitãrii: „Vorbea

ca un elev premiant la orele de bufet de garã, de nesomn ºi de

ruºine, ºi care promitea sã rãmînã repetent – ºi a rãmas! – la

toate obiectele de smalþ, de fîntînã strãinã ºi de osanale. Lîngã

el ºi sub coatele lui, mesele încolþeau legendã – tînãr, îºi vînduse

moartea în ziare, ca sã vadã cîte lichele vor triumfa, dezgolise

în cenaclul lui Lovinescu statuia foamei, sau tabloul votiv al

acestuia, care era chiar trupul sãu, dormise o mie de nopþi într-

o gurã de canal ºi alte o mie pe sub podurile Dîmboviþei (...).”

(din vol. Cartea cu prieteni de Fãnuº Neagu)

Forþã ºi rafinament în versurile stelariene

M-am tot gândit cum ar fi arãtat poezia lui Dimitrie Stelaru

dacã ar fi avut parte de sprijinul revistelor literare, publicându-i

creaþiile consecvent apreciindu-le la justa valoare? Cum ar fi

decurs existenþa poetului teleormãnean cu puþin noroc oferit din

partea Cerului? Dar, poate doar astfel poezia lui Stelaru s-a

împlinit prin mesajul dur, punctual, încãrcat de durere ºi cu vise

tãvãlite, sugrumate. Însingurat, închis într-un univers de tãciuni

aprinºi, creat de el pentru desele momente de resemnare în faþa

crudei lui existenþe, poetul, totuºi, ca un orfan ce a fost simte

nevoia unei îmbrãþiºãri, nãscându-se deseori în fiinþa lui

complexul dorului neîmpãrtãºit: „Sunt un ritm ostenit al literelor,/

al rãnilor ºi trotuarului -/ o stea fãrã ochi, fãrã coarne, dar

om./ Mai luaþi-mã ºi voi în voi,/ altfel unde mai sunt?” (Sunt un

ritm, din volumul de poezii postume Îngerul vagabond)

ªi, neavând parte prea des de ecoul unei îmbãrbãtãri, el se

refugiazã în visare, care devine pentru Stelaru un modus vivendi,

se hrãneºte intens cu perlele muzelor scãpate prin spãrturile

cerului, devenind dependent de rolul sãu jucat trist între pãmânt

ºi cer: „Mai visez dupã vis?/ Nu ajung la marginea lui ºi încep

altul - / Ca un fluviu lunecã visul/ ªi-mi dã nãravul înãlþimii.”

(Mai visez dupã vis?, din vol. Îngerul vagabond)

Din aceste înãlþimi se adapã cu viaþã, primeºte aripi pentru un

zbor, adesea oprit, interzis ºi frânt de semenii sãi care nu recunosc

sau nu vor sã recunoascã sublimul noii identitãþi în apropierea

cerului. Dimitrie Stelaru devine de multe ori un biograf al naturii

fantastice surprinzând-o în clipele ei de desfãtare, traducându-i

taina: „Un drum se deschide ºi altele/ În el, pustii, se-ntâlnesc;/

Lancea soarelui arde coroana -/ Pe scoarþã muºchii lâncezesc./

/ Amurgurile aduc somnul,/ Cu falduri imense de stele;/ Nici un

nor nu umblã în cer -/ Nici un vânt nu deapãnã frunzele.//

Rãdãcinile aud pãmântul/ Clare, neîntrebând,

risipite:/ Jocul somnului strânge viaþã/

Demoni ºi pãsãri uimite.” (Copacul magic,

din vol. Ora fantasticã)

1917 – 1971 – 2017 (naºtere – marea

trecere – in memoriam)

Urmare a vieþii lui spoite cu mucegai, din

care au apãrut de-a lungul anilor atâtea perle

de suflet, dupã doar 54 de ani, Dimitrie Stelaru

este chemat definitiv – fãrã urmã de glumã

sinistrã din partea lui Dumnezeu – în înaltul

cerului pe care atât de mult l-a iubit ºi în care

ºi-a scãldat prin intermediul poeziilor sale ºi

trupul ºi sufletul. Crezând cã nu mai aparþine

acelei lumi scãldate în micimea dorinþelor

zilnice (atunci, la fel ca ºi acum, nimic nou),

poetul se rupe treptat în bucãþi ºi se mutã în

„cetãþile albe” „de unde nimeni n-a coborât,

nimeni niciodatã...”: „Cetãþile albe, cetãþile

îndepãrtate, numai bãnuite,/ De unde nimeni

n-a coborât, nimeni niciodatã.../ În spaþiul lor

e inima mea,/ În þara lor rãtãceºte noaptea

mea,/ Rãmân între voi, cei din jur, dar sunt

plecat;/ Cineva din mine e într-una plecat/ ºi nu se va mai

întoarce.” (din poemul Cetãþile albe, din volumul cu acelaºi nume)

Din când în când îl mai chemãm noi; câþiva, cei rãmaºi care îl

cunosc, încã din perioada farselor devenite istorie literarã,

înveºnicindu-l în pagini cu amintiri cernite prin site melancolice,

dar ºi de cei care abia îi descoperã glasul în file prãfuite de carte.

Un glas la fel de viu, de actual, ecou al unei rãni adânci care nu

s-a închis pânã astãzi, când se împlinesc în acest noiembrie 46 de

ani de la plecarea pe drumul fãrã întoarcere: „Am coborât în

Noapte/ Pe scãrile Timpului/ Dar nimeni nu m-a zãrit./ ªi-atunci

din necuprinsul tãcerilor o stea/ S-a stins în inima mea./ Viaþa?

Uriaºã poveste a Iluziei/ Întotdeauna nimeni n-a fost.” (Alter-

ego, din vol. Preamãrirea durerii)

„Publicat foarte rar (ºi nu din vina lui), aproape uitat de

majoritatea celor care se ocupã de fenomenul literar, poetul nu

s-a uitat pe sine, adicã nu a întors spatele Poeziei.” Acestea au

fost cuvintele cu urmã de regret ale lui Eugen Jebeleanu, cel care

i-a propus schimbarea numelui, din D. Petrescu-Orfanul în

Dimitrie Stelaru, motivând cã, la început, chipul poetului îi

„sugerase masca unui înger cãzut. Însã un înger, ale cãrui

aripi sumbre se zbat, tinzând necontenit spre stele”.

Acesta este unul dintre poeþii pe nedrept uitaþi, de la naºterea

cãruia s-au împlinit, în luna martie, o sutã de ani. În amintirea

celui care, prin versurile sale, încã se zbate între cer ºi pãmânt, vã

cer voie sã redeschid timid o uºã, dincolo de care mi-l imaginez

pe Eugen Lovinescu recitind Planetã de poet nou, prefaþã la

volumul Ora fantasticã a lui Stelaru, apãrutã în 1942: „Stau ºi

mã uit la tulburele liliac cenuºiu, încleiat vâscos de zidurile de

piele repoussé ale Florenþei, incapabil de a ieºi din noaptea lui,

prin ce planetã i-a fost dat sã modeleze armonii atât de

învãluitoare, de personale? Din ce întunecimi le aduce la lumina

expresiei originale! Enigma lui Dimitrie Stelaru este însãºi

enigma talentului, încolþit de nu se ºtie ce categorii sufleteºti.”

Între cer ºi pãmânt – DIMITRIE STELARU
– forþã ºi rafinament în poemele strãzii ºi ale rãzvrãtirii –

Dimitrie Stelaru
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Florentin
Popescu

Rodian Drãgoi, poetul care aude „cum cântecul în pãsãri îngheaþã”

Între topos ºi atopos

Mai puþin prolific decât confraþii

lui de generaþie ºi decât poeþii care

publicã volum dupã volum dupã

1989, Rodian Drãgoi (n. 1 februarie

1951, Segarcea Vale, jud.

Teleorman) are o bibliografie destul

de restrânsã ºi face parte dintre autorii care au accesat la

tipar într-o vreme în care numãrul titlurilor de poezie de

la o editurã se puteau numãra într-un an pe degetele de

la o singurã mânã, în vreme ce aspiranþii la tipar erau, ca

ºi azi, de ordinul zecilor ºi sutelor. Intrarea lui în literaturã

a fost, prin urmare, cu atât mai merituoasã, iar dacã vom

aminti într-o fugarã enumerare recenzenþii lui de atunci

(Ovidiu Genaru, Florin Costinescu, Ana Blandiana, Radu

Cârneci, Dan Mutaºcu, Constantin Sorescu, Dan Cristea,

Nicolae Turtureanu, Ion Lotreanu, Eugen Barbu, Nicolae

Manolescu, Voicu Bugariu) vom avea numaidecât

convingerea cã girul comentatorilor, nume sonore în

domeniu, s-a constituit într-un bun certificat de atestare

a unui scriitor care merita întreaga atenþie ºi preþuire a

cititorului.

Dupã ce douã edituri prestigioase ale timpului

(Eminescu ºi Albatros) l-au selectat ºi tipãrit în douã

antologii, prima în Catarge (1978), iar dea de a doua în

Caietul debutanþilor (1979), Rodian Drãgoi a debutat

cu un volum independent în 1984 (Cãtre iarnã, Editura

Albatros), relevându-se ca un autor zgârcit ºi economicos

cu sine (cartea cu pricina însuma numai 81 de pagini),

inspirat, cultivând metafora rarã ºi imaginile insolite –

marcã a unei autenticitãþi mai mult decât remarcabilã.

ªi iatã cã dupã mai bine de trei decenii (rãstimp în care

poetul a fost destul de rar prezent editorial ºi în presa

literarã), Rodian Drãgoi publicã „ediþia a II-a revizuitã

ºi adãugitã” (Editura Rafet, Râmnicu Sãrat, 2017) a

volumului sãu de debut. Pe coperta cãrþii de acum este

reprodusã imaginea plachetei din 1984, într-un decupaj

suprapus pe o filã de manuscris, parcã anume pentru a

invita cititorul de azi la un remember al graficii de

odinioarã.

Neexistând niciun fel de menþiune din partea editurii

ºi nici din cea a autorului în legãturã cu versiunea actualã,

ne putem închipui singuri care a fost motivaþia reeditãrii:

aceea de a vedea în ce mãsurã o poezie scrisã cu atâta

amar de vreme în urmã mai poate interesa cititorul dupã

multele experienþe ºi lucruri petrecute între timp în

materie de liricã.

Poet al câmpiei, dar ºi al întoarcerii în timp, cãtre

rãdãcinile autohtone ale

multelor generaþii de þãrani,

Rodian Drãgoi reuºeºte încã

sã dea impresia unui arbore

tânãr, mustind de metafore

rostite cu gravitatea celui care

are conºtiinþa ºi

responsabilitatea poeziei ca

dat natural ºi nu ca o convenþie

sau un joc.

Scrisoare cãtre Dimitrie

Stelaru, poemul prin care se

deschide cartea (ºi care a avut

un mare ecou la prima apariþie)

pare a fi el însuºi un manifest,

o artã poeticã: „sãlbatec

ninge-n casa în care te aºtept /

s-a-ntunecat ºi vinul

strigându-te duios / mi-e-aºa

de frig de parcã tot aº sta /

lângã un foc cu flãcãrile-n jos

// ºi umbra mea e leoarcã de

sudoare / spre palida ta casã

alerg pe-un drum beteag / aº

vrea sã deschid uºa dar nu mai

pot sã intru / o namilã de

greier s-a aºezat în prag”.

Puþini sunt poeþii noºtri care au scris cu atâta dãruire

despre iarnã aºa cum a fãcut Rodian Drãgoi în cartea lui

de debut. Cãci, de la însuºi tutlul plachetei ºi pânã la

ultimul dintre texte, iarna este prezentã sub varii forme,

aºa încât, pânã la urmã, ne dã impresia cã însuºi autorul

e înconjurat de zãpezi ºi de frig. Dar frigul lui nu este cel

din pastelurile lui Alecsandri sau din celebra poezie a

lui Bacovia, adicã întrucâtva „decorativ” ºi nimic mai

mult. La poetul nostru e vorba de cu totul altceva: de un

frig interior, al sufletului însingurat, în care bardul

converseazã cu sine, cu noaptea, cu peisajul nestrãbãtut

de nimeni. În context el aude „cum cântecul în pãsãri

îngheaþã”, el „dezgroapã zãpezile din soare” în vreme

„ce-ncepe sã ningã sãlbatec în miei”. Dintr-un perete

„ninge cu fulgi enormi”, „zãpezii îi e dor de altã zãpadã”

în timp ce în alt loc „zãpada umblã zgribulitã prin lume”

ºi „iarna începe culesul la vie”.

În acest context de simþire ºi de

creaþie, întunericul, anotimpul

geros ºi întregul lor cortegiu de

culori, duc inevitabil la

premoniþii: „va fi iarnã / nopþi în

ºir voi cãlãtori printr-o lupoaicã

albastrã”. Întorcerea cãtre sine,

cãtre interiorul sufletului, duce în

cele din urmã la bijuterii poetice

(trimiþând cu gândul la hiku-ul

japonez), precum în „desculþ prin

zãpadã”: „desculþ prin zãpadã /

cu o lumânare aprinsã / în mânã /

/ mi-am cãutat toatã noaptea //

poemul”.

A nu se crede, însã, cã legãtura

dintre poet ºi naturã (aceasta din

urmã rãsfrângând prin

anotimpurile ei o stare

sufleteascã, e singura raportare a

poetului la viaþã ºi la existenþã.

Poetul îºi deplânge singurãtatea

structuralã, dar ºi pe cea pricinuitã

de absenþa pãrinþilor ºi a iubitei,

de absenþa câmpiei în care simte

„o luminã necuprinsã a bobului

de grâu”. O miºcare ciudatã (neînþeleasã?) pare a

cuprinde natura cu toate elementele ei: „Sâmburii se

dezbracã de fructe. / Stelele cad în seminþe de fum, / Pe

buze îmi curge-o tãcere amarã, / Prin trup mi se plimbã

un drum. // ªi nopþile scuipã blesteme-n þãrânã / Când

plânsul copacilor adânc se îndoaie, / Când eu mã înfãºur

în propriul meu suflet, / ªi vântul privirii miroase a

ploaie...”

Dupã aproape patru decenii, poezia lui Rodian Drãgoi

nu ºi-a pierdut nici forþa ºi nici frumuseþea – de unde ºi

concluzia cã o creaþie originalã ºi profundã este destinatã

perenitãþii.

Prea departe de Capitalã, locul în care se fac ºi se
desfac destine ºi fapte literare, poeþii din Timiº ºi Caraº-
Severin intrã mai rar în vizorul criticii „de la centru” ºi
poate cã de aceea sunt ºi mai puþin citiþi ºi cunoscuþi la
Bucureºti.

Acesta este ºi cazul poetului ºi publicistului Florian
Copcea, autor al multor volume ºi totodatã al unor
reviste precum Vorba noastrã, ca sã nu mai punem la
socotealã colaborãrile lui cu publicaþiile româneºti din
Serbia ºi unele cãrþi de real interes (Ideea europeanã în

opera lui Mihai Eminescu, Avatarurile românilor din

Serbia º.a.). Tirajele, dupã cum ºtim, sunt atât de mici
încât sã ajungi în posesia unui exemplar reprezintã o
adevãratã victorie daca nu-l primeºti de la autor sau de
la editura care l-a publicat.

La o relativ recentã întâlnire cu dl. Florian Copcea
la „Ziua revistei Curtea de la Argeº”, pãstoritã de dl.
academician Gheorghe Pãun, scriitorul bãnãþean mi-a
dãruit trei volume, pe lângã cele amintite mai sus fiind
ºi Fior (Editura Grafix, Craiova, 2017), o plachetã
cuprinzând poezii de dragoste alcãtuite, fiecare, din
doar douã strofe, parcã pentru a justifica genericul
tuturor, textele „traind” cât sã surprindã „fiorul”
autorului, dar sã-i pricinuiascã ºi cititorului un „fior”.

Dincolo, însã, de aceastã structurã pe care am putea-
o numi inovaþie (sau cu un termen mai puþin ortodox,
gãselniþã) pe noi ne intereseazã în ce mãsurã lirica d-lui
Florian Copcea ne „înfioreazã” într-atât încât sã putem
fi marcaþi de imaginile poetice, de metaforele, în fine de
gândurile transmise literar de cãtre autor în formã
originalã ºi care sã placã.

Volumul poartã un motto, un fel de avertisment adresat
cititorului: „Eu nu am îmbãtrânit. Timpul doar a trecut
prea repede.”

Ne-am aºtepta sã urmeze o poezie de esenþã filosoficã,
un soi de meditaþii în marginea ideii de scurgere a
timpului, iremediabilã ºi gata sã lase puternice amprente
în gândul ºi-n inima poetului, însã motto-ul este
întrucâtva derutant, fiindcã plonjãm direct într-o poezie
de dragoste de cea mai limpede esenþã: „Sã nu visezi
îngeri, poate trecând pãsãri fãrã pereche, eliberatoare, /

Florian Copcea, poetul care ascultã „cum tãcerea se aºeazã asurzitoare”
viaþa-mi ºi noapte luminând / femeie întârziatã-n
chemare. // Trainic dorul þi-l duc povarã, / deseori în
repaos îmi moare clipa – // corabie în derivã prin gând
coboarã / ochii tãi rãnindu-mi aripa.” (Aripã) Amintirea
nu duce numaidecât la nostalgie, ci ºi la un fel de
reper al încrederii, evident oferit de iubitã: „Câmp ºi
valuri de maci / ºi tãcerea cum se aºeazã asurzitoare, /
întoarsã din cãlãtorii s-a dezbraci / sã putrezeascã goalã
sãmânþa de cicoare. // Departe satul etern ºi o cruce /
parcã agãþatã de o amintire – mama, / în sângele meu
o rãscruce / ºi numele tau învingându-mi teama”
(Anotimp).

Pe canavaua sentimentelor provocate de iubirea
împãrtãºitã sau nu, descoperim ºi acest mic poem ce
dã seamã de puterea imaginatiei auctoriale: „Aveau
mâini ochii tai, ºi timp / sã-mi caute gândul pribeag –
/ trecând ºi cãzând într-un anotimp / precum niºte
orbi peste un prag. // Mai aveau ochii tãi în înflorire /
ºi niºte aripi mari, zburãtoare, / tu le vorbeai de
despãrþire, / eu îi învãþam sã zboare” (Singur). Jocul
imaginaþiei continuã cu „puneri în scenã” neobiºnuite
ºi originale, precum în Stih: „A înfrunzit în drum o
cruce, / tu ai spus cã n-o poþi duce – / teama-n oase
cuibãritã / te-a lãsat ademenitã. // ªi-ai venit ºi la
picioare / mi te-ai aruncat vâltoare, / cine-ar vrea sã te

împartã / dac-ajungi la mine-n poartã? „.
Poezie a amintirii ºi retrospectivei iubirii, suita de

poeme se încheie (ca o autoconsolare?) cu un Epitaf:
„Mult captivã, neºtiutã / în carte-am sã te las – / rãmâne-
vei-n veci cãzutã / fãrã nicun bun rãmas. // Te-am pãstrat
ca pe o tainã / lângã sufletu-mi arzând, / tu i-ai spus sã nu
mai vinã / rãstignindu-l ºi râzând...”
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Cartea Amintiri din Paradis de
Radu Cârneci (Editura Anamarol,
Bucureºti, 2016) este o carte
deosebitã ca structurã ºi valoare
pentru istoria literarã. Titlul,
explicat de autorul însuºi, acoperã
„o serie de întâlniri culturale:
interviuri, convorbiri, mãrturisiri,
amintiri care, ca într-un panopticum,
adunã ºi oglindesc momente
esenþiale din cele peste opt decenii
ale vieþii” lui Radu Cârneci.

Despre interviu, Constantin
Cãlin spune într-un cuvânt înainte: „Genul interviului a fost rar
sau a lipsit din presa noastrã în a doua jumãtate a deceniului cinci
ºi în deceniul urmãtor: o presã monologicã, univocã.
Redescoperirea lui s-a fãcut în anii ˆ60. Aflat atunci în plinã
afirmare, dl. Radu Cârneci e unul dintre beneficiarii acelei
„deschideri”, ai (cum i s-a spus) „instituþionalizãrii [treptate a]
dialogului”.

Structuratã în douã pãrþi, (I. Stimate domnule Radu Cârneci ºi
II. Vã mulþumesc pentru aceastã convorbire) cartea este o bogatã
sursã de informaþii atât despre Radu Cârneci, cât ºi despre
persoanele intervievate de el, autorul reuºind mereu sã punã în
luminã rostul poetului ºi al poeziei, puterea datã de iubire, în
sens restrictiv ºi în sens larg, mãsura în care tenacitatea ºi
neabdicarea de la idealuri reprezintã temelia unei vieþi luminate
de fapte.

Autorul începe prin a se autodefini în câteva cuvinte, într-un
Cuvânt înainte: „Ca om cultural – cum am fost definit ºi cum îmi
place sã mã consider – m-am implicat într-o multitudine de
activitãþi (unele aparþinându-mi ca idee ºi împlinire): fiinþarea
unor reviste ºi fundaþii, sãrbãtoriri culturale, cãlãtorii întru deveniri
spirituale, alcãtuiri de antologii literare în premierã, toate acestea
îmbogãþindu-mi fiinþa creatoare ºi îndrãzneala acesteia, fixându-
mã timpului respectiv.”

Ca poet ºi în special ca poet al iubirii, temã fundamentalã în
creaþia sa, ca inovator în poezie, (rondo-sonetul), Radu Cârneci
lasã pe alþii sã-l caracterizeze, lasã sã se deducã din convorbirile
avute, publicate în carte.

Cele mai multe dintre interviuri focalizeazã pe rând multiplele
laturi ale complexei personalitãþi a lui Radu Cârneci.

Astfel, este pusã în luminã tenacitatea, energia ºi lupta pentru
înfiinþarea la Bacãu a revistei Ateneu, rolul ei de a polariza talente
ºi de a propulsa valori.

Provocat sã-ºi defineascã poezia de dragoste, Radu Cârneci
afirmã: „Poezia mea de dragoste, de azi, este în cea mai mare
parte expresia unor stãri existenþiale complexe, în care dragostea
e doar un instrument al sondãrii în fiinþa interioarã a autorului;
viaþa þi moartea – cele douã feþe ale chipului nostru dintotdeauna
– devin prin mijlocirea acestui sentiment din ce în ce mai
esenþializate, mai posibile de trãit ºi de înþeles.”

În privinþa apartenenþei la generaþie, autorul afirmã: „Nu am
simþit însã atât de acut, ca tinerii de azi, sentimentul generaþiei. De
altfel aceastã generaþie a mea este cam risipitã, fiecare din noi
trãindu-ºi destinul, zidindu-ºi-l de unul singur. Aceasta, poate, ºi
din cauza lipsei unor critici ai generaþiei care sã constituie, prin
scrisul lor, liantul respectiv, aºa cum s-a întâmplat cu generaþia lui
Nichita Stãnescu, apoi cu promoþiile ˆ70 ºi ˆ80...”. Mai mult,
peisajul actual al literaturii române îl îngrijoreazã, dupã cum se
exprimã într-un interviu acordat lui Alexandru Deºliu în 2004: „de
un deceniu ºi mai bine, asistãm la o realã nãvãlire barbarã în
câmpia literelor române, urâþindu-i chipul, ºubrezindu-i puterile,
vandalizându-i caracterele. E drept cã, din când în când, se ivesc
poeþi autentici, îndrãzneþi, inovatori chiar; cãtre ei preþuirea noastrã
ºi în primul rând a criticii literare, atât cât mai este!”

Activitatea de traducãtor îi reveleazã „extraordinarele resurse,
nebãnuitele posibilitãþi de expresie artisticã ale limbii române,
plasticitatea acesteia ºi, foarte important, adâncimea în care se
poate gândi frumosul în limba noastrã.”

Interviul reprezintã o bunã ocazie de punere în luminã a artei
poetice a lui Radu Cârneci. „În ceea ce priveºte nevoia de
profunzime – la mine cel puþin – ea se acordã întru totul cu
virtuozitatea de care vorbeai, fiindcã gândirea poeticã o pot
exprima excelent prin aceastã extraordinarã invenþie care e sonetul
ºi care lipsit de virtuozitate (înþelege frumosul în adâncirea zicerii
lirice!) nu ar mai avea nicio valoare. Cred cã, bine temperat, pus
în slujba sinceritãþii poetice, meºteºugul poate sã esenþializeze
frumosul, sã-l plasticizeze, sã-l facã a fi instrument al cunoaºterii
ºi, deci, al simþirii sublimului.” ªi, de asemenea: „da, poezia ºi
celelalte arte pot fi – ºi sunt – o armã, mai precis o energie în
stare sã înnobileze, sã mobilizeze spiritualitatea omenirii întru
salvarea acesteia din uriaºa baltã a rãului.” ªi, apostaziind:
„Poezia? O religie ce se aºeazã perfect principiilor platoniciene,
dar ºi celor christice.”

Ele reveleazã întreaga concepþie despre om ca zoon politikon
ºi despre scriitor: „Biografia unui om cuprinde în primul rând
faptele sale, care-l descriu în raport cu societatea ºi timpul trãit.
Bibliografia unui fãptuitor de frumos constituie chiar miezul de
tainã al fiinþei sale, vârful de cer în care cuteazã. Biografia ar fi,
deci, infrastructura, iar  bibliografia suprastructura persoanei în
cauzã.

Se contureazã aici liniile esenþiale existenþiale ale poetului Radu
Cârneci, trecând prin „nodurile” biografice: inginer silvic,
îndrumãtor în culturã, redactor-ºef al revistei Ateneu, secretar al
Uniunii Scriitorilor din România: „Dacã perioada Bacãu este cea
a începuturilor ºi acumulãrilor (timp în care am publicat primele
ºapte cãrþi: Noi ºi Soarele, Orgã ºi iarbã, Umbra femeii, Iarba

verde, de acasã, Centaur îndrãgostit, Grãdina în formã de vis,
Cântând dintr-un arbore – perioada Bucureºti (ce se întinde
pânã azi) rãmâne  timpul matur, al adâncirilor ºi esenþializãrilor,
al definitivãrii operei poetice originale (Cântarea Cântãrilor,
Oracol deschis, Banchetul, Nobila stirpe, Temerile lui Orfeu,
Heraldica iubirii º.a.).

Aflãm, de ademenea, ideile înalte ºi nobile care au stat la baza
activitãþii sale de traducãtor ºi editor: „Ca traducãtor, m-au cãlãuzit
întotdeauna douã idei: în primul rând, sã fac ce nu s-a mai
întâmplat, sã vin, deci, cu autori necunoscuþi, pânã la acea datã,
la noi (...); pe de altã parte, sã împlinesc unele idei culturale”.
„Editura ORION, pe care o conduc de peste un deceniu, a dat
publicului, bibliotecilor ºi istoriei literare câteva titluri de
referinþã”.

Provocat sã se pronunþe despre
drumul sãu literar ca destin, Radu
Cârneci dezvãluie: „Nu voi uita
niciodatã cã, la examenul de admitere,
marele Cãlinescu (la rãspunsul pe care
i l-am dat, în legãturã cu modernitatea
poeziei lui Macedonski), mi-a prezis
cã voi fi cineva în câmpul literelor
române, cã Parcele au fost darnice cu
mine! Zicerea divinului critic m-a
urmãrit ºi mi-a marcat tenacitatea întru
cele ale puterii Cuvântului.” De
asemenea, subliniazã: „spre
desãvârºire (la care nu ajungem pe
deplin niciodatã!) înaintãm ºi cu
ajutorul celor ce ne-au precedat, dar
ºi cu îndemnul contemporanilor...”

Autorul traseazã coordonatele
afirmãrii unui spirit înalt: „A fi în
durerea ºi speranþa timpului tãu este
o datorie, a apãra binele ºi frumosul
lumii, o onoare!”. Evaluându-ºi
retrospectiv drumul poetic, cultural,
Radu Cârneci îl afirmã ca destin, ca
dat: „Da, drumul meu a fost de o
dãruire continuã, trudnic uneori, dar,
nu o datã, cu bucurii, unele pânã la tãrii! Recunosc puterea-I ºi
mulþumesc Celui-Nevãzut pentru destinul în care m-a aºezat.”

ªi, referindu-se la tema centralã a poeziei sale, iubirea, Radu
Cârneci afirmã: „poezia de filozofie a iubirii, de pãtrundere în
taina acesteia, în puritatea absolutului (Adâncului ºi Înaltului),
în despicarea duhului când sângele nu-i decât purtãtor al nefiinþei
iubirii, iatã faþete esenþiale ale acestei stãri unice care îl apropie
pe om de Creator.”

Un punct de vedere interesant are Radu Cârneci asupra relaþiei
dintre un autor tradus ºi literatura în care aceastã traducere intrã:
„spiritualitatea unui popor este un tot în care intrã în primul rând
creaþiile naþionale ºi în al doilea rând – dar cu aceleaºi drepturi –
marile opere reprezentative ale altor neamuri, transpuse în limba
poporului respectiv.” „În acelaºi timp este de remarcat rolul
fecundant al întâlnirilor dintre aceste civilizaþii complementare,
întrucât de-a lungul timpului nimic nu s-a nãscut din nimic, totul
nãscându-se din tot ºi pentru toþi. În aceste idei de o covârºitoare
importanþã pentru prezentul, dar mai ales pentru viitorul umanitãþii
vãd rolul traducerilor ºi al altor contacte de ordin spiritual pe
Terra. Cât priveºte tãlmãcirea poeziei, aceasta este proba supremã
a calitãþilor literar-poetice ale unei limbi...”

Autorul îºi exprimã, de câte ori are ocazia, încrederea în rolul
poeziei: „Cred, aºadar, în forþa de înnobilare a poeziei, în puterea-
i de purificare, salvatoare a fiinþei noastre interioare; iar poeþii
tineri dovedesc, fãrã niciun dubiu, cã înþeleg întru totul acest
demers al spiritului uman.”

ªi, vorbind despre poezie, Radu Cârneci ajunge, inevitabil, la
sonet: „Vorbind doar despre sonet, în care am rãmas un împãtimit,
consider cã nicio altã expresie poeticã nu-þi dã mai precis starea
de poezie, puterea de a face din cuvântul la îndemâna oricui
diamant în rimã sau în contextul versului. A scrie sonet înseamnã
a sculpta limba poeticã, dar ºi gândirea artisticã; nicio altã formã
a poeziei nu-þi dã atât de mult sentimentul creaþiei de excepþie, al
puterii de faur ºi artizan, totodatã, a celui care face din acel
fagure de miere al limbii populare statuie de luminã ºi muzicã
fãrã de asemãnare.”

În ceea ce priveºte propria sa încadrare în generaþiile poetice,
Radu Cârneci afirmã: „Ca ºi ceilalþi care au scris poezie, începând
cu anii 1950-1955, nu mã mai pot regãsi în acele versuri care se
sustrãgeau universului poetic. Nu le neg utilitatea de moment,
dar n-au putut dura. Generaþia acelui deceniu, cãreia mã integrez,
încã fiind cea mai puternicã din lirica actualã, nu a fost nici ea
feritã de confuziile care au separat politicul de estetic.”

Despre prezentul poeziei, spune: „În prezent, poezia noastrã
egaleazã nivelul interbelic – epoca de aur – a poeziei româneºti -
ºi atinge un nivel european. Pãcat cã bariera limbii se trece însã
cu greu.”

În ceea  ce priveºte metoda sa de lucru, aflãm: „Spontaneitatea
mea e foarte trudnicã. Lucrez la o poemã, ca ºi la o carte, ani de
zile. Chiar dupã „ediþia princeps” cãrþile mele sunt scrise ºi
rescrise”. „În orice caz, râvna mea a fost ºi rãmâne în ideea de a
scoate cãrþi mari sau, mai bine zis, cãrþi frumoase, adicã necesare
sufletului nostru.”

Despre sine ca om de culturã Radu Cârneci afirmã: „cele mai
importante fapte culturale izbutite de mine rãmân: înfiinþarea revistei
Ateneu ºi, legat de aceasta, Festivalul Naþional George Bacovia,
prima mare sãrbãtoare a unui scriitor român dupã 1944 încoace.”

Radu Cârneci crede în poezia ca har: „În ce mã priveºte, cred

cã am scris numai atât cât am putut, cât mi s-a dat semn nevãzut
a scrie (inspiraþie?)”.

Convingerea în existenþa harului o afirmã ºi când vorbeºte
despre familia sa: „Existã cineva deasupra noastrã, mult mai
puternic, care fixeazã steaua fiecãruia. Harul vine de la Dumnezeu
ºi sunt mândru de fiicele mele. Magda ºi-a dat un doctorat strãlucit
la Sorbona, în domeniul esteticii, un doctorat cu magna cum
laude, în toamna acestui an urmând sã plece sã predea la aceastã
prestigioasã universitate. Cealaltã fatã, Carmen Maria Cârneci,
este cunoscutã în lumea muzicalã, fiind una dintre compozitoarele-
dirijoare preþuite în strãinãtate.”

Acest har, în concepþia lui Radu Cârneci, obligã: „Trebuie sã
sfinþim locul de fiecare datã, sã rãmânã ceva dupã noi. Dacã
Dumnezeu ne-a dat o mireasmã în plus, ea trebuie dãruitã

oamenilor într-o carte, într-o revistã, într-un
spectacol, într-un tablou.”

Necesitatea abordãrii unor teme mari,
esenþiale din punct de vedere uman, este
subliniatã mereu, chiar ºi din punct de vedere al
selectãrii unor traduceri: „Senghor, ca toþi marii
fãptuitori de frumos, scrie o poezie a stãrilor
esenþiale care nu trec, nu se trec: sentimentul
istoriei în permanentã devenire, puterea iubirii
ce leagã totul ºi purificã, ºi, nu în ultimul rând,
necesitatea (azi, mai mult ca oricând), a armoniei
dintre oameni, toleranþa rãmânând condiþia sine
qua non a vieþuirii pe Terra.”

În ceea ce priveºte specificul poeziei sale,
Radu Cârneci afirmã: „aºa cum preciza Radu
Enescu, trãsãtura esenþialã a poeziei mele este
iubirea, cu tot ce are ea puternic ºi înãlþãtor.”
„Poezia de iubire este totul.”

În partea a doua, Vã mulþumesc pentru
aceastã convorbire, în interviurile pe care le ia
diferiþilor artiºti, Radu Cârneci reuºeºte sã facã
un sugestiv portret artistic celor intervievaþi, sã
surprindã trãsãturile distinctive ale artei lor,
gândirea lor artisticã. Mai mult chiar, ºtie sã
ghideze interviul astfel, încât prin afirmaþiile
lor îºi subliniazã propriile concepþii despre

subiectele abordate.
Astfel, din convorbirea cu Nichita Stãnescu, autorul noteazã

cuvintele semnificative ale acestuia, despre cuvânt, Limba
Românã, Poezie: „nu eu am dat viaþã ºi frumuseþe cuvintelor ºi
necuvintelor, ci ele mi-au dat mie viaþã ºi frumuseþe.” ªi: „Limba
Românã pentru noi toþi ne este ºi Casa ºi Masa ºi Þara; dar, mai
presus de orice, ea e mireasa poetului. Repet: Limba Românã e
Mireasa Poetului!” De asemenea: „Poezia este dimensiunea cea
mai curatã pe care orice fiinþã umanã o are.” Nichita Stãnescu
considerã legitimã ºi binevenitã orice zicere poeticã. Interesantã
este ralierea la îndemnul lui Heliade Rãdulescu: „trebuie desfiinþatã
în mod exemplar suspiciunea faþã de gândirea melodioasã care
naºte ºi scrie semnele ºi chinul Poeziei. În rest, ca ºi Heliade,
referindu-mã nu doar numai la ai noºtri, mã opresc ºi zic: „Scrieþi,
bãieþi, numai scrieþi!”

Din convorbirea cu plasticianul Virgil Almãºanu sunt de reþinut,
între altele, cuvintele: „Da, cred cã purificarea prin frumos este
un imperativ al timpului de faþã mai ales”. La rândul sãu, Ion
Murariu afirmã: „artistul fiind, bineînþeles, ochiul ºi mâna ºi
vocea cu care naþia se autodefineºte fãcându-ºi portretul de suflet”.
El vorbeºte despre „clipa de eternitate pe care uneori reuºim s-o
prindem în cuvânt, culoare sau sunet...” Dumitru Almaº vorbeºte
despre necesitatea reperelor istorice ºi umane: „În concepþia mea,
literatura cu tematicã istoricã este ºi va fi permanent datoare sã se
inspire din viaþa ºi fapta unor personaje ºi personalitãþi-reper,
din frãmântul unor momente cruciale care au hotãrât destinul
neamului nostru, i-au dat coloanã vertebralã ºi putere afirmatoare
în lume.”  În context, sunt subliniate cuvintele lui Lucian Blaga:
„Existã, zice Lucian Blaga, douã realitãþi a cãror imensã,
zdrobitoare greutate nu o simþim, dar fãrã de care nu putem trãi:
aerul ºi istoria”. La rândul sãu, Ion Siliºteanu face afirmaþii cu
care Radu Cârneci e de acord, ca, de exemplu: „Adevãrata artã –
mã refer la toate genurile – nu poate fi decât moralã”; sau:
„Indiferent de ce ne putem îngãdui a pretinde artei, aceasta îºi
urmeazã imperturbabilã cursul asemenea naturii, fecundând
generos spiritele însetate de adevãr ºi nobleþe.” Jean Joubert
contureazã un sugestiv tablou al literaturii de azi: „Existã azi în
Franþa, pe de o parte, unii „scriitori” care amãgesc gustul public,
cultivând bestsellerul cu ajutorul eficient al mass-media ºi al
publicitãþii; pe de altã parte, existã scriitori care îºi construiesc
opera într-o anume izolare, pe care, de altfel, o acceptã, iar uneori
chiar ºi-o revendicã, nemaiavând încredere în acest vacarm
contemporan.”ªi, de asemenea: „De aici înainte, poezia francezã
contemporanã, cu toate cã plinã de vitalitate, este condamnatã
publicului celui mai restrâns.” Foarte semnificative sunt afirmaþiile
lui Léopold Sédar Senghor pentru definirea termenilor de
négritude ºi négrité în raport cu fenomenul cultural: „am atribuit
cuvântul Négritude „firii negre”, în timp ce am dat numele de
Négrité „ansamblului de valori ale civilizaþiei lumii negre”.

Cartea Amintiri din Paradis se dovedeºte astfel de o
inestimabilã valoare, înmãnunchind mãrturii unice legate atât de
personalitatea autorului, cât ºi de alte personalitãþi din lumea
culturalã.

Drept concluzie, subscriem înãlþãtoarelor cuvinte ale lui Radu
Enescu: „Radu Cârneci, opera sa – amestec rafinat de sensibilitate
ºi inteligenþã artisticã, de virtuozitate de orfevru ºi de inspiraþie
tumultoasã, precum ºi de încredere ilimitatã în puterea Cuvântului

ºi a frumosului, va dãinui.”

,
Elisabeta
Bogãtan

Radu Cârneci ºi prisma revelatoare a interviului
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Jurnalul roºu (V)

Visãm, sperãm ºi atât

(Va urma)

Ion STATE

Când am luat contact cu volumul Revelion ’60, apãrut la editura

RawexComs sub semnãtura lui Vasile Szolga, am crezut în primul

moment cã este vorba despre o carte de mici povestioare cu

caracter mai mult sau mai puþin amuzant, desfãºurate sub umbrela

acelei mari sãrbãtori prilejuitã de cumpãna dintre ani. Rãsfoind

însã primele pagini mi-am dat seama cã mã înºelasem ºi cã era

vorba despre cu totul altceva: o naraþiune desfãºuratã sub semnul

dramaticului, cu tonalitãþi dintre cele mai grave ºi cu o acuitate

remarcabilã a descrierii unor etape, pe care o naþiune întreagã le-

a trãit sub o orânduire care a condus o mare parte a globului,

refugiatã ºi existentã ºi astãzi în unele focare endemice.

Subiectul acestei cãrþi se desfãºoarã sub semnul

suferinþei unui copil ºi mai apoi a unei tinereþi scurse sub

semnul unui secret, personajul care nareazã fiind mezinul

unei familii nãpãstuite din vremea comunismului,

orânduire aflatã într-una dintre fazele sale cele mai

fioroase. Firul povestirii este simplu ºi dramatic sub

influenþa puritãþii gândirii de la acea vârstã.

Un inginer, aflat pe ºantier, unul dintre multele unde se

construia socialismul victorios, secui prin origine, se destãinuie

naiv unui coleg de serviciu despre faptul cã ar trebui fãcut ceva

ºi la noi pentru o altã modalitate de ordine socialã. Delaþiunea

funcþiona perfect ºi colegul care pãrea a fi un om de caracter,

„toarnã” imediat, la organele de securitate, cu acea pasiune

specificã multora din acea vreme, pe neinspiratul coleg, care se

devotase muncii de ºantier în cele mai grele zone din þarã,

punându-ºi toatã energia ºi priceperea în slujirea construirii noii

societãþi. Vigilenþa colegului ºi a securiºtilor nu are limite, aºa cã

bietul om cade pradã, ca mulþi, mulþi alþii, dinozaurului care

sfârteca societatea româneascã, dezbinând-o ºi aruncând-o în

epoca medievalã.

De-a lungul celor 176 de pagini ale romanului sãu, Vasile

Szolga, fiul inginerului constructor Szolga Gabor, care plãteºte

cu viaþa, la Gherla, îndrãzneala de a fi gândit în afara tiparelor

impuse de cãtre gloriosul partid muncitoresc român, descrie

dramatismul perioadei, accentuând cu elemente precise momente

din martirajul tatãlui sãu. Chiar din rândurile prefeþei, autorul

subliniazã faptul cã tineretul care trãieºte astãzi într-o societate

liberã „nu poate gândi cã au fost oameni care au suferit chinuri

inimaginabile, sau chiar moartea, pentru o vorbã, o pãrere sau

pentru un gând”.

Sunt cu un deceniu mai vârstnic decât autorul ºi, din pãcate,

am prins din plin epoca comunistã ºi-i cunosc tot „repertoriul”

diabolic.

Dupã 23 august 1944, când Armata Roºie a ocupat Capitala, a

urmat o perioadã în care Partidul Comunist a început sã se

organizeze. Au început înscrierile în partid, care numãra pânã

atunci mai puþin de o mie de membri. Au început dezorganizãrile

unor asociaþii de tradiþie: Automobil Clubul Român, Yachting

Club, Jockey Club, Touring Club. Au început epurãrile în uniunea

scriitorilor, pictorilor, muzicienilor. Un obscur profesor ieºean a

fost desemnat sã facã epurãri în rândul membrilor Academiei

Române ºi a desãvârºit actul de trecere în uitare a Editurii

Fundaþiilor Regale. Acest personaj s-a propus singur la ocuparea

unui fotoliu în Academie, dupã ce l-a eliminat pe George Enescu

ºi pe mulþi alþi reprezentanþi de seamã, unii dintre ei trecând prin

închisori, multora dintre ei rãmânându-le oasele prin gropile

comune ale penitenciarelor, precum profesorul George Brãtianu,

istoric dar ºi fondator al Partidului Georgist (liberal). Profesorilor

Înneguratul revelion
Florin Colonaº

N. Ciorãnescu sau I. Petrovici – sunt doar douã mari figuri ale

culturii interbelice – li se intenteazã procese ºi urmeazã

recluziunea. Rector al Politehnicii bucureºtene va fi numit un...

tâmplar.

Partidul comunist, ghidat de consilierii sovietici, acþioneazã la

început cu sprijinul vechii Siguranþe a Statului, crescându-ºi

rapid noile cadre. Aceastã „generaþie spontanee” este prelevatã

din rândul unor persoane în marea majoritate agramate ºi de

multe ori cu un trecut dubios. În 1948 ºi mai apoi, agenþii ºi

comisarii Siguranþei vor fi întemniþaþi în Cetatea Fãgãraºului,

cadrele nou promovate luându-le locul.

În închisori vor intra toþi marii politicieni, ca ºi cei de rând,

înalþi prelaþi, academicieni, universitari, militari, oameni de

culturã, þãrani, unii dintre ei fãrã ºcoalã, dar oamnei de conºtiinþã

româneascã veche, elevi chiar. De studenþi sã nu mai vorbim.

Sunt arestate femei, unele însãrcinate, totul mergând pânã la

prizonieratul unor nonagenari.

Existã un palier important de arestãri dupã 15 mai 1948,

partidul zburdând dupã abdicarea Monarhiei. Închisorile se umplu

rapid, descinderile nocturne nu contenesc, în zdrobitoare

majoritate urmate de reþineri „sine die” ale „bandiþilor”, uneori

depãºind un deceniu, fãrã niciun fel de proces, fãrã nicio

condamnare. De fapt, procesele politice erau o mascaradã. Vezi

procesul Antonescu, Maniu, Pãtrãscanu ºi potopul celor care au

urmat. Mai mult, în apriga disputã pentru putere, comuniºtii

încep sã se aresteze între ei sau chiar sã se suprime.

Conducãtorul naþiunii, Gheorghiu-Dej, îºi croieºte drumul din

ce în ce mai drept. Scãpase, prin seismul din noiembrie 1940

care prãbuºise Doftana, de tovarãºul de luptã Ilie Pintilie, apoi,

la putin timp de la „eliberare” îºi suprimã un alt rival puternic la

ºefia partidului, ªtefan Foriº. Dupã o altã perioadã va elimina pe

revizioniºtii Ana Pauker, Vasile Luca ºi pe Teohari Georgescu,

ministrul de interne (fost tipograf), care cu „elan muncitoresc”

umpluse la refuz toate închisorile existente, construind cu acelaºi

entuziasm „campusuri” cu zeci de barãci, utilizând ºi mijloacele

plutitoare de pe Dunãre ºi de pe canalele Deltei. De pe aceste

inele ale gulagului comunist se vor „recolta” munþi de cadavre,

rezultatul acelei opere de construire a „omului nou”, prin

desãvârºirea „luptei de clasã”.

Am trãit la maximum de intensitate aceastã epocã. Familia

mea a fost datã afarã din casã ºi am avut între 1948 ºi 1964

paisprezece percheziþii domiciliare pentru diferite motive: arme,

substanþe interzise, manifeste ºi tipãrituri interzise. Niciuna dintre

descinderi neatingându-ºi þinta, decât cea psihologicã,

traumatizantã, mai ales cã în plinã noapte tatãl meu era ridicat ºi

þinut, din fericire, numai pânã dimineaþa, pentru declaraþii.

Tot pentru o asemenea „declaraþie”, un alt membru al familiei,

din aceeaºi locuinþã, a fost ridicat ºi þinut cinci ani, dupã ce a fost

plimbat prin unsprezece asemenea „universitãþi” (Gherla, Aiud,

Piteºti, Ocnele Mari, Cap Midia – Canal ºi altele) ºi este trecut,

ca ºi Szolga Gabor, în acea lucrare cu caracter enciclopedic în

unsprezece volume, semnatã de Cicerone Ioniþoiu, dedicatã

„victimelor terorii comuniste”.

Prin teroarea instituitã, comuniºtii, bine sprijiniþi de diviziile

sovietice aflate pe teritoriul României, þarã condusã de consilierii

sovietici care-ºi instruiserã agenþii români la Moscova, dupã

desfiinþarea partidelor politice, dupã ce România devenise

Republicã Popularã „pe soartã stãpânã”, dupã naþionlizarea

principalelor mijloace de producþie ºi înfiinþarea Sovrom-urilor,

dupã instaurarea dictaturii proletariatului, dupã reforma

învãþãmântului în care se studia obligatoriu limba rusã

la toate nivelurile, istoria ºi geografia URSS, presiunea

se adânceºte ºi depersonalizarea individului se

accentueazã de la zi la zi. Fericirea individului se traduce

prin raþionalizarea hranei, introducerea cartelelor pentru

pâine, alimente, vestimentaþie, combustibil necesar

încãlzirii.

Cu toatã campania furibundã a luptei de clasã (lozinci,

filme, poezii, cântece patriotice), manifestaþiile triumfaliste de 1

Mai, 23 August ºi 7 Noiembrie, campania din ziarele partidului

unic, învãþãmântul politic cu însuºirea cursului scurt de istorie a

P. C. din URSS, existã eºecuri majore, cum ar fi întreruperea

lucrãrilor la canalul Dunãre – Marea Neagrã sau îndârjita rezistenþã

din munþi a partizanilor, ca ºi decredibilizarea internaþionalã.

În 1956 „viitura” revoluþiei din Ungaria ajunge ºi în România,

mai întâi în Ardeal, apoi în întreaga þarã. Valul de arestãri se

dezlãnþuie cu bestialitate. Interogatoriile „beneficiazã” de mãiestria

unor demoni cu chip uman.

Anul acesta, cu prilejul unui târg de artã desfãºurat în Palatul

Kretzulescu din Capitalã, edificiu construit prin ’32 de marele

arhitect G. M. Cantacuzino, s-au devoalat publicului cabinetele

izolate fonic în care zbirii Securitãþii anchetau în spiritul „dragostei

faþã de om” niºte biete fãpturi în lanþuri ºi cu ochelari negri din

tablã pe ochi sau sub o luminã orbitoare. Culmea, chiar cel care

proiectase impunãtorul edificiu va fi adus prin subsolurile ce

traversau vechea Cale a Mogoºoaei, din clãdirea Ministerului de

Interne (viitor C.C.) aflat peste drum, pentru a fi schingiuit fizic

ori psihic înainte de a-ºi începe periplul recluzional.

În aceastã etapã posterioarã revoluþiei budapestane, secuiul

Szolga, un om cinstit, cu trei copii ºi soþie fãrã un venit, pentru

câteva cuvinte este luat de pe stradã, schingiuit, interogat pentru

a spune lucruri inexistente, întemniþat ºi „ajutat”... sã moarã.

Inginerul constructor Gabor Szolga, ºantierist înnãscut, secui

„ab originem”, deloc ºovin, echidistant faþã de români ºi unguri,

datoritã spiritului sãu deschis va fi ºi în închisoare un camarad

de nãdejde, apreciat de cãtre ceilalþi încarceraþi, deopotrivã români,

unguri, evrei, toþi uniþi de acelaºi ideal.

Romanul scris de Vasile Szolga, minorul de atunci, profesorul

universitar de astãzi la Institutul de Construcþii din Bucureºti,

parcurge un itinerar trist, tulburãtor prin autenticitate ºi datele oferite.

Este un veritabil tablou, în care mizeria unei epoci este zugrãvitã

prin microclimatul unei familii în care lipsurile financiare,

alimentare, vestimentare ºi a cãldurii culmineazã cu o scrisoare de

Anul Nou, prin care familia primeºte vestea cumplitã a decesului

capului familiei, la nici ºase decenii de viaþã. Asta se întâmpla în

seara unei zile în care mai tot omul cât de necãjit ar fi fost, cãuta sã

întâmpine cu veselie anul ce venea, adicã Revelionul ’60.

14 septembrie 1955. M-am înapoiat din concediu. Copiii,
Mariana ºi Aurelia au început ºcoala. Iulicã m-a supãrat prin
faptul cã a dat demisia de la servici fãrã sã ºtim noi, sub pretexte
fictive, iar acum nu poate ocupa alt serviciu. Cu Dorina e ºi mai
problematic. De la Serviciul Cadre i se pun o sumedenie de
piedici.

10 octombrie. Marioara a venit cu copiii. Începem iarãºi viaþa
grea. Elvira a început la 1 oct. cursurile la facultate. E în anul V.
La 7 oct., în sfârºit Iulicã a fost angajat la UCR. La 16 oct. a
început ºi Dorina serviciul de încercare la Garajul ITB Floreasca,
Serviciul Planificare. O ducem foarte greu, din cauza salariului
întrerupt pe timpul concediului.

27 octombrie. Am luat acont eu ºi Iulicã, dar sunt atâtea datorii
cã aproape nu le putem acoperi, în douã zile nu mai avem bani, a
fost o perioadã grea, pânã la 12 nov. a trebuit sã fac atâtea datorii
ca niciodatã. Au fost zile când nu s-a mâncat decât cartofi fierþi .

6 noiembrie. Azi e duminicã. Nu avem nimic, nimic pentru
mâncare. Am venit de la servici. Toþi mã aºteaptã cã poate am
adus ceva. Am plecat cu Marioara la un vechi ºi bun prieten al
nostru, Nae Dumitru – Miticã – care în zilele grele ne-a ajutat
prieteneºte. Dar de rândul acesta nu am avut norocul sã-l gãsesc
acasã, l-am întâlnit pe drum, plecase cu soþia într-o vizitã, totuºi
a avut bunãvoinþa ºi mi-a dat 10 lei, care i-am dat pe 5 pâini. Ce
a mai urmat în celelalte zile e greu de descris. Cei mari nu mai
întreabã nimic când vin acasã.

7 noiembrie. Azi se serbeazã ziua Revoluþiei Socialiste. Ieri,
deºi a fost duminicã, magazinele au fost deschise. Ce nepotriviri.
Dacã stai la piaþã sau în stradã vezi douã categorii de cetãþeni:
unii care carã ca disperaþii tot felul de cumpãrãturi, iar alþii care

nu au decât ochii sã vadã ºi se mulþumesc cu un oftat Îi deosebeºti
uºor, primii cu feþe pline, haine confortabile, mers tandru,
îndrãzneþ – ceilalþi obosiþi, cu feþe supte, haine peticite, mers
împleticit, nesigur, se uitã cu sfialã la vitrine parcã ar fi în þara
basmelor. ªi de ce acest lucru? Poate cã eu nu voi mai fi când
cineva va face comparaþia timpului. Deci voi face aci o descriere
a balanþei economiei familiei unui muncitor:

În mod real câºtig pe lunã 650 lei. Sã facem necesarul ca sã
putem justifica starea deficitarã ce supremeazã în permanent.
Existent avem 21,60 lei pe zi, pentru 9 persoane.

Necesarul ar fi pentru o zi, astfel:
Pâine 10, zarzavat 2,50, diferite 3, ulei 5,50, marmeladã 2,50,

lapte 2,40, carne 25, zahãr 5, lemne 3, coloniale 5, conserve
5,50, luminã, apã 2, chirie 2. Total 71,40 lei.

Rezultã un necesar de circa 2.142 lei lunar, la care se mai cere
cel puþin 200 lei lunar pentru îmbrãcãminte, încãlþãminte etc.,
adicã 2.342 lei pe lunã, deci reiese un deficit de 1.692 lei. Poate
oricine sã-ºi imagineze cum ne ducem existenþa. Vãd lumea cum
îºi duce cumpãrãturile, deºi nu este uman, dar totuºi ceva lãuntric
mã face, mã îndeamnã sã-i urãsc pe toþi cei ce îºi trãiesc o viaþã
aºa cum se cere. Mã uit la copilul vecinilor noºtri cum e îndopat
cu toate bunãtãþile ºi Nelu ºi Ada se uitã cu jind la ea, mai mult
Nelu, Ada nu poate suferi sã vadã, intrã în casã ºi spune cã-i e
silã sã vadã, deºi are numai trei ani ºi ea pricepe cã noi facem
parte din adevãraþii proletari, pe umerii ºi grumajii cãrora huzuresc
o mânã de profitori.

12 noiembrie. Azi am luat salariul, ca în câteva ore sã nu-l mai
am. 80% din el s-a dus la datorii. În 15 nu mai avem niciun ban.
Marioara e bolnavã de 4 zile. Nu am avut cu ce sã-i plãtesc
consultaþia la medic – 15 lei ºi nici cu ce face reþeta – 16 lei,
aºteptând sã luãm salariul ca sã ne vedem iarãºi în imposibilitatea
de a o face. Ne hrãnim cu cartofi, ciorbã, piure, mâncare, în lipsã
de pâine tot cartofi.

17 noiembrie. Sunt de servici pe linia 4. Nu am mâncat nimic
de ieri la ora 9 (250 gr pâine), ºi nu am decât 15 bani, profit de
plecarea încasatorului ca sã-i fur 1 leu cu care am luat 500 gr

pâine, din care am consumat eu ºi am dus ºi copiilor, ºtiindu-i
nemâncaþi. Antoaneta iarãºi a slãbit, e predispusã boalei din nou.
Se mai menþine cu vitamine, calciu etc. La fel ºi Mariana ºi Nelu,
Aurelia e mai rezistentã. Dorina e veºnic nemulþumitã, asta din
principiu. A luat primul salariu ºi nici nu a venit cu el acasã, nici
nu ne-a spus nimic, s-a dus de ºi-a cumpãrat palton, ne-am
bucurat, dar în schimb nu a vorbit cu noi o sãptãmânã, de teamã
cã-i cerem bani din leafã. În schimb Iulicã ne-a dat ultimul ban.

3 decembrie. Azi am auzit cã vin prizonierii din URSS. Mã
frãmântã gândul la Aurel. Marioara are presimþirea fermã cã
trebuie sã avem veºti despre el.

9 decembrie. În sfârºit mã hotãrãsc sã merg la Arion, ca sã-mi
spunã marea veste cã în ziua de 4 decembrie Aurel a sosit la
Godeni. Nu-mi vine sã cred, dar în sfârºit m-am convins,
hotãrându-mã sã merg la Godeni sã-l vãd.

13 decembrie. Am plecat la Godeni cu Marioara, unde am
sosit pe la ora 21. Dupã 12 ani ºi 4 luni am avut mult dorita clipã
sã-l gãsim pe mult doritul nostru Aurel. L-am pipãit pe de-a
rândul sã mã conving cã-i întreg. Drãguþul de el, e slãbit, nervos,
abãtut, veºnic nemulþumit. N-am putut vorbi cu el prea mult, e
slãbit, e obosit. Am discutat referitor la sãnãtatea lui, care lasã de
dorit, lucru de care m-am interesat cu Arion spre a-l interna.

24 decembrie. Ajunul Crãciunului. Un vis. Nu am decât un
leu în buzunar ºi m-am împrumutat de 5 lei ca sã luãm pâine
pentru 25 decembrie 1955. Asearã copiii mi-au cerut voie sã se
ducã cu Moº Ajun, dar nu prea aveau cu ce sã se îmbrace, dar tot
s-au dus la vecini, la Aliºor, de i-au cântat de Moº Ajun ºi au
primit daruri. Moº Crãciun nu a putut veni. Se ºtie de ce. Au
urmat zile grele, grele de tot. Ne mulþumim cu pâine ºi apã.
Rareori luãm marmeladã. Se face colectã, oricine are un bãnuþ îl
pune la mijloc.

1 ianuarie 1956. Copiii cei mici sunt în vacanþã. Stau în casã
ºi pe la poartã. S-ar duce ºi ei pe stradã, dar cum toþi sunt îmbrãcaþi
ºi ei nu au decât sãrãcuþele de haine ºi rochiþe, le e jenã sã se
întâlneascã cu colegele.

(Notele aparþin prof. Corneliu State)
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CÂTEVA PRECIZÃRI LA BIOGRAFIA

POETULUI STAN PALANKA

Nicolae
Scurtu

Biografia ºi bibliografia

poetului Stan Palanka (n. 1895 –

m. 1968) sunt necunoscute chiar

ºi unora dintre specialiºtii din

domeniul istoriei literare.

Deºi autor a trei cãrþi de poezii,

numele sãu lipseºte din dicþionare

ºi istorii literare, din bibliografii ºi

compendii, din antologii ºi

panorame ale poeziei.

Un exemplu, totuºi, elocvent,

îl constituie articolul1 lui Gh.

Catanã, precum ºi fiºa2 lui Mihail

Straje din Dicþionarul de

pseudonime, care au readus, în actualitate, numele ºi

pseudonimele unui poet aºa de cunoscut în primele decenii ale

secolului douãzeci. Remarcabile sunt ºi evocãrile ºi schiþele de

portret aparþinând unor confraþi precum ªtefan Baciu3, Vasile

Velisaratu4, Neagu Rãdulescu, Eugen Jebeleanu, Ion Pas, Victor

Eftimiu ºi Geo Bogza.

Evocarea lui ªtefan Baciu, deºi scrisã în Honolulu ºi la o

mare distanþã în timp, îºi pãstreazã câte ceva din farmecul specific

memorialisticii credibile. De aceea o ºi reproduc, aici, integral.

Poetul s-a nãscut în satul Palanca din þinutul Giurgiului.

Numele sãu de naºtere este Iosif Gheorghe Stan, pe care l-a

schimbat în Iosif Stãnescu.

A folosit pseudonimele Cantacuza, V.A. Gabond, Stan de la

Regie, Stãnicã Dâmbov, Iosif al Stanei, Artur Stanton, Stãniºor,

Stãnuþ, Ion Târziu ºi, desigur, altele.

A colaborat, cu o oarecare ritmicitate, la revistele ºi ziarele:

Adevãrul literar ºi artistic, Acþiunea, Curierul, Expresul, Gazeta

Transilvaniei, Opinia liberã, Universul literar, Tribuna ceferistã,

revistã ce îºi avea redacþia în Gara Iaºi ºi în paginile cãreia a

publicat o excelentã Noapte de iarnã, pe care, pentru frumuseþea

imaginilor, o reproduc, de asemenea, aici.

Plachetele sale de versuri, Victorii prãbuºite (1921), Cotnar

(1934), Ciocane ºi pluguri. Versuri proletare (1945), tipãrite în

tiraje confidenþiale, au fost citite de câþiva dintre prietenii sãi ºi

nu au fost receptate aºa cum meritau.

Ultima plachetã5 conþine pe foaia liminarã un emoþionant

autograf oferit poetului, traducãtorului ºi colecþionarului George

Stratulat: Amicului întru viaþã ºi eternitate George Stratulat, pe

care îl rog sã mã plimbe în gânduri, precum ºi eu îl port în

suflet. Stan Palanka, 17 Brumar 1945.

*

STAN PALANKA

Excelentul Dicþionar de pseudonime al bunului meu prietin

Mihail Straje informeazã cã „numele la naºtere” al vestitului

bard era Iosif Gheorghe Stan, ºi cã s-a nãscut în 1895, murind în

1968. Nu ºtiu ce se va putea „dezgropa” odatã ºi odatã din

„opera” lui lãsatã în revistele timpului, sub pseudonime ca Stanis,

Ion Târziu, V.A. Gabond, Stan de la Regie ºi altele, dar sunt

sigur cã încã destulã vreme se va cânta romanþa despre Smaranda,

„cea mai frumoasã din satul de peste Sabar”.

Îl vãd în faþa mea, la ore târzii, în mai toate locantele

Bucureºtilor, de la „Modern” la „Cafe de la Paix”, de la „Balotã”

la „Doi Lei” ºi de la „Mohor” la „ªtrul cu Colonade”. Trecea

printre mese, dând peste gât un pahar dupã altul, risipind o vorbã

de spirit aici, un calambur alãturi, cu o demnitate pe care i-o

dãdea porecla pe care a schimbat-o în renume: REGELE

ªPRIÞURILOR.

Deseori în stare de ebrietate, rareori „beþiv”, îi plãcea sã

declame din propria „operã” ºi uneori o fãcea cu talentul unui

actor consumat, cum era cazul, de pildã, al unei poezii care mi se

pare cã era întitulatã „Balada sãpunului” sau ceva în felul acesta.

Îl cunoºtea o lume întreagã, de la miniºtrii ºi deputaþi, la actori ºi

ziariºti, pânã la cel din urmã piccol ºi aºa cum trecea printre

mese, pãrea un Don Quijote în cãutare de un Sancho Panza, care

nu venea niciodatã.

Singur sosea, singur declama, singur dãdea peste gât un

ºpriþ dupã altul, ºi apoi, când i se pãrea cã stãtuse destul într-un

loc, pleca „spre alte zãri mai calde”, spre alte bodegi, spre alte

cârciumi, spre alte localuri mai bine sau mai rãu famate. Umbla

veºnic, fie cald fie frig, cu o pãlãrie gen „artist”, iarna cu un

„trenci” cât foaia de ceapã, cãruia, nu vãd cum, ºtia sã-i dea un

aspect de romanticã pelerinã. Când era bine dispus, primea sã ia

loc la masã; rar accepta sã mãnânce, ºi la plecare fãcea un

„compliment”, lansând o bezea, iar dacã se întâmpla ca în clipa

aceea cineva necunoscut sã se apropie, se prezenta, foarte

ceremonios:

– „Stan Palanka, ºef de ghilotinã-n Ciºmigiu!”

Câteva clipe dupã aceea, era înghiþit de noaptea bucureºteanã,

pe care – desigur – o cunoºtea ca nimeni altul.

*

NOAPTE DE IARNÃ

În pãdure-ºi urlã vântul

Straºnicu-i cuvânt...

ªi din lume doar cuvântul

Zboarã dupã vânt...

1 Gh. Catanã, Stan Palanka, în Convorbiri literare, nr. 24 (48),

30 decembrie 1973, p. 11, col. 2, sus (Dicþionar de pseudonime).
2 Mihail Straje, Stan Palanka. [Fiºã de istorie literarã] în

Dicþionar de pseudonime, alonime, anagrame, asteronime,

criptonime ale scriitorilor ºi publiciºtilor români. Bucureºti,

Editura Minerva, 1973, p. 511.
3 ªtefan Baciu, Stan Palanka în Microportrete. Honolulu, Mele,

1984, p. 217-218.
4 Vasile Velisaratu, Stan Palanca în Destine de artiºti în secolul

XX. Bucureºti, Institutul Naþional pentru Studiul Totalitarismului,

2007, p. 172–173.
5 Acest exemplar cu autograful lui Stan Palanka se aflã la

Biblioteca Academiei Române, Cota II 441033.

În poiana unde dorul,

Fuse un amor...

S-a uscat de plâns amorul,

Pãrãsit de dor...

Cerbul croncãne cu glasu-i

Numãrând din pas...

ªi-n zãpadã trist cu pasu-i

Calcã dupã glas.

Pitpalac ce-þi face cântul

Prins într-un cuvânt?

Ori îþi îngropaºi cuvântul

Dincolo de cânt?

Noapte... somnul tãu de iarnã

Veºnic sã-mi aºterni,

Cum l-ai pus sã mi s-aºtearnã

Iarnã peste [i]erni.

E senin ºi luna-i ºtearsã

Ca un vis în vers...

ªi-n lumina-i ce se varsã

Stelele s-au ºters...

*

Câte-n soare n-aº mai spune

Dar înspre apus

S-a-norat ºi luna-apune

Fãrã sã-mi fi spus.

*

În pãdure-ºi urlã vântul

Straºnicu-i cuvânt...

ªi din lume doar cuvântul

Zboarã dupã vânt...

STAN PALANKA

1914, Oneºti
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 Gl.Bg.(r) Gheorghe DRAGOMIR
Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

Economia ºi finanþele lumii în era Inteligenþei Artificiale

(continuare în pag. 14)

Motto: Proliferarea datelor

false, create sau interpretate de

I. A. ºi impactul lor asupra

ecosistemului nostru

hiperconectat, vor produce

puternice tulburenþe pe termen

mediu ºi lung, genereazã crize,

volatilizeazã economia ºi pieþele

financiare, dezastre, un

adevãrat Armaghedon. (Elon

Musk, fondatorul TESLA,

inventator genial, futurolog)

În epoca post-modernã ºi post-

umanã în care am pãºit cu

speranþe ºi temeri graþie realizãrilor în domeniul Inteligenþei

Artificiale (IA), umanitatea, în nesãbuinþa ºi trufia sa continuã

într-un ritm ameþitor aventura cunoaºterii, fãrã limite etice ºi

morale, jucând totul pe cartea IA. Din pãcate, se neglijeazã efectele

de boomerang ºi domino pe care le-ar putea genera instabilitatea

cibersecuritãþii IA ºi posibilitatea hackingului care poate prelua

ilegal controlul ºi influenþa IA.

Deja, primele semne au fost resimþite puternic prin atacurile

informatice la bazele de date ale unor bãnci, companii de transport,

spitale, mari companii occidentale, dar ºi a infrastructurilor critice

din Europa ºi Asia, cu consecinþe încã greu de cuantificat.

Pericolul injectãrii datelor false în mod intenþionat în spaþiul de

colectare a sistemelor informatice devine o realitate tangibilã ºi o

problemã centralã pentru securitatea ciberneticã, întrucât I. A

este capabilã sã producã imitaþii de o acurateþe ce face aproape

imposibilã detectarea faþã de cele reale. Falsitatea datelor numerice

interpretate sau produse de IA constituie primul vector de

instabilitate indus de aceasta.

Îngrijorãrile, justificate de vasta experienþã a lui Elon Musk în

problema IA, au fost ºi în atenþia Conferinþei anuale a Interpolului

de la Singapore, unde, pentru prima datã s-a ridicat problema

luptei împotriva ciberterorismului ºi cibercrimei. Lucrãrile

conferinþei au scos în evidenþã necesitatea ca gestionarea

ameninþãrilor cibernetice internaþionale sã aibã o abordare la scarã

globalã, deoarece de modul cum se va asigura securitatea

ciberspaþiului depinde viitorul omenirii ºi al planetei Terra.

Drept urmare, Interpolul va trebui sã creeze un departament

specializat în prevenirea ºi combaterea acestor pericole ºi

ameninþãri, care vizeazã nu numai infrastructurile critice ºi

sistemul de securitate al statelor, ci ºi economia ºi finanþele lumii.

Viitorul Bãncilor Centrale în era monedelor virtuale

Criptomonedele, aceste unitãþi de cont care circulã în reþelele

de tranzacþii scãpând controlului statelor, au apãrut pe fondul

incertitudinilor de pe pieþele financiar-monetare ºi incapacitãþii

Bãncilor Centrale de a asigura un sistem financiar stabil, controlat

cu autoritate.

Bitcoinul are o cotã de 48% din piaþa tuturor monedelor virtuale

ºi este cea mai stabilã pe termen lung, cu aprecieri constante.

Recent însã, criptomonedele au suportat o scãdere dramaticã, ce

a generat numai într-o lunã „volatilizarea” a 36 miliarde de dolari,

care ne indicã un lucru îngrijorãtor ºi anume posibilitatea

manipulãrii pieþei criptomonedelor de cãtre emitenþi, creând ºi pe

piaþa monedelor virtuale speculaþii de curs. Pentru moneda

etherum s-a înregistrat într-o lunã o scãdere de 52%, pentru

ripple 57%, iar pentru bitcoin numai 21%.

Analizând moneda, Aristotel îi acorda trei funcþii codificate,

care sunt menþinute pânã în zilele noastre ºi anume: unitate de

cont, intermediar de schimburi comerciale, valoare de rezervã.

Pentru Platon, ultima funcþie nu era indispensabilã, moneda

putea sã fie doar o „convenþie socialã”, fãrã valoare adevãratã.

Problema monedelor care nu ºtiu sã se impunã ca rezerve de

valoare este cã treptat ele înceteazã sã mai fie folosite, pânã la

dispariþia lor. Printre cele 775 monede fiduciare care au existat

sau mai existã încã, 599 sunt moarte, dispariþia lor putând lua

câteva generaþii, iar cimitirul monedelor fiduciare ieºite din uz

este bine garnisit.

În ceea ce priveºte monedele virtuale, bitcoinul ºi derivatele

sale, observãm cã acestea nu îndeplinesc cele trei condiþii

menþionate, nu sunt andosate de nimic tangibil ºi nu varsã dobânzi.

Ele atrag speculaþia, cãci, emitenþii lor sunt anonimi, dar

„garanteazã” doar cã existã într-o cantitate limitatã. Fundamentul

acestei speculaþii sunã cam aºa: „ceea ce este rar, este scump”,

însã eu cred cã ar trebui sã se enunþe mai degrabã ca „ceea ce este

rar ºi cãutat, este scump”.

Unde se simte mirosul câºtigului fãrã muncã, acolo apar ºi

speculatorii, care au lansat deja în spaþiul virtual ideea cã aceste

monede virtuale vor deveni din ce în ce mai cãutate, iar volumul

tranzacþiilor va atinge recorduri semnificative, ameninþând

existenþa actualelor monede de schimb ºi implicit folosirea pe

termen mediu ºi lung a cash-ului (banilor lichizi). Apreciez cã, în

ciuda acestor „previziuni” optimiste, totuºi aceste monede devin

riscante, neputând constitui un rezervor de valoare.

Guvernele ºi organismele de reglementare financiar-monetare

vãd în existenþa acestor monede o chestiune de rãu augur, pentru

cã tranzacþiile nu pot fi controlate ºi nu pot fi impozitate.

Folosirea ºi impactul banilor lichizi într-o lume digitalizatã

Pe un alt plan, banii lichizi folosiþi în tranzacþii comerciale

ridicã serioase probleme de transparenþã ºi de taxare, de aceea, în

ultima perioadã s-a lansat o amplã campanie publicã în þãrile UE

pentru promovarea tranzacþiilor al cãror traseu poate fi controlat

în orice moment, invocându-se raþiuni de combatere a evaziunii

fiscale, spãlarii banilor, crimei organizate ºi eradicãrii surselor

de finanþare ale terorismului internaþional.

Deutche Bank a publicat recent o notã-raport sub titlul: Cash

Freedom and Crime-use and impact of cash in a world going

digital (Folosirea ºi impactul cash-ului într-o lume mergând spre

digitalizare), care precizeazã urmãtoarele:

- cu folosirea crescândã a plãþilor electronice, nevoia de cash

nu se mai impune;

- cererea de euro cash creºte, hârtiile în circulaþie reprezintã

1.100 miliarde euro în trimestrul trei din 2016, de trei ori mai

mult decât în 2003, cantitatea de euro cash creºte mai repede în

comparaþie cu PIB-ul UE;

- în domeniul politicilor monetare, cash poate fi un instrument

hotãrâtor în mâinile oricui. Dacã deponenþii retrag depozitele

bancare la scarã mare, instituþiile financiare ºi autoritãþile monetare

vor fi limitate ca puteri;

- crima nu se va elimina automat fãrã cash. A suprima cash-ul

nu înseamnã cã se eliminã ºi sursa financiarã a crimei organizate,

pentru cã modalitãþile de transfer alternativ a fondurilor

activitãþilor criminale, se vor substitui cash-ului, chiar dacã se

percep costuri superioare.

Dezbaterile pro ºi contra efectuãrii tranzacþiilor cu bani lichizi

cu siguranþã vor continua în funcþie de interesele pãrþilor implicate.

Banca Centralã germanã ar fi fost mai util sã prezinte un raport

detaliat privind modul în care a „reuºit” performanþa sã acumuleze

datorii prin intermediul „ingineriilor financiare” de tot soiul, care

au atins cifra record de 72.100 miliarde de dolari, punând în

dificultate serioasã întreaga piaþa financiarã a lumii. Poate cã ar fi

fost util opiniei publice sã prezinte ºi mãsurile de achitare a

acestor datorii ºi sã nu se mai erijeze în deontologul financiar al

UE. Gurile rele spun cã se duc negocieri cu Banca Centralã a

Chinei pentru ca o parte din datorii sã fie cumpãrate de bãncile

comerciale ºi marile companii chineze! Dacã aºa ar sta lucrurile,

ar trebui sã nu se mai opunã prin pârghiile politice ºi economice

ce le deþine la nivelul structurilor europene ca ºi alte state, precum

România, sã dezvolte parteneriate economico-financiare cu China,

sau vede în aceastã posibilitate o diminuare a surselor de finanþare

chineze în direcþia Germaniei?

Referindu-ne la mãsurile de limitare a tranzacþiilor cu bani

lichizi, cred cã acestea ar trebui aplicate tranzacþiilor mari

comerciale ºi nu cetãþeanului care îºi achitã facturile la utilitãþi

sau cumpãrã produse de strictã necesitate din magazine, pentru a

evita costurile mari percepute de bãncile comerciale pentru

folosirea cardurilor. Aceste mãsuri nu sunt în sprijinul

cetãþeanului tot mai împovãrat de taxe ºi impozite, ale cãrui venituri

se limiteazã în mod deliberat prin aceste metode, numai ºi numai

pentru a salva bãncile de la faliment, bãnci care au produs

îndatorarea statelor ºi implicit a cetãþeanului pentru urmãtoarele

generaþii, fãrã a rãspunde în faþa contribuabilului.

Bãncile Centrale ºi politicile monetare

Simone Walper, specialistã în politici financiar-monetare ºi

autoare a mai multor cãrþi privind politicile economico-financiare

pãguboase promovate de Bãncile Centrale ale þãrilor membre

UE ºi ale BCE, subliniazã cã „Renunþarea la cash poate fi

consideratã ca o formã de întãrire a controlului cetãþeanului, ceea

ce ar face ca încrederea în autoritatea publicã sã se erodeze. În

aceastã situaþie, criptomonedele constituie o alternativã în cazul

în care încrederea în autoritãþile publice se evaporã. În acest

sens, speculatorii ar putea avea dreptate, criptomonedele vor

deveni rare pentru cã emitentul lor în  mod intenþionat le menþine

la o cantitate limitatã ºi pentru cã ar trebui ca moneda statalã sã

devinã ilegalã, adicã cash-ul.”

Incertitudinile ºi volatilitãþile care cutremurã periodic pieþele

financiare se datoreazã, fãrã îndoialã ºi politicilor monetare

practicate de Bãncile Centrale, care s-au dovedit de multe ori

neinspirate ºi fãrã viziune pe termen mediu ºi lung.

Întrebarea, care se pune în mod firesc, este oare vorba de

nepricepere sau aceste politici monetare sunt în mod voit

neadecvate ºi conduc la îndatorarea statelor?  Rãspunsul ni-l

oferã cv-urile preºedinþilor Bãncilor Centrale naþionale ºi ale

preºedinþilor ºi membrilor consiliului de administraþie al BCE,

care au lucrat la Goldman&Sachs ori la fonduri de investiþii ale

marilor bãnci comerciale. Cum ar putea sã apere cetãþeanul de

abuzurile ºi ilegalitãþile bãncilor comerciale aceste „elite”

financiare ºcolite pe Wall Street? Ei sunt ca lupii puºi sã pãzeascã

turma de oi ºi turma este la discreþia lor.

În acest context, se discutã tot mai mult în forumuri civice

dacã mai este de actualitate funcþionarea bãncilor centrale cu

costuri necontrolabile ºi a armatelor de „experþi” ai acestora, care

ºi în timpul crizei din 2008 au beneficiat de retribuþii fabuloase ºi

de bonificaþii în condiþiile în care se reduceau salariile ºi pensiile

cetãþenilor. Cred cã a sosit timpul ca acestor atitudini sfidãtoare

sã li se punã punct ºi cetãþeanul sã fie protejat de abuzurile de

putere ale bancilor centrale ºi comerciale.

Recent, ziaristul Pascal Richet, într-un articol publicat în

Contrepoints (23 iulie 2017), ca expert cunoscut pe domeniul

politicilor financiar-monetare, punea sub semnul întrebãrii,

raþiunea de a fi a Bãncilor Centrale ºi chiar a politicilor monetare,

întrebându-se „unde a dispãrut inflaþia?” ºi cã „în ciuda eforturilor

Bãncilor Centrale americane, japoneze, europene, inflaþia nu a

mai revenit. A murit?”.

Enunþarea acestei ipoteze a fost todeauna un subiect tabu,

inflaþia, dupã aprecierile economiºtilor bãncilor centrale ºi

specialiºtilor în economie ºi finanþe, este ca „aceea a morþilor vii

din filmele regretatului G. Romero. Ea sfârºeºte întotdeuna prin

a se retrezi, iar când se trezeºte inflaþia este un adevãrat coºmar,

cu atât mai mult cu cât nu o mai poþi face sã regreseze”.

Ziaristul în cauzã reaminteºte în articolul sãu de gluma intratã

deja în vocabularul bãncilor, a ex guvernatorului Bãncii Centrale

franceze ºi fost preºedinte al BCE, Jean Claude Trichet, care

compara inflaþia cu tubul de pastã de dinþi: „este uºor sã faci sã

iasã pasta din tub, dar foarte greu sau imposibil, sã o faci sã

reintre”. În ciuda injecþiilor masive de monedã prin politica de

relaxare cantitativã (QE) ºi a dobânzilor de politicã monetarã

extrem de scãzute, chiar negative, mai nimic nu iese din „tub”.

Aceasta semnificã existenþa unor serioase probleme economice

care pot genera riscul cãderii în deflaþie, aceastã spiralã

distrugãtoare.

Joi, 20 iulie 2017, Consiliul guvernatorului BCE a decis sã

prelungeascã politica de „acomodare”, la sugestia preºedintelui

Mario Draghi, care a cerut sã se mai aºtepte puþin.

„Reîntoarcerea la obiectivul nostru de inflaþie (2% NDLR)

este mai cert decât acum trei ani”, afirma domnia sa. „Am putea

avea o reîntoarcere a inflaþiei, dar este o problemã de timp.”

Personal, cred cã dacã se continuã cu actuala strategie, BCE va

intra în zona roºie, þãrile din arealul euro vor cãdea una dupã alta

ca efect al dominoului, ºtiindu-se deja dificultãþile prin care trec

Franþa, Italia, Germania, Grecia, Spania ºi lista ar putea continua.

Faþã de poziþia exprimatã de preºedintele Draghi, deja o serie

de reputaþi economiºti ºi experþi în politici financiar-monetare

încep sã-ºi punã serioase probleme ºi sã ridice o serie de întrebãri

cu privire la precaritatea politicilor BCE. Astfel, Patrick Artus,

economist ºef la NATIXIS, þine sã ne atenþioneze cã „problema

care se pune este profundã. Ne aflãm pe turnantã. Ceea ce este în

joc, sunt fundamentele chiar ale politicilor monetare proiectate

de bãncile centrale ºi BCE în ultimii treizeci de ani. În acest caz,

raþiunea de a fi a bancherilor centrali cu obiectivul lor de inflaþie,

devenit inutil, ar fi remisã în cauzã, aceste politici monetare

promovate de BCE, sunt complet inutile, de nefolosit în viitor”.

Dacã suntem în acest mediu „neinflaþionist”, Bãncile Centrale

ar trebui sã constate acest lucru, ori ele se fac cã nu vãd realitatea

în care am pãºit ºi anume în era economiei numerice care, graþie

progreselor tehnologice rapide, apar într-un ritm ameþitor

modificãri în structura serviciilor oferite pieþii mondiale, la preþuri

mult mai scãzute în comparaþie cu actualele servicii.

Pentru a face faþã concurenþei pieþelor Asiei care practicã preþuri

scãzute la diverse servicii, întreprinderile þãrilor industrializate

preferã sã comprime marja de profit ºi/sau sã robotizeze  ori sã

externalizeze serviciile, decât sã creascã preþurile. Totodatã, piaþa

muncii la nivel planetar a devenit foarte flexibilã odatã cu

externalizarea, delocalizarea, procesarizarea, multiplicarea

antreprenorilor, muncitorii renunþând treptat la formele clasice

de organizare în blocuri sindicale care sã lupte pentru drepturile

lor. Aceastã situaþie este efectul firesc al globalizãrii, în care

economiile ºi pieþele financiare sunt puternic interconectate.

Pentru Patrick Artus „dacã Bãncile Centrale continuã politica

lor ca ºi cum nimic nu s-a întâmplat, asta ar fi dramatic, cãci, la

sfârºit când continuã sã inunde lumea de monedã, sau când se va

continua sã aibã dobânzi extraordinar de joase, se fabricã o enormã

instabilitate financiarã. În sfârºit, dacã moneda deversatã nu vine

sã hrãneascã preþurile ºi salariile, trebuie sã se gãseascã un

debuºeu. ªi acesta poate fi imobiliar, acþiuni, artã contemporanã.

Riscul este enorm de a avea pe pieþe active ale cãror preþuri devin

exorbitante, datorii care cresc fãrã încetare.”

Pascal Richet concluzioneazã cã „Atunci când priveºti ceea ce

s-a întâmplat în ultimele douã decenii, constaþi o coordonare

clarã între creºterea ofertei de monedã ºi aceea a cursului acþiunilor

ºi preþurilor imobiliare, dar ºi o corelare cu evoluþia preþurilor

bunurilor, care din contrã a scãzut... Pentru ca moneda sã creeze

aripi cãtre bunurile de consum ºi nu cãtre active, ar trebui

schimbate radical politicile economice ºi sã se favorizeze direct

cererea, ceea ce nu este pe placul elitelor bancare ºi

guvernamentale.”

Ziaristul în cauzã prezintã o realitate pe care bancherii ºi

politicienii nu vor sã o trateze cu responsabilitate ºi pentru

prosperitatea cetãþeanului de rând, astãzi când economia la nivel

global este dominatã de servicii ºi bunuri imateriale, îndeosebi

numerice, ceea ce ar putea genera creºterea ofertei, atunci când

cererea devine tot mai mare.

Drept urmare ºi BCE ar trebui sã fie mai prezentã în realitãþile

evoluþiilor pe pieþele financiar-monetare, deoarece lipsa de viziune

ºi conectare la noua economie digitalã sunt menþionate ºi în

raportul anual al Autoritãþii Pieþelor Financiare, care avertizeazã

în privinþa unui iminent crash financiar, ce riscã sã survinã în

orice moment. Raportul Autoritãþii Pieþelor Financiare ne prezintã

un tablou ºi o radiografie severã, dar realistã, a situaþiei financiare

mondiale ºi criticã direct Bãncile Centrale ale cãror politici

financiar-monetare s-au transformat prin efectul de boomerang,
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Convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (XVI)

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte

Mitropolit, vã rog sã mergem într-un spaþiu

binecuvântat de Dumnezeu, acolo unde nu ninge

niciodatã, acolo unde este cea mai „adâncã”

aºezare omeneascã de pe Pãmânt. Este vorba de

Ierihon ºi vã rog sã vorbim despre personajul

Zaheu.

Îps. Ioan: Deci sã coborâm în Ierihon, ca sã

vedem ce se petrecea acolo într-o zi ca aceasta, în

urmã cu douã mii de ani. Mai întâi sã vã spun cã

Sfântul Apostol ºi Evanghelist Luca a consemnat

pentru noi cele petrecute atunci. Mântuitorul dupã

ce-i vindecase pe cei 10 leproºi, venind din nordul

Þãrii Sfinte, din Galileea, a ajuns la Ierihon. Dupã

atestãrile arheologice, ar fi una dintre cele mai vechi

cetãþi din lume, cu mãrturii de aproape zece mii

de ani. Spune Sfântul Apostol Luca cã, intrând în

cetatea Ierihonului, s-a întâlnit cu un orb, care se

numea Bartimeu. Acesta auzind cã trece Hristos

pe acolo I-a spus: Iisuse, Fiul lui David, fie-þi milã

de mine! ªi i-a dat vederea. Orbul acesta era

cunoscut în toatã cetatea Ierihonului, pentru cã

cerºea ºi, din când în când, stãtea la poarta cetãþii,

ºtiind cã pe acolo trec, în general, caravanele - cu

mãrfuri din Orientul Îndepãrtat - spre nordul Africii

ºi cã pe acolo trec cei care se suie la templul din

Ierusalim ºi fãceau milostenie cu cei necãjiþi. Aºa

a stat orbul acolo – era cunoscut în toatã cetatea.

Hristos îi dã vederea, el începe sã umble liber prin

cetate ºi vestea acestei minuni a venit ca un fulger

peste toatã cetatea. Ierihonul era ºi un punct

important în Imperiul Roman de atunci, pentru cã

Þara Sfântã era sub ocupaþie romanã ºi pentru cã

era ºi un punct comercial important ºi nu numai.

Acolo trãiau mai mulþi vameºi ºi – cum ne spune

Sf. Apostol Luca – mai marele vameºilor se numea

Zaheu, o persoanã importantã din cetate, o

persoanã protejatã de autoritãþile romane ºi o

persoanã în faþa cãreia tremurai de fricã, deoarece

ºtiai cã, în orice moment, poate sã vinã în casa ta

sã-þi ia pâinea de pe masã, pentru cã vameºii nu

iertau pe nimeni. L-a cunoscut ºi el pe acest orb, l-

a vãzut de atâtea ori în cetatea Ierihonului ºi

niciodatã n-a scos un ban sau o bucatã de pâine

sã-i dea ºi lui. Dar auzind ºi el cã Hristos, Iisus

Nazarineanul, i-a dat vederea, a vrut sã vadã cine

este acela care a putut sã dea vederea, sã deschidã

ochii unui orb.

 Spune Sfântul Luca cã, întrucât era mic de

staturã, nu putea sã-L vadã din mulþime. S-a dus

în faþa casei, s-a urcat într-un dud, într-un sicomor,

ºtiind cã Hristos va trece pe acolo. Gândea cã doar

va privi de acolo, de sus, din sicomor, sã-l vadã

pe pelerinul, pe cãlãtorul spre Golgota, pe Iisus,

Fiul lui Dumnezeu, Cel ce deschisese ochii orbului.

Hristos era în ultimul sãu drum prin Ierihon, spre

Ierusalim. Trecând prin cetate, Hristos a ºtiut

dorinþa lui Zaheu de a-L vedea ºi când a ajuns

prin faþa casei ºi a sicomorului lui Zaheu, n-a trecut,

aºa cum fãcea adesea, cu capul plecat, ci s-a oprit,

ºi-a ridicat privirea spre sicomor ºi i-a spus lui

Zaheu pe nume.

L.C.: Vã rog sã-mi permiteþi sã redau eu acele

cuvinte din Sfânta Evanghelie: „Zahee, coboarã-

te degrabã, cãci astãzi se cuvine sã intru în casa

ta” (Luca 19, 5) ºi spune Evanghelistul cã L-a

primit cu bucurie, „L-a primit, bucurându-se”

(Luca 19, 6).

Îps. Ioan: Spuneþi-mi ce îi oferim noi unui

oaspete important ºi drag? Desigur tot ce avem

mai bun. Sã vedem ce a scos, din visteria lui,

Zaheu, care, spune Sfântul Luca, cã era bogat.

Nu ne relateazã Sfântul Luca cã i-a întins o masã

bogatã, dar ne dãm seama cã Zaheu I-a dat inima

lui. Auziþi care este averea noastrã cea mai

importantã – inima, în care sã-ºi plece capul

ostenitul de drum Hristos. Vãzând Hristos cã I-a

dat inima, l-a lãsat sã vadã ce mai scoate din

tezaurul familiei sale – ºi spune: „iatã jumãtate

din averea mea, Doamne, o dau sãracilor ºi, dacã

am nãpãstuit pe cineva

cu ceva, întorc împãtrit”

(Luca 19, 8). Acesta este

ceasul împãcãrii cu

Dumnezeu! Iatã cum ne

putem noi împãca cu

Dumnezeu: sã-I oferim

inima!

L.C.: Dar, Înaltpreasfin-

þite Pãrinte, oamenii din

vremea aceea, locuitorii

din Ierihon, nu s-au

arãtat bucuroºi de aceas-

tã faptã, dimpotrivã, au

cârtit. Cum sã ne explicãm acest lucru?

Îps. Ioan: În timp ce în casa lui Zaheu coborâse

Dumnezeu din Cer, cei de lângã el îl judecau pe

Hristos, spunând cum a intrat sã gãzduiascã la

un pãcãtos. Cum sã nu fie socotit un vameº, în

vremea aceea, pãcãtos, doar el aduna dãri de la

poporul lui Israel ºi le dãdea autoritãþilor

romane!? Cum sã iubeºti un om care vine sã-þi

ia pâinea copiilor de pe masã ca s-o dea

autoritãþilor romane!?

Haideþi sã ne întoarcem la numele pe care i l-a

dat maica sa ºi tatãl sãu acestui vameº. Când i-a

pus numele, la opt zile, i-a spus preotului, în

aramaicã, Zakai, care, în graiul nostru românesc,

se traduce Curat. Deci când mama sa îl striga, îi

spunea: „Zaheu, fiul meu”. În românã suna:

„Curatul meu fiu.” Auziþi cum ar fi vrut mama ºi

tatãl lui Zaheu sã rãmânã fiul lor toatã viaþa!

Curat. Ei! Dar vã rog sã ascultaþi acum ce se

spunea pe uliþele cetãþii Ierihonului. Oamenii,

unul-altuia, vecinii îºi ºopteau: Vine Zaheu sã ne

ia pâinea de pe masã! Practic ei spuneau: Vine

Curatul sã ne ia pâinea copiilor de pe masã! Vedeþi

cum ºi-a întinat numele ºi probabil cã nu mai

spuneau oamenii: vine Curatul Zakai sã ne ia

pâinea de pe masã, ci probabil spuneau „Vine

întinatul sã ne ia pâinea copiilor de pe masã.”

Iatã cum Zaheu ºi-a întinat numele, de la curat,

cum au vrut pãrinþii lui sã rãmânã toatã viaþa, a

trecut la întinatul Zaheu.

L.C.: Desigur asemenea schimbãri ale

oamenilor se întâmplã ºi astãzi, în societatea

noastrã.

Îps. Ioan: Sã ne punem întrebarea: noi ce

suntem? Eu sunt creºtinul Ioan. Frãþia ta eºti

creºtina Maria, Dumitra, creºtinul Vasile, Partenie,

Pantelimon. Aºa ne aratã oamenii cu degetul: iatã-

l pe creºtinul Dumitru! Oare n-am întinat noi

numele de creºtin care ni s-a dat la botez? Mai

sunt eu creºtin? Mai sunt eu al lui Hristos?

Numele nostru nu este simplu Vasile sau Dumitru,

cãci la botez primim numele de creºtinul Vasile,

creºtinul Dumitru º.a.m.d., de aceea sã ne uitãm

puþin în viaþa lui Zakai, a lui Zaheu, Curatul, cum

în viaþa lui ºi-a întinat numele.

Dumnezeu sã ne ajute, prin harul Sãu, sã ne

pãstrãm numele curat de creºtin în viaþa aceasta

ºi în Împãrãþia lui Dumnezeu! ªtiþi cum vom fi

strigaþi noi de îngerul lui Dumnezeu la judecatã?

Ferice de cel ce va fi strigat de înger: Curatul

Dumitru sã vinã în Împãrãþie! Adicã Zakai

Dumitru, Zakai Vasile, Zakai Maria; Curatul

Dumitru, Curatul Vasile, intraþi în Împãrãþia Tatãlui

Meu! va zice Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Dacã atunci când îþi vei auzi numele, nu vei

auzi înaintea lui ºi numele Zakai, numele Curatul,

vei începe a plânge, pentru cã numai cei curaþi

cu inima vor intra în Împãrãþia lui Dumnezeu.

L.C.: Dar ce s-a întâmplat,

Înaltpreasfinþite Pãrinte, cu Zaheu

dupã aceastã întâmplare?

Îps. Ioan: Despre Zaheu, ne spun

scrierile de acum douã mii de ani

cã, dupã întâlnirea cu Hristos, ºi-a

lãsat profesia de mai marele

vameºilor ºi L-a urmat pe Hristos.

Zaheu a fost acela care L-a urmat

ºi a mers împreunã cu Sfântul

Apostol Petru în mai multe cãlãtorii,

dând mãrturie despre Hristos, Fiul

lui Dumnezeu. Dupã ce a fost

chemat la Domnul Corneliu Sutaºul,

care a fost primul ostaº român trecut la creºtinism

ºi care a condus comunitatea creºtinã din

Cezareea Palestinei, Sfântul Petru l-a aºezat pe

Zaheu episcop în Cezareea Palestinei. Iatã cum

ºi-a spãlat, prin harul lui Dumnezeu, Zaheu

numele. Aºa a rãmas curat ºi este ºi astãzi curat

în Împãrãþia lui Dumnezeu.

Sfântul Luca ne vorbeºte despre orbul de la

intrarea în Ierihon, ne vorbeºte despre Zaheu, dar

Sfântul Luca nu vorbeºte despre încã o persoanã,

de încã un om care era la cealaltã ieºire din cetatea

Ierihonului, cum urci spre Ierusalim.

L.C.: Cine este aceastã persoanã,

Înaltpreasfinþite Pãrinte? În pericopa evanghelicã

despre care vorbim nu ºtiu sã mai fie încã o

persoanã.

Îps. Ioan: Despre acea persoanã n-a scris

Sfântul Luca, însã despre acea persoanã am sã

vã spun eu douã vorbe. Acea persoanã care stãtea

ºi cerºea la cealaltã poartã a Ierihonului era ºi

orb, era ºi mut. El nu a putut sã strige cãtre Hristos

sã-l vindece ºi pe el. ªi-a rãmas acolo sã cerºeascã

mai departe, la poarta Ierihonului.

ªi L-au întrebat ucenicii: pe acesta care este ºi

orb, ºi mut de ce nu L-ai vindecat? ªi a rãspuns

Hristos: lãsaþi-l sã rãmânã aici la marginea cetãþii

ºi, când mã voi întoarce, o sã-l vindec. Dar Hristos

S-a dus spre Golgota ºi orbul de la poarta cetãþii

a aºteptat. Vãzând Hristos de pe cruce cã orbul

de la Ierihon tot se uitã în zare, când a coborât de

pe cruce, S-a dus la orb ºi i-a uns ochii cu sângele

Lui. A vãzut ºi a grãit. Orbul-mutul era foarte

fericit.

Despre aceasta n-a scris Sfântul Luca, dar eu

vã spun cã acela eram eu. Eu eram ºi orb, ºi mut,

ºi m-a vindecat Hristos cu sângele Sãu de pe

Golgota. Doamne suntem atâþia orbi ºi muþi în

lumea aceasta, mai pune un strop de sânge peste

noi sã te vedem ºi sã putem trãi cu Tine. Mai

picurã, Doamne, un strop de sânge din coasta Ta

peste neamul nostru românesc!

Doamne, de vei trece azi pe uliþa mea, opreºte-

Te, pentru cã vei vedea cã înaintea casei mele se

aflã un sicomor. Opreºte-Te, Doamne, lângã

sicomorul din faþa casei mele ºi vindecã-mã ºi pe

mine, aºa cum l-ai vindecat de orbirea cea

sufleteascã pe Zaheu!

A consemnat Luminiþa Cornea

„Mai picurã, Doamne, un strop de sânge din coasta Ta peste neamul nostru românesc”
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Economia ºi finanþele lumii în era

Inteligenþei Artificiale

(continuare în pag. 12)

în adevãrate sãbii ale lui Damocles deasupra capetelor bancherilor,

dar ºi mai grav, deasupra cetãþenilor. Raportul explica cã „Pieþele

financiare au cunoscut în 2016 mai multe episoade de stres ºi de

volatilitate explicate de multiplicarea veºtilor neaºteptate pe care

preþurile activelor au trebuit sã le integreze de-a lungul anilor. De

asemenea, pieþele financiare s-au confruntat ºi cu dificultatea

evaluãrii la justa valoare a activelor, într-un mediu marcat de

politici monetare expansioniste.”

Potrivit raportului FMI pe 2016, „creºterea activelor

economice este stabilã din 2012, la 3,1%, chiar dacã este însoþitã

de vârfuri de volatilitate pe pieþele financiare. Inflaþia rãmâne

slabã ºi diferenþele între Europa ºi SUA sunt în creºtere. Se

observã un decalaj între politica Rezervei Federale ºi cea a BCE.”

Raportul Autoritãþii Pieþelor Financiare (AMF) aratã cã „La

nivel macroeconomic, creºterea pe care au cunoscut-o þãrile

occidentale a fost un succes modest, dar pieþele financiare au

fost supuse la puternice fluctuaþii, iar gradul de îndatorare publicã

ºi privatã, îndeosebi a întreprinderilor non-financiare, produc

serioase îngrijorãri.”

În faþa pericolului apariþiei unei noi crize financiare mondialã

de o magnitudine mult mai mare decât cea din 2008, Bãncile

Centrale ar trebui sã aibã un rol cu precãdere preventiv, sã-ºi

revalorizeze politicile de dobânzi mici ºi zero ºi de control asupra

datelor comunicate privind rentabilitatea economicã ºi nivelul de

îndatorare.

Din pãcate, BCE ºi Bãncile Centrale Naþionale europene, în

ciuda aparatului supradimensionat ºi a veniturilor salariale

„confidenþiale” sfidãtoare, a beneficiilor ºi bonificaþiilor, a

cheltuielilor extravagante practicate, nu se intereseazã de a exercita

o supraveghere competentã ºi prudenþialã a activitãþii bãncilor

comerciale ºi a întreprinderilor non-financiare, care fãrã jenã

practicã evaziunea fiscalã, spãlarea de bani, falsificã bilanþurile,

sporesc gradul de îndatorare a antreprenorilor ºi cetãþenilor.

Aceastã stare de lucruri îngrijorãtoare a determinat G-7 ºi

OCDE sã reanalizeze modul de impozitare la nivel mondial,

astfel ca niciun venit sã nu poatã scãpa netaxat ºi sã se menþinã

credibilitatea datoriilor suverane a þãrilor bogate ºi puternic

îndatorate.

Se pune în mod firesc întrebarea: cine vor fi beneficiarii

impozitului mondial?

În materie de evaziune fiscalã ºi soluþii pentru a scãpa de

impozite prin diverse „inginerii financiare”, elitele bãncilor

comerciale ºi instituþiilor financiare sunt experte, îndeosebi cele

din SUA, Japonia, Germania, Marea Britanie, Elveþia, pentru cã

ele au imaginat ºi „exersat” tehnicile de evaziune fiscalã la aceleaºi

prestigioase universitãþi occidentale. Este interesant cã aceste

elite au pus la dispoziþia companiilor o serie de mecanisme de

evaziune fiscalã pentru a lãsa trezoreria întreprinderilor ºi a

statelor aproape goalã, raportând profituri minime sau „pierderi”,

deci gradul de impozitare asupra lor a fost nesemnificativ. În

calitatea lor de consilieri financiari la mari corporaþii, bãnci

comerciale sau întreprinderi non-financiare, apoi transferate în

cadrul autoritãþilor de colectare a taxelor ºi impozitelor, aceste

elite au fost instruite sã ocoleascã cu abilitate legislaþia fiscalã,

practicând transferul de bunuri, stabilirea preþului de transfer,

compensarea, reportul, derivatele.

Acest dute-vino profesional care opereazã între elitele

guvernamentale ºi corporaþii, îl regãsim ºi în  România (foºti

salariaþi, consilieri sau experþi din structurile BNR ºi ANAF se

regãsesc în conducerea ºi acþionariatele unor întreprinderi non-

financiare care practicã dobânzi la creditele acordate ºi de 500-

1000%, pãgubind antreprenori ºi persoane fizice, fãrã a fi

deranjate de BNR, ANAF sau DNA).

Greutatea datoriilor suverane ºi incapacitatea de a genera

creºtere economicã, a condus G-20 sã-ºi stabileascã drept obiectiv

reducerea la minimum a evaziunii fiscale prin punerea la punct a

unei fiscalitãþi mondiale unitare, prin acþiuni coordonate ºi schimb

de informaþii. Aceastã misiune de recuperare a resurselor pierdute

prin evaziune a fost delegatã de G-20 cãtre G-7 (SUA, Italia,

Japonia, Germania, Franþa, Canada, Marea Britanie),

argumentându-se cã în aceste þãri funcþioneazã întreprinderi,

corporaþii ºi bãnci comerciale bogate ºi cu taxe de impozitare

dintre cele mai ridicate ºi cã aceste þãri pierd cel mai mult în

materie de evaziune fiscalã. Secretariatul tehnic va fi asigurat de

OCDE.

Planul Fiscalitãþii Mondiale (BEPS – Base Erosion and Profit

Shifting), despre care Preºedintele Obama ºi cancelarul german,

Angela Merkel, declarau în 2016 cã „Este crucial ca punerea în

practicã a BEPS sã se facã de o manierã regulatã, coerentã ºi

concertatã, pentru a se ajunge la un teren de egalitate mondialã

pentru toþi cei care sunt angajaþi în activitãþi economice”, începe

sã prindã contur prin crearea unei baze de date ºi schimbul de

informaþii. În continuarea declaraþiei celor doi lideri, se „reafirmã

apelul lansat prin G-20, ca toate þãrile implicate, inclusiv toate

locurile financiare ºi jurisdicþionale în vederea punerii în practicã

a mãsurilor de apãrare împotriva jurisdicþiilor care nu coopereazã”.

Despre ce este vorba în realitate?

G-20 insistã ca tranzacþiile sã fie în întregime transparente ºi

publice la nivel internaþional, pentru a se utiliza aceste informaþii

în scopul aplicãrii impozitelor, potrivit propriilor sale condiþii,

iar jurisdicþiile care refuzã sã coopereze vor suporta consecinþele

mãsurilor „defensive”.

Decriptând acest limbaj codificat, înþelegem cã avem de a face

cu o manierã elegantã de a atenþiona cã þãrile care nu se

conformeazã noului sistem de impozitare vor fi excluse de la

obþinerea de credite de pe pieþele financiar-bancare ºi, indirect,

supuse unui embargou care va genera daune serioase ºi chiar

falimente la nivelul companiilor ºi þãrilor mai mici ca pondere

economico-financiarã.

În concluzie, þãrile bogate se vor îmbogãþi mai mult, iar

þãrile sãrace vor fi expuse la o nouã formã de colonialism, cel

financiar, care le vor sãraci ºi mai mult. Prãpastia dintre þãrile

bogate ºi cele sãrace se va adânci tot mai mult, iar instabilitatea

economicã, socialã, politicã ºi militarã se va instala în tot mai

multe zone ale planetei. Prin BEPS se va instaura un control mai

riguros asupra tranzacþiilor efectuate de þãrile din afara G-7 ºi G-

20, cãrora li se vor aplica standarde de colectare a taxelor ºi

impozitelor greu de atins, fapt pentru care vor fi „sancþionate”

prin diverse mãsuri coercitive: limitarea accesului la credite de

pe pieþele financiar-bancare, îngustarea sau blocarea participãrii

la pieþele internaþionale de bunuri ºi servicii, limitarea participãrii

la cooperãri economice ºi tehnico-ºtiinþifice etc., într-un cuvânt

condamnarea þãrilor sãrace sau în curs de dezvoltare la izolare ºi

sãracie.

Pe un alt plan, societãþile multinaþionale ºi bãncile comerciale

care deþin din „inginerii financiare” peste 7000 miliarde dolari în

paradisuri fiscale, nu vor fi afectate de noile reguli de taxare,

întrucât beneficiazã de „consilierii” care au lucrat la elaborarea

acestui sistem ºi cunosc portiþele de scãpare introduse chiar de ei

pentru a eluda BEPS.

Prin BEPS, se încearcã salvarea actualului sistem de funcþionare

a Bãncilor Centrale, aflate sub asediul criptomonedelor care tind

sã acapareze tot mai mult din piaþa monedelor de schimb ºi sã

limiteze cash-ul ca monedã clasicã. Suntem de fapt într-un

adevãrat rãzboi al monedelor, formã a rãzboaielor hibride care se

vor multiplica ºi vor deveni mai sofisticate pe mãsura evoluþiei

IA ºi implicãrii sale în conducerea proceselor economice, politice,

financiare, sociale, militare ce vor caracteriza civilizaþia post-

umanã în care am intrat în pas alergãtor, în cãutarea sensului

pierdut.

Sã sperãm cã România va ºti sã valorifice cu înþelepciune

imensul rezervor de genialitate cu care Divinitatea a înzestrat

acest popor, prin lansarea unor proiecte de interes ºi cu impact

naþional ºi global, în domeniul IA, în care unii tineri ai generaþiei

Mileniului III exceleazã pe plan internaþional, în beneficiul ºi

prosperitatea trãitorilor acestor meleaguri mioritice, dar ºi pentru

ridicarea spiritualã a umanitãþii.

Centrul de Eticã ºi Strategii, va organiza dezbateri cu experþi

în politici finaciar-monetare ºi economice, pentru a creiona propria

strategie de þarã în vederea aplicãrii cât mai corecte a prevederilor

BEPS, aºa cum se practicã în þãrile membre UE, fãrã discriminãri,

aºa cum s-a întâmplat pânã în prezent, când ni s-au impus

standarde inacceptabile în þãrile din nucleul puternic al UE.

Radu
Theodoru

Politically incorrect. La

17 februarie 1949, James

Warburg, fiul bancherului

Paul Warburg, fondator al

„Federaliºtilor Unei Lumi

Unite”, sponsor generos al

afacerii sângeroase Troþki-

Lenin, preocupat de soarta

umanitãþii ºi-a difuzat

gândurile legate de salvarea

ei dupã dezastrul celui de-al

Doilea Rãzboi Mondial,

citez: „... marea problemã a

timpului nostru nu este dacã

putem avea o lume unitarã,

ci dacã aceastã lume poate fi

creatã prin mijloace paºnice.

Vom avea un guvern

mondial indiferent cã vrem

sau nu. Problema este doar

dacã acest guvern va fi instaurat prin consens sau prin cucerire...”

În cei 68 de ani scurºi de la întrebarea pusã de bancherul James

Warburg, cei interesaþi de soarta umanitãþii vãzutã din perspectiva

megastructurilor financiar-economice, energetice ºi alimentare

ºi-au creat întregul sistem ideologic botezat New Age,

organizatoric, administrativ, juridic, menit sã slujeascã un guvern,

dacã nu mondial, cel puþin suprastatal, grijuliu sã agoniseascã

averile naþiunilor care, fie printr-un fel de consens realizat prin

mijloace atipice, fie prin mijloace contondente, s-au înregimentat

ofertei megastructurii numitã globalizare.

Am trãit ºi trãim ambele variante ale ofertei extremului Occident

care, generos, nu se mulþumeºte sã salveze popoarele de racilele

înapoiate ale statului lor national închistat în limbã, credinþã,

obiceiuri, culturã ºi spiritualitate de un localism îngust ºi sãrãcitor,

oferindu-se generos sã le elibereze de oboseala, riscurile ºi

constrângerile gestionãrii propriilor economii ºi resurse naturale,

dându-le ºansa nesperatã ca din popoare ferecate în lanþurile

vetuste ale tradiþiilor, sã devinã populaþii migratoare pe glob în

cãutarea fericirii Noii Ere a Vãrsãtorului.

Politically incorrect (2). Dupã anularea economiei nationale,

dinamul, suportul ºi organizatorul independentei ºi al suveranitãþii

care a transformat þara în tomberonul Occidentului, efortul ofertei

megastructurilor ambalatã în lozinci cu aparenþã umanitarã

curgând – sã fim foarte atenþi – numai din presupusele drepturi

ale categoriilor sociale minoritare: copii, tineri, refugiaþi,

minoritari, homosexuali, deasupra cãrora troneazã sacral ºi, la

nevoie, contondent, „democraþia”, noþiune golitã de conþinut (vezi

experienþa sârbã, irakianã, libianã), deci efortul ofertei

globalizatoare se focalizeazã pe omul român, luat în colimator de

la naºtere pânã la moarte, spre a i se schimba identitatea,

transformându-l din persoanã în numãr înseriabil ºi rentabilizabil,

fixat la banda rulantã a economiei de piaþã planetarã sau migrator

pe Terra, dupã cerinþele pieþii muncii.

Homosexualitatea, cuplurile de acelaºi sex, pornografia,

sexualitatea transformatã în þel suprem, înstrãinarea copiilor de

pãrinþi, devalorizarea tineretului, arme ale ofertei mai sus numite

spre a disloca identitarul omului român, nu fac prizã cu conºtiinþa

noastrã istoricã. Nici Sinodul de la Creta, replicã dizolvantã la

ortodoxie a Conciliului Vatican II, nici Supermemorandumul de

la Strasbourg, semnat la 24 iunie 2014 de cãtre Herman van

Rompuy, pe atunci preºedintele Consiliului European,

contrasemnat de ierarhi, în majoritate greci, dacã nu eretici, sigur

ordonanþe de serviciu ale privilegiilor asigurate de cãtre

Supermemorandum vizând anularea Bisericii ortodoxe ca bisericã

a statului national ºi transformarea ei într-o sucursalã a

ecumenismului de tip New Age, nu fac prizã cu românii anilor

2017, treziþi din buimãceala postdecembristã, regãsindu-se pe ei

înºiºi în istoria contemporanã.

Politically correct. Oferta Chinei, de fapt contraoferta la

globalizarea tip megastructuri spoliatoare de economii nationale

ºi de identitate, se numeºte Noul Drum al Mãtãsii, are drept

nucleu de dinamicã geoeconomicã, desigur cu adiacenþele

geopolitice, geoculturale, ºi geostrategice de rigoare, fabuloasa

reþea a cãilor de comunicaþii terestre, maritime ºi aeriene nou

cratã în scopul de a interconecta economia Chinei la piaþa

mondialã, iar ca ax al fluxului economic cu dublu sens est-vest,

acest nou drum al mãtãsii, calea feratã care uneºte estul maritim

industrial al Chinei cu Europa, pe un traseu feroviar de 12.000

de km, parcurs de primul tren cu mãrfuri între Yiyu ºi Londra în

timp record. de ºase zile. Performanþa feroviarã explicã direct

performanþa noii economii chineze, cãreia conducerea Chinei îi

adaugã oferta unor ample investiþii în reþeaua de transporturi ºi

în economia þãrilor riverane acestui nou drum al mãtãsii, fãrã

niciun fel de complemente politice, cultural-spirituale sau de altã

naturã, care ar viza complexul identitar al statului riveran, actul

fiind strict pragmatic, cu benficii economice reciproce.

Bugetul pus la dispoziþia acestui proiect gigant, constând din

credite fãrã dobândã, unele nerambursabile, se ridicã la sume

astronomice. Nu sunt economist. Nu mã intereseazã câte mii de

miliarde de dolari sunt alocate proiectului numit ºi „O centurã,

un drum”. Intereseazã esenþa lui. Mesajul lui. Scopurile ºi

finalitatea lui. Raportul României cu aceastã oportunitate de a

ieºi din criza totalã indusã de globalizarea de tip fabiano-capitalist.

Preºedintele chinez Xi Jinping a radiografiat proiectul cu

întregul lui complex de adiacenþe ºi intercondiþionãri la Forumul

de Cooperare Internaþionalã „O centurã, un drum”, þinut în 14 ºi

15 mai 2017 la Beijing. Subliniez cã importanþa planetarã a acestui

Forum a fost marcatã de participarea celor 29 de ºefi de stat ºi

guvern, 1.500 de reprezentanþi a peste 130 de þãri ºi a 70 de

organizaþii internaþionale ºi, spre deosebire de ameninþãrile directe

sau voalate ale portdrapelului globalizãrii adresate þãrilor

recalcitrante, a afirmat noul concept de dezvoltare regionalã în

spaþiul fecund al înþelegerii ºi al avantajului reciproc.

Politically correct (2). În documentarea acestei intervenþii n-

am gãsit prezenþa României la Forumul de la Beijing, cu toate cã

în antedecembriadã relatia România-China a fost ºi fecundã

economic ºi beneficã politic. Am notat însã prezenþa a trei foºti

ºefi de guvern la Forumul Primarilor China-ECE (Europa Centralã

ºi de Est), þinut la Ningbo la 7 ºi 8 iunie 2017, anume: Emil Boc,

avansat primar la Cluj Napoca, de altfel singurul primar din cei

trei participanþi, Adrian Nãstase în calitate de preºedinte al

Fundaþiei Internaþionale Titulescu ºi Victor Ponta, probabil invitat

sau simplu turist, directorii de firme ºi oficialii de la ambasada

din Beijing bucurându-se de discreþia anonimatului.

Un fapt excelent dacã, dincolo de discursuri festiviste ne

implicãm în oferta chinezã.

Mã întreb discret dacã nu cumva Marele Zeu, sâcâit în planurile

lui globalizatoare de unele opþiuni gen spãtarul Milescu,

manifestate incorect politic de Adrian Nãstase ºi Victor Ponta, nu

i-a dat pe mâna bãieþilor lui de la intelligence spre a le monta

ambuscade care sã le interzicã Drumul Mãtãsii ºi, prin ei,

României drumul spre reconstrucþia statului naþional.

Grãdiºtea pe Argeº

29 august 2017
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Quo vadis Historia? (II)

Emil
Pãunescu

Cu un an în urmã am participat la

primul Congres naþional al istoricilor

români, în urma cãruia am publicat un

scurt articol cu acest titlu (vezi Sud,

nr. 9-10, 2016). Am prezentat atunci

câteva observaþii generale ºi am

promis sã revin cu o serie de

consideraþii personale.

Timpul a trecut cu repeziciune, iar

eu nu m-am hotãrât sã transmit

redacþiei a doua parte a articolului. Pe

de o parte am simþit nevoia decantãrii

impresiilor culese la Congres, pe de

altã parte am dorit sã le consolidez cu date noi, urmãrind evoluþia

domeniului în contextul apropiatei aniversãri a Centenarului ºi al

crizei tot mai profunde în care se cufundã societatea noastrã.

Acum o fac, cu convingerea cã mi s-au clarificat întrucâtva

lucrurile din ambele direcþii.

Istoricii României contemporane

La Congresul breslei au fost prezenþi ori au trimis mesaje

majoritatea membrilor secþiei de resort a Academiei Române,

predominant octogenari (Dan Berindei, Dinu Giurescu, ªerban

Papacostea, Alexandru Zub, Victor Spinei, Marius Porumb, Ioan

Aurel Pop). Au onorat evenimentul cunoscuþi profesori

universitari: Ioan Scurtu ºi Bogdan Murgescu de la Bucureºti,

Gheorghe Iacob ºi Gheorghe Clivetti de la Iaºi, Vasile Puºcaº,

Ioan Bolovan ºi Ovidiu Ghitta de la Cluj-Napoca. Au participat

ºi câþiva conducãtori ai unor instituþii importante, precum Ioan

Drãgan (directorul general al Arhivelor Naþionale) ori Ovidiu

Cristea (directorul Institutului de istorie „N. Iorga”). Personal

m-am întâlnit cu o serie de prieteni ºi cunoscuþi, cu care am stat

mai mult de vorbã, dintre care-i amintesc pe Sergiu Iosipescu,

Mihai Opriþescu, Mihai Retegan ºi Alin Spânu de la Bucureºti,

Ionel Cândea de la Brãila, Sabin Luca ºi Vasile Ciobanu de la

Sibiu, Gheorghe Lazarovici, Radu Ardevan, Stelian Mândruþ,

Vasile Vesa ºi Tasin Gemil din oraºul-gazdã.

Tagma istoricilor profesioniºti cuprinde mai multe categorii: pe

cei din institutele de cercetãri (subordonate sau nu Academiei, dar

în general subfinanþate); pe cei din mediul universitar, de stat ºi

privat (unii cu cercetãri serioase, alþii care le mimeazã); pe cei din

instituþiile tezaurizatoare de patrimoniu (muzee, arhive, biblioteci

– aflate la periferia preocupãrilor ministerelor ºi autoritãþilor locale

tutelare); individualitãþi din învãþãmântul preuniversitar ºi din alte

domenii. Pe lângã aceºtia roiesc ºi o sumedenie de veleitari, susþinuþi

mai mult ori mai puþin de diverse O.N.G.-uri.

Pentru a înþelege cât anume din fãrâmiþarea breslei istoricilor

se datoreazã unor cauze obiective (care corespund unor deosebiri

ideologice, politice ori religioase) ºi cât unor motive mai greu

detectabile (unele moºtenite din trecutul comunist, altele preluate

fãrã discernãmânt din „reformele” postdecembriste), s-ar cuveni

analizate fãrã urã ºi pãrtinire ambele perioade. Puþini s-au

încumetat pânã acum, iar atunci când au fãcut-o s-au repezit doar

asupra regimului precedent. Am auzit cã anul trecut un cercetãtor

italian, Francesco Zavatti, a publicat la Stockholm o interesantã

tezã de doctorat asupra „frontului istoric” românesc. Poate pe

drumul deschis de el vor porni ºi ceva autohtoni...

De la un Congres la altul

Ca orice manifestare de o asemenea amploare aflatã la debut,

Congresul de anul trecut a avut plusuri ºi minusuri. Dorim sã-i

felicitãm pe organizatorii clujeni, care au asigurat o locaþie

adecvatã pentru ºedinþele în plen ºi pe secþiuni, s-au descurcat

foarte bine în ceea ce priveºte cazarea ºi masa participanþilor, au

fãcut ºi alte lucruri bune. Totuºi, încercarea de a împãca dorinþele

cât mai multora dintre cercetãtorii înscriºi în program, pe criterii

prea „relative”, a condus practic la diluarea unor teme. Totodatã,

unele mese rotunde s-au dovedit de mai mare interes decât cel

anticipat de alcãtuitorii programului, spaþiul ºi timpul rezervate

lor fiind insuficiente.

Diriguitorii Congresului au cãutat – în prelegerile susþinute –

sã sublinieze „cumpãna” prin care trece domeniul nostru (ºi

cercetarea româneascã în general!), dar în prea micã mãsurã ºi

cumpãna în care se aflã þara. Unii au fãcut observaþii acide ori

polemice, alþii doar constatãri de bun simþ, iar la alþii am recunoscut

ºi cliºee pe care le consideram apuse odatã cu Academia „ªtefan

Gheorghiu”. Printre vorbitori au apãrut ºi utilizatori ai noului

limbaj de lemn, dar nici putregaiurile ºi nici uscãturile recente nu

ne îngrijoreazã, pe cât se resimte puþinãtatea „pãdurarilor”.

Atât în mesajele anterioare Congresului, cât ºi în articole ºi

interviuri posterioare (ultimul apãrut în Contemporanul, nr. 7,

din iulie a.c.), academicianul Ioan Aurel Pop a dat suficiente

explicaþii pentru opinia publicã. Pe cele mai multe le împãrtãºim,

pe unele le-am dori nuanþate, cu câteva nu suntem de acord.

Modestele noastre posibilitãþi ºi dorinþa de a nu abuza de spaþiul

oferit de revistã ne fac însã sã ne abþinem de la dezvoltarea

acestui subiect.

Nu mã îndoiesc cã delegaþii ieºeni la Congres ºi-au fãcut propria

evaluare, au tras învãþãminte în plan organizatoric ºi se vor strãdui

sã-i depãºeascã pe clujeni la ediþia a doua. Aceasta nu ne împiedicã

sã venim cu câteva propuneri, care – în opinia noastrã – pot

îmbunãtãþi imaginea breslei.

Comitetul de organizare al celui de-al doilea Congres s-ar

cuveni sã-ºi deschidã încã din aceastã toamnã un „site” propriu

ºi sã provoace o dezbatere „on-line”. La rândul lor, organismele

(mai vechi ori mai noi) ce vor fi implicate în suþinerea perpetuãrii

unui asemenea congres ar fi normal sã acþioneze fiecare – în

sfera lor de influenþã ºi cu mijloace specifice – pentru consultarea

cât mai multor grupuri ºi persoane interesate.

Aºa cum am afirmat-o deja, ar fi bine – chiar dacã ne vom afla

în anul festiv al Centenarului – ca tematica propusã participanþilor

sã fie mai restrictivã decât la prima ediþie, iar temele alese în final

sã asigure o participare mai densã ºi mai echilibratã.

Reþelele muzeelor ºi bibliotecilor ar putea avea o participare

mai bunã decât în 2016, cu condiþia cooptãrii în comitetul

organizatoric a unora dintre reputaþii muzeografi ºi bibliotecari

ieºeni. Lor li s-ar putea adãuga ºi intelectuali din rândul cultelor

cu o istorie importantã în Moldova, precum ºi alte categorii

neglijate pânã acum.

În ultimã instanþã, un asemenea conclav profesional meritã

mai mult decât o atitudine defensivã (de apãrare a statutului

disciplinei noastre marginalizate), accentuând latura revendicativã

(de reconsiderare a rolului social al istoricului ºi de revigorare a

cercetãrii din domeniu).

Propunerile ar putea continua, dar ne vom mulþumi sã mai

amintim doar cã, din soluþiile adoptate de-a lungul vremii de

congresele internaþionale de profil, se poate constitui ºi la noi un

portofoliu bogat, din care organizatorii le pot alege pe cele potrivite

locului ºi momentului.

Încotro merge deci ISTORIA?

În direcþiile în care o vor ghida istoricii ºi societatea din care

provin aceºtia!

Adevãrat profesionist, jurnalistul Neagu Udroiu, cu acribie ºi

talent, cu stiluri  diferite, a redat evenimente, situaþii politico-

istorice, socio-culturale într-o prezentare panoramicã, sã ne

capteze atenþia asupra istoricului, teoriei ºi practicii presei.
Memoria sa excepþionalã a reþinut date, imagini din þarã, de pe

mapamond, ca sã ne ofere o bogatã trilogie tipãritã între 2014-

2016 de Editura Tipo Moldova: Condeie, voci, chipuri, Pe Valea

Dâmbovnicului, Grãdina cu statui. Renumitul ziarist, reporter,

editorialist, personalitate cu funcþii la Radio TV, Agerpres,

ambasador, Neagu Udroiu a fost elogiat de mari personalitãþi
politice ºi culturale la Fundaþia Europeanã „Nicolae Titulescu”

în prezenþa ministrului Culturii ºi a preºedintelui I.C.R. S-a vorbit

despre o istorie a presei româneºti pe 200 de ani, carte de referinþã

pentru cultura românã.

Marele Premiu al U.Z.P.R. a însemnat recunoaºterea meritelor

ziaristului Neagu Udroiu în dãruirea profesionalã, peste jumãtate
de veac, prin contribuþia la dezvoltarea presei româneºti ºi la

istoriografia ei. Academician prof. univ. dr. Rãzvan Theodorescu

considerã lucrãrile „o capodoperã care candideazã la un premiu

al Academiei”. Academician prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop vede

„o carte monumentalã” prin conþinut ºi cuprindere.

 În volumul doi din Oameni ºi cãrþi (2017), scriitorul Ion
Brad apreciazã cele trei cãrþi premiate, alcãtuite din 1.930 de

pagini, a fi de „facturã enciclopedicã ºi care reprezintã, prin

masivitatea ºi întinderea lor, o muncã excepþionalã fãcutã nu de

un institut, ci de un singur om, de parcã întreaga viaþã a

septuagenarului de azi s-ar fi desfãºurat numai cu gândul la

aceastã scriere”.
Se ºtia de preocupãrile extrauniversitare ale studentului Neagu

Udroiu ºi de aceea a fost trimis sã-l invite pe Marin Preda la o

întâlnire cu studenþii de la Politehnicã: „Îmi revenea mie aceastã

misiune de a-l vizita acasã pe prozator. Însoþit de doi colegi de

an, bãteam la uºa apartamentului din Dionisie Lupu, într-un bloc

în care locuia o mulþime de somitãþi culturale.
Deºi mai intrasem în diverse locuinþe, nu bãnuiam cã pot sã

existe ºi astfel de spaþii, sã zicem, atipice. O camerã de dimensinea

unei aerogãri, ocupatã cu puþin mobilier ºi, prin aceasta, pãrând

ºi mai  întinsã. Prin uºa întredeschisã puteai vedea terasa, ºi ea

de dimensuni neaºteptate. Îl consideram pe Marin Preda de-al
meu. De la noi din sat, peste câmp, pânã la Siliºtea-Gumeºti,

puteai merge pe jos. În Moromeþii îi recunoºteam pe toþi dupã

vorbã, dupã ticurile de comportament, dupã haine...”

În perpetua mea însingurare, în blocul din Dionisie Lupu,

într-o garsonierã dublã cumpãratã în mai 1988 de la moºtenitorii

scriitoarei Dana Dumitriu, ºtiu cã apartamentul 33 de la etajul
ºase, unde a stat între 1956-1969 Marin Preda, spaþiul este de

135metri pãtraþi. Holul locuibil se întâlneºte cu sufrageria

(glaswandul dispãrut) în L ºi de aceea i s-a pãrut tânãrului student

Udroiu cât o aerogarã. Acum doreºte sã revadã acel apartament,

sã-ºi evalueze exagerãrile.

Fãcând parte din aceeaºi generaþie a rãzboiului, pot veni cu

alte evocãri, cu intenþia de a participa cu gânduri asemãnãtoare

pe când scriitorul Neagu Udroiu este preferat amfitrion la multe

lansãri de carte ale prietenilor ºi colegilor, la târgurile editurilor,
în librãrii, în instituþii culturale... Dintre scriitorii cunoscuþi ºi de

mine, numai câþiva n-au fost gazetari, editori. Munca într-o

redacþie asigura atunci un venit constant familiei, o alternanþã în

activitatea de scriitor. Cu zeci de ani în urmã, am vãzut în casa

familiei Udroiu teancuri mari de materiale, ziare, documente,

scrisori, cãrþi în saci care aºteptau prelucrarea pentru o istorie a
presei. Iatã cã avem acum rodul unei activitãþi perseverente cu

început în anii studenþiei, de când s-a statornicit o prezenþã activã,

lãsând pe planul al doilea creaþia literarã. Pânã la urmã, ambele

preocupãri s-au completat, au ieºit învingãtoare: ziarist/scriitor.

6 iunie 2017. Dupã o seratã închinatã lui Mihai Eminescu, pe

fundalul expoziþiei de tapiserie a plasticienei Lia-Maria Andreiþã,
la Institutul Cultural Român, Marieta ºi Neagu Udroiu m-au

invitat câteva zile la casa lor de la Predeal. Acolo, sub un arþar cu

frunza rarã, în dimineþi rãcoroase, la cafeaua caldã, ori la cina cu

pretenþii dietetice din partea mea, ne-am lansat în discuþii despre

momente importante din viaþa noastrã. Marieta cerea completãri,

explicaþii clare. Discutãm despre Nicolae Labiº. Accidentul,
fatalitate, a fost considerat un „accident absolut”, când i-a alunecat

mâna pe mânerul îngheþat al tramvaiului ºi a cãzut peste bordura

refugiului de la Colþea. Secþionarea mãduvei coloanei vertebrale

a pus medicina în neputinþa de a-l ajuta. Diagnosticul fatalitãþii s-

a pus în acelaºi spital ºi pentru fiul meu peste 25 de ani, în strada

Ion Mincu de la ºosea. Neagu Udroiu aminteºte de
înmormântarea lui Nicolae Labiº când se afla în preajma aleii pe

care trecea cortegiul îndoliat cu portretul tânãrului Nicolae Labiº,

urmat de familie, prieteni, colegi, cititori... Fãrã sã ne fi cunoscut

cu Udroiu atunci, am ascultat împreunã cuvântãrile la despãrþirea

de un coleg de generaþie. Din partea Uniunii au vorbit Ion Brad

ºi Eugen Mandric.
Amintirile cu tristeþi sau bucurii se întâlnesc peste timp în scrierile

noastre, în discuþiile noastre. Cu opt luni înainte de ceremonialul

dureros, la 29 aprilie 1956, Tomozei ne invitase, ca ºi anul trecut,

la ziua lui de naºtere, la masa de prânz, pe Drumul Sãrii, în locuinþa

pãrinþilor. Îºi anunþase colegii cã va veni ºi Nicolae Labiº. Ne-am

bucurat, am pregãtit costumaºul bleu trimis de el prin Doina
Sãlãjan, sã mergem toþi trei. Întâmplarea a fãcut sã vinã soacra mea

dupã bani sã-ºi cumpere rãsaduri ºi arpagic. N-a vrut sã stea cu

bãiatul câteva ore ca noi sã mergem la petrecere. Supãratã, am

rãmas acasã. În vara aceasta, am primit câteva scrisori trimise de

Stoian unei colaboratoare de la Tânãrul Scriitor (1955-1956),

într-o paginã din cele opt ale scrisorii de la 2 mai 1956, în grabã,

nervos, cu creionul, se mãrturiseºte: „...cu toate cã o lunã am jurat

sã nu mai gust nimic alcoolic... Asta din cauzã cã, duminicã
împlinind Tomozei 20 de ani, m-am cam afumat. ªi mi-a fost rãu.

ªi asta nu pentru cã am bãut mult, ci cã mã necãjise mama în ziua

aceea. Alte noutãþi de pe-aici ce sã vã mai spun? Maestrul

Demostene e redactor ºef. ªedinþa de despãrþire (de Mihu) ºi de

numire a maestrului a fost de neuitat. Totodatã cu numirea

maestrului a fost încadrat ºi Tomozei la secþia de poezie.”
În 2006, am aflat de la dr. Ionescu-Târgoviºte cã ºi el cu

George Coandã (amândoi studenþi, foºti colegi de liceu cu Tom)

au fost între învitaþii de la 29 aprilie 1956. Stoian n-a spus nimic

rãu despre Labiº, nu s-a comparat cu el. Dupã ce m-am instalat

la cãminul studenþesc (1 septembrie 1953) într-o searã la ºosea,

þinându-mã strâns de mânã, a ºoptit ca pentru sine: „Acum, am ºi
eu Doina Ciurea a mea.” Am tãcut, pentru cã nu înþelegeam de ce

se referea la prietena lui Labiº. Dorinþa de a urma un model?

Nichita Stãnescu se cãsãtorise în studenþie cu Doina Ciurea,

profesorã de limba românã, însã au divorþat dupã vreo zece ani.

În dedicaþia pe volumul Sensul iubirii, Nichita Stãnescu scria la

24 decembrie1960: „Poetului Nicolaie Stoian, în amintirea unor
ceasuri de pominã, petrecute împreunã.” Poetul se duce cu gândul

la un gest necugetat (o impietate), la Cimitirul Bellu, ca un omagiu

adus lui Labiº: au luat candele aprinse la alte morminte ºi le-au

pus la crucea lui Labiº. Stoian a venit acasã tulburat de ce fãcuserã

la 24 decembrie 1957. De la Capºa, cu ultimii bani, Nichita a luat

un taxi pânã la Bellu.
Deºi aparent copilãros, poetul tinereþii mele, tinereþii noastre,

Nicolae Labiº avea sobrietatea unei comportãri de om educat, citit,

cu o gândire bine structuratã. De ce numai el cunoscuse gloria pânã

la 20 de ani, se bucurase de aprecierea colegilor, nu era atacat, ca

dupã 1990 de detractori nevolnici. Nu ºtiu cât a fost tradus în limbi

strãine, dar ºtiu cã nu lipseºte din antologiile cu scriitori, nici din
dicþionare literare, de la edituri cu retipãrirea scrierilor sale.

Peste doi ani, deºi nu scria versuri, Neagu Udroiu trecea adesea

pe la secþia de poezie a revistei Luceafãrul cu Ion Gheorghe,

Niculae Stoian, Theodor Balº. Pe soþii Udroiu i-am cunoscut când

erau studenþi la Politehnicã, la facultãþi diferite, în ultimul an.

Vremea a trecut cu 50 de ani peste vârsta de atunci. Cãrþile
sunt expuse comentatorilor de specialitate, sã fie ierarhizate în

rândul scrierilor susþinute ºi de un bun prozator. Între cele 35 de

cãrþi tipãrite în patruzeci ºi cinci de ani, despre trilogia amintitã

se vorbeºte ºi se scrie ca despre un unicat în cultura româneascã,

un documentar pentru studenþii de la Jurnalism ºi un îndemn
pentru ziariºtii porniþi pe drumul unor coordonate geografice,

istorice, cultural-sociale, în þarã ºi pe mapamond.

Dintre toþi gazetarii noºtri, Neagu Udroiu ºi alþi câþiva au scris

cu pasiune ºi talent despre tot ce au vãzut, i-a impresionat în

drumurile lor pentru cunoaºterea lumii ºi cu tot ce a creat trainic

natura pãmântului cu frumuseþile sau cu spaimele înãlþimilor,
hãurilor vãzute de sus, de la mii de metri.

Jumãtate de secol între ziariºti ºi scriitori
Filoteia BARBU-STOIAN
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Volumul de versuri Dialog
cu invizibilul. Scrisori cãtre
irealitate. (101 Poeme) este
ultima carte a regretatului poet
Gheorghe Istrate, o antologie
de autor completã ºi
complexã, apãrutã la Editura
Terra din Focºani, în 2010.
În consistentul sãu ,,Cuvânt
înainte”, dl Dumitru Radu
Popa, scrie: ,,Gheorghe
Istrate, iatã un nume de care,
fãrã cea mai micã umbrã de

îndoialã, vom avea sã dãm seamã la judecata din urmã a poeþilor,
când, cum ºi unde va fi sã fie ea! ªi o operã ce ºi-a câºtigat rândul
întâi chiar ºi în cele mai selective, severe biblioteci!”  Prin titlul
sãu extins: Dialog cu invizibilul. Scrisori cãtre irealitate (101
Poeme), sugerând cã ,,Cele nevãzute sunt mult mai profunde decât
cele vãzute”  , volumul reprezintã o selecþie severã din întreaga
creaþie a lui Gheorghe Istrate ilustrând un parcurs liric omogen ºi
coerent, purtând ,,stigmatul”  unei singularitãþi distincte. Poeziilor
selectate din Mãºtile somnului, Zodia ªarpelui, Sceptrul
singurãtãþii, Oase de fluturi, Interiorul tãcerii, Despãrþirea de
cuvinte, Fragmente despre infinit, Puberul divin etc., li se adaugã
o serie de inedite, multe cu dedicaþii pentru familie, prieteni, confraþi
etc., într-o succesiune gânditã de poet ca un ,,fragmentarium unitar
ºi solid”. Esenþa lucrãrii este, dupã autor, „o cãutare disperatã a
fiinþei poeziei”, poetul fiind ,,lacrima lui Dumnezeu”. Cele 100 de
poezii împreunã cu poemul Omul întrerupt (o surprizã ca  realizare
stilisticã faþã de consecvenþa sa privind prozodia clasicã) reconstituie
poetic o biografie aºa cum a fost,  cu iluzii ºi deziluzii, cu vise ºi cu
treziri de o candidã perplexitate, cu rãscolitoare întrebãri adresate
instanþelor cereºti sau terestre.

Dacã numele lui Fãnuº Neagu se asociazã cu zona Brãilei,
Gheorghe Istrate intrã în istorie cu locul naºterii sale, satul
Limpeziº din judeþul Buzãu, ce dã ºi titlul unei cãrþi scrise în
1997, Limpeziº. Locul fiinþei.  Acest loc e vãzut ca  nucleu al
unei lumi primordiale, ce se autogenereazã printr-o gestualitate
ºi verbalitate proprii, cu personaje adecvate în spirit ºi formã.
Aici misterul este la el acasã, iar enigma, semnul, simbolul,
constituie mijloace de comunicare. Satul ilustrat de Gheorghe

Istrate nu este unul eminamente solar, vesel, ci unul al forþelor
primare, sumbre, iniþiale ºi iniþiatice, aflat sub haloul unei taine
ancestrale, ce rãzbate din mormântul strãmoºilor, al unui timp
când pe apele încã nelimpezite mai plutesc duhuri neîncarnate ºi
neîmpãcate. ,,Am veste despre entitãþi”, spune poetul, într-o
permanentã ºi acutã alertã senzorialã. Trecutul e sincron cu
prezentul printr-un act de magie, printr-un logos
incantatoriu. Atmosfera generalã are o apãsare
inexplicabilã, stranietatea pare a fi normã de viaþã:
,,dospeºte casa-n nopþi strãvechi/ rotindu-ºi talpa-
n lutul sferic/ se-aude câinele lovindu-ºi/
grumazul gros de întuneric// eram al casei rege
scit/ furtunile m-au smuls din vatrã/ tot neamul
meu a coborât/ în sarcofagele de piatrã// eu de
trei ori le înconjor/ singurãtatea-n urmã creºte/
doar eu lipsesc din somnul lor/ ca din oceanul
morþii-un peºte// înalþ o scarã albã-n cer/ prin
care-o pasãre de sânge/ mai are dogorind de ger/
o rugã doar ºi mã ajunge// asemeni ei sparg vraja
runii/ se-aud în vid tãciunii puri/ la care îºi aprind
strãbunii/ cuvintele-adormite-n guri/ (Ritual,
dospeºte casa)”. Satul nu e rememorat cu
nostalgie, ca un paradis pierdut, ci e vãzut ca loc
al unei  reprezentãri dramatice asumate ca destin
implacabil. Ritmul vieþii se desfãºoarã dupã
anume ritualuri, cu rol de purificare, de
îmblânzire a nevãzutului tutelar, de racordare la
mecanica universului sub miza supravieþuirii.  Însuºi actul
scrisului reprezintã un ritual, iar poetul – un sacerdot ,,cãlugãrind
cuvinte”, cu un glas sonor ºi solemn. Cuvintele, alese cu grijã ºi
prudenþã, se contopesc dupã o cerinþã secretã în versuri clare ºi
definitive având ceva din limpiditatea ºi duritatea unui cristal.

Poezia lui Gheorghe Istrate e mare prin concizia ce-i regleazã
dimensiunile. Puþini creatori au darul de a spune atât de mult în
atât de puþine cuvinte. Deºi preponderent ruralã ca tematicã,
poezia autorului Runelor  este una modernã, elevatã, expurgatã
de tarele tradiþionalismului, cãci lumea sa pare a fi una ieºitã de
pe orbita timpului ºi a spaþiului comun, printr-un capriciu al
sorþii, ori printr-o fatalitate, faþã de care poetul simte mai mult
fascinaþie decât revoltã.  Între celest ºi teluric, îºi oferã ofranda
sa liricã unor zei pãgâni dar ºi unor îngeri poposind din când în

când printre creºtini rãtãciþi. Detaºarea de durere, de viaþã, de
moarte transcende un maximum de tragism lucid: ,,Sunt un
mormânt în alt mormânt”. Moartea coabiteazã liniºtitã cu viaþa,
statornic, pe termen lung: ,,când marii morþi ai casei noastre
moarte/ timpului meu orb îi dau ocol/ pânã la ziuã pãmântul
miroase/ a cimitir gol...”

Denumite generic ritualuri, poeziile au în
subsidiar inflexiuni de bocete, rugãciuni,
psalmi etc., dupã o metricã specificã, riguroasã.
În aceºtia din urmã vom regãsi ecouri ale
maestrului sãu, Tudor Arghezi, în ceea ce
priveºte  maniabilitatea termenilor,  rezistenþa
la dogmã etc. Oraºul apare evocat accidental,
sumar, când eul poetic experimenteazã
dezrãdãcinarea, contactul cu citadinismul
contemporan generând repulsia: ,,urãsc oraºul
urinar/ râma fecundã scârna ºi scaieþii/ ciorba
de bale împroºcând pereþii/ ºi sângele virgin ºi
doctrinar...”.

Relaþia cu divinitatea e una când prietenoasã,
chiar de rudenie, când rezervatã ºi reticentã pânã
la interogaþia incomodã. ,,Doamne iar ni se
întâmplã/ sã stãm tâmplã lângã tâmplã/ nãduºeala
Ta divinã/ mã-nluminã în luminã// vorba Ta e
carnea lumii/ lunecã prin ea postumii:/
nenãscuþii, visãtorii/ din bisericile florii...”.
Preluând elemente din folclorul popular ºi

creºtin, alchimizând incantaþii ancestrale, folosind un vocabular
modern din care nu lipsesc neologismele, poezia lui Gheorghe
Istrate este originalã, profundã, venind în continuarea marilor poeþi
Blaga, Bacovia, Arghezi, care au trasat pe cerul vieþii poetului din
Limpeziº urme fine, aurifere, ocrotitoare. Închei tot cu vorbele
scrise de Dumitru Radu Popa, bun prieten al lui Gheorghe Istrate:
,,În zeghea lui adulmecând a mirosuri strãvechi, cu sceptrul
singurãtãþii în mâna stângã ºi Cartea în mâna dreaptã, Poetul
poate nu mai aºteaptã nimic de la spiritul zilei, acela ce produce
efemere clasamente, ierarhii frivole, istorii ºi antologii destinate
hãrmãlaiei circumstanþiale ºi, în consecinþã, uitãrii. Dar steaua lui
rece, singularã, strãluceºte a mustrare, poate – cãci nu ºtim dacã
vom apuca, trãitori efemeri ºi cãlãtori spre moarte, ziua ce sigur va
veni sã ne-o recomande ca pe un astru fix, imutabil, pe vecie!”

POETUL NU MAI AªTEAPTÃ NIMIC...
CRONICICRONICICRONICICRONICICRONICI

Victoria Milescu

Ion C. Stefan,

În îndelungata mea
activitate de profesor, cititor
de cursã lungã, scriitor ºi
editor, foarte rar mi s-a
întâmplat sã lecturez cu atâta
emoþie ºi curiozitate cartea
postumã a unui prieten.
Parcurg paginile acestui
volum de evocãri, Prieteni
pentru toate anotimpurile,
semnat de talentatul scriitor
Dumitru Dumitricã, din
Bolintin Deal, judeþul
Giurgiu, apãrut într-o formã
graficã de excepþie la Paul

Editions, sub îndrumarea ºi prin contribuþia materialã a unui alt
prieten comun – talentatul ºi generosul scriitor Geo Cãlugãru.

Cuvintele de dincolo de tãcere ale celui care nu mai este printre
noi au vibrat în sufletul meu ca reverberaþia unui strigãt  într-o
peºterã întunecatã; numai cã ele nu-mi mai pot rãspunde la
întrebãri, decât poate prin efectul propriului meu monolog –
rãmânându-mi rãsãdite în gânduri ca o posibilã revãrsare de
sentimente.

ªtiam de mult despre taina acestei cãrþi de-o viaþã, care se
înãlþa domol, dar temeinic, pe mãsurã ce prietenul nostru era tot
mai asuprit de boalã, îndurându-se de noi, într-o neîmplinire
chinuitoare. Am fost mai mulþi prieteni care am încercat sã-l
ajutãm sã-ºi ducã la împlinire ultimul vis al vieþii sale, de fapt,
rãdãcinile creaþiei, care se înfiripau în solul rodnic al sufletelor
noastre: Florentin Popescu, eu, Geo Cãlugãru – cel pe care Miticã,
nepoata sa, soþia ºi duhovnicul de suflet al Poetului l-au ales ca
om de încredere ºi înfãptuire. Nu mã pot opri sã nu scriu cuvinte
de laudã generozitãþii acestuia, fiindcã ºtiu în ce stadiu de elaborare
se afla manuscrisul, pe care acum îl primim ca operã împlinitã.
Din modestia lui materialã a împrumutat generos celui plecat
prea devreme dintre noi; cu lumina sufletului sãu a îmbrãþiºat
frãþeºte lumina celui care se stingea ca o fãclie finalã.

ªi iatã o izbândã tristã: cartea Prieteni pentru toate anotimpurile
existã, o putem citi, ca într-un alt dialog purtat cu poetul de pe
Sabar, ca pentru un ultim rãmas bun.

ªtiu cã-n tinereþe Dumitru Dumitricã a scris romanul O varã-
n Paradis; l-am primit cu dedicaþie ºi l-am citit cu plãcere. Era o
cronicã de ºantier ºi de iubire, frumos gânditã ºi scrisã cu stângãcia
unui începãtor, care-ºi continua studiile, la îndemnul Sânzienei
Pop ºi lecturile poetice, sub îndrumarea lui Virgil Carianopol,
conturând un drum de înãlþare. Mi se pãrea ca zborul dintâi al
unui pui de vultur, þintind însã înaltele culmi înzãpezite ale creaþiei.

Acum, acest ultim volum, semnat de el, mi se pare ca un
roman final al vieþii sale – deºi a fost conceput ca o carte de
memorii.

De fapt, Dumitru Dumitricã, scriind despre alþii, scria despre
sine: el a fost personajul principal al propriei sale existenþe, iar
noi am devenit eroii de raftul al doilea, urcând în biblioteca lui

din grãdina înfloritã de pe Sabar, numai în mãsura preþuirii sale
– ºi pe aleile amintirilor sale: scriitorii care i-am fost prieteni
pentru toate anotimpurile, care am crezut în el, l-am ajutat, pe
mãsura propriilor noastre priceperi ºi puteri. Din aceastã structurã
arhitectonicã de roman, am aflat despre Sânziana Pop ºi Virgil
Carianopol, dascãlii lui dintâi ºi cei mai apropiaþi, apoi despre
Geo Cãlugãru, Ion Neagu ºi alþii, într-o interferenþã comunã ºi
descoperindu-ne altfel (ºi altceva) unii despre alþii.

Dumitru Dumitricã a fost sincer pânã la lacrimile izvorâte din
durerea cã nu avea studii, ca alþii, care au urmat ºcoala în mod
firesc ºi cronologic, deºi cea mai asprã ºcoalã a formãrii sale
literare a urmat-o ca directoare de suflet Sânziana Pop, care, ani
de zile, i-a recomandat cãrþile cele mai bune, pe care le putea gãsi
în biblioteci, în vremea aceea – ºi chiar l-a ascultat, ca la ºcoalã,
fiind mulþumitã de progresele lui ºi îndrumându-l, în continuare.

A mai fost ºi o a doua profesoarã, de data aceasta de la Liceul
de Petrol, din Bolintin Vale, Ioana ªandru, care, pe lângã faptul
cã l-a învãþat gramatica ºi i-a predat clasicii literaturii române, i-
a mai fãcut cunoºtinþã cu Virgil Carianopol, Ion Potopin, Viorel
Cosma, Ion Neagu ºi cu mine, atât de ataºaþi acestui poet rural,
cu suflet de aur. Încât Dumitru Dumitricã a scris capitol dupã
capitol, având ca titlu doar numele scriitorilor prieteni, alãturi de
cei amintiþi: Vasile Hauca, Dumitru Ilinca Istrate, Dumitran
Frunzã, Vasile Rãvescu, Ion Gheorghe, Lucian Avramescu,
Nicolae Dragoº, Dan Mutaºcu, Ion Lotreanu, Marcel Crihanã,
Constantin Carbarãu, Eugen Barbu, Nicuºor Constantinescu,
ªtefan Mitroi – nu într-o enumerare care-mi aparþine, ci dupã
starea sufleteascã a eroului principal, ºi, probabil, într-o oarecare
cronologie în timp a cunoaºterii lor.

Interferenþa actualã dintre noi a fãcut-o cel mai generos dintre
generoºi, scriitorul Geo Cãlugãru, care a alcãtuit aceastã carte de
suflet, pãstrând nemodificate cuvintele autorului. Dumitru
Dumitricã l-a descris pe fiecare dupã cum l-a înþeles, într-un
episod sau într-un capitol, în funcþie de apropierea noastrã faþã
de el. Nu bãnuiam cã facem aceasta din generozitate sau interes,
ci datoritã dragostei noastre pentru un scriitor, care, în unele
privinþe, s-a dovedit a ne fi superior moral.

Acum, ne redescoperim, sub chipurile noastre din tinereþe.
Sânziana Pop: „Era o doamnã blondã, cu o privire ºi o aurã ca o
adevãratã zeiþã salvatoare din basm. Era foarte frumoasã, cu
ochii ei atât de expresivi, plini de simþire ºi cred cã intuise din
primele clipe cât eram de… pierdut! Privirea ei parcã mi-a dat
curaj iar emoþiile nu mã mai copleºeau atât de hain” (p. 53).

Virgil Carianopol: „De asemenea, scriitorii din jur au fost
foarte încântaþi iar maestrul Carianopol care, din primele clipe,
când l-am vãzut, mi-a apãrut ca un om distins, un adevãrat cavaler,
mi-a vorbit pe nume ºi m-a felicitat îndatã ce s-a terminat întâlnirea:
– Bravo, mãi bãiete, bravo Dumitricã, frumoasã poezie!” (p.
100).

Eugen Barbu: „Era un om modest, altruist, comunicativ,
omenos ºi care, ca scriitor, m-a convins cu certitudine cã se
bucurã de o faimã cum rar aveam sã vãd în rândurile breslei” (p.
246).

Geo Cãlugãru: „Multe prietenii frumoase am avut de-a lungul
vremii, pe drumurile vieþii ºi ale soartei, pe drumul literaturii, dar
acum, pot mãrturisi cu glasul inimii cã prietenia acestui minunat
om rãmâne pentru tot restul zilelor mele ºi dincolo de aceastã
lume, cununa de neînlocuit a prieteniilor mele.” (p. 291).

ªtefan Mitroi: „Mi-a apãrut la un moment dat ºi alura plãcutã
a unui tânãr foarte îndrãgit de colegi, altruist ºi cu o privire
luminoasã, pe care o emanau ochii sãi cenuºii spre negru” (p.
299).

Iat-o ºi pe profesoara de Limba ºi literatura românã, Ioana
ªandru: „Era o femeie de treabã, o fire blândã, cumsecade,
sufletistã ºi, din punct de vedere profesional, o profesoarã idealã,
un adevãrat cadru didactic care îºi îndeplinea menirea cãreia se
dedicase.” (p. 93).

Tot de la Bolintin Vale, scriitorul Constantin Carbarãu,
„pãrintele ºi directorul revistei Sud, rar un om cu un suflet deschis,
un om cu care poþi vorbi fãrã acea rigiditate protocolarã, un om
cu o inimã mult mai mare decât trupul.” (p. 227).

Apoi, însuºi autorul cãrþii, în viziunea Sânzienei Pop, dintr-un
articol publicat de aceasta în România liberã: „Întâlnirea noastrã s-
a produs la revista Luceafãrul, unde, dupã ºase luni de aºteptare, pe
salã, tânãrul cu pãrul ca focul ºi mâinile ca arama s-a decis sã treacã
de cealaltã parte a uºii, rãmânând, dupã acest gest de curaj ºi luptã
înþepenit, – Eu, ºtiþi… L-am invitat sã se aºeze ºi, roºu el însuºi ca
focul cel roºu, Dumitru Dumitricã mi-a pus înainte cea mai pictatã
operã literarã pe care am vãzut-o în viaþa mea: un caiet de 1000 de
pagini, cu coperþile atinse de un incendiu de soare.” (p 72).

Acestea sunt doar câteva exemple pe care le-am ales pentru a
vã demonstra frumuseþea ºi sensibilitatea scrierii lui Dumitru
Dumitricã. Se observã minunata îmbinare între înfãþiºarea
portretului fizic ºi reliefarea caracteristicilor sufleteºti. Fiecare
este înfãþiºat aºa cum a fost în realitate, raportat la relaþiile dintre
narator ºi autorul respectiv – fiecare altfel, dar reflectat în oglinda
sufletului lui Dumitru Dumitricã. Ce suflet mare! Ce minunatã
pãtrundere in înfãþiºarea activitãþilor fiecãruia! Astfel de pagini
– dar ce scriu eu? – întreaga carte a lui Dumitru Dumitricã este
de-o rarã frumuseþe!

Sã înþelegem însã mai profund derularea vieþii sale: omul cel
bun, cel darnic, cel plin de prietenie ºi sacrificiu, a fost el însuºi.
Ceilalþi ne raportãm doar la caracterul sãu ales.

Trãind mai mult ºi cunoscând ºi alte caracteristici ale vieþilor
celor înfãþiºaþi – ºtim cã n-au fost toþi atât de buni; au existat
intrigi, lupte de principii ºi politice, dezvãluiri, turnãtorii, grupãri
antagoniste – dar toate acestea în afara cunoaºterii lui Dumitricã.
Încât nu-l putem acuza de prezentarea prea în roz a unora dintre
ei. Mai mult încã: îl putem aprecia pentru talentul sãu ºi pentru
harul de-a intra într-o relaþie convenabilã cu fiecare dintre ei.
Acesta este purtãtorul unui talent deosebit ºi al unei puritãþi
sufleteºti aparte – aproape un înger care, într-o zi cãlduroasã de
varã, ºi-a deschis larg aripile, zburând spre o lume mai bunã.

(Dumitru Dumitricã, Prieteni pentru toate anotimpurile,
evocãri, sub redacþia lui Geo Cãlugãru, Editura Paul Editions,

Bucureºti, 2017)

O viaþã de om într-o carte de neuitat
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Un roman fundamental despre momente ce nu se vor uitate

Scriitori. Case memoriale Avatarul roºu

Ion Topolog este un scriitor foarte
cunoscut în spaþiul literar românesc, în mod
special în cel transilvãnean-braºovean, fiind
mulþi ani profesor ºi director al
prestigiosului Colegiul Naþional „Andrei
ªaguna” ºi preºedinte al Filialei Braºov a
Uniunii Scriitorilor din România. Copilãria
ºi adolescenþa trãite în zona subcarpaticã
din Vâlcea ºi-au pus vizibil amprenta asupra
literaturii prozatorului Ion Topolog. Avem
în vedere, în acest sens, romanul apãrut
recent, Dupã rãzboi, vol. II din Tatãl ºi
fiul (Braºov, Editura Pastel, 2017, 242 p.).

Volumul II, Dupã rãzboi, este un roman
fundamental pentru înþelegerea unor
fenomene sociale, ridicând un admirabil

edificiu literar unei epoci greu încercate din istoria satelor româneºti
imediat dupã Al Doilea Rãzboi Mondial. Dupã mãrturisirea autorului
aflatã pe coperta a IV-a, perspectiva ideologicã a cãrþii „este inspiratã
din Originile totalitarismului volum al scriitoarei Hanah Arendt
(studentã evreicã îndrãgostitã pânã la sfârºitul vieþii de filozoful
Martin Heidegger)”. Însã „materialul faptic vine din tot ce-a fost
totalitarismul în România.” Perioada istoricã ºi spaþiul sunt foarte
cunoscute autorului ce ar putea mãrturisi, dupã vorba psalmistului,
„acolo ºezum ºi plânsem”. Tocmai de aceea „povestea” te þine încordat
pe tot parcursul lecturii, în timp ce acþiunea se dezvãluie treptat.

Ion Topolog este un scriitor de secol XX. Nu pentru cã discursul
sãu epic înfãþiºeazã o anume epocã învolburatã de la jumãtatea acestui
secol, ci deoarece Ion Topolog se alãturã prozatorilor reprezentativi
ai literaturii române din secolul XX, prin faptul cã utilizeazã funcþia
criticã, manifestatã prin „revizitarea” unui segment de istorie, ºi funcþia
nostalgicã, materializatã prin identificarea în conºtiinþa domniei sale
a unor momente ce nu se vor uitate. Conºtiinþa istoricitãþii discursului
despre trecut este un factor definitoriu pentru prozatorii secolului al
XX-lea, ca agent al memoriei culturale.

Adãugãm faptul cã romancierul Ion Topolog foloseºte tehnica
discursului epic specificã marilor prozatori din secolul al XX-lea,
precum Marin Preda ori Zaharia Stancu. Exemplificãm, în primul
rând, prin ataºamentul faþã de proza lui Marin Preda, fapt evident în
scrisul lui Ion Topolog. Mulþimea numelor ºi poreclelor þãranilor,
explicarea neologismelor de cãtre þãrani ori lectura ziarelor la sate ne
aminteºte de Ilie Moromete ºi de personaje ce descind din Moromeþii:

 „– Cum? Cum ai zis? S-a oprit Vãcãlie cu lingura plinã în mânã
pentru a o duce la gurã, aºteptând ca Opriºel sã spunã încã o datã
cuvântul acela elegant.

– Artistic, adicã cioplite ºi fasonate frumos...” (p. 8)
„– Ce? Cum ai zis? Cum e cuvântul ãla? Ideolo...
– Ideologizat. Zi-l de câteva ori ºi-l înveþi, c-aºa am fãcut

ºi eu, ºi uite cã merge.” (p. 67)
„– Dumneata nu citeºti ziarele? Scânteia, asta e acu. Gata

cu ãlea dinainte, dumneata nu erai abonat la Universu?
– Ba, eram, ºi nu poci spune cã nu-l citeam. Aveai ce citi în

el. ªi nu-þi spuneam ºi þie atâtea câte le
gãseam de-acolo din ziar, de puteam
spune cã suntem niºte oameni informaþi?
Sigur, trebuie sã ne abonãm ºi la Scânteia
asta.” (p. 115)

Prezenþa unor personaje reale din
societatea româneascã a timpului evocat,
identificate uºor în text, oferã plus valoare
operei; referirea noastrã este la mareºalul
Antonescu ºi la patriarhul Justinian
Marina. Ne oprim la importanta ºi
cunoscuta personalitatea din mediul
clerical, patriarhul Justinian Marina (1901-
1977), „un vrednic prelat, apãrând din toate
puterile independenþa ºi funcþionalitatea
bisericii ºi vieþii religioase din România.”
(p. 146), înfãþiºat ca fiind „cu adevãrat, un
apostol. Pornise de jos, ca preot de þarã ºi,
de fapt, aºa rãmãsese: simplu ºi dãruit
oamenilor, mereu printre ei (...) patriarhul
Justinian Marina a venit personal sã facã
acele slujbe. S-a rãmas pe ideea cã a dorit
sã-i facã o bucurie unui prieten din vremea
preoþiei lui la þarã, adicã cel de faþã, preotul
Gheorghe Diaconu din Berislãveºtii de
Cozia” (p. 225).

Prezenþa unor percepte general valabile
se muleazã perfect pe caracterul
personajelor ºi pe grozãvia întâmplãrilor
din sinistra perioadã urmãtoare rãzboiului ºi cea de început a
comunismului în România: „comunismul ãsta, bolºevismul,
cum îi zice, pe care îl aduc ruºii, nu prea le are cu biserica ºi
cu Cel de Sus” (p. 14); „nu cred cã vin anglo-americanii sã
ne salveze” (p. 97); „oriunde ar fi, oamenii sunt tot oameni ºi
iubirea e aceeaºi pentru toþi.” (p.165); „Poftele animalice
rãzbãteau însã la deþinãtorii de putere, fãrã nicio opreliºte.
Cine îi judeca pe ei?” (p. 175). Pe întreg parcursul discursului
epic, se simte permanent prezent sentimentul fricii la toate

personajele. În prima jumãtate a romanului, acþiunea se desfãºoarã
lent, ca apoi sã se precipite, însã peste tot se întrevede puternic
teama. De ce? „Pe drept, pe nedrept, la mititica cu tine, cã eºti
duºman al poporului.” (p. 239). Se urmãrea „o distrugere a
oamenilor de frunte pe motivul cã ei sunt reacþionari” (p. 104).

Dupã rãzboi, al doilea volum din romanul Tatãl ºi fiul, este un
fel de spectacol la care se face haz de necaz, se râde, dar mai mult

se plânge, se-nvaþã, în primul rând. Viaþa
continuã sã meargã înainte, cu obiceiuri,
cu tradiþii, dar ºi cu strângerea cotelor,
cu înscrierea în colectiv, cu atât de multe
abuzuri ale celor ce se simþeau puternici.
Se învaþã din starea de fricã
permanentã, ºtiut fiind cã, în acea cruntã
perioadã, „securitatea hãrþuia ºi aresta
în continuare, mai ales sub pretextul de
subminare a statului nou” (p. 174), încât
aºa „am ajuns sã ne fie fricã ºi de umbra
noastrã” (p. 216). Dar „oamenii trebuie
sã se întoarcã la iubire” (p. 188).
Concluzia rezultatã din experienþa vieþii
este adaptarea la noile condiþii sociale
ºi politice, anume cã „oamenii se vor
obiºnui ºi cu colectivul. Totul e sã nu
ne înrãim, sã nu devenim câini unii cu
alþii. ªi el simte cã în comunitatea ruralã
se rupe definitiv ceva ce nu va mai fi
pus niciodatã la loc” (p. 221). Aici este
tragedia.

Satul se dezvãluie treptat din cele bune
ºi din cele rele. Sufletul naratorului este
interesat cu entuziasm de toate, nu-ºi
îngãduie sã se îndepãrteze de fapte. De
aici, caracterul monografic al romanului,
realismul, veridicitatea ºi autenticitatea,
uºor sesizabile datoritã hinterlandului

ºi toponimelor. Romanul se structureazã pe o schemã epicã
narativã în manierã predominant tradiþionalã, împletindu-se cu
cea modernã printr-o anume perspectivã subiectivã, prin anularea
strictã a cronologiei ºi prin alternanþa planurilor.

În romanul Dupã rãzboi (Tatãl ºi fiul), scriitorul Ion Topolog
desfãºoarã o imensã dramã jucatã pe scena satului românesc din
perioada lui cea mai înfiorãtoare, oferind cu maiestuoase tonalitãþi
literare minunate pagini spre mângâierea ºi, de ce nu?, spre
educarea cititorului/spectatorului.

Mihaela MALEA STROE

Prin acest al doilea volum al seriei Scriitori. Case memoriale

(Editura Nico, Tg. Mureº, 2017), Luminiþa Cornea face dovada

unei cercetãri minuþioase ºi consecvente care nu poate izvorî decât

dintr-o autenticã pasiune.

Cartea, gânditã ca un periplu, îºi poartã cititorii de la Iaºi la Braºov,

la Râmnicu Vâlcea, Bacãu sau Oradea, la Suceava, Bucureºti,

Câmpina sau Lancrãm, Ciucea, Zaim (Basarabia) sau Ipoteºti, la

Mãrþiºor, la Vãlenii de Munte sau la Cotnari, pe urmele scriitorilor

ºi cãrturarilor neamului românesc.

Informaþia, specificã unei cãrþi-document, nu este aridã, ci înglobatã

în naraþiune ºi descriere, condimentatã cu nuanþele unei evidente

participãri afective, Luminiþa Cornea devenind „ghid” într-o

interesantã cãlãtorie culturalã, pe un traseu efectiv parcurs, în timp.

Ani la rând, înainte de a purcede la publicarea cãrþii, autoarea a

cercetat, s-a documentat „la faþa locului” pentru fiecare scriitor sau

cãrturar în parte. Filologul, cãci muzeograful Luminiþa Cornea este

filolog prin formaþie, nu se dezminte. Apelând la o tehnicã

cinematograficã aplicatã ºi în literaturã, autoarea se apropie ºi pãtrunde

cu obiectivul camerei în incintele muzeale, imbiind la vizitarea lor.

Bunãoarã, la Braºov: „Intrând prin gangul dinspre Piaþa Sfatului,

te orientezi imediat. Muzeul este la etaj. Urcând scãrile, poþi intra

deja în atmosfera muzeului ºi a... familiei Mureºenilor. Cum?

Oprindu-te ºi studiind arborele genealogic adus la zi – ocupã un

întreg perete, cel care însoþeºte scãrile”. Sau: „A treia salã a muzeului

este sala de muzicã, bogatã în instrumente muzicale; multe dintre ele

au aparþinut familiei Mureºenilor”. Similar, la Câmpina, la Castelul

„Iulia Hasdeu”: „Pãtrundem, aproape uimiþi de ceea ce vedem, în

vestibul, unde ne întâmpinã portretul Iuliei, realizat de Diogene

Maillart, profesorul ei de picturã de la Paris”. La Ciucea, dupã

reîntâlnirea cu Octavian Goga, „operatorul” mânuieºte camera

îndepãrtându-se lent de locul vizitat: „Ne mai întoarcem cu emoþie

privirea la mausoleul de pe culmea dealului, ca pentru un ultim salut.

Înainte de a pãrãsi complexul muzeal, observãm, în dreapta, un

amfiteatru cu scena acoperitã, unde desigur rãsunã, din când în

când, versurile poetului”.  ªi tot aºa, „Ieºind din Muzeul Mihai

Eminescu, ºi noi, ca orice vizitator, simþim ambianþa culturalã a

întregului parc Copou, cu Teiul Poetului, cu Obeliscul cu lei ºi

Galeria de busturi ale atâtor personalitãþi care, trãind la Iaºi, l-au

îndrãgit pe marele Poet”.

Cred cã seria Scriitori. Case memoriale este de douã ori binevenitã.

O datã întrucât îi incitã pe cei interesaþi sã strãbatã nu doar livresc

itinerariul propus de „ghid”, ci sã meargã ei înºiºi sã viziteze

obiectivele culturale descrise. Apoi, pentru cã acelora pentru care,

din varii motive, deplasarea nu este posibilã, cartea le aduce acasã

crâmpeie dintr-un trecut mai mult sau mai puþin îndepãrtat ce se

cuvine cu prisosinþã cunoscut ºi preþuit.

Emilia
Motoranu

Luminita
Cornea

,

Poetul ºi eseistul Mihai Hanganu (12 noiembrie 1946, Hânþeºti, Suceava) a debutat editorial în

2004 cu volumul de versuri, Nostalgii. Mihai Hanganu a publicat volumele de versuri: Bucoavnele

Bucolicei Bucovine (2005), Apa Regalã (2006), Fractalia (2007), Crai Nou (2009), Fleacuri

(2009), Judecata de Apoi a Românului (2010), Desculþ prin roua poemelor (2012), Taina ºoaptelor

(2013), Cutreierând prin amintiri (2014) ºi volumele de prozã: Constelaþia Destinelor (2008),

Bombe cu efect întârziat (2008), Sub Judecata Timpului (2010), Nemuritorii (2010).

Romanul Avatarul roºu (Enigma crucii de sub Toaca), publicat în 2015, la Editura Andvertising,

Bucureºti, este un volum surprinzãtor, destinat lecturilor încruciºate. Ideea acestei cãrþi porneºte

însã de la faptul cã posibilul model al eroului de roman semnat de Mihai Hanganu este, printre altele,

autorul unei cãrþi mult mediatizate ºi celebrã de mulþi ani, Orizonturi roºii, titlul gãsit de autor fiind

o formã literaturizatã de a trimite cãtre acest volum; totodatã, mai trebuie spus cã toate cãutãrile

personajului centenar Victor Lacela se leagã de o dramã din anii ’50, de un tânãr student ºi de

meleagurile nemþene supuse prefacerilor aduse de edificarea Barajului de la Bicaz. Acþiunea este

plasatã la poalele Muntelui Ceahlãu, casa zeului dac Zamolxis ºi locul de baºtinã al eroului – Victor

Lacela. Facem cunoºtinþã cu acesta în momentul reîntoarcerii lui în þarã, dupã un exil de 60 de ani în America, „întrucât nu

concepea sã moarã ºi sã fie îngropat în pãmânt strãin”. Straniul personaj în jurul cãruia graviteazã firul narativ, este celebrul ºef

al spionajului românesc din anii comuniºti, generalul Ion Mihai Pacepa, dispãrut din peisajul românesc ºi adoptat de Statele

Unite ale Americii, de unde ºi-a manifestat puterea; în acelaºi timp el devine un personaj ocult, intrând în sfera miturilor urbane.

Legenda strãveche a Dochiei este relevatã în chip memorabil. Autorul nu ne propune o naraþiune explicitã, ce ar fi condus la o

biografie uriaºã a eroului, ci alcãtuieºte un ºir de povestiri, în care sunt abordate mari teme literare: viaþa ºi moartea, natura,

istoria, prietenia º.a. Elogiu adus naturii, în special muntelui sfânt al românilor, Ceahlãul cu vârful sãu Toaca, romanul scoate în

evidenþã ºi alte elemente: râul Bistriþa ºi oraºul Piatra Neamþ: „Muntele Ceahlãu este considerat un simbol al poporului ºi

spiritualitãþii româneºti, asimilat, pe bunã dreptate cu Muntele Athos din Grecia ºi cu Muntele Tabor din Israel” (p. 87).

Scopul naratorul este relevarea dramatismului prin evenimente memorabile: ridicarea Complexului Hidroenergetic Bicaz, în

primii ani ai comunismului, dupã planurile inginerului Dimitrie Leonida a însemnat o victorie a omului în faþa naturii, dar ºi o

sumã de drame, pierdute în apele legendare ale Bistriþei.

Interesant în acest roman este faptul cã noi, cititorii, nu trebuie sã ascultãm de o singurã voce narativã, ci putem opta, deoarece

textul lasã destule cãi deschise spre imaginea enigmaticului personaj, care la sfârºitul romanului pleacã, lãsând în urma sa multe

semne de întrebare. În acelaºi timp, naratorul ne asigurã de autenticitatea întâmplãrilor povestite: „Tot ce spun, sunt lucruri vãzute

ºi trãite de mine pe viu [...] am fost prezent ºi am contemplat aceste minunãþii” (p. 89). În ochii cititorului se dezvãluie, pe rând,

locuri cunoscute din opere literare: Broºteni, Borca, Valea Sabasei, Drumul Talienilor, Ozana, Piatra Teiului º.a. În paginile

romanului Avatarul roºu sunt relevate evenimente istorice din timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, fapte ce ne indicã faptul

cã „istoria noastrã este, în fond, un lung ºir de trãdãri, defecþiuni pe câmpul de luptã, care de care mai odioase ºi mai neruºinate,

mai lipsite de onoare ºi de dragoste de þarã, tratate ºi înþelegeri încãlcate [...] din dorinþa de a obþine puterea ºi de a o menþine cu

orice preþ” (p. 30-31).

Trecerea de la legendã la istoria apropiatã se realizeazã într-o succesiune ce atestã vocaþia de povestitor de cursã lungã a unui

autor ce nu uitã importanþa documentãrii riguroase. Dar totul este orchestrat ingenios, încât povestea ce trimite la titlu (Enigma

crucii de sub Toaca) sã se intersecteze, constant cu o largã tipologie de relatãri, completãri, episoade anecdotice, fiºe monografice,

informaþii tehnice º.a. Consãtenii veniþi la întâlnirile periodice cu Victor Lacela, dupã 1990, ca la un fel de „sfat al bãtrânilor”, un

alt fel de „Poianã a lui Iocan” sau „han al Ancuþei”, istorisesc amintiri ºi întâmplãri de demult, iar curiozitatea lor este alimentatã

de fostul exilat prin întrebarea: „Cine este prinþul deºertãciunilor, denumit apoi Avatarul Roºu – împãrat al trãdãrii, care a

cutremurat România, ºi nu numai” (p. 14).

În final, scriitorul ne invitã sã meditãm pe tema trecerii ireversibile a timpului, fugit irreparabile tempus: „Timpul, ca un vis

frumos, curge domol ºi rãtãceºte, fie vremea rea ori bunã, asemãnîndu-se cu miºcarea norilor ºi cu sunetul duios al buciumului

strãvechi, având tendinþa de a urca mai sus, tot mai sus”.
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Despre poetul Lucian Minel Rãdan, nãscut în anul 1925, în satul Vieru, din

judeþul Giurgiu, se cunosc puþine repere biografice. Unele surse menþioneazã

doar cã a absolvit Liceul „Ion Maiorescu” în anul 1944, dupã care a fost

redactor cultural la periodicile giurgiuvene Vlaºca liberã ºi Viaþa nouã. ªi-a

continuat studiile la Institutul de ºtiinþe Economice ºi Planificare, devenind

economist cu specialitatea organizarea creditului pe termen scurt. În anul

1956 va susþine examenul de stat. Se mai menþioneazã faptul cã Lucian Minel

Rãdan a mai colaborat, cu articole ºi poezii, la ziarul regional Steagul roºu, la

revista tinerilor aflaþi la porþile consacrãrii (Tânãrul scriitor) ºi revista Luceafãrul.

Pe când era elev în ultimul an de studiu la Liceul „Ion Maiorescu” din Giurgiu, Lucian Minel

Rãdan debuteazã în paginile ziarului tuturor vlãºcenilor, Cãlugãrenii, nr. 8-9, din 1-15 aprilie

1944, cu poezia Rondelul clopotarului:

Clopotare, clopotare, Clopotare, clopotare,

    Sunã clopotul pe deal – Sunã clopotul pe deal!

Sunã-l tare, cât mai tare Pentru dorul care moare

Sã se-audã în Ardeal! Într-un stih patriarhal,

ªi din lunga lui cântare Tu vesteºte-o sãrbãtoare,

Iasã Mureºul din mal! Vãrsând jalea val de val,

Clopotare, clopotare, Clopotare, clopotare.

Tot în paginile acestui reuºit ziar bilunar giurgiuvean, deºi apãrut în

anii grei ai rãzboiului, în Cãlugãrenii, nr.11 din 1-15 iunie, 1944,

tânãrul poet Lucian Mirel Rãdan va publica ºi epigrame, destul de

izbutite. Reþinem doar una, unde „poanta” specificã acestei creaþii o

constituie un pitoresc joc de cuvinte :

Mã-ndoiesc cã jumãtatea

O sã-l facã fericit,

Când atât amar de  vreme

Doar cu „litra” a trãit.

Iubitor al literaturii franceze, Lucian Mirel Rãdan este preocupat ºi de traduceri din creaþia lui

Charles-Pierre Baudelaire. Astfel întâlnim în paginile periodicului Cãlugãrenii traducerea, într-

o reuºitã formã literarã a poeziei Duºmanul, inclusã în volumul Florile rãului.

Aºadar, numele adolescentului poet din satul Vieru apare, pentru prima datã, în pagina literarã

a publicaþiei Cãlugãrenii, alãturi de alte nume deja consacrate în Panteonul literaturii române:

Radu Gyr, Nichifor Crainic, Nicolae Crevedia, Virgil Carianopol.

Debutul editorial al poetului Lucian Rãdan va avea loc cu mulþi ani mai târziu, post-mortem,

prin strãdania soþiei sale, Elena, care i-a adunat versurile în volumul Lumini ºi umbre, apãrut la

Editura pentru literaturã, în anul 1967. Poetul trecuse în eternitate la 15 august 1956, dupã cum

se precizeazã în Dicþionarul personalitãþilor giurgiuvene „Asalt spre crestele destinului”, realizat

de Elena ªtefan ºi Ion Gaghii, apãrut la editura giurgiuveanã Cronos, în anul 2006.’

...pe o carte aflatã pe un raft de jos al bibliotecii mele, o cãrticicã,

nu prea voluminoasã ca pagini ºi ca format tipografic, de aceea nu

o zãream uºor. Deschid curioasã sã citesc dedicaþia: „nepãsare... ºi

nu de orice fel vei întâlni în cartea asta, mai ales cã pe scriitor, îl

cunoºti ºi tu ca poet, de legende istorice!”... îmi scria prietena care

îmi dãruise cartea, în 2007, într-un octombrie, de ziua mea.

Cum trece timpul, sunt zece ani de atunci... deci cu mare interes

voi rãsfoi câteva pagini...

Autorul este Dimitrie Bolintineanu, titlul: Nepãsarea de religie,

de patrie ºi de dreptate la români, apãrutã în colecþia Sinteze.

Documente. Eseuri, la Editura Gramar (2007).

Când, cum ºi de ce a scris Bolintineanu despre aceste

„nepãsãri”? Aflu citind ºi transcriind aici lãmuriri de la

coordonatorul ediþiei ºi prefaþatorul cãrþii, criticul Teodor

Vârgolici:

„În 1869, Dimitrie Bolintineanu a publicat trei scrieri extrem

de interesante, rãmase mult timp, un secol ºi câteva decenii,

prea puþin sau deloc cunoscute, iar una dintre ele este Nepãsarea

de religie, de patrie ºi de dreptate la români. Aceasta o editãm

acum prima datã,  ºi este o scriere în care Bolintineanu îºi

propunea sã analizeze cauzele cele mari ale decadenþei naþiunii

noastre, începutã, în opinia scriitorului, la 11 februarie 1866,

odatã cu detronarea lui Alexandru Ioan Cuza”, explicã

prefaþatorul.

Ce spune Bolintineanu însuºi, cum caracterizeazã, cum

defineºte „nepãsãrile”?

Citez: „cine are nepãsare de religie, are de libertate, de dreptate,

de egalitate, de moralã, de bine, de fericire, de Christ, de

Dumnezeu ºi prin urmare de el însuºi, de familia sa, de naþia sa, de umanitate”.

Cu uimire citesc ºi alte pagini ºi am impresia cã Bolintineanu vorbeºte despre noi, românii din

anul de graþie 2017. ªi din nou, citez: „Tot se cumpãrã, tot se vinde... nu te întreabã nimeni de unde

ai milioane, totul este sã ai... poþi sã le faci dacã ne servi (!) sã facem ºi noi... Foncþiuni, concesiuni,

favoruri, recompense naþionale, drepturi de contracte, servã a înavuþi pe cei ce au de vânzare

conºtiinþa.”

Un alt citat cutremurãtor de contemporan, din paginile eseului: „... acolo unde nu este justiþie

decât pentru cel ce este la putere ºi pentru favoriþii domnilor ºi ai miniºtrilor, omul onest nu mai

poate a se crede în patria sa, nici a mai face cel mai mic sacrificiu pentru o patrie unde nu are

garanþie de nimic”.

ªi ce trebuie sã facã Naþiunea? Ei bine, rãspunsul  lui Dimitrie Bolintineanu ne poate salva ºi

voi cita în încheiere ideile sale interesante, profund patriotice: „Naþiunea trebuie sã facã sacrifice

pentru interesele generale, sã iubeascã limba, literatura, istoria sa, gloria sa, neatârnarea sa, sã

onoare trecutul, sã lucreze pentru viitor”.

...Se face întuneric în locul de unde citesc ºi mai bine aº face sã-mi luminez gândurile, destul de

tulburate, cu ceva mai tonic, mai optimist... nu cã nu mi-ar pãsa de gândurile Bolintineanului, ba chiar...

sã zic cu voce ridicatã?... îmi amintesc dureros de nepãsãrile acelea care ar putea fi ºi în anii noºtri (?!).

P.S. Coperta realizatã de Done Stan, este un fragment dintr-o picturã de Octav Bãncilã ºi mã

duce cu gândul la nepãsãrile care l-au tulburat pe poetul Legendelor istorice...

Romanita-Maria
Stentel

,
, ,

Pornind de la o dedicaþie... (II)

Avangarda de la A la Z

Florin COLONAª

ZENIT

Între importantele reviste europene de avangardã trebuie sã

distingem o publicaþie tipãritã în Balcani ºi anume în Croaþia, la

Zagreb, intitulatã Zenit, care a avut o succesiune de 43 de numere,

editate între februarie 1921 ºi decembrie 1926.

Sufletul acestei remarcabile publicaþii avangardiste a fost

Liubomir Micici. Revista a apãrut iniþial la Zagreb, dupã care a

continuat sã aparã la Belgrad.

Zenit a avut de-a lungul celor cinci ani trei formate tipografice,

ceea ce îmi permite sã realizez o comparaþie cu o altã revistã

modernistã, apãrutã tot în Balcani, de aceastã datã la Bucureºti,

condusã de doi „clasici” ai avangardei, scriitorul Ion Vinea

(director literar) ºi Marcel Iancu, desenator, pictor ºi arhitect de

renume, remarcabil teoretician al fenomenului arhitectural, unul

dintre protagoniºtii miºcãrii Dada (1916), care a vegheat la

apariþia celor 102 numere ale Contimporanului în calitate de

director artistic. Contimporanul a fost concomitent cu revista

Zenit, apãrând pe o perioadã de un deceniu, între 3 iunie 1922 ºi

ianuarie 1932.

Între cele douã publicaþii putem distinge anumite puncte

comune, de aceea voi încerca o paralelã, comparând elementele

lor de asemãnare.

– În primul rând ambele au fost reviste cu un caracter pur

avangardist.

– Tirajul fiecãreia a cunoscut trei formate tipografice ºi anume,

la Contimporanul, format redus, apoi unul mare, format ziar,

apoi unul mijlociu, apoi din nou unul mare, sfârºind cu formatul

mijlociu. La Zenit, spre deosebire de publicaþia româneascã, care

are formate variabile în timp, întâlnim un crescendo al suprafeþei

tipãrite, de la formatul mic, la cel mijlociu, terminând cu cel

mare.

– Hârtia utilizatã la editarea Contimporanului este, în general,

cea utilizatã în tipãrirea ziarelor, cu excepþia formatului mijlociu

care a beneficiat de un suport de hârtie de o calitate superioarã.

Revista croatã este imprimatã pe o hârtie mai groasã, având un

pigment care-i dã o tentã de culoare.

– La Zenit întâlnim coperþi colorate. La Contimporanul existã

doar la câteva numere titlul scris cu culoare roºie.

– Ambele publicaþii ºi-au propus sã promoveze arta

internationalã, cãutând sã integreze arta naþionalã în contextul

culturii universale.

– În ambele publicaþii vom întâlni

semnãtura unor prestigioºi literaþi,

graficieni, pictori, sculptori, arhitecþi,

muzicieni, esteticieni, sociologi, filosofi.

– Fiecare dintre ele se ocupã de

promovarea celeilalte.

– Unele nume de referinþã apar în

ambele publicaþii. Un exemplu: Jo Klek

(participant la Expoziþia Internaþionalã

Contimporanul, 1924), care apare atât

la Contimporanul cât ºi la Zenit.

– Ambele reviste publicã texte în limbi

strãine, publicaþia croatã utilizând pe

lângã alfabetul latin ºi pe cel slav.

Din primul numãr întâlnim semnãtura

lui Ivan Goll la textul Omul ºi marea,

apoi poezia lui Marcel Sauvage, Palatul

de Justiþie, sau Alunul, aparþinând lui

Paul Dermée.

Sã nu uitãm caligrafia slavã, aºa cum

gãsim publicat textul Evroyski Pesnik,

al aceluiaºi Goll, în transcrierea lui

Boško Tokin din Belgrad.

Numãrul cuprinde ºi o gravurã

semnatã de Vilko Gecan din Zagreb, ca ºi textul semnat de omul

de stat ºi criticul A. V. Lunacearski (Moscova) despre

proletcultism.

În cel de-al doilea numãr, un croat din Zagreb, acelaºi Vilko

Gecan, deschide numãrul, care continuã apoi cu un text în slavã,

de la Paris, trimis de cãtre Rustko Petrovici. În continuare aflãm

un text francez al lui Marcel Sauvage. Urmeazã Alois Soukop

(Praga), Josef André Kelmer (Viena) ºi din nou un material

cules cu caractere slave, de data aceasta de la Oxford, expediat

de Alexis Braun.

Un text mai lung, întins pe patru pagini, este intitulat Letopis

ºi aparþine lui Stanislas Vinover, cel care semna ºi în primul

numãr poemul Euphorion. Un alt nume întâlnit încã de la debutul

editorial, Ivan Goll, semneazã textul Alarm, în germanã, expediat

fiind de la Paris.

Surprizã este întâlnirea cu avangardistul sudamerican, suflet

al multor publicaþii de pe continentul respectiv, Vicente Huidobro,

cu un text în francezã, Bay-Rum. Huidobro va fi întâlnit ºi în

publicaþiile româneºti de avangardã, iar

în publicaþiile pe care le-a îngrijit

întâlnim adesea reclama la publicaþia

Contimporanul.

Între cei prezenþi în sumarul celui de-

al doilea numãr, un polonez, Ary

Justman ºi, bineînþeles, textul Marea

tragedie semnat de iniþiatorul Zenit-ului,

Liubomir Micici.

Tot în acest al doilea numãr avem

bucuria de a descoperi numele lui

Tristan Tzara, alãturi de Cocteau,

Picabia ºi mulþi alþii, în articolul

aparþinând redacþiei, intitulat Da-

Dadaisam, desigur, un omagiu adus

miºcãrii de la Zürich, în care Tzara ºi

Iancu au avut un rol primordial.

Numãrul al treilea din Zenit are pe

copertã un text datorat lui Alexandr

Block (Paris), cules cu caractere slave.

Numãrul cuprinde ºi reproduceri din

opera bogatã a pictorului austriac Egon

Schiele, care semneazã ºi coperta. Apoi,

în slavã, un text ºi o reîntâlnire cu mai

vechea cunoºtinþã Stalislav Vinover, succedat de un text al

sârbului Bosco Tokin, O atmosferã ciudatã (Belgrad). Mai

întâlnim semnãturile lui Mihaily Ödön, cu un poem în limba

germanã (Viena), alãturi de Liubomir Micici, Virgil Polianovski

ºi Milos Grujanski (Paris).

Dupã cum se vede, un numãr important de artiºti apar încã din

primele numere ale Zenit-ului, în celelalte numere urmând sã

identificãm ºi alte nume prestigioase, care prin lucrãrile lor în

paginile revistei întãresc faima acestei publicaþii, situând-o între

revistele avangardiste internaþionale de marcã, revista Sud

publicând în viitoarele sale numere calupuri din sumarele

numerelor Zenit, în serialul despre prestigioasele publicaþii

avangardiste de pe tot întinsul globului.

Debutul poetului giurgiuvean

Lucian Minel Rãdan

Emil
Talianu

Tableta de Culturã. Oameni de seamã giurgiuveni



1919191919,,,,,TRTRTRTRTRADITIIADITIIADITIIADITIIADITII

Motto: Cine suntem noi, românii, de îndrãznim sã ne

îmbrãcãm în straie dumnezeeºti?

Pentru mulþi dintre noi cuvântul Vlaºca nu mai înseamnã

nimic. Nimeni nu mai ºtie cã pânã sã se aºtearnã puterea

comunistã la conducerea þãrii, Vlaºca desemna o unitate

administrativã a Regatului României. Vlaºca era un judeþ de sine

stãtãtor, scãldat de fluviul sacru al geto-dacilor, Dunãrea. Vlaºca

a fost ºi rãmâne poarta þãrii spre soare-rãsare. Vlaºca este un

cuvânt sinonim cu Valachia. Vlaºca însemnã Þara Românilor.

Din pãcate, aceastã denumire scumpã românilor

a fost scoasã din nomenclatorul judeþelor. Acest

nume valoros, acest giuvaer lucrat de Dumnezeu în

clipele de tihnã a fost lepãdat în colbul vremii. Aºa

suntem noi, românii, aruncãm mãrgãritarele în troaca

porcilor.

În judeþul Vlaºca au fost descoperite aºezãri

omeneºti care dateazã de mai bine de zece milenii.

Pe acest tãrâm de legendã a convieþuit puternica

populaþie daco-geticã din secolul I, a adãpostit

Argedava, capitala regelui Burebista ºi tot aici Mihai

Viteazul a obþinut cea mai strãlucitã victorie din

istoria neamului nostru, la Cãlugãreni. Considerãm

cã numele de Vlaºca nu ºi-a pierdut starea de

sfinþenie.

Portul românesc tradiþional are rãdãcini milenare

în veºmintele strãmoºilor noºtri geto-daci. Portul

valah, din Vlaºca pânã în Maramureº, va rãmâne

un filon de mãiestrie care face parte din tezaurul

acestui neam coborâtor din zei. Alãturi de iscusinþã,

portul popular românesc împrãºtie hãrnicie,

creativitate ºi bucurie. Frânturi din acest port se mai

gãsesc pe plaiurile mioritice, multe retrãgându-se

în liniºtea muzeelor. Totuºi, mai existã în zilele

noastre meºteri care confecþioneazã îmbrãcãminte

tradiþionalã care, încã, se mai cautã prin târgurile

valahe. În arealul etnografic Vlaºca se mai gãsesc

gospodine iscusite care nu au aruncat rãzboiul de

þesut ºi se pricep sã împungã pânza cu acul.

Înainte de a trece la descrierea costumului popular

vlãºcean, este necesar sã aducem câteva precizãri. Amintim cã

materia primã care stãtea la baza confecþionãrii obiectelor era

lâna, cânepa, inul, bumbacul ºi borangicul.

Cãmãºile se lucrau din pânzã de cânepã, in sau bumbac þesute

în douã iþe, iar fotele. peºtemanele, zãvelcile, catrinþele ºi iþarii se

croiau din pânzã le lânã þesutã în patru iþe. Þesãtura lucratã în

douã iþe avea firul mai gros ºi se folosea în Vlaºca pentru cã

motivele din zonã erau mai încãrcate ºi cu firul buclat.

Croiul era din patru foi dreptunghiulare ºi urmãrea rostul de a

nu pierde niciun petec de pânzã.

Cusãturile în relief care gãtesc piesele portului vlãºcean

contribie la pãstrarea specificului. Þãrãncile vlãºcene se inspirau

din mediul înconjurãtor, din viaþa cotidianã. Urmãreau sã asigure

un echilibru între câmpurile ornamentale.

Cromatica se caracterizeazã prin armonie, prospeþime ºi simþ

estetic. Culorile erau obþinute din substanþe vegetale.

Specific stilului românesc este folosirea punctului de cusãturã

în urma acului, înaintea acului, tighelul, cruciuliþa ºi punctul la

un fir. În Vlaºca se foloseau brânele ºi brãduþul (pomul vieþii).

Costumul femeiesc din Vlaºca este compus din cãmaºã,

peºteman, zãvelcã, batã, ilice, ciorapi, obiele ºi opinci.

Cãmãºile cu poale lungi aveau încreþituri în jurul gâtului, erau

acoperite de cusãturi pe piept, mâneci ºi guler. Broderiile de pe

mâneci aveau trei componente: altiþa, care acoperea umãrul ºi

partea superioarã a braþului, cusãturile de pe braþul mânecii ºi

horbotele de pe manºetã. Culoarea cusãturii era uniformã pe

toate cele trei câmpuri ornamentale.

Peºtemanul sau peºtimanul este un obiect de îmbrãcãminte

pentru femei obþinut dintr-un material uºor, þesut în patru iþe,

care se înfãºura în jurul trupului ca o fustã. Îndeobºte, era o

þesãturã din lânã, dreptunghiularã, plisatã. Lâna era vopsitã în

negru, cu chenar de culoare roºie, segmentat în dungi înguste,

galbene ºi negre.

Zavelca era compusã din cele douã fote dreptunghiulare, cu

dungi sau brodate cu flori, ce se purtau în faþã ºi în spate, pe

deasupra poalelor cãmãºii. Este o þesãturã din lânã, cu broderie

dispusã orizontal. La marginea de jos are un chenar format din

motive geometrice. În jurul taliei, femeile vlãºcene purtau

deasupra zãvelcilor bete înguste de 10 cm, þeºute în rãzboi.

Fetele tinere, nemãritate, purtau pe cap ºtergare confecþionate

din borangic sau din bumbac, iar femeile cãsãtorite foloseau

basmale negre, numite ºi dirmele.

În anotimpul friguros, femeile se acopereau cu o dulamã lungã

pânã la glesne, cãptuºitã cu piei de miel. În partea de sud a

judeþului Vlaºca, în apropierea Dunãrii, femeile foloseau scurteica

sau caþaveica din stofã coloratã, presãratã cu broderii

ornamentale. În picioare purtau ciorapi de lânã ºi opinci din piele

de viþel sau porc.

Costumul bãrbãtesc din judeþul Vlaºca este

format dintr-o cãmaºã albã, lungã, împodobitã

în jurul gâtului, pânã la piept ºi pe mâneci cu

horbote cu diverse motive, cu flori de câmp în

culori calde: roºu, albastru, galben, verde.

Picioarele erau acoperite cu iþari albi din postav.

Mijlocul era oblojit de un brâu roºu de lânã.

Se încãlþau cu ciorapi de lânã, împletiþi la

cârlige, cu obiele ºi opinci. În timpul iernii,

bãrbaþii purtau cãciuli din piele de miel ºi se

îmbrãcau cu dulame groase. De sãrbãtori

purtau cu mândrie ipingele.

În funcþie de anotimp, în special vara, fetele

purtau ii divers colorate, cusute de mânã, cu

care se fãleau la horã.

În lãzile de zestre ale gospodinelor din satele

vlãºcene se mai pãstreazã ºi astãzi nestemate

ale portului tradiþional. Zilele de sãrbãtoare

reprezentau un motiv sacru de folosire a

veºmintelor de podoabã, puse la pãstrat în

lãzile cu comori dumnezeeºti.

Considerãm cã trebuie sã depunem eforturi

mai mari sã pãstrãm tezaurul moºtenit de la

strãmoºii noºtri geto-daci. Portul popular

tradiþional este un argument capabil sã probeze

continuitatea poporului român pe acest tãrâm

de basm care se numeºte România.

(Mulþumim doamnei Carmen Mihaela

Peþanca, director al Centrului Judeþean Giurgiu

pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale, pentru

materialele puse la dispoziþie.)
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Portul tradiþional în judeþul Vlaºca

Învãþãtoarea Ioana Nuþeanu în mijlocul elevilor din Uieºti, 1942

Autoarea acestor rânduri, învãþãtoarea Ioana Nuþeanu, era nãscutã în anul 1910, în satul Bãlãria

din Vlaºca ºi absolvise ªcoala Normalã „Elena Doamna” din Bucureºti în 1929. În anul 1943, când

îºi întocmea lucrarea pentru gradul I din care am spicuit rândurile care urmeazã, funcþiona la

ºcoala primarã mixtã din satul Uieºti, jud. Vlaºca, azi în comuna Bucºani, jud. Giurgiu. (V. G.)

Comuna Ueºti are o suprafaþã de aproape 20 ha, având o lungime de 1,50 km ºi o lãþime de 850 m.

Se mãrgineºte la miazãnoapte cu comuna Golãºei, la miazãzi cu râul Dâmbovnic peste care vine satul

Angheleºti (Ciuperceni), la rãsãrit cu comuna Obedeni ºi la apus cu comuna Goleasca. În stânga

râului Dâmbovnic, pe dealul ce se ridicã spre miazãnoapte de râu, este aºezatã comuna Ueºti. [...]

ªtiut este cã graiul este exteriorizarea sufletului omenesc. Mai mult încã, la acelaº popor, deosebirile

de împrejurãri, de aºezare geograficã, de fapte istorice, de contactul cu unele popoare ºi multe altele,

au fãcut ca unii locuitori dintr-o provincie sã se deosebeascã întru câtva de alþii din alta ºi aceastã

deosebire se exteriorizeazã ºi prin graiul vorbit. Astfel ºi la poporul român, despãrþit în atâtea provincii

pânã în zilele noastre când s-a înfãptuit România Mare, în mod natural, dupã condiþiile enunþate mai

sus, s-au format, au trebuit sã se formeze atâtea dialecte.

Aceste dialecte ºi-au pãstrat însã caracterul esenþial de omogenitate al limbii române ºi oricât de

grele au fost împrejurãrile ce s-au abãtut pe capul bietului român, el ºi-a pãstrat neºtirbit graiul lui

frumos românesc.

Niciun popor de pe pãmânt, trecut prin atâtea încercãri ca poporul român, nu ºi-a pãstrat unitatea de

limbã ca el. La noi, graþie însuºirilor poporului român ºi graþie ºcoalei ºi bisericii, s-a pãstrat unitatea

de limbã. Sãteanul din Ueºti îºi iubeºte graiul lui muntenesc, þine la el ºi pentru nimic în lume nu l-ar

schimba cu altul.

Portul sãteanului din Ueºti constã din cãmaºã albã, rar cu cusãturi naþionale, aceasta vara. Iarna ia

peste cãmaºã flanele fãcute de soþiile lor, hainã groasã de aba ºi pantaloni. Vara poartã pãlãrii ºi iarna

cãciuli. Mai au ºi ºube îmblãnite cu piei de oi.

Femeile ºi fetele rar când mai îmbracã frumosul costum naþional. Ele cumpãrã fel de fel de stofe de

la oraº pe care le dau la croitorese în sat de le coase. Pãrul nu l-au tuns pânã acum.

În picioare poartã opinci vara ºi cisme sau bocanci iarna. Femeile mai mult în picioarele goale vara

ºi numai la sãrbãtoare mai încalþã pantofi. În cap poartã basma ºi fetele mai umblã ºi cu capul gol.

În ultimul timp, poate prin insistenþa costumelor naþionale apãrute impus prin ºcoalã, sãtencele au

început ºi ele a îmbrãca, când ºi când, costumul naþional.

(ANIC, Fond Ministerul Culturii Naþionale ºi al Cultelor, 1630/1943, f. 12, 38v, 44, 51r-v)

Elevi de la ºcoala Palanca participanþi la Clubul de Istorie

Graiul ºi portul din satul Ueºti (Vlaºca)
Ioana NUÞEANU
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La drum cu... Bolintin
– cartea oraºului

La librãria bucureºteanã „M. Sadoveanu”, vineri, 18 august 2017, a avut loc prezentarea

volumului Bolintin - cartea oraºului, lucrare cu caracter monografic ce îmbinã rigoarea

ºtiinþificã cu „povestea” locurilor. Evenimentul s-a desfãºurat într-o atmosferã academicã,

datoratã atât participanþilor cât ºi

înaltei þinute a intervenþiilor

vorbitorilor. Pentru cã despre

desfãºurarea acestei manifestãri

s-a mai vorbit ºi se va mai vorbi

în paginile revistei noastre ºi nu

numai, vom aminti, dintre cei

prezenþi, alãturi de autori (C-tin

Bãrbuþã, Constanþa Crudu,

ªtefan Crudu, Milica Dan,

Marian Grigore, Vasile Grigore,

Ciprian Necºuþu), pe George

Apostoiu, Alexandru Cazacu,

Geo Cãlugãru, Constantina

Chiva, Florin Colonaº, Nicolae Constantin, Alexandra Crudu, Mirela Crudu, Corneliu

Cristescu, Elena Dan, Monica ºi Mihai Dinu, ªtefania Dinu, Oana Dobrin, Gabriela ºi

Marian Dumitru, Nicolae Dan Fruntelatã, Mioara Georgescu, Andreea Grigore, Dinu Grigore,

Mioara Mãnescu, Sanda Mãtãchiþã, Victoria Milescu, Cãlin Necºuþu, Constantina Necºuþu,

Mãdãlina Necºuþu, Florentin Popescu, Erasmina ºi Maria Porojan, Vasile Rãvescu, Nicolae

Scurtu, Mariana Stanciu, Cãlin Stãnculescu, Filofteia Barbu Stoian, Niculae Stoica, Vasile

Szolga, Nicu ªandru, Ion C. ªtefan, Pamfil Tudor, Raluca Tudor etc., ca ºi d-na Mãdãlina

Corina Diaconu de la Radio

România Cultural.

Succesul manifestãrii a

fost posibil prin implicarea

d-nei Georgeta Munteanu,

director onorific al librãriei,

care ºi-a îndeplinit cu multã

plãcere rolul de moderator,

dar ºi a d-nei Flori Buruianã,

care s-a implicat în organizare

ºi în promovarea albumului.

Conform unui parcurs

considerat firesc de autorii Cãrþii oraºului, urmãtoarea prezentare a volumului a avut loc la

Crivina, parte componentã a spaþiului prezentat în volum, care, de-a lungul celor câteva

veacuri de existenþã ºi-a îngemãnat devenirea cu aceea a actualului oraº, istoria sa fiind ºi mai

strâns legatã de aceea a vechii mãnãstiri Bunavestire, una dintre primele ale Þãrii Româneºti.

La 26 august 2017, într-o salã de evenimente pusã la dispoziþie cu generozitate de Alexandru

ºi Gabriela Rãduþã, în chiar centrul satului, s-a desfãºurat pentru prima datã o manifestare de

acest gen, menitã sã atragã atenþia comunitãþii asupra istoriei locurilor unde îºi duce traiul.

Aceastã „premierã culturalã”, poate, i-a fãcut pe oameni sã se apropie cu timiditate, prezenþi

fiind o serie de intelectuali ai satului precum învãþãtorii Titi ºi Marina Negoita, prof. Elena

Cursaru, ca ºi personalitãþi locale precum Gheorghe Tudor, Meltiade Constantinescu, Ionel

Manea, Vasile ªtefan, de asemenea Tudoriþa Jurubiþã, Mituº Dobrin ºi alþi câþiva consãteni,

oameni simpli ºi curioºi.

A fost organizatã o micã expoziþie de cãtre Ciprian Necºuþu, cuprinzând piese arheologice

descoperite în zonã ºi reproduceri din arta neoliticã gumelniþeanã.

Au surprins aspecte referitoare la Crivina ºi locuitorii sãi Vasile Grigore (istoricul satului

ºi legãtura cu m-rea Bunavestire, etimologia bogatã în sensuri), pr. Nicuºor Beldiman (despre

dificultatea elaborãrii unei astfel de lucrãri ºi despre calitãþile crivinenilor), Milica Dan (ºcoala

din sat ºi despre elevii sãi), Marian Grigore (despre un document inedit privind biserica

satului), ªtefan Crudu (bun cunoscãtor al locurilor, al bãtrânilor satului, posesori ai unor

informaþii preþioase ), Ciprian Necºuþu (despre munca la aceastã carte), Constanþa Crudu

(despre monumente, clãdiri vechi, oameni precum centenarul Meltiade), C-tin Bãrbuþã (despre

activitatea de pionierat a dascãlilor satului).

Dintre localnicii prezenþi, au luat cuvântul d-nii Gheorghe Tudor ºi Ionel Manea, abordând

chestiuni istorice, ca ºi unele de strictã actualitate, privitoare la viaþa de zi cu zi a oraºului.

Dl Vasile ªtefan, consilier personal al primarului oraºului Bolintin Vale, ºi-a mãrturisit

aprecierea pentru o astfel de manifestare, arãtând disponibilitate pentru organizarea unor alte

evenimente culturale în satul sãu natal.

Urmând acestei idei, dl Vasile Grigore a înaintat o propunere, îmbrãþiºatã cãlduros de

asistenþã, ca începând de anul viitor, în ultima sâmbãtã din august sã se desfãºoare Ziua

satului Crivina, manifestare socio-culturalã menitã sã-i scoatã din anonimat ºi amorþire pe

locuitori ºi sã reînnoade legãturile comunitare ºubrezite de atacurile modernitãþii.

Considerãm cã evenimentul cultural organizat de Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie

Istoricã Bolintineanu la Crivina constituie o realizare deosebitã în încercarea de a face cunoscutã

imaginea Bolintinului de ieri ºi de azi, a identitãþii bolintinenilor ºi a tuturor acelor însuºiri

care îi individualizeazã în mijlocul celorlalþi români.

Constanþa CRUDU

Cartea oraºului
poposeºte la Giurgiu

În aceste zile de început de toamnã, între 26 ºi 28 septembrie, în municipiul Giurgiu s-au desfãºurat

Zilele Muzeului Giurgiuvean, manifestare de tradiþie a Muzeului Judeþean „Teohari Antonescu”.

Ediþia din acest an a fost deschisã cu prezentarea volumului Bolintin - cartea oraºului, care astfel,

dupã un periplu pe la Bolintin Vale, Bucureºti ºi Crivina, a poposit ºi în capitala de judeþ.

Autorii Cãrþii oraºului au fost întâmpinaþi cu o atmosferã primitoare, propice unui asemenea

eveniment, asiguratã de Biblioteca Judeþeanã „I. A. Bassarabescu”. Deschiderea evenimentului a

aparþinut d-lui Ionel Muscalu, ºef serviciu al instituþiei, cunoscut cititorilor noºtri ºi ca poet. A fost

urmat la cuvânt de d-nul Emil Pãunescu, cel care s-a ocupat de organizarea ºi bunul mers al manifestãrii,

desigur din postura de muzeograf ºi profesionist al Istoriei, dar ºi din cea de vechi Sud-ist, domnia

sa fiind unul dintre fondatorii revistei bolintinene.  Aprecierile dumnealui au fost receptate cu plãcere

de autorii prezenþi, mai cu seamã cã veneau din partea unui istoric de prestigiu. În continuare, a fost

rândul autorilor (Constantin Bãrbuþã, ªtefan Crudu, Floricã Dan, Marian Grigore, Vasile Grigore,

Ciprian Necºuþu) sã reliefeze aspecte privitoare la volumul prezentat, la munca de cercetare, la

proiectele de viitor. Dl Vasile Grigore, coordonator al lucrãrii, a dorit sã atragã, în mod special atenþia

asupra slabei colaborãri din domeniul culturii dintre nordul ºi sudul judeþului, fiind necesar a se

depune eforturi pentru înmulþirea proiectelor comune.

Din rândul asistenþei, au dorit sã-ºi expunã un punct de vedere douã personalitãþii locale, domnii

profesori Ion Dincã (fost director al liceului „Ion Maiorescu”) ºi Victor Ciobanu (actual director).

La prezentarea cãrþii bolintinene, au

participat ºi alþi iubitori ai cuvântului tipãrit,

dintre care i-am remarcat pe domnii Ion

Dragomir (viceprimar al municipiului

Giurgiu), care s-a declarat un iubitor de

culturã, de lucrãrile ce privesc istoria

neamului românesc, dl Emil Talianu, scriitor

ºi jurnalist apreciat, colaborator al revistei

Sud, ca ºi pe dl Ionel Ioniþã, posesorul unei

preþioase colecþii de carte ºi mãrturii

istorice.

La finalul manifestãrii, Asociaþia pentru

Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu,

prin intermediul d-lui prof. Constantin

Bãrbuþã, a oferit Bibliotecii ºi Muzeului

Judeþean mai multe volume apãrute sub

îngrijirea grupului de la Bolintin. Autorii

Cãrþii oraºului  au adresat astfel,

mulþumirile lor pentru organizarea acestei manifestãri Muzeului „Teohari Antonescu” ºi Bibliotecii

Judeþene (director dl Dan Mucenic).

„Incursiunea” în reºedinþa giurgiuveanã a continuat cu o vizitã la Muzeu. Aici, sub îndrumarea

profesionistã a d-lui Emil Pãunescu, oaspeþii bolintineni s-au putut familiariza cu cele mai de preþ

exponate ale instituþiei, dintre care ºi o capodoperã a artei gumelniþene, cunoscutul Vas cu îndrãgostiþi,

descoperit în situl Malul Roºu. Este nevoie de un efort conjugat de promovare, pentru ca asemenea

preþioase artefacte sã ajungã sub ochii cât mai multor oameni iubitori de culturã, de istorie adevãratã.

Vã invitãm sã vizitaþi oraºul Giurgiu ºi sã nu lãsaþi sã vã scape comorile adãpostite între zidurile

centenare ale Muzeului „Teohari Antonescu”.

Vasul cu îndrãgostiþi
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Niculae STOICA

File din istoria ºcolii de la
Dârvari, judeþul Ilfov

În Þara Româneascã, problema înfiinþãrii ºcolilor  în mediul rural s-a pus pentru întâia oarã  dupã anul 1831, când s-a trecut la

aplicarea prevederilor Regulamentului Organic, prima lege cu caracter constituþional ce viza reorganizarea ºi modernizarea instituþiilor

statului. Ca urmare, la data de 11 aprilie 1834 Obºteasca Adunare adopta Legea pentru seminarii, protopopi ºi preoþi, în care se

prevedea cã „în fiecare sat sã se þie pe lângã preot ºi un cântãreþ, care va fi dator sã înveþe copiii satului carte ºi cântãri”. Pentru

punerea în aplicare a acestor prevederi, la 24 ianuarie 1838, vornicul cel mare D.M. Ghica dãdea dispoziþie Eforiei ªcoalelor,

instituþia care coordona activitatea ºcolarã, sã ia mãsuri în vederea înfiinþãrii ºcolilor sãteºti. În acest scop, se stabilea cã „în fiecare

sat sã se þie pe lângã preot ºi un cântãreþ, care cu platã de douã chile de bucate pe fiecare an ºi câte 2 lei pe an de la fiecare enoriaº

sãtean sã fie dator acel cântãreþ a învãþa copiii satului carte numai în ºase luni de iarnã, rãmânând cele de varã pentru lucrarea

pãmântului”. (V.A. Urechia, Istoria ºcoalelor de la 1800-1864, tom II, Bucureºti, 1892, p. 1-8) Anul ºcolar urma sã se desfãºoare

„de la 1 Noiembrie ºi pânã la sfârºitul lui Martie, ca în lunile celãlalte sã se îndeletniceascã spre ajutorul pãrinþilor la lucrarea

pãmântului”.

Eforia ªcoalelor a întocmit programa ºcolarã, stabilind drept discipline de studiu urmãtoarele: citirea, scrierea, catehismul legii

creºtineºti, aritmetica elementarã, lucrarea pãmântului ºi economia casei, iar puþin mai târziu au fost introduse rugãciunile ºi

cântãrile bisericeºti. De asemenea, au fost stabilite modalitãþile de selectare ºi pregãtire a viitorilor învãþãtori. În acþiunea de

organizare ºi funcþionare a ºcolilor din mediul rural au fost întâmpinate o serie de greutãþi ºi neajunsuri. Astfel cã, pe lângã lipsa unor

învãþãtori calificaþi, acuta lipsã de

spaþii, mobilier ºi manuale, s-a

înregistrat ºi o oarecare

împotrivire din partea unor

moºieri, care nu vedeau cu ochi

buni ºcolarizarea copiilor clãcaºilor

de pe moºiile lor, iar pe de altã

parte unii pãrinþi au manifestat

reþineri faþã de aceastã acþiune

deoarece nu dispuneau de

mijloacele necesare întreþinerii

copiilor la cursuri.

Ceva mai târziu, în timpul

domniei lui Alexandru Ioan Cuza,

s-a impus elaborarea unor noi

reglementãri, mai ample ºi mai

clare, ce s-au concretizat în Legea

nr. 1150 din 5 dec. 1864 asupra

instrucþiunii publice, prin care au

fost puse bazele reformãrii

sistemului de învãþãmânt din

Principatele Române Unite, legea rãmânând în vigoare pânã în anul 1948. Prin aceastã lege au fost proclamate douã principii

fundamentale de desfãºurare a învãþãmântului primar, respectiv obligativitatea ºi gratuitatea, care trebuia sã conducã la creºterea

numãrului ºtiutorilor de carte, indiferent de clasa socialã din care proveneau. Totodatã, s-a instituit laicizarea sistemului de învãþãmânt

ºi s-a hotãrât ca în fiecare comunã ruralã sã se înfiinþeze câte o ºcoalã. Pentru pregãtirea învãþãtorilor au fost organizate ºcolile

normale. De asemenea, au fost stabilite trei niveluri ale învãþãmântului, respectiv: primar, secundar ºi superior.

În satul Dârvari, din comuna Dârvari-Ciorogârla, judeþul Ilfov, primele cursuri ºcolare au fost organizate dupã anul 1865 ºi au

fost þinute în tinda bisericii din sat. În anul 1888, boierul Ilie Niculescu Dorobanþu (1836-1909), pune la dispoziþie terenul necesar,

aflat vizavi de conacul sãu ºi pe propria cheltuialã clãdeºte prima ºcoalã din sat, înzestrând-o cu materialele ºi mobilierul necesar.

Clãdirea acestei prime ºcoli se compunea dintr-o salã de clasã, o camerã de locuit pentru învãþãtor, o bucãtãrie ºi un antreu.

Dupã cum aflãm din Dicþionarul geografic al judeþului Ilfov întocmit de C.Alessandrescu ºi publicat în anul 1892, deci la patru

ani de la construirea ºcolii, la cursuri participau opt elevi ºi eleve. Mai târziu, datoritã creºterii numãrului de cursanþi, s-a impus

construirea unei alte ºcoli, mai încãpãtare. ªi de aceastã datã, în ajutorul sãtenilor a venit boierul Ilie I. Niculescu Dorobanþu, fiul

ctitorului primei ºcoli, care a donat obºtei satului un teren cu suprafaþa de 9.800 mp, aflat la intersecþia strãzii Adunaþi cu DC 131,

Dârvari – Tântava. Pe acest teren, în anul 1908, a fost construit un nou local de ºcoalã compus dintr-o clasã cu dimensiunile de 10x8

metri, douã camere de locuit, o bucãtãrie, un hol ºi un pridvor. Restul terenului donat avea destinaþia de ,,lot experimental” folosit în

scop didactic. Noua ºcoalã a fost construitã prin efortul fizic ºi bãnesc al locuitorilor satului Dârvari, materialele de construcþie ºi

mobilierul fiind puse la dispoziþie de familia Dorobanþu.

În anul 1922, noului local de ºcoalã i se mai adaugã încã o clasã ºi o cancelarie. Întrucât numãrul elevilor s-a mãrit în mod constant,

cele douã clase nu mai erau încãpãtoare, astfel cã dupã anul 1950 s-a mai înfiinþat o clasã care a funcþionat în sala de consiliu a clãdirii

fostei primãrii a comunei Dârvari, demolatã în luna mai 2017.

Dupã cum rezultã dintr-o monografie a ºcolii din Dârvari întocmitã în anul 1941, de cãtre învãþãtoarea Angela Angelescu, la data

de 1 septembrie 1888 se prezintã la post primul învãþãtor cu numele de Toma D. Ionescu, care a funcþionat pânã la 1 iulie 1889. Dupã

aceea, în ordine cronologicã au ocupat postul urmãtorele cadre didactice: Ecaterina Ciocârlie (1889-1890), Ecaterina Mateescu

(1890-1894), Toma Popescu (1894-1895), E. I. Drãgãnescu (1895), E. I. Minculescu (1895-1896), ªtefan Georgescu (1896),

Georgeta G. Iliescu (1896-1898),  Dumitru Stanciu (1898-1902) ºi C. Popescu (1902-1922). Din anul 1888, ºcoala a funcþionat cu

un singur post de învãþãtor, în anul 1919 înfiinþându-se un al doilea post, care pentru o perioadã este ocupat de suplinitori, iar

începând cu anul 1926 se instituie un al treilea post. De asemenea, dupã anul 1910 s-a înfiinþat un post de maestrã lucru manual,

aceasta fiind plãtitã din bugetul primãriei cu suma de 168 lei anual.

În perioada anilor 1922-1937, titulari au fost G. Antonescu-Guþu, din satul Caþichea, Constanþa Stoian, C. Popescu, soþia sa, Vasilica

Popescu ºi Sofia M. Ionescu. (ANIC, Fond Ministerul Culturii Naþionale, Direcþia Învãþãmânt Primar, 319/1941 ºi 636/1942)

La 1 septembrie 1937, sunt transferaþi de la ºcoala Ciorogârla învãþãtorii preot ªtefan Angelescu (director) ºi soþia sa, Angela, care

asigurã cursurile pânã dupã anul 1948, când au fost aduºi doi învãþãtori basarabeni, cunoscuþi drept Anton Vasile zis De-amu

(director) ºi soþia sa. De asemenea, îl întâlnim din nou ca învãþãtor pe G. Antonescu, soþii Angelescu fiind îndepãrtaþi din sistemul

de învãþãmânt ca urmare a schimbãrilor socio-politice produse în þarã. În anul 1952, la ºcoala din Dârvari sunt repartizate douã

învãþãtoare tinere, respectiv domniºoarele Marioara Stãnescu ºi Viorica Beldiman, director rãmânând în continuare Anton Vasile.

Prin Decretul nr. 175/1948, emis de prezidiul Marii Adunãri Naþionale, Legea instrucþiunii publice a lui Cuza este abrogatã, iar

învãþãmântului primar i se aduc unele modificãri. Astfel, s-a lãrgit cadrul acestuia pentru a se cuprinde toþi copii de vârstã ºcolarã,

precum ºi pe neºtiutorii de carte, mãrirea duratei de la patru la ºapte ani ºi predarea obligatorie a limbii ruse începând cu clasa a IV-

a elementarã. Totodatã se introduce sistemul de notare cu note de la 1 la 5.

În anii 1965, în satul Dârvari, pe un teren în suprafaþã de 10.179 mp, se începe construcþia unei moderne clãdiri de ºcoalã pentru

ciclul gimnazial, un prim corp al clãdirii fiind dat în folosinþã în anul urmãtor, meºteri fiind doi sãteni, respectiv zidarul Chiriþã al lui

Panait al lui Ariciu ºi dulgherul Lache al lui Baiciu, ajutaþi fiind de locuitorii satului. În anul 2009 se mai dau în folosinþã alte douã

corpuri ale clãdirii, în total însumând 1.400 mp de spaþiu util în care funcþioneazã 12 sãli de clasã, cancelarie, birouri, laboratoare, salã

de calculatoare, salã de sport, salã de festivitãþi, bibliotecã, grãdiniþã, bucãtãrie ºi alte utilitãþi administrativ gospodãreºti.

Dupã dezafectarea din anul 1966, vechiul local de ºcoalã a devenit sediul C.A.P.-lui din localitate, iar dupã anul 1990 a fost folosit

ca brutãrie, ulterior, în anul 2010 clãdirea fiind demolatã.

În concluzie, se poate afirma cã în ultimele decenii activitatea ºcolarã în satul Dârvari a cunoscut o evoluþie pozitivã, corespunzãtoare

spiritului novator al societãþii actuale. Din datele existente rezultã cã în anul 1892 ºcoala era frecventatã doar de opt elevi ºi eleve, în

1940 de 56, iar în prezent numãrul acestora a ajuns la  peste 250. În aceeaºi mãsurã au fost perfecþionate programele ºcolare ºi a

sporit numãrul cadrelor didactice, baza materialã a procesului de învãþãmânt permiþând abordarea oricãrei tematici de pregãtire

pentru ciclul gimnazial.

ªcoala din Dârvari

Prof. Gianina MEHEDINÞU

Septembrie
din nou...

Septembrie a devenit, inevitabil, sinonim cu ideea

de educaþie ºi început de ºcoalã.

Ne regãsim în universul ºcolii, pãrinþi, elevi ºi

profesori, încercãm sã definim concepte ºi idealuri.

Începerea ºcolii este un prilej de bucurie pentru unii,

unul de nostalgie ºi melancolie pentru alþii.

O parte dintre învãþãcei viseazã sã trãiascã într-o eternã

vacanþã, lipsiþi de griji ºi de efortul de a învãþa, o altã

parte aºteaptã cu nerãbdare noul an ºcolar, pe care îl vãd

nu numai ca o treaptã necesarã din viaþã, dar ºi ca un

prilej de a se îmbogãþi cu noi cunoºtinþe.

ªcoala este locul fundamental al devenirii noastre,

locul în care ne întâlnim cu ceilalþi, depãºim limitele

individualitãþii ºi singurãtãþii învãþând lecþia

comunicãrii, a deschiderii spre cei din jur, dar ºi spre

marele univers. ªcoala înseamnã, în egalã mãsurã,

cunoaºtere, ºtiinþã, culturã, dar ºi moralã, spiritualitate,

dragoste.

La început de drum, în anul ºcolar 2017-2018, îmi

exprim încrederea în dãruirea ºi competenþa învãþãtorilor

ºi profesorilor, în buna lor credinþã ºi în puterea de a

modela personalitãþi, de a oferi modele de viaþã ºi

profesie.

În faþa acestei responsabilitãþi uriaºe, îndemnul

pentru fiecare dascãl este sã nu renunþe la a investi în

vieþile elevilor cunoaºtere, valori ºi idealuri înalte, sã nu

se lase influenþaþi de vremuri, ci sã se ridice deasupra lor,

sã fie biruitori ºi demni, modele vrednice de urmat pentru

discipolii lor.

În faþa aceleiaºi responsabilitãþi, invitaþia pentru

pãrinþi este sã se implice activ în educaþia copiilor, sã fie

prezenþi în viaþa ºcolii, alãturi de profesori.

Copiilor ºi elevilor noºtri le adresez provocarea

competiþiei, a muncii, a disciplinei ºi a studiului cu

seriozitate.

Copiii sunt sensul existenþei noastre ca dascãli, ei

sunt cei în care  investim astãzi cu dãruire ºi speranþa

pentru un mâine pe care îl dorim altfel, mai frumos, mai

curat, cu ºcoli mai bune ºi mai atractive.

Fie ca împreunã, dascãli, copii, pãrinþi, comunitate,

sã ne unim eforturile în folosul celor care sunt pe drumul

cunoaºterii, al descoperirilor ºi formãrii personalitãþii.

Îmi doresc pentru elevii noºtri multã putere de muncã,

alegeri înþelepte ºi reuºite pe mãsura efortului depus;

pentru pãrinþi ºi cadre didactice multã rãbdare, decizii

înþelepte ºi sã ne bucurãm împreunã la sfârºitul anului

ºcolar vãzând satisfacþia ce va licãri în ochii copiilor noºtri.

ªcoala din Palanca

Prof. Gianina Mehedinþu
în mijlocul elevilor
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Clubul de istorie
Marian GRIGORE

(continuare în pag. 24)

Ediþia din 16 septembrie 2017 a Clubului de Istorie bolintinean

a profitat din plin de faptul cã vara încã nu se lasã dusã ºi s-a

desfãºurat afarã, într-o superbã grãdinã, plinã de verdeaþã ºi de

culorile florilor, într-o locaþie pusã cu generozitate la dispoziþie

de artiºtii plastici Viorica ºi Gheorghe Iacob. Aºadar, iubitorii de

culturã ºi-au dat întâlnire la „Conacul lui Boieru” din satul Malu

Spart ºi au fost copleºiþi de frumuseþea ºi maiestuozitatea locului.

N-ai zice cã pe o strãduþã oarecare – deºi-i zice strada Boierului

– s-ar putea gãsi un loc atât de minunat, ce ar merita sã fie mai

bine cunoscut ºi apreciat, spre binele nostru, al tuturor. Tema

Clubului urma a fi Naturã, Artã, Istorie ºi vã mãrturisesc cã a

avut de toate, numãrându-se printre cele mai reuºite dintre cele

treizeci ºi patru de ediþii de pânã acum.

Într-o ordine ce a devenit obiºnuinþã, lucrãrile au debutat cu

prezentarea celor mai noi

informaþii privitoare la cultura din

spaþiul bolintinean. S-au revãzut

imagini ºi s-au comentat

prezentãrile volumului Bolintin,

cartea oraºului petrecute la

librãria „M. Sadoveanu” din

Bucureºti ºi în satul Crivina. Deºi

cronicarul obiºnuit al rubricii

(Ciprian Necºuþu) a lipsit motivat,

moderatorul a prezentat celor

prezenþi o serie de informaþii

preluate de la acesta, privitoare

în special la starea sitului

arheologic Þeava de Gaz ºi la

grava poluare ce o produc

„cetãþenii” ce ard cauciucuri ºi

cabluri electrice pe malul

Sabarului, o ilegalitate flagrantã,

ce ar trebui sã preocupe foarte serios autoritãþile de tot felul. De

la gazda Clubului, dl Gheorghe Iacob, s-a primit informaþia cã în

vremea marilor inundaþii din anii ’70, Argeºul a sãpat foarte tare

malul drept scoþând la ivealã o ambarcaþiune monoxilã de circa

6-7 metri lungime, în stare foarte bunã de conservare. L-a plãtit

atunci pe un vecin, Niþã Þiganu Fieraru, ca sã o tragã pe mal ºi sã

o aibã în grijã pânã se va întoarce dumnealui de la Bucureºti, cu

promisiunea cã-i va da o cantitate echivalentã de lemne. Când s-

Gabriel DRAGNEA

a întors, spre marele sãu regret, respectivul o tãiase ºi o

transformase în lemn de foc. O pierdere, între atâtea altele, a

arheologiei româneºti.

Dupã aceastã parte introductivã, dl Vasile Grigore a purces la

o incursiune în trecutul satului Malu Spart, vorbind, printre altele,

despre prima atestare documentarã ºi legãturile cu puternicii boieri

din Bucºanii de Vlaºca ºi m-rea Bunavestire de la Bolintin.

A urmat un moment literar susþinut de d-nele Victoria Milescu

ºi Milica Dan, întregit de intervenþia d-

lui Florin Iordache. El a constituit un

nimerit prilej de a se vorbi de marele

poet al Bolintinului, Dimitrie

Bolintineanu, mai cu seamã despre

monumentele dedicate lui, cu precãdere

cele de la Bolintin. Locul expunerii era

cum nu se poate mai potrivit, deoarece

resturile monumentului original dedicat

poetului bolintinean, opera lui Carol

Stork din 1888, se gãseau împrãºtiate

prin curtea sculptorului Iacob, cel care a

avut amabilitatea de a povesti cum a

reuºit sã le salveze în urma cutremurului

din martie 1977, când autoritãþile

intenþionau sã le arunce în Argeº. Au

întregit informaþiile despre monument

ºi conac d-nii ªtefan Crudu ºi Vasile

Grigore.

În continuare, dl Gheorghe Iacob, care

a arãtat cã deþine o impresionantã vigoare în ciuda celor 92 de ani

ai sãi, a þinut sã relateze participanþilor, printre care se aflau

numeroºi elevi însoþiþi de d-na prof. Gianina Maehedinþu, aspecte

din activitatea artisticã, despre modul în care a intrat în posesia

atâtor valoroase piese expuse peste tot, în curte, atelier ºi casã,

despre cum ajuns sã se stabileascã la Malu Spart ºi sã se

îndrãgosteascã iremediabil de aceste locuri. De asemenea, a

abordat ºi chestiuni mai delicate, legate de lipsa de interes a

autoritãþilor în faþa propunerilor dumnealui de a organiza expoziþii

sau alt gen de manifestãri artistice în folosul locuitorilor satului

Malu Spart ºi oraºului Bolintin Vale. Dupã aceste interesante ºi

pe alocuri emoþionante mãrturii, participanþii

au fost invitaþi sã viziteze casa ºi atelierul,

sã admire mulþimea de obiecte expuse

(ceramicã, orfevrãrie, artã popularã, piese

arheologice, picturi, sculpturi etc.), demne

de oricare dintre muzeele marilor capitale

ale lumii.

Aºadar, dupã atâtea intense trãiri artistice,

membrii Clubului de Istorie au mulþumit

cãlduros gazdelor acestei ediþii, Viorica ºi

Gheorghe Iacob, ca ºi ajutorului lor de

nãdejde, d-na Stela Stroe, care s-a îngrijit

ca finalul sã fie acompaniat de excelente

plãcinte ºi un vin sãnãtos.

Au participat ºi s-au bucurat de aceste

momente, Marian Grigore, Floricã Dan,

Mioara Mãnescu, Victoria Milescu,

Constantin Vasile, Constanþa Crudu,

ªtefania Costache, Niculae Stoica, ªtefan

Crudu, pr. Vasile Dumitrescu, Valerian

Creþu-Taulescu, Gianina Mehedinþu,

Petruþa Ioniþã, Iuliana Ioniþã, Iulian Bota,

Diana Sandu, Simona Lazãr, Mihnea

Iordache, Edi Chelaru, Florin Andrei,

Nicolae Ciubuc, Florin Iordache, Milica Dan ºi Vasile Grigore.

Urmãtoarea ediþie a Clubului de Istorie, la care vã invitãm sã

participaþi pentru cã nu veþi regreta, va avea loc pe 18 noiembrie

2017. Tema: Preludiu la Centenar. Bolintinenii ºi Unirea.

Mor oameni, mor sate, se pierd suflete, dispar comune, oraºele

se prãbuºesc ºi, odatã cu ele, amintirile nãscute la stâlpul porþii,

privitul cerului de la capul podului ºi jocul, fuga prin poieni,

primul sãrut acolo unde se terminã casele ºi începe o altã libertate,

furatã din liniºtea pãdurii. Mor oameni, mor sate ºi, împreunã cu

ele ºi gândurile noastre obosite, rãtãcite, numele noastre oferite

la schimb, într-un iarmaroc ieftin al destinului, pentru o mânã de

iluzii împachetate frumos lângã noile aspiraþii, nu mai înalte decât

creºtetul florilor, fãrã culorile sau parfumul lor, dar crescute în

pepinierele indiferenþei, ignoranþei, ale uitãrii de sine. Privesc în

jur ºi, atât cât pot cuprinde ochii în câteva zeci de secunde de

aºteptare la trecerea de pietoni, totul îmi pare desenat în culori

reci, parcã rãpite dintr-un tablou cu un destin incert. Este ceea ce

vãd ºi simt zilnic în oraºul aglomerat, scãldat în ambiþii cu efecte

pe termen scurt, în dorinþe nãscute spontan, prematur, muribunde

sub neoanele aprinse ale oraºului în numele aventurii de-o noapte.

ªi rana aceasta se întinde mereu cucerind câmpuri, muºcând

dealuri, o simþi cum îmbrãþiºeazã colþurile casei de þarã cu forþa

unui vânt puternic, rupându-i straiele de sãrbãtoare, alungând

privighetorile, sugrumând clopotele bisericii, uitând cã suntem

români, moºtenitori ai unei lãzi de zestre plinã cu tradiþii ºi

obiceiuri, amintiri, istorie, zâmbete ºi lacrimi, pãstrate atent ºi

dãruite cândva fiecãrei noi generaþii. Dar, încet, sub lumina

neoanelor aprinse ale oraºului în numele unei aventuri de-o noapte,

am învãþat repede sã refuzãm colecþiile de viaþã bunã ºi am ales

sã ne încruntãm la lumina dimineþii ºi sã ne îmbãtãm sufletele cu

suficienþã ºi nepãsare, zâmbind tâmp cortegiilor funerare,

exclamând printre coji de seminþe de bostan ºi muzicã house:

,,Ce viaþã miºto au pierdut ãºtia!”

ªi totuºi, în lada aceasta de zestre, deºi mult mai lent decât înainte,

continuã sã se strângã fapte, amintiri, istorii trãite ºi povestite, scrise

pe hârtii prãfuite, hranã timpului. Aºa a apãrut ºi lucrarea Bolintin -

cartea oraºului, o istorie a locului despre care ES dl. Neagu Udroiu

a spus cã este „una scrisã cu fir de borangic pe ia cu ºabac a

vremurilor de ieri, de azi ºi dintotdeauna. Una plãsmuitã ºi

însemnatã de fâlfâitul veacurilor, în liniºtea ori în zgâlþâitul

anotimpurilor mereu în tranziþie, marcatã de zgomote de paºi

venind de te miri unde. O legendã ºtiutoare a zâmbi ori suspina,

capabilã de tãceri prelungi ºi respiraþii, cu limpeziri predominante

dar ºi cu încã nedesluºite mistere”.

Prezentatã în data de 18 august 2017 ºi la Bucureºti, la Librãria

„Mihail Sadoveanu”, în prezenþa unui public larg, format

îndeosebi din scriitori, poeþi, profesori ºi critici literari, lucrarea

s-a bucurat de aprecieri subliniindu-i-se importanþa pe raftul

istoriografiei româneºti. În deschidere, motivând pe scurt

existenþa cãrþii ºi prezenþa acesteia la Bucureºti, Vasile Grigorescu,

iniþiatorul acestui demers editorial a þinut sã precizeze faptul cã

„spiritul marelui Bolintineanu acompaniazã drumul Cãrþii

Oraºului, cãci, dacã prima prezentare a cãrþii a avut loc la

Bolintin, chiar pe locul în care s-a aflat casa în care s-a nãscut

poetul, iatã cã, la nici doi paºi de noi (Librãria „M. Sadoveanu”,

locul lansãrii cãrþii, n.a) se aflã una dintre realizãrile sale

remarcabile, Universitatea bucureºteanã. Acum s-ar putea pune

întrebarea «Ce cautã Bolintinul la Bucureºti? De ce au venit

bolintinenii în aglomerata ºi încinsa Capitalã?» Pentru a putea

rãspunde la asemenea întrebãri cred cã ar fi bine sã ºtim ce este

Bucureºtiul, ce sunt bucureºtenii. Dupã pãrerea mea locuitorii

capitalei îndeplinesc numai «funcþia» de bucureºteni, însã, de

origine ei sunt de prin alte pãrþi. Spre exemplu, dl. Fruntelatã

este bucureºtean de la Bãlãciþa, dna. Milescu este bucureºteanã

de la Brãila, dl. Florentin Popescu vine tocmai de la Buzãu ºi

putem continua. Aºadar, a fi bucureºtean este doar o convenþie,

iar faptul cã dumneavoastrã sunteþi azi bucureºteni ºi nu

bolintineni consider cã este doar un «accident» al istoriei. Pe

scurt, Bolintinul a venit aici pentru a „explica”, prin aceastã

lucrare, de ce nu a putut, de ce nu «a vrut» sã fie Capitalã.”

Invitat la eveniment, poetul Nicolae Dan Fruntelatã a þinut sã

îºi exprime nu doar bucuria ºi aprecierea legate de aceastã lucrare,

dar ºi mâhnirea în faþa dezinteresului afiºat de oficialitãþile statului,

indiferenþã care pluteºte peste tot ceea ce reprezintã tradiþie, istorie,

în douã cuvinte, identitate naþionalã: „În plinã caniculã, noi ne-

am strâns pentru un eveniment care este unul prietenesc pentru

cã suntem aici o lume de prieteni ai Bolintinului ºi ai revistei

Sud de o mare þinutã, sobrã, cu o istorie splendidã, ne-am

strâns sã sãrbãtorim o carte. Este o carte eveniment, aceasta

Un loc fãrã istorie ºi
amintiri este un

pãmânt bolnav, al
nimãnui

Cartea Bolintinului
la Bucureºti
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Litere, anul XVIII, nr. 9 (210), septembrie 2017, revistã

lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. Director

Tudor Cristea; Redactor ºef Mihai Stan.

Actualitatea literarã, anul VIII, nr. 75, septembrie 2017,

revistã a Unirii Scriitorilor din România editatã de Societatea

Culturalã Lugojpress. Director Nicolae Silade; Redactor ºef

Remus V. Giorgioni.

Mãrturii culturale, anul II, nr. 2 (6), aprilie-iunie 2017,

revistã trimestrialã de culturã, Satu Mare. Director fondator Aurel

Pop; Redactor ºef Viorel Câmpean.

Pro Saeculum, anul XVI, nr. 3-4 (119-120), 15 aprilie – 1

iunie 2017, revistã de culturã, literaturã ºi artã. Director executiv

Nina Deºliu; Redactor ºef Rodica Lãzãrescu.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul VII, nr. 9 (72), septembrie

2017. Director Coman ªova; Redactor ºef Florentin Popescu.

Cãlugãrenii lui Mihai Viteazul, serie nouã, nr. 4 (19), aprilie

2017, revistã de culturã ºi educaþie patrioticã, editatã de Asociaþia

„Fiii ºi prietenii Cãlugãrenilor lui Mihai Viteazul”. Redactor ºef

Adrian Popa.

Jurnal de literaturã, nr. 25, februarie 2017, revistã a

Bibliotecii judeþene „I. A. Bassarabescu” Giurgiu. Redactor ºef

Dan Mucenic.

Reviste primite la redacþie

Mersul târgului
ªtefan CRUDU

23.07.2017: Canicula prãjeºte preþurile
Luna lui Cuptor este generoasã ca de obicei. Temperaturile

ridicate au favorizat producþia de legume, aflatã la cota maximã

în solarii ºi grãdini. Abundenþa verii este prezentã în târg. Se

observã imediat prin preþurile scãzute la tomate în special, aflate

pe toate „tarabele” (neavând loc, cei mai mulþi expun marfa direct

pe sol, pe folii de plastic). Preþul general: 2 lei/kg. Cam acelaºi

pentru restul legumelor de varã: ardei, castraveþi, vinete. Multe

zarzavaturi proaspete, mai ales la producãtori. Cartofii ºi varza,

foarte ieftine: 0,7 lei/kg. Încã sunt rãsaduri pentru recolta a doua

în solarii (roºii ºi castraveþi la cub). Nu s-a vândut însã rãsadul

de varzã de toamnã pentru cã e mai convenabil s-o cumperi

înainte s-o pui la murat. ªi oricum, consumul de varzã a scãzut

mult, nemaiavând prioritate în bucãtãria actualã. Sau o luãm gata

muratã cu 4 lei/kg. E oricum mai comod, mai ales cã ne permitem

la aceste preþuri. Chiar ºi fructele s-au ieftinit: caisele de Grecia

(zise de Vrancea) erau destule cu 4 lei/kg iar pepenii convenabili:

1 leu/kg cei verzi ºi 1,5 lei/kg galbeni. Aºadar, bine ai venit, varã

adevãratã!

30.07.2017: Frumos dar... jegos
Am ales acest titlu, care pare dur, însã este perfect adecvat

aspectului târgului vãzut mai atent dar comparat ºi cu altele.

Mizerie peste tot. Pe sol mai ales, pentru cã acolo se expune cea

mai mare parte a mãrfurilor, chiar dacã se interpun folii de plastic

sau prelate. Pe tarabe (cele din zona carne-brânzeturi), ciobite ºi

prãfuite, cam la fel. În plus, marfa este în cea mai mare parte

murdarã, cu pãmânt nespãlat pe pepeni, cartofi, unele legume

culese de cu searã. Sticle cu lapte murdare (recuperate din ghene

ºi refolosite fãrã prea mare spãlare – cine ºi, probabil, cu ce).

Carne transportatã în condiþii improprii, cereale fãrã preambalare,

furaje care se scuturã la manevrare, ambalaje care se abandoneazã

la locul de vânzare, lipsã de apã total pentru eventuale spãlãri

superficiale, gunoaie aruncate sub tejghele, idem resturi vegetale

de la legume, balegi de cal etc. În plus, aºa-zisul WC care este de

anul trecut înfundat, iar în jurul lui este o baltã de piºãlãu (bombã

de infecþii). Mai gãsim cãrbuni ºi cenuºã de la grãtare aruncate

pe alee, oase aruncate câinilor vagabonzi, zer rãmas pe tarabele

de ciment fãrã scurgere. În aer, „miresme” diferite, dar nu mai

conteazã...

Ca un fãcut, un cârd uriaº de ciori se roteau la mare înãlþime.

Probabil aºteptau festinul semincer sau bãligos de la terminarea

târgului. Ori sosiserã din vreme la nunta din cartier care era în

pregãtire – dovadã, blocarea unei benzi din DJ 601 (!) ºi

îngreunarea circulaþiei auto. Cine sã vadã aceste abuzuri/ilegalitãþi?

ªi-apoi de ce sã le deranjãm distracþia care urmeazã ºi zgomotul

infernal care ne va strica odihna în noaptea care urmeazã ºi-n

viitoarele, pânã la terminarea sezonului nunþilor! Ei sunt cei care

ne vor da voturile în viitoarele campanii electorale ºi trebuie toleraþi,

nu-i aºa?! Noi, cei normali, nu contãm deloc, e sigur. Dar sã

continuãm, fãrã pretenþia de a epuiza subiectul. Lipsa unui WC

corespunzãtor face ca cei sosiþi de departe (vânzãtorii) sã profite

de întuneric ºi sã-ºi facã micile nevoi pe lângã garduri sau în

spatele barãcilor sau maºinilor. Civilizaþie, nu glumã! Mai bine zis

bãtaie de joc, fãrã jenã. Pentru cã se încaseazã niºte bani buni (350

lei/an închirierea tarabei ºi 15 lei/zi de duminicã pentru o tarabã)

dar nu se vede nimic investit în „frumosul” nostru târg, iubit ºi

vizitat de mii de oameni din toatã zona Bolintinului ºi nu numai.

Vã vorbeam, pe scurt, în

numãrul trecut al revistei

despre importanþa poeziei

româneºti pe scena

internaþionalã a versului.

Chiar nu ºtiu dacã românul

s-a nãscut poet sau nu, dar

observ cu mândrie cã pe

oriunde se plimbã versul

românesc, el cucereºte

suflete ºi reînvie zâmbetul.

Vã spuneam cã anul acesta

Poezia, un cor universal
Premianþii români la Festivalul

Internaþional de Poezie „Tra le parole e

l’infinito” de la Napoli

(A consemnat Gabriel DRAGNEA)

s-a desfãºurat cea de-a XVIII-a ediþie a Festivalului Internaþional

de Poezie de la Napoli – „Tra le parole e l’infinito” – în care, din

câte ºtiam la acea orã, patru poeþi români se clasaserã pe podiumul

celor zece finaliºti la secþiunea „Poezie Strãinã”: Alexandra Firiþã

(Bolintin Vale), Angi Melania Cristea (Craiova), Gabriel Dragnea

(Bucureºti) ºi Alexandru Cazacu (Bucureºti). De fapt, dupã cum

am aflat, numãrul poeþilor români finaliºti este mai mare: Angelica

Loredana Anton (Iaºi), Anca Mihaela Brumã, Agapia Tudose ºi

Daniela Forcoº.

Nicola Paone, organizatorul evenimentului cultural spunea într-

un interviu acordat unei publicaþii italiene cã „aceste evenimente

literare, la fel ca multe altele, au fost create pentru a revigora

Programul manifestãrilor:
Sã nu uitãm: rebotezarea simbolicã ºi aºezarea de plãcuþe inscripþionate pe strãzile din Bolintin Vale ce au purtat

în trecut numele unor bãtãlii sau ale unor eroi cãzuþi pentru înfãptuirea Marii Uniri;
Diplomaþia, serviciile secrete ºi Marea Unire: participã general de brigadã (r) Gheorghe Dragomir ºi diplomaþii

Neagu Udroiu ºi George Apostoiu;
Bolintin – tradiþie ºi creaþie: invitaþie la o porþie de pãsat de porumb preparat dupã o veche reþetã bolintineanã,

servit în vase de lut, cu linguri de lemn, acompaniat de licoarea toamnei ºi de cântecele locului (Smaranda de peste
Sabar, La Bolintinul din Vale este un puþ cu cinci izvoare);

Scriitori la Bolintin (Alexandru Cazacu, Alexandra Firiþã, Floricã Dan, Gabriel Dragnea) prezentare de carte,
urmatã de o discuþie despre starea scriitorului român din emigraþie;

„Cartea oraºului” merge la... ªcoala Gimnazialã Malu Spart ºi Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu”: prezentare
de carte;

Premiera filmului documentar Origini – Bolintin, tãrâmul apelor, realizat de Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie
Istoricã Bolintineanu despre începuturile comunitãþii bolintinene;

General de brigadã (r) Gheorghe Dragomir ºi invitaþii sãi: prezentare de carte;
Familia regalã ºi Rãzboiul de Reîntregire: participã ªtefania Dinu (doctor în istorie, director adjunct al Muzeului

Naþional Cotroceni);
Rãzboiul ºi Marea Unire oglindite în literaturã ºi artã: participã Ion Andreiþã, Nicolae Dan Fruntelatã ºi Florin

Colonaº.
Rãzboiul de Reîntregire ºi Marea Unire reflectate în filmografia românã: participã Ileana Popovici, Cãlin

Stãnculescu ºi Titus Vîjeu;
Bolintinul în vremea Primului Rãzboi Mondial: participã Constantin Bãrbuþã ºi Vasile Grigore.
Soldatul român în Primul Rãzboi Mondial: prezintã dr. în istorie Sergiu Iosipescu
Manifestãrile se vor desfãºura în localitãþile Bolintin Vale, Bolintin Deal, Floreºti, Malu Spart, Palanca ºi Stoeneºti.

Festivalul  TOAMNA CULTURALÃ

BOLINTINEANÃ
Ediþia a V-a, octombrie – noiembrie 2017

Preludiu la Centenarul Marii Uniri

Volumul monografic dedicat Bolintinului a ajuns vineri, 29 septembrie, în satul Palanca din comuna Floresti Stoeneºti. Acest sat,

pânã în urmã cu circa 150 de ani fãcea parte din Bolintinul istoric, reformele administrative impuse în vremea lui Cuza ºi ulterior,

cauzând separarea acestui nucleu. Autorii ºi cartea lor au fost întâmpinaþi cu o deosebitã cãldurã la ºcoala gimnazialã din Palanca de

cãtre prof. Gianina Mehedinþu (membrã a Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu), un dascãl cu vocaþie, al cãrui

exemplu ar trebui urmat ºi multiplicat spre binele educaþiei copiilor noºtri. De asemenea, a fost prezent ºi directorul ºcolii (prof. C-

tin Drãguºinoiu), ca ºi alte cadre didactice. Elevii au putut viziona filmul documentar Bolintineanu, poveste dãltuitã în piatrã, pe

tema cãruia au urmat interesante discuþii. Din cuvântãrile invitaþilor (Constantina Chiva, ªtefan Crudu, Vasile Grigore, Mioara

Mãnescu, Ciprian Necºuþu, Corneliu State), elevii au putut afla aspecte neºtiute despre trecutul istoric al satului lor ºi al localitãþilor

învecinate, despre personalitãþi de demult ºi realizãrile lor. În concluzie, o acþiune reuºitã, în mijlocul unui colectiv ospitalier, receptiv

ºi deschis spre cunoaºtere.

Cartea oraºului în vizitã la... Palanca

viaþa culturalã, chiar ºi pe plan internaþional. Chiar de la prima

ediþie, acest festival a avut parte de o participare naþionalã

remarcabilã. Aceasta a condus, an dupã an, la o prezenþã tot mai

mare de scriitori ºi poeþi de toate vârstele ºi de diverse naþionalitãþi”.

ªi, într-adevãr, la aceastã ediþie au participat cu texte poetice

scriitori din Spania, Brazilia, Bolivia, Canada, Argentina, Belgia,

Portugalia, Croaþia, Germania sau Statele Unite ale Americii.

Concursul, a cãrui galã de premiere va avea loc în data de 23

septembrie, la „Real Casino Vanvitelliano del Fusaro”, din

localitatea Bacoli a regiunii Napoli din Italia, demonstreazã încã

o datã, prin numãrul foarte mare de autori din toatã lumea,

importanþa ºi efectul pe care îl produce poezia, capacitatea ei de

a uni oamenii, glasurile lor, într-un cor universal.
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EVENIMENTEVENIMENTEVENIMENTEVENIMENTEVENIMENT

(urmare din pag. 22)

despre Bolintin, una dintre bucuriile pe care le-

am avut în aceastã varã toridã, sã citesc aceastã

carte ºi sã vãd ce este dincolo de ea. L-aþi auzit

vorbind pe omul care a preluat o misiune – nu

spun cuvinte mari – ºi o duce înainte cu o forþã

ºi cu o încãpãþânare cã stau ºi mã gândesc ºi

mã mir de unde Dumnezeu mai are resurse pe

vremurile astea în care te ajutã aproape nimeni

din partea oficialitãþilor ºi, atunci, oamenii fac

tot ce pot, prin voinþa lor ºi prin încãpãþînarea

asta frumoasã de a demonstra cã pãmântul pe

care trãim are o istorie ºi ea trebuie cinstitã ºi

iubitã. Acolo, la Bolintin s-a creat o miºcare

istoricã, mare parte a oamenilor care participã

la ea fiind aici în salã. Sentimentul acesta se transmite ºi la

copii. Am fost acolo la câteva sãrbãtori culturale ºi am vãzut cã

se cultivã ºi se face educaþie. La una dintre

slujbele religioase întru cinstirea memoriei

lui Bolintineanu, în bisericã, niºte copii în

uniforme ºcolare au stat acolo cuminþi, au

ascultat ce se spune despre poetul

Bolintineanu ºi am vãzut cã ºtiu, înþeleg ºi li

se lumineazã ochii. Cam asta este atmosfera

de acolo. Din aceastã atmosferã s-a nãscut

o carte care este una ºtiinþificã, o carte solidã,

muncitã, o carte scoasã din cotloane, din

biblioteci ºi din podurile caselor anumitor

familii. S-a fãcut o muncã de detectiv, extrem

de bine organizatã pentru ca aceastã carte

sã aparã. De ce m-a bucurat ºi impresionat

cartea aceasta? Oamenii care au realizat-o

sunt cititori de istorie. Ei ºtiu sã citeascã în

istoria unui loc, sã interpreteze urmele – ei

sunt ca niºte vânãtori de urme – ºi sã le dea

sensurile cele adevãrate. Am citit în cartea

aceasta despre Pãdurea Îngropatã de la

Cornetu, despre acel sit de la anul 5507, am

citit despre urmele de aºezãri din perioada

bronzului timpuriu. Aceste aºezãri au

traversat veacurile ºi, iatã cã, la 1433 s-a

înfiinþat Bolintinul din Vale, iar in jurul lui

1700, Bolintinul din Deal, pe un loc pe care

cartea aceasta îl numeºte «tãrâmul apelor».

Iatã cã putem gãsi istorie, dar ºi literaturã, ºi poveste, mitologie

în acelaºi timp. De aceea este frumoasã cartea aceasta! Dacã

ni s-ar da spre lecturã numai istorie seacã, ºtiinþã seacã poate

ne-am mai îneca, ne-am mai încurca ºi am citi-o pe sãrite, dar

este atât de frumos scrisã ºi atât de bine se împletesc toate

aceste lucruri astfel încât cartea aceasta se

îndreaptã cãtre literaturã.”

Unul dintre importanþii istorici literari ai

prezentului, care a declarat convins într-un

interviu cã „cercetarea ºi istoria literarã nu

vor dispãrea niciodatã”, având speranþa cã

„cineva, dintr-o altã generaþie se va dedica,

în exclusivitate, acestei activitãþi” aproape

dispãrute astãzi, despre monografia

bolintineanã, prof. Nicolae Scurtu a

mãrturisit astfel: „Este o mare onoare pentru

mine sã vorbesc despre aceastã carte

întrucât autorii acesteia au epuizat

bibliografia. Ei ºtiu tot. Au citit tot ce se

poate citi despre Bolintinul din Vale, despre

oameni, despre istoria localã, culturalã,

politicã ºi socialã. Trebuie sã spunem cã

dl. Vasile Grigorescu este o personalitate

emblematicã a acestor locuri ºi aceastã

carte a apãrut în urma unor aprofundate

studii de arhivã, de bibliotecã, cercetare de

teren s.a.m.d. A apelat la toate sursele de

informaþie ºtiinþificã ºi, acolo unde ºtiinþa

nu dã rãspuns a cãutat sã se refugieze în

folclor, în mitologie, în imaginarul folcloric.

În acel areal al sudului timpul curge altfel.

Dar, nu de-acuma, dintotdeauna! Oamenii

aceia, întâi de toate gândesc ºi apoi fac.

Aceastã carte, una eveniment, cum s-a ºi spus este o carte care

suscitã interesul specialiºtilor, dar ºi al tuturor acelora care

Un loc fãrã istorie ºi amintiri este un pãmânt bolnav,
al nimãnui. Cartea Bolintinului la Bucureºti

Dinu ºi Andreea Grigore

În imagine: Milica Dan, Pamfil Tudor, Mihai Dinu,
ªtefania Dinu, Al. Cazacu, Gabriela Dumitru, Monica
Dinu, Nicolae Constantin, Erasmina Porojan, Raluca
Tudor, Marian Grigore, Mariana ºi Ninel Popescu...

În imagine: Geta Munteanu, Nicolae Dan Fruntelatã,
Nicolae Scurtu, Florentin Popescu, C-tin Bãrbuþã,
Vasile Grigore, ªt. Crudu

sunt îndrãgostiþi de pãmântul acestei þãri, atât de râvnit

odinioarã, ca ºi astãzi de unii ºi de alþii. Noi, la tribunalul

istoriei trebuie sã mergem cu astfel de paºapoarte. Acestea!

Din 1990 ºi pânã acum, la nivelul þãrii s-au tipãrit peste o mie

de monografii despre sate, comune, oraºe, târguri, ºcoli ºi

biserici. Noi, acum, reînnodãm firul care s-a rupt cândva. ªi

acest lucru se face greu, foarte greu. Arhivele sunt disparate,

unele nu mai sunt, martorii importanþi au dispãrut, arhivele

personale ºi de familie de asemenea au dispãrut... Ori, rolul

foarte important al dlui Vasile Grigorescu ºi al colaboratorilor

dumnealui a fost acela de a depista, de a citi ºi a decripta

sensurile majore ale vieþii istorice din aceastã vatrã de culturã

ºi civilizaþie care este Sudul, în speþã Bolintinul din Vale ºi

comunele aferente. Ca sã iubeºti trebuie sã cunoºti. Oamenii

aceºtia iubesc locul pentru cã îl cunosc, l-au citit, l-au decriptat,

au apelat la toate sursele importante majore ºi, mai ales, i-au

citit pe toþi cei care au trecut pe acolo... Ceea ce dã un plus

valoare acestei cãrþi este

iconografia. Autorii lucrãrii

s-au priceput sã facã o carte

extrem de valoroasã ºi de

profundã sub aspectul

monografic, al decriptãrii

vieþii din acea zonã, care a

dat doi mari academicieni:

Nicolae Cartojan ºi Mihail

Dragomirescu. Sunt convins

cã aceastã carte reprezintã de

astãzi un reper fundamental

în istoriografia româneascã.”

Scriitorul ºi publicistul

Florentin Popescu, un

apropiat al grupãrii literar-

istorice bolintinene, prieten

vechi ºi colaborator constant

al revistei Sud, a remarcat cã

„acest volum este rodul unei

pasiuni de a cerceta istoria,

trecutul, prezentul, cultura

acestei zone de sud ºi al

pasiunii de a face cunoscutã aceastã zonã în toatã þara. Dl.

Scurtu spunea cã autorii cãrþii au epuizat toate resursele

documentare. Este foarte adevãrat. Cu toþii au cãutat scrisori,

fotografii, au rãscolit arhive ºi au turnat totul într-o matrice din

care a ieºit o carte rotundã, perfectã unde, practic, gãseºti tot

ceea ce te intereseazã. Citind-o m-am bucurat cã autorii nu s-au

limitat doar la Bolintin. Au analizat o întreagã zonã, pentru cã

nu poþi sã judeci numai Bolintinul în sine pentru cã ramificaþiile

istorice s-au extins în tot arealul. Este limpede cã nu a fost uºor

un asemenea demers editorial, dar ºi satisfacþia cred cã este pe

mãsura eforturilor. Iconografia este ireproºabilã ºi m-a bucurat

încã o datã cã ei au venit cu istoria la zi, cu date ºi aspecte

concrete pe baza documentelor oficiale existente. Organizarea

materialelor este extraordinarã. Existã în carte o cronologie

care acoperã toate zonele: social, politic, cultural ºi istoric ceea

ce oferã ºi o perspectivã asupra zonei sudului. Nu încape îndoialã

cã asistãm la un moment editorial de excepþie ºi cred cã ºi în

viitor ne vor oferi ºi alte lucrãri de referinþã pentru cã, slavã

Domnului, zona le oferã tot timpul materiale, surse de inspiraþie.”

ªi, într-adevãr, aºa este! Dar, nu doar zonele din jurul

Bolintinului ascund poveºti ºi istorii uitate în vechi cotloane! De

oriunde ai lua-o la pas ºi dacã vei întreba în jur pe aceia puþini, care

încã mai privesc drumul de pe banca din faþa casei, de la Zimnicea

la Darabani ºi de la Sf. Gheorghe la Sânnicolau Mare vei mai

descoperi frânturi de gânduri rãtãcite pe aleile timpului, poveºti

nescrise, obiecte vechi resemnate în colþul lor prãfuit, cucerit de

pãianjeni. Dar eu, încã vreau sã cred cã, asemenea unor oameni

precum Vasile Grigorescu, pr. Nicuºor Beldiman, Constantin

Bãrbuþã, Constanþa Crudu, ªtefan Crudu, Floricã Dan, Milica

Dan, Marian Grigore sau Ciprian Necºuþu mai sunt ºi alþii care

cautã, scormonesc prin poduri ºi desprãfuiesc vechile haine care

au îmbrãcat ani la rând atâtea conºtiinþe, azi aruncate la umbra

neoanelor aprinse ale oraºului în numele unei aventuri de-o noapte.


