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Murim... ca mâine

Florentin POPESCU

Am citit despre...

Scriitori, în viziuni grafice (X)

de Magda Isanos
E-aºa de trist sã cugeþi cã-ntr-o zi,

poate chiar mâine, pomii de pe-alee

acolo unde-i vezi or sã mai stee

voioºi, în vreme ce vom putrezi.

Atâta soare, Doamne, atâta soare

o sã mai fie-n lume dupã noi;

cortegii de-anotimpuri ºi de ploi,

cu pãr din care ºiruie rãcoare...

ªi iarba asta o sã mai rãsarã,

iar luna tot aºa o sã se plece,

miratã, peste apa care trece –

noi singuri n-o sã fim a doua oarã.

ªi-mi pare-aºa ciudat cã se mai poate

gãsi atâta vreme pentru urã,

când viaþa e de-abia o picãturã

între minutu-acesta care bate

ºi celãlalt – ºi-mi pare ne-nþeles

ºi trist cã nu privim la cer mai des,

cã nu culegem flori ºi nu zâmbim,

noi, care-aºa de repede murim.

(continuare în pag. 14)

A consemnat Florentin Popescu

(continuare în pag. 3)
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Luminiþa Cornea
O cãlãtorie de altãdatã
Giurgiu, vãzut de Romulus Cioflec...

Ioana Ruxandra Fruntelatã
Puterea Cãluºului

Vasile Grigorescu
Eliade ºi “Duduia Rica”
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Alexandra Firiþã
Jurnal Covid-19. Zona roºie

Se cuvine sã mai zãbovim încã asupra albumului Silvan portretistul, realizat de cãtre Adrian

Silvan-Ionescu ºi care cuprinde opere ale tatãlui sãu: chipuri memoriale ale unor scriitori,

oameni de teatru, muzicieni, artiºti plastici ºi alþi oameni de culturã, imagini sugestive ºi

antologice, care pot fi adjudecate ºi ca fericite adjuvante ale fotografiilor arhicunoscute ale celor

care i-au inspirat desenatorului creionul ºi pensulele.

Referindu-se la arta ºi viziunea distinsului sãu pãrinte, Adrian Silvan-Ionescu scrie, între

altele: „Cunoscându-le în profunzime opera (e vorba de scriitori, n.n., F.P.) ºi aflându-se adesea

în preajma lor, el reuºea sã facã o sintezã a trãsãturilor filtrându-le prin stilul literar al fiecãruia:

subtilitate, forþã, tristeþe, furie, brutalitate, dezamãgire, mirare, nostalgie, ironie, sarcasm,

stoicism… toate se regãseau în acele câteva linii fugare ce reuºeau sã contureze o mare

personalitate creatoare. Dezvolta de-a dreptul o pasiune personalã pentru multe dintre aceste

modele, pe care le relua pânã la perfecþiune”.

Supranumit de cãtre unii dintre comentatorii lui „Ceahlãul prozei româneºti”, Mihail Sadoveanu

(pe care, în treacãt fie spus unii dintre detractorii lui de azi încearcã sã-l treacã într-un con de

umbrã din motive extraliterare) i-a inspirat pe mulþi dintre fotografii ºi artiºtii plastici ai vremii.

Dl. Adrian Silvan-Ionescu a reþinut ºi a publicat în albumul despre care este vorba doar douã

desene în care apare figura marelui scriitor, dar nu este exclus sã fi existat mult mai multe în

mapele graficianului.

Într-un portret realizat în tehnicã mixtã (tuº ºi acuarelã), autorul „Baltagului” ºi al „Neamul

ªoimãreºtilor” a fost vãzut din faþã. O figurã masivã ºi impunãtoare, în care dominante par a fi

în primul rând ochii, gura ºi bãrbia. Peste cap se revarsã niºte plete leonine, cãrora albul,

albastrul ºi negrul acuarelelor le-a accentuat prezenþa, sugerând parcã descendenþa personajului

dintr-un fundal nevãzut, care de mit ºi poveste.

Seriozitatea, gravitatea, interiorizarea pe care le sugereazã chipul în ansamblul lui impun încã

de la prima vedere. Ochii dau impresia cã personajul ºi-a concentrat privirile drept înainte,

undeva dincolo de cel care îl imortalizeazã pe ºevaletul lui.

Cine ºtie, poate cãtre zbuciumata istorie a românilor, locul din care ºi-a luat atâtea ºi atâtea

subiecte pentru romanele ºi povestirile sale nemuritoare.

Nu mai puþin grav, deºi personajul e vãzut din profil, apare figura scriitorului în cel de al doilea

portret, executat în creion, din linii puþine, însã nu mai puþin sugestive decât în grafica de mai înainte.

Aci prozatorul are buza de jos puþin ieºitã în afarã, iar deasupra gurii un nas neverosimil de

mic ºi de ascuþit sprijinã partea superioarã a capului. Douã sprâncene uriaºe se ivesc dedesubtul

frunþii pe jumãtate acoperitã de fuiorul bogat al pãrului.
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Avangarda de la „A la Z”

Florin COLONAª
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Trãim o perioadã de panicã generatã de un

virus denumit COVID-19, pornit pe toate

meridianele, izvorât din China si care are la

origini când un ºarpe infectat de un liliac,

consumat de un localnic, când o mâncare

tradiþionalã de pangolin (animal din aceeaºi

familie cu furnicarul ºi leneºul), dar, culmea,

în acelaºi oraº în care se gãseºte un mare

centru de cercetãri bacteriologice, aflat sub

oblãduirea armatei chineze.

Panica ºi gravitatea situaþiei este greu de

stãpânit. Se iau tot felul de mãsuri pentru a

împiedica o pandemie, care de fapt s-a

instalat cu rapiditate.

Pe de alta parte, seismologii ne tot anunþã

cutremure devastatoare. La noi, ciclul de 30-

35 de ani s-a depãºit, aºa cã tot mai des se

atrage atenþia în legãturã cu un nou tremur al

scoarþei terestre.

Schimbãrile meteo semnificative pe tãrâm

global sunt din ce în ce mai comentate,

inundaþiile, topirea gheþurilor polare, uraganele,

temperaturile excesive, eroziunea solului ºi

apariþia unor fenomene încã neexplicate ale atmosferei, întregesc ºi ele tabloul sfârºitului lumii...

Toate aceste aspecte întunecate pentru omenire se contopesc într-o crizã economica mondialã,

ceea ce duce la prãbuºirea economiilor de pe toate meridianele, ridicarea inflaþiei la cote nemaiîntâlnite,

scãderea puterii de cumpãrare a cetãþeanului, imposibilitatea plãtirii datoriilor, falimentul marilor

ºi micilor investitori, totul ducând la scufundarea societãþi umane, afectând întregul mapamond,

conducând la o inevitabilã prãbuºire în abis.

Rândurile de mai sus transmit un sumbru tablou expresionist, al zilelor în care trãim. Desigur,

existã ºi pârghii, inclusiv cea arhimedicã, care cerea un punct de sprijin pentru a muta luna.

Oricât de dramatice ar fi momentele prin care trecem, indiferent ce cataclisme vom fi obligaþi sã traversãm,

un lucru este clar: dacã o singurã publicaþie va rezista acestor vicisitudini, ea s-ar numi „75 HP”!

Revista aceasta cu un numãr unic, de numai 16 pagini ºi un format 31,5x23,7 cm, editatã la 10

octombrie 1924 într-un tiraj care se apreciazã a fi fost de 500 de exemplare normale, la care se

adaugã încã cincizeci de lux, tiraj totuºi greu de crezut, deoarece astãzi numãrul de exemplare care

pot fi inventariate pe glob nu trece de ordinul a câtorva zeci, aceasta în condiþiile în care publicaþia,

am putea spune, avea un format ºi o construcþie robustã, care îi permitea sã nu fie deterioratã cu

uºurinþã.

Dupã intrarea sa furtunoasã pe scena publicaþiilor de acest gen, la scurt timp Kurt Schwiters, cel

care va edita la Hannovra revista „Merz”, le trimitea redactorilor salutãrile sale ºi, aidoma unei

bezele, un frumos „dada” însoþit de promisiunea unei viitoare colaborãri. Un semn al recunoaºterii

valorii artistice ºi a conþinutului plin de substanþã din paginile revistei editate pe malul Dâmboviþei.

De unde însã aceastã denumire tehnicistã: „75 HP”? Nu este deloc de mirare faptul cã denumirea

a putut crea confuzie în munca unor bibliotecari specializaþi, care vãzând titlul l-au integrat în

rândul volumelor cu profil de fizicã.

Avangardiºtilor le-au plãcut dintotdeauna titlurile numerice. Pasiunea unora dintre ei pentru

numerologie conduce la explicaþii ale aplicãrilor numerice. Vezi în acest sens celebrele publicaþii

„391" ºi apoi „291" – creaþii ale lui Picabia. Alt exemplu „84", condus de Marcel Bisique (1947-

1951), cu o copertã de Artaud; „+ – 2000", singurul numãr, revistã de artã, teatru, literaturi

futuriste (Bari) a lui Amendola ºi Caracciolo; Bontempelli ºi Mala, editeazã în 1926-27 cinci

numere din publicaþia „900".

Nu este mai puþin adevãrat cã ºi ºtiinþele fizico-chimice (cândva se studiau împreunã) au dat

naºtere la un titlu – „Mecano” – ilustrând o noþiune din lucrul mecanic, fundamentalã în dinamicã,

dar ºi formula acidului sulfuric, scrisã în varianta mai veche sau în cea mai modernã, a generat

titluri: H
2
SO

4
 la publicaþia georgianã ºi la noi, pe malurile bãtrânului Danubiu, în Turnu Mãgurele,

câþiva tineri au încropit bune numere (vreo 13) din necunoscuta, încã, SO
4
H

2
.

(continuare în pag. 2)
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Odiseea interioarã

Una dintre cele mai utilizate metode de formare

intelectualã de-a lungul timpului a fost cãlãtoria. Ajunge

sã amintim aici popularul Grand Tour, prin care aristocraþia

englezã propunea tinerilor învãþãcei din secolele XVIII ºi

XIX un voiaj care începea la Londra, traversa importante

oraºe ale Europei de Vest: Paris, Bruxelles, Milano, Roma

ºi se încheia cu Napoli, dar unii continuau pânã în Sicilia

sau Grecia.

Cãlãtoria pe uscat, apã ºi ulterior aer, a fost una dintre

metodele prin care civilizaþia occidentalã ºi-a ranforsat

valorile simbolice ºi materiale ºi ºi-a exportat modelul

impunându-l drept standard.

Astãzi, odatã cu „democratizarea” cãlãtoriilor, dar ºi a

elementelor mai puþin dorite ale circulaþiei bunurilor ºi persoanelor, cum este acum cazul

marii pandemii (eveniment desigur temporar, însã nãucitor), remarcãm un tip de încercare mai

aparte. O cãlãtorie de tip nou. Hotãrâtoare nu atât pentru noi, cât pentru cei ce vor veni dupã

noi ºi vor dori sã rãmânã pe acest teritoriu, preluând controlul asupra lui. Evident, nu militar,

nu administrativ, nu legislativ, ci civic. Nu la nivel organizaþional, ci în spirit. Un tip de civism

care sã responsabilizeze ºi sã dea drept de interogaþie asupra tuturor organismelor oficiale. Sã

nu mai avem instituþii doar spre folosul celor care activeazã în ele ºi atât. O analizã civicã se

impune, apoi ea trebuie transportatã în zona juridicã. Spiritul civic nu þine atât de studii,

profesie, galoane, cât de componenta moralã, de dorinþa onestã de a îmbunãtãþi, cât ºi cum se

poate. Spiritul civic nu poate fi substituit de media (scrisã, net, televiziune) aservitã intereselor

proprietarilor. El poate fi construit doar de noi, fiecare acolo unde se aflã.

Doi scriitori ºi gazetari cu o mare influenþã în lumea literarã autohtonã de la mijlocul

secolului trecut au reuºit sã impunã o anumitã prestanþã literaturii în condiþii deloc favorabile

unui astfel de demers. Dincolo de ceea ce a scris fiecare (relativ puþin, însã de calitate), ei au

fost spirutus rector la revistele literare centrale ºi chiar dincolo de acestea, unde au descoperit,

promovat ºi cultivat autori deveniþi azi borne ale culturii. Dar marele lor merit, chiar dacã greu

plãtit, fie cu nepublicarea, fie cu concesii, a fost propunerea de ieºire din iarmarocul steril ºi

trivial al epocii ce a urmat imediat dupã a doua conflagraþie mondialã.

Geo Dumitrescu (1920-2004) a fost liderul uneia dintre miºcãrile neomoderniste, directorul

efemerei, dar importantei reviste „Albatros”, unde programul era ieºirea din poezia lascivã ºi

melancolicã ºi din paradigma „artei pentru artã”, propunând în schimb o liricã deconstructivistã,

gravã, cu accente sociale. Modul în care Geo Dumitrescu a impus spiritul critic în literatura

timpului, dar ºi în mediile culturale va rãmâne un exemplu. Personalitatea ºi þinuta sa sunt în

totalã sincronie cu maniera de a scrie, deopotrivã inteligentã ºi profund umanã: „Întindem

mâinile dupã fata cu ochii de strugure/ Trebuia sã vinã. Freamãtul perdelei/ îmi dãduse de

veste, ºi întindeam mâinile/ Ceasul din turn bãtuse al treilea sfert –trebuia sã vinã, altminteri

de ce s-ar fi agitat perdeaua, de ce s-ar fi agitat mâinile mele...// ªi numai eu continuam s-o

aºtept, ªi numai eu continuam s-o iubesc/ inefabil ºi magic, pe când/ ceasul din turn bãtea din

nou, liniºtit/ al treilea sfert, cu puþin înainte de al patrulea/ ªi fata cu ochii de strugure nu

mai venea/ n-a mai venit ºi poate nu va mai veni...” (Al treilea sfert)

ªtefan Bãnulescu (1926-1998), dupã practicarea unui jurnalism tributar, devine repede cel

mai important prozator al generaþie sale datoritã realismului magic al scriiturii obiectiv-reflexive

ºi de o originalitate enigmaticã. Subiectul aproape unic al literaturii sale îl constinuie câmpia

de sud pe care o trasformã într-o terra meravigliosa. Preocupat sã construiascã o mitologie

artisticã a Bãrãganului, prozatorul adaugã nuvelelor sale un volum de poeme (Cântece de

câmpie) de extracþie folcloricã, unde universul arhaic ºi tradiþional vine sã întregeascã o operã

restrânsã, dar cu adevãrat europeanã: A tãiat noaptea în zimþi/ Creasta e mai sus de sfinþi/ Pe

cer, pieptul ºi pîntecul/ Prin urmele frînte ale zimþilor/ I-a þîºnit cîntecul/ De la pintenii de

rouã/ La ciocul de lunã nouã./ Cîntatul suna a gheaþã/ Spartã de dimineaþã între stele/ Peste

cîmpul de negurã caldã// Cînd sã-l aflu mai bine cum cîntã/ Cum îºi împlîntã zimþii culorile/

În noapte ºi în gheþuº/ Am vãzut doar soarele/ Topindu-i în urcuº aripile, ciocul/ Pintenii ºi

ghearele. (Cocoºul)

Acum, când din cauza crizei sanitare se prefigureazã schimbãri de o naturã încã greu de

imaginat, ieºirea din etica egocentricã ºi depãsirea ornamentelor sterile a formelor fãrã fond

este imperativã. Pentru cã miza este la nivelul cel mai înalt la care a fost vreodatã. Iar comunitatea

îºi poate oferi soluþii ºi prin (re)întoarcerea din Odiseea fiecãruia la spiritul civic pe care l-au

exemplificat cândva, direct ºi indirect, cei doi scriitori. Mãcar pentru generaþiile care vin.

Pentru a nu lãsa spaþiul din jurul nostru sã rãmânã un cadru butaforic cu accente mizerabile în

care doar consumi ºi te consumã.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Gabriel Dragnea
L-am întâlnit în 2019, într-un interviu pentru

televiziune, alãturi de Nichita Stãnescu, amândoi

poziþionaþi voit, ca-ntr-o metaforã despre timp, între

douã ceasuri atârnate pe un perete alb ca o filã de carte, încã nelocuitã de cuvinte. În acel

moment personajul cãutat era îngerul blond, pe celãlalt sacrificându-l involuntar pe

altarul amânãrii. De atunci, am mai revãzut de câteva ori materialul, cândva difuzat pe

canalul public TVR3 ºi, la un moment dat, nu ºtiu de ce, am simþit nevoia de a-l

descoperi, de a-l cerceta pe cel care îl zugrãvea pe Nichita atât de frumos în materialul

de televiziune din 1970. Aºa l-am descoperit pe poetul Ion Drãgãnoiu ºi poezia sa ca o

reconstituire în versuri a celor mai frumoase gânduri, trãiri ºi experienþe ale poetului:

„ªi totuºi camera albã trebuie descrisã./ Amãnunþit./ Disecatã de bisturiul ascuþit al

privirii, opritã de-atâtea ori pe/ contra-greutate de porþelan a lãmpii nemþeºti atârnând

din/ tavan./ ªtii unde eºti?/ Dar de unde sã-ncepi?/ Aminteºte-þi mesele albe de faianþã

din sala de disecþie./ ªi trupurile de un galben cenuºiu, ca de banana, întinse pe mese,/

ªi dexteritatea ºefului de lucrãri, fãcând o incizie longitudinalã./ Adu-þi aminte ºi fã la

fel./ Dar cu sfialã./ Aºa cum se face/ o trepanaþie cranianã./ ªi nu uita: ceea ce faci nu

e o disecþie./ Ci o vivisecþie./ Poate sã doarã, poate sã moarã./ Umblã cu grijã printre

straturile vii, palpitânde./ E-n ele/ ºi viaþã ºi moarte./ E chiar/ Fiinþa ta./ Carnea ta de

secunde”. (Camera albã). L-am cãutat printre cãrþi prãfuite din anticariate, printre

pagini de reviste literare devenite istorie, printre filele virtuale ale internetului cu trimiteri

la cãrþi care i-au aparþinut cândva, dãruite cu autograf ºi l-am gãsit aºteptând un timp al

recunoaºterii, al regãsirii. L-am citit ºi i-am simþit frãmântarea prin care îºi cãuta un loc

în care poezia lui sã rãmânã mãcar ca semn al trecerii sale prin lume, printre poeþi. O

„vânãtoare” continuã a unei liniºti, adesea rãtãcitã în tranºeele poeziei reprezentatã cu

succes la vremea aceea, anii 70-80, de Nichita Stãnescu, Ileana Mãlãncioiu, Gheorghe

Tomozei, Ana Blandiana sau Marin Sorescu. Uneori influenþat de versurile prietenului

Nichita, el a continuat sã scrie, construindu-ºi un itinerariu personal dictat de propriul

glas liric: „Mãnuºa groasã de piele învelind pumnul uºor ridicat./ ªoimul bine dresat

înfipt în mãnuºa groasã de piele./ Capul ascuns în sacul de pânzã umbroasã al

ºoimului./ Iepurele fugind./ De ce se varsã râurile în mare?/ Mãnuºa groasã de

piele:/ Pentru cã marea…/ De ce se varsã râurile în mare?/ ªoimul bine dresat:/

Pentru cã marea…/ De ce se varsã râurile în mare?/ Iepurele fugind:/ Pentru cã în

marea ei umilinþã, marea// ºtie sã stea mai jos decât mãnuºa groasa de piele, ºoimul/

bine dresat, capul ascuns. Pentru cã marea stã ºi aºteaptã.// Apoi, înþeleapta miºcare

a mâinii, dezvelind capul ºoimului” (Scene de vânatoare I).

Chiar dacã Mircea Iorgulescu a remarcat cu o oarecare obiectivitate faptul cã în

volumul Starea provizorie cã „indiferent de atitudinea stilisticã adoptatã, Ion Drãgãnoiu

este un sentimental obosit cu emoþii destrãmate ºi muzicale, fugar melancolice”, cu

toate acestea versurile lui Ion Drãgãnoiu au un suspin propriu, rezervat, descris artistic

în imagini echilibrate, menite, parcã a liniºti gândul, dar ºi a-l tulbura deopotrivã:

„Zidesc un zid zidarii sub geamul meu./ O casã/ a plecat de sub pãmânt ºi se înalþã./

în clepsidra oaselor mãduva nu vrea sã curgã,/ mãduva încã nu curge în vase lungi de

faianþã./ doar sângele se aude picurând, în sus, în jos,/ printre secunde. îl simt cã

simte cum trece prin el/ o secundã:/ Da, în clepsidra osului vibrând, n-a început

nisipul/ sã foºneascã./ Nu, în clepsidra osului vibrând, n-a început nisipul/ sã foºneascã./

Am bãtãturi în palme ºi în gând/ vãzând cum zidurile nu se-opresc sã creascã/ ºi cum

pãdurea ce-o vedeam la geam/ e retezatã-n douã de securea zidului./ Nu ºtiam de ce

zidarii stau pe dinãuntru când ridic-o casã./ Nisipul asemeni sunt zidarii./ Ei se

închid/ în osul ce vibreazã, în roºul casei ce-o viseazã./ Sub geamul meu se-nalþã-ncet

o casã,/ o clepsidrã frumoasã, o magazie de zid./ Doar vârfurile brazilor se vãd

lucind de la fereastra mea,/ unde hârleþul de argint l-am pus sã se zbiceascã” (Starea

provizorie).

Indiferent de ceea ce se va scrie ºi analiza pe marginea poeziei lui Ion Drãgãnoiu,

pentru mine, întâlnirea cu poezia lui a fost un nou prilej pentru o altfel de respiraþie

poeticã. Chiar dacã ne-a pãrãsit pentru totdeauna în urmã cu 17 ani, i-am cãutat urmele

pe ªos. Mihai Bravu, nr. 290. La prima scarã a blocului 4 nu a mai rãmas decât o placã

memorialã care ne aminteºte cã, odatã, a trãit ºi creat discret, dar neliniºtit un poet

printre oameni.

Ion Drãgãnoiu

sau poezia ca

reconstituire

AAAAATITUDINITITUDINITITUDINITITUDINITITUDINI

(urmare din pag. 1)

Am citit despre...

Scriitori, în viziuni grafice (X)
ªi aci, ca ºi în primul portret, gravitatea, impetuozitatea,

interiorizarea, pe care privitorul o ghiceºte numaidecât dincolo

de liniile simple ale desenului, impun ºi produc un sentiment de

respect, dacã nu cumva ºi de plecãciune, fiindcã imaginaþia te

poartã imediat cãtre opera lui, mare cât o bibliotecã, zbuciumatã

ori calmã, aidoma istoriei naþionale pe care scriitorul, ca nimeni

altul, a transfigurat-o în paginile literare. Pagini care, în cele din

urmã, transgreseazã timpul ºi se proiecteazã direct în eternitate.

Poetul, dramaturgul ºi romancierul Marin Sorescu, scriitor în

mare vogã în perioada în care Silvan Ionescu era nelipsit din

arena culturalã, selectând figuri expresive pentru galeria de

portrete de mai târziu, a reprezentat – în ce-l priveºte pe graficianul

despre care scriem aci – un chip care se preta la ºarje foarte

expresive.

Iar acest geniu al creionului, al acuarelei ºi al altor modalitãþi

artistice n-a întârziat sã-ºi „valorifice” inspiraþia. Astfel, un portret

executat în tehnicã mixtã (creion ºi acuarelã) poetul ciclului „La

Lilieci” ºi al piesei „A treia þeapã”, e vãzut din profil, cu o figurã

dominatã de o mustaþã mare, neagrã („pe oalã”, cum se zice în

popor), deasupra cãreia coboarã un nas lung, la rãdãcinile cãruia

ochii par douã mãrgele pe care se sprijinã o linie neagrã –

sprâncenele, împinse în jos de câmpia largã a frunþii.

Plete bogate strãjuiesc calota ºi pãrþile laterale ale capului, ca

ºi cum chipul în întregul lui ar fi „îngropat” în valuri de pãr.

Totuºi, deºi la prima vedere ai fi tentat sã crezi cã e vorba de

vreun cãlugãr, nu poþi sã nu recunoºti – chiar ºi aºa, mult stilizat

– acea notã specificã ce-l face inconfundabil pe cel care ne-a dat

o operã literarã încãrcatã de semnificaþii ºi de o originalitate

inconfundabilã.

Desenul e datat 10 ianuarie 1975. Opt ai mai târziu, Silvan îl

vedea pe Marin Sorescu „Fãrã titlu ºi fãrã adresã” într-un dublet:

doi indivizi slãbãnogi, ca doi þâri, pãºesc unul în urma altuia ºi

duc pe umeri o cobiliþã de capãtul cãreia atârnã o pereche de

opinci.

Primul personaj poartã mustãþi mari, care se rãsfrâng într-o

parte ºi-n alta a feþei, iar pe cap are ceva ce aduce a fes ori a

cãciulã. Cel de al doilea (uºor recognoscibil, scriitorul) are un

nas ce aduce cu un ardei ºi mustãþi minuscule. Pe creºtetul capului,

acoperit de pãr rãvãºit abia mai stã sã nu cadã o pãlãrie. Mâna

dreaptã, dusã prin spate, o þine strâns pe cea stângã.

Amândouã personajele privesc înainte ºi lasã sã se creadã cã

au o þintã precisã. De remarcat cã tonurile de roºu, verzui ºi

albastru potenþeazã ºi dau vigoare remarcabilã întregului desen.

Sã fi fost aci o aluzie la vreun fapt sau la vreun gest al poetului

cãrora Silvan va fi voit sã le dea o replicã în stilul ºi cu mijloacele

artei lui? Nu ºtim ºi nici nu vom afla vreodatã...
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Nicolae Dan
Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Invazia

lãcustelor
Am gãsit în biblioteca mea o

carte veche, o carte de poveºti
mai triste ºi aº vrea sã încerc,
pentru cititorii rubricii mele, sã
rezum una dintre ele.

A fost odatã ca niciodatã, cã
dacã n-ar fi, tot s-ar povesti, o
þarã numitã Blatuania. Þara se
numea aºa din cauzã cã pe
cuprinsul ei se fãceau blaturi în
neºtire. Blaturile, adicã

miºmaºurile, adicã mânãriile, adicã tot felul de compromisuri, de
înþelegeri dubioase, i-au însemnat întreaga istorie. Blatuania,
þara lui merge ºi-aºa, las-cã-mai-vedem, mai vorbim, mai mituim,
închide ºi matale un ochi, uitã-te în altã parte pânã-mi fac ºi eu
treaba, o mânã spalã pe alta ºi amândouã rãmân murdare.
Þara pe care ºi marile imperii din toate vremurile au luat-o ca
atare, au pus-o la mezat în dese rânduri, au vândut regiuni întregi
din ea, cu oameni cu tot, cu bogãþii cu tot, cu ape cu tot, fie pe o
grãmãjoarã de ducaþi de aur, fie pe niºte sute de metri de postav
(vezi povestea vânzãrii Olteniei cãtre austriecii fãrã milã ºi
prihanã), pe niºte odoare scumpe (vezi ºi povestea Bucovinei,
Þara fagilor, târguitã între ruºi, turci ºi austrieci). Vezi ºi Ardealul
de nord (neguþat de ribbentropi-molotovi vegheaþi de netrebnicul
Ciano al lui Mussolini), vândut bãieþilor care veniserã din Asii
doar cu un chil de carne crudã sub ºaua calului, împãmânteniþi în
Pusta Panoniei ºi tânjitori nebuni dupã un podiº cu aur ºi cu ape,
cu grâu ºi cu vinuri, cu urme de cetãþi romane mai vechi decât
toatã durata lor pe lume. ªi o bucatã din Dobrogea s-a dat, judeþele
Sudului meu românesc, de parcã Hoarda de Aur ar fi transmis o
moºtenire volgarilor ºi mai ales, s-a dat Þara Basarabã, aceea
dintre Prut ºi Nistru, unde a luminat steaua lui ªtefan cel Mare ºi
Sfânt.

Acestea au fost compromisurile mari, rãnile sângerânde ºi azi
ale unei istorii parcã blestemate.

Dar au fost ºi vânzãrile mãrunte, de domni pãmânteni, de
bogãþii fãrã seamãn, afacerea Strousberg, datoriile la nemþi,
datoriile la ruºi, s-au fãcut averi fabuloase în Blatuania jefuitã,
golani din toate azimuturile ºi-au adus aici poftele, amantele, au
ridicat castele, au jucat averi la cazinourile de pe Coasta de Azur,
pe urmã ºi-au pus pe trup rubaºca revoluþionarã, au devenit
burghezie roºie, necioplitã, dar având pofte de seniori din cãrþile
vechi, s-au ascuns în principii de egalitate, de moralã proletarã,
ºi-au schimbat nevestele obosite cu amante proaspete, actriþe de
duzinã, dansatoare în arena gloriei.

Tropãind veselã, deceniu dupã deceniu, Blatuania a înflorit în
era neocapitalistã care a fost instauratã de o revoluþie fãcutã mai
ales de luptãtori din forþele speciale, omoniºti (OMON-ul era o
firmã de prestigiu în vechea Uniune Sovieticã) ºi de bãieþi formaþi
în taberele AVO (asta e o firmã ungureascã la care nu s-au produs
vinuri de Tokay, ci alte mãrfuri), iar sprijinul occidental a venit ca
ºi în alte rânduri (cã doar lecþia celui de-al doilea mãcel mondial
era aproape), neîntârziat.

Noi, cetãþenii de rând ai Blatuaniei, am ieºit la revoluþie dornici
de „raþia de libertate” – aºa au botezat-o meºterii manipulãrii, aºa
a ºi fost, o raþie de libertate, un pic de libertate trecutã pe la nas,

apoi a continuat, sistematic, enigmatic ºi dogmatic, procesul de
devalizare a Blatuaniei. Tot prin metodele vechi, asezonate puþin
la noile realitãþi. Ni s-a fãcut o transfuzie masivã de hormoni
democratici, ni s-a dat voie în pieþe, sã scandãm ºi sã înjurãm
liber, ni s-a dat voie sã votãm într-o veselie, dar la numãrat au
nimerit ei, cei care numãrã de sute de ani. A înflorit comerþul
exterior, dar tot pe principiul sovietic („ei ne iau grâul, noi le dãm
petrolul”), au venit dragile companii transnaþionale cu vitrinele
lor luminoase, cu diversitatea de oferte de mâncare falsificatã, de
bãuturã falsificatã, de haine de unicã folosinþã, cu tot felul de
aparate care funcþioneazã o zi ºi pe urmã ies din garanþie, cu
bãnci lacome care au devenit obeze în climatul nostru danubiano-
pontic, cu tot felul de ideologi ºcoliþi la academiile serviciilor
secrete din vest ºi din est, au venit ca lãcustele, cã altã metaforã
mai potrivitã nu gãsesc.

Citesc pe net – cã ziarele convenþionale au cam dispãrut – cã în
Africa de Nord au nãvãlit iar lãcustele. Ca barbarii, ca mongolii,
ca, Doamne, iartã-mã, sovieticii, vest-europenii, americanii!

Vor ajunge ºi la noi lãcustele, aºa cum bat vânturile acum, aºa
cum se petrece rãzboiul climatic de azi, vor ajunge sigur. Aici
vine surpriza cea mare, norocul cel mare al geografiei ºi istoriei
poporului meu. La noi nu vor mai gãsi aproape nimic. Pentru cã
au lucrat ºi lucreazã lãcustele noastre naþionale, având în fruntea
lor, ca stegari ºi purtãtori de mesaj, niºte vajnici bãrbaþi. Ei au
reuºit ca, într-un timp foarte scurt, sã roadã ce mai rãmãsese de la
lãcustele pesediste, sã facã împrumuturi enorme pentru dobânzi
istovitoare, sã arunce banii în conturile unor obligaþii politice, de
exemplu, sã plãteascã în avans niºte arme care nu ne vor folosi
niciodatã, sã-ºi mulþumeascã toþi clienþii prin sume fabuloase –
fãrã licitaþie, cã e pandemie.

Doamne, Doamne, lãcustele naþionale au curãþat cam toatã
ºansa noastrã de a ne întoarce la oarece normalitate.

Sunt sigur cã v-a obosit urmãrirea acestui excurs printr-o istorie
a þãrii care, în povestea amintitã, se cheamã Blatuania. Eu sunt
corect, vreau sã vã amintesc o carte a unui scriitor croat, uriaº
scriitor, Krleza: se numeºte Banchet în Blituania.

De acolo m-am inspirat. Am schimbat o vocalã ºi am ajuns la
nefericirea þãrii mele, Blatuania, invadatã de lãcuste. Cine ne
apãrã, cine mã apãrã? Dumnezeu ºtie, dar, uneori, cred cã ºi El

ºi-a luat mâna de pe noi...

Zãpezile de altãdatã

într-un oraº de

grãniceri
Într-o primãvarã care, iatã, îºi intrã, încet-încet, în drepturile

ei, cu explozie în muguri, cu flori nebune, cu arome de cãpºuni ºi
cireºe proaspete care ne pândesc parcã din pieþele oraºului amuþit
de frica pandemiei, în castanul bãtrân de lângã balconul
apartamentului meu de la etajul al doilea unde sunt „arestat la
domiciliu” (sau „izolat de pe lista zero” sau încã unul dintre
inutilii de peste ºaptezeci de ani care deranjeazã ritmurile
contemporane), deci, în castanul bãtrân s-au aprins lampioanele
albe ale florilor care-mi lumineazã amintirile.

Sigur, urmeazã o digresiune nostalgicã (fir’aþi voi sã fiþi de
nostalgici, încã n-aþi dispãrut?!?): ieri m-a sunat un prieten bun
din Mica Valahie, poetul ºi gazetarul Dan Lupescu ºi m-a întrebat
dacã nu vreau sã scriu câteva rânduri de salut pentru aniversarea
cenaclului literar „Clepsidre” de la Bechet, Dolj, unul dintre

cenaclurile de mare tradiþie din aceastã dungã de þarã, la împlinirea
unei jumãtãþi de veac de existenþã.

Astãzi, cenaclul se numeºte „Comuna literarã Bechet” (la fel
ca la românii din Banatul sârbesc: „Comuna literarã Vârºeþ”), un
titlu care sunã frumos, mai ales în vremea noastrã, când comunele
nu mai sunt literare, ci politice, economice, adicã orice altceva
numai dedicate culturii, nu. ªi scriu nostalgic despre anii când
lucram la revista tinerilor scriitori, „Luceafãrul”, care apãrea
sâmbãta dimineaþa, era „steaua de vineri” (vorba lui Grigore
Vieru) ce lumina dimineþile de sâmbãtã ale scriitorilor debutanþi,
cei care au uitat sau le e ruºine cã au publicat pe acele vremuri. E
pãcatul lor, iar cei care n-au uitat pot sã se bucure de încã o
amintire!

În drumurile noastre prin þarã, am ajuns de multe ori ºi la
Bechet, fiind oaspeþi ai celor de la „Clepsidre”, cum se numea
cenaclul atunci. Ne-a primit profesorul de românã Gheorghe
Boaghe. Mi-l amintesc ºi azi pe profesorul Boaghe, tânãr, subþirel,
brunet, tipul olteanului sclipitor de inteligent ºi „fãrã stare”, cum
se zice. Cum mi-l amintesc ºi pe fabulosul inginer agronom
Mitre Arambaºa, haiducul jian care se trãgea probabil dintr-un
ienicer turc (tot fost copil de români) fugit de la sultan ºi
întemeindu-ºi neamul la Bechet, oraºul cu nume de pichet de
grãniceri (în turcã se zicea beket), lângã o veche aºezare romanã,
Recica Dabului, apoi sat de moºneni legat de numele
Brâncoveanului. Despre aceastã aºezare a scris cu atâta patimã
Mitre Arambaºa, scriitorul, arheologul, iubitorul de pãmânt care
are azi, când a plecat departe de apa Jiului ºi a Dunãrii, un muzeu
ce-i poartã numele. Ne citea din povestirile sale inginerul Mitre,
l-am ºi publicat în „Luceafãrul”, îmi era drag de el, cã semãna
bine cu un alt prieten al meu, legendarul þãran-ºef al Olteniei, nea
Gheorghe Dindere.

Erau mulþi iubitori de literaturã în acel târg de graniþã sudicã,
am spus versuri împreunã, în ºcoli, în cãmine culturale, la
Dãbuleni, la Sadova, la Bechet, am bãut pahare de roºioarã fãcutã
de marele profesor Baniþã, pe care bunul meu prieten, poetul
Grigore Hagiu, voia sã-l convingã cã roºioara e vinul dacic
(Dumnezeu sã-i odihneascã pe amândoi, pe marele profesor ºi
pe marele poet!).

La Bechet, într-un climat cultural de cea mai bunã condiþie, am
fost cu Grigore Hagiu, cu Aurel Dragoº Munteanu, cu Mircea
Croitoru, cu dragii prieteni craioveni Ilarie Hinoveanu, Ovidiu
Ghidirmic, Dan Lupescu, Nicolae Petre Vrânceanu. Da, prietenii
mei, atâþia câþi mi-au mai rãmas, se putea iubi literatura, se putea
face literaturã ºi în cele mai depãrtate locuri din aceastã þarã.
Chiar pe vremurile acelea zugrãvite doar în negru ºi în urã de noii
exegeþi, chiar în condiþii de dictaturã, de foamete, de „vid cultural”,
cum zic niºte bãieþi crescuþi cu lapte cominternist ºi reciclaþi în
Vestul democrat pânã-n prãsele. Dacã nu mã credeþi, întrebaþi-i
pe martorii care mai trãiesc. Pe cei câþiva care ºi azi, la Bechet,
vor sãrbãtori o jumãtate de veac de la întemeierea unui cenaclu
care a dat scriitori adevãraþi, cãrþi, idei literare, prietenii fãrã graniþe.

Întotdeauna m-am considerat un sudist. Sunt nãscut în Mica
Valahie, aproape de respiraþia Dunãrii, cuminecat în cetatea veche
a Severinului ºi confirmat la Craiova, cãlãtor cu inima la Calafat,
la Bãileºti, la Bechet. Sigur, sunt, cum vã spuneam, ºi un nostalgic
fãrã leac, sigur, pe retina mea danseazã atâtea chipuri de oameni
care au fost, care mai sunt încã, de acolo, din Sudul fierbinte
unde toamna mirosea a vin roºu de Dãbuleni ºi iarna se simþeau
venind zãpezile Levantului înfãºurate în crivãþ ºi în abur de
Bãrãgan. Zãpezile de altãdatã.

Îi mulþumesc prietenului meu, Dan Lupescu, pentru cã mi-a
amintit de aniversarea celor de la Bechet ºi mi-a deºteptat asemenea
amintiri.

Prietenii mei de la Bechet, chiar dacã timpul a trecut peste noi
ca un tanc imperial, chiar dacã sentimentele ni s-au învãlmãºit ºi
ni s-au despãrþit, vã rog sã mã mai primiþi o datã, simbolic, la
masa voastrã din pridvorul Dunãrii, ca sã ne bucurãm împreunã
de zãpezile de altãdatã.

Azi, când aniversaþi o jumãtate de veac de la naºterea unui
cenaclu al visului, mã puteþi bãnui de orice, dar în niciun caz de
pãcatul uitãrii.

BOLINTIN -  Istorie în imaginiBOLINTIN -  Istorie în imaginiBOLINTIN -  Istorie în imaginiBOLINTIN -  Istorie în imaginiBOLINTIN -  Istorie în imagini
Colecþia ACTIB

1934, Podul de pe Argeº la Bolintin-Malu Spart 1934, Podul de pe Argeº la Ogrezeni-Tântava
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Romaniþa-Maria ªtenþel
 „Hora Domniþelor”

Farmecul copilãriei o face pe brava noastrã colegã de condei
ca ºi atunci când are ca personaje oameni maturi sã-i deturneze,
subtil ºi elegant, tot spre vârsta ºotronului. Aºa se întâmpla cu
penultima ei carte – „De mic am fost mare – Cãlãtorii pe uliþa
copilãriei”, Editura RawexComs, 2018 – în care oameni în puterea
vârstei, cu poziþii profesionale ºi sociale onorabile, sunt provocaþi
abil sã trãiascã (ºi sã mãrturiseascã!) întâmplãri, gânduri ºi
sentimente din vârsta de aur. Amintesc numele câtorva astfel de
concetãþeni, oameni în toatã firea, serioºi, care au jucat ºotronul
pe uliþa copilãriei, deschisã provocator de autoare, ca un covor
roºu la marile evenimente: academician Gheorghe Pãun; Dan
Cioca, pictor; Eliza Roha, scriitoare; Viorel Goleanu, medic;
Florentin Popescu, scriitor; Victoria Milescu, poetã; Alexandrina
Halic, actriþã; Iolanda Balaº-Soter sportivã; Cornel Patrichi,
balerin. Minunatele – vesele, uneori ºi triste – întâmplãri din
copilãria acestor oameni, retrãite acum, la vârsta înþelepciunii,
sunt modele binevenite, autentice, credibile pentru tinerii clipei
de azi – acesta fiind ºi mesajul pe care doreºte sã-l transmitã
autoarea.

Aceeaºi intenþie, acelaºi crez au cãlãuzit-o pe scriitoarea
Romaniþa-Maria ªtenþel ºi când a scris recenta carte, „Hora
Domniþelor-poveºti din Livada Copilãrilei”, Editura
RawexComs, 2019 – înlocuind uliþa cu o livadã minunatã, ca o
dumbravã sadovenianã. Aceiaºi oameni serioºi, înþelepþiþi de viaþã,
sunt invitaþi, prin întrebãri meºteºugite, sã retrãiascã momente de
pe când erau mici. De data aceasta, toate personajele-interlocutoare
sunt feminine. Citez ºi din acest volum câteva nume, însoþite de
succinte mãrturisiri: Lia-Maria Andreiþã, artist plastic, scriitoare:
„Acasa mea – vorba lui Nichita Stãnescu – a fost ºi a rãmas satul
Negoeºti, numit astfel de/dupã domnitorul Neagoe Basarab ºi
nemurit de alt Basarab, Matei, a cãrui doamnã, Elina, venea de
alãturi, de la Herãºti, fiica postelnicului Radu Nãsturel. (...) Pe
aici am copilãrit, într-o istorie cu un trecut fabulos ºi un prezent
cam necãjit, ba chiar foarte necãjit”. Crina Decusarã-Bocºan,
scriitoare: „Mãrturisesc cã amintirile acestea, despre copilul din
mine, sunt ca un duº – cu stropi – de alint. Am tras cortina peste
ele când am terminat cartea Arca lui Noe, despre vacanþele în
livada minunatã de pe dealul Nicoreºtilor”. Emilia Dãnescu,
poetã: „Îmi vine în minte o întâmplare hazlie, cã tare îmi mai
plãcea sã mã dau în leagãn. Cred cã aveam vreo patru aniºori
când, într-o bunã zi, mi-am luat aºa un avânt, de parcã aº fi vrut
sã ating cerul, am zburat din leagãn direct în zidul casei vecine ºi
m-am ales cu un cucui de toatã frumuseþea”. Veronica Florescu,
medic, scriitoare: „În orice loc mã aflam doream sã ies în evidenþã,
sã mã remarc. Un copil în veºnicã miºcare, dar care agrea ºi
domeniul artei: eram dusã ºi mergeam cu plãcere la Operã, la
Teatru, ca ºi la patinaj, cum spuneam, eram un copil… atipic.
Eram ºi lãudatã, dar ºi pedepsitã”. Valeria Manta-Tãicuþu,
scriitoare: „În Lunca de Jos, însã, aveam locuri mai bune de
întâlnire: cimitirul, pivniþa lui Nanu (casa lui „din sus”, fusese
multã vreme han, cu tot felul de cotloane, niºe, dependinþe, mã
rog, cu locuri care ne atrãgeau ca un magnet, poate ºi pentru cã
nu prea mai erau bãgate în seamã de adulþi) ºi, desigur, prundul
gârlei. Nu greºesc prea mult dacã spun cã am copilãrit pe malul
Trotuºului”. Iuliana Paloda-Popescu, artist plastic, poetã: „Am
fost un copil ascultãtor, energic, vesel, sociabil, curios, uneori
mai timid, alteori mai îndrãzneþ, în funcþie de cei în preajma
cãrora mã aflam. Eram preocupatã de starea sufleteascã a celor
de lângã mine ºi pentru cã avem o înclinaþie deosebitã cãtre
rugãciune, mã rugam mereu pentru cei dragi, sã le fie bine”.
Passionaria Stoicescu, scriitoare: „Am fost un copil trist, pentru
cã n-am avut ºi tata alãturi de mine, crescutã doar de „douã
mame”, ambele învãþãtoare ºi condusã ºi dirijatã spre jocuri ºi
obiceiuri bãieþeºti de cãtre fratele meu mai mare. Dar am intuit de
copil cã lumea e sãtulã de necazurile ei ºi nu are nevoie ºi de
tristeþea altora. De aceea mi-am arãtat faþa veselã, am parat cu
zâmbete ºi glume, cu mici gingãºii”. Maria Sturdza-Clopotaru,
scriitoare: „Nici nu ºtiu când vremea s-a dus, dar m-am trezit
dintr-o data din copilul gingaº, rãsfãþat, într-o fetiþã responsabilã,
care îºi spãla ºi cãlca uniforma singurã, fãcea curãþenie în casã,
alteori îmi fãceam câte ceva de mâncare”. Raluca Tudor, editoare:
„Am avut o copilãrie liniºtitã, fãrã evenimente deosebite. Pãrinþii
mei au creat în casã o armonie ºi un respect între noi. Ei au avut
grijã sã nu ne lipseascã nimic din cele necesare traiului”.

Pun punct cuvântului; nu ºi gândului. Închid ochii – ºi parcã
vãd, în locul horei frumoaselor domniþe, o salbã de flori de
primãvarã, lalele ºi zambile ºi violete, mãrgãritare ºi narcise,
legãnându-se maiestuos în briza cald-rãcoritoare. Închid din nou
ochii – brebenel, pe tãpºanul unui sat oltenesc – ºi nu mã pot
abþine sã nu rostesc, odatã cu un personaj al cãrþii: Copilãrie,
zeiþa mea desculþã, ce dor îmi e de tine!

Marinela Preoteasa
„Culturã cu bãuturã”

Poeta Marinela Preoteasa îºi încearcã, de data asta, condeiul
într-o piesã de teatru – „Culturã cu bãuturã”, Editura CuArt,
2019 – inspiratã din realitatea noastrã post-decembristã, cu scene
ºi întâmplãri mai mãrginaºe, vizând o mahala ceva mai lustruitã
– iar din acest punct de vedere se apropie de o anume laturã a
teatrului lui Caragiale (vezi „O noapte furtunoasã”) atât ca specie,
comedie, cât ºi ca schiþare a personajelor. Codiþã ºi Profesorul se
vor/par, în pofida altor vremuri ºi îndeletniciri, feþe apropiate de
cele ale lui Jupân Dumitrache ºi Ipistatul Ipingescu. Unul, Codiþã,
vrea sã cumpere literaturã (poezii) de la diverºi autori mai puþin
cunoscuþi, pe care, plãtind-o bine, s-o publice pe numele lui.
Celãlalt, Profesorul, se ocupã sã-i gãseascã poeþi tineri ºi sãraci
(de regulã, debutanþi) capabili sã-ºi vândã „marfa”. Un personaj
se numeºte chiar Goe, deloc departe, ca apucãturi, faþã de tizul
sãu caragialian. Sunt, de fapt, niºte escroci, chemaþi, prin citaþie,
în judecatã, în calitate de pârâþi pentru fals ºi uz de fals în acte
publice, situaþie din care încearcã sã scape cu ajutorul unei grefiere
„deºteaptã foc”, care „albeºte pe cine vrea ea, din condei, ºi tot de
condei pune cenuºã în cap tot cui vrea ea, cã nu ºi-o mai spalã
nenorocitul nici la Apel, nici la Recurs”. Personajele feminine
(soþii, fiicã) sunt croite din aceeaºi plãmadã: capoate cu ºtaif,
beþive ºi ascultãtoare. Totul se petrece într-un continuu consum
de alcool. Din combinaþia fãrãdelegilor nu lipsesc drogurile
(„zacãr”) – care-i duc, dupã zece ani, într-o mahala de lux a
mafiei italiene (unde cad sub cãtuºele carabinierilor).

În general, acþiunea este bine condusã, iar mijloacele artistice
– umorul, ironia, comicul, satira – sunt judicios folosite. Altceva
îi lipseºte acestei piese: o mai bunã structurare dramaticã. Autoarea
uitã (intenþionat?) ºi specifica normã elementarã, aceea de a aºeza,
înaintea fiecãrei replici-liniuþã de dialog, numele personajului,
dedus, nu uºor, din desfãºurarea tramei. Din aceastã cauzã (cred)
autoarea revine uneori, ca un povestitor (personaj existent, de
altfel, în teatru, dar menþionat ca atare) ºi dã explicaþiile necesare.

Din mai multe puncte de vedere, piesa pare mai ales o nuvelã
bine condusã – ºi, cu câteva mici intervenþii, chiar poate fi o
prozã excelentã. La urma urmei, câte nuvele, romane, n-au fost
transformate în piese de teatru (sau scenarii de film) – de ce n-ar
putea funcþiona procedeul ºi invers? Tot aºa cum, revãzutã cu
mai multã acribie, poate fi/rãmâne o bunã piesã de teatru.

Elena Mitru
„Catacomba

Bucureºtiului”

O cãrticicã elegantã, de dimensiunile cunoscutei livre de poche,
publicã colega Elena Mitru, din SUA, Connecticut, în editura
bucureºteanã Rawex Coms, 2019, intitulatã „Catacomba
Bucureºtiului”. O carte consacratã personalitãþii altei colege,
Raluca Tudor, inginerã chimistã - creatoare de parfumuri (la
renumita firmã „Miraj”) ºi devenitã, volens-nolens, dupã
Revoluþie (ºi distrugerea „Mirajului”) editoare de elitã – cãrþi,
reviste, alte publicaþii. Unii spun cã abia acum ºi-a descoperit
adevãrata vocaþie. Alþii, cã, dimpotrivã, n-a fãcut decât sã
deturneze meºteºugul fabricãrii parfumului în arta desãvârºirii
tipografice. De fapt, ºi unii, ºi ceilalþi, au dreptate.

Cartea cuprinde douã capitole, ambele constituite într-un omagiu
adus Domniþei Ralu, stãpâna Catacombei – un subsol de bloc
din Griviþa bucureºteanã, aidoma mai vechii singaporeene Hrube
a poetului Tudor George-Ahoe – sediul editurii Rawex Coms, al
revistei „Bucureºtiul literar ºi artistic”, al Cenaclului “Catacomba”,
al ºuetelor gen Capºa ºi al unor discrete întâlniri ºcolãreºti cu
ambiþii mari. Între semnatarii primei secþiuni se aflã scriitori,
colaboratori ai revistei, cenacliºti, simpaþizanþi ai fenomenului
literar “Catacomba”, precum: Nicolae Dan Fruntelatã, Passionaria
Stoicescu, Theodor Damian (SUA), Florentin Popescu, Ion
Haineº, Vasile Rãvescu, Ioan Barbu ºi, cu voia dumneavoastrã,
ultimul pe listã, subsemnatul. Desprind câteva mãrgãritare din
salba cu care catacombiºtii împodobesc fruntea ºi inima omagiatei.
Vasile Rãvescu: „Dinamicã ºi bine orientatã în spaþiul cultural,
Raluca Tudor este centrul de informare în legãturã cu ceea ce se
întâmplã la zi, fiind de multe ori prezentã ºi însoþind pe prietenii
ei scriitori la târguri ºi lansãri de carte sau mobilizându-i în
provincie, la manifestãri tradiþionale, precum Rotonda Plopilor
Aprinºi (Rm. Vâlcea) Sãrbãtorile Bolintinului, la cenacluri
colaboratoare (Olteniþa, Negoeºti, Urziceni) la întâlnirile cu
confraþi din New York, Madrid, Roma, Paris, Beijing, care nu
ocolesc, în revenirile lor scurte în România, sediul acestui inedit,
neconvenþional centru de creaþie”. Passionaria Stoicescu: „Ferice
de mama care a fãcut-o! Adesea, în glumã, i-am recitat refrenul
argotic: „Sã trãiascã mama care te-a fãcut / datoritã mamei eu te-
am cunoscut”. Adaug: ºi datoritã cãrþilor pe care mi le-a scos, la
care a colaborat cu talent, imaginaþie artisticã, ºtiinþã de editor ºi
tehnoredactor, modestie ºi prietenie”. Ion Haineº: „Da, Raluca
Tudor meritã caldele noastre omagii, pentru cã datoritã ei ieºim în
lume în þinute de galã, pentru azi ºi pentru multã vreme. Datoritã
ei, ieºim din „Catacombã” la lumina zilei, la lumina tiparului”.

A doua secþiune cuprinde gânduri ºi sentimente ale unor elevi
ºi foºti elevi care au fãcut meditaþie la chimie cu Raluca Tudor
(inginera chimistã nu se dezminte nici în noua ipostazã de editor!)

Ion Andreitã,

în stagii de pregãtire pentru admiterea la facultãþi (de regulã,
Medicinã) cu rezultate excelente, multe din orele de studiu
petrecându-se la “Catacombã”. Citez ºi dintre aceºti norocoºi,
câteva evocãri emoþionante: “Raluca este o persoanã unicã, pe
care odatã ce o cunoºti, vrei sã facã parte din viaþa ta. Are foarte
multe de oferit, atât din punct de vedere intelectual, cât ºi
sufletesc”. (Anca Racoþi, elevã atunci, doctor în chimie astãzi);
„În clasa a XI-a am avut norocul de a o cunoaºte pe Raluca. Ea
este cea care m-a învãþat chimie organicã ºi a fost mereu lângã
mine sã mã încurajeze ºi sã mã motiveze sã dau tot ce e mai bun
din mine. Te iubim toþi foarte mult”. (Cãlin Buduroi, student anul
II, Facultatea de Medicinã Generalã „Carol Davila” din Bucureºti);
„Raluca, un om extraordinar, un om în care gãseºti cel mai bun
prieten, un dascãl desãvârºit ºi, cel mai important, a doua mamã”.
(Bogdan Ardeleanu, student anul III, Facultatea de Farmacie
„Grigore T. Popa” – Iaºi). „Raluca nu este doar profesoarã,
Raluca nu este doar un prieten, Raluca este ºi va rãmâne un
deschizãtor de drumuri pentru toþi copiii pe care i-a avut ºi-i va
avea la meditaþie. Pentru mine este persoana pe care ºtiu mereu
cã mã pot baza, indiferent de orã ºi situaþie, ºtiu cã mereu mã va
îndruma pe calea cea dreaptã… Este sora mea, prietena mea ºi
nimic nu va schimba asta vreodatã”. (Dan Bogdan Enescu, student
anul III, Facultatea de Inginerie în Tehnica Medicalã
„Politehnica”- Bucureºti; absolvent al ªcolii de Jandarmi-
Drãgãºani). „A încerca sã o descrii pe Raluca este un lucru greu,
ea este o creaturã miticã, deoarece este un înger cu cele mai bune
intenþii, o acrobatã care se dã peste cap pentru oricine ca sã fie
bine, dar mai presus de toate, este un om cu inimã mare”. (Andreea
Afrasinei, medic rezident – Pneumologie).

Închei acest exerciþiu de admiraþie consemnând cuvintele
autoarei Elena Mitru de pe coperta IV a cãrþii: „Alteori mã întreb
cum ar fi Raluca fãrã activitãþile care o asalteazã pânã peste poate.
Cum ar fi viaþa ei? Cam searbãdã ºi, în acest caz, Raluca nu s-ar
regãsi la adevãrata ei valoare. Pentru ea, elevii, editura Rawex
Coms, “Catacomba” literarã constituie a doua familie în care
joacã cel mai frumos rol din scena vieþii, acela de liant ºi totalã
dãruire”.

Maria Sturdza Clopotaru
„Nectarul Florii de Aur”

O carte de poezii, apãrutã în condiþii grafice de competiþie
bibliofilã – Editura Libris Editorial, 2018, Braºov – beneficiind
ºi de o transpunere în limba chinezã (foarte bunã, dupã opinia
sinologului Constantin Lupeanu) datoratã traducãtorului Xuebin
Burican, ceea ce înalþã cota poetei Maria Sturdza Clopotaru la
orizontul circuitului internaþional. Despre autoare, aflãm din altã
sursã cã este din satul Boldeºti („Mai jos de Ruginoasa / În
dreapta spre Cotnari”) comuna Hãrmãneºtii Vechi, judeþul Iaºi,
stabilitã de micã (ºapte ani) în oraºul Braºov. A debutat cu volumul
„Poarta liricã” (Editura Destine, 2013) urmat de „Am Ales lumina”
(Semne-Bucureºti, 2017) ºi „Nectarul Florii de Aur”, cu care a
participat la Târgul Internaþional de Carte din Beijing-China,
2018. Aflãm, totodatã, cã o pasioneazã ºi picturã (tehnica guaºe).

Poeziile din acest nou volum sunt precedate de o mãrturisire-
eseu, „Astãzi cânt în inima ta!”, din care desprind un cuvânt-
idee ce pare a fi cheia dezlegãrii sipetului de gânduri ºi, mai ales,
sentimente ce populeazã universul cãrþii: „Ca un rãbdãtor cãlãtor
pe Calea Luminii, astãzi cânt în inima ta cântecul înalt ºi sublim
al Iubirii, al Regãsirii!”. Aºadar, totul sub semnul îngemãnat
yin-yang, care îndeamnã, grafic (ºi graþios) de pe pagina de gardã.
Variantele iubirii cântate de poetã sunt, ºi ele, mai multe,
complementare, ca o îmbrãþiºare armonioasã a petalelor florii de
lotus (atât de spectaculos-specificã spaþiului chinez). Se observã
din prima poeziei (care dã ºi titlul volumului): „atunci într-o
alchimie subtilã / din lãcaºul de tainã al eternitãþii din mine /
floarea de aur / ºi-a deschis larg petalele sacre / sorbindu-i cu
bucurie nectarul / am devenit una cu TAO”. Calea spre purificare
este lungã, ºi ea trimite ecouri în trecut: „În ingoranþa trecerii
mele / mi-am pierdut aripile / ce-mi dezmierdau zborul / nu am
ºtiut sã veghez asupra / legilor divine primite în dar / iluzii
prãdalnice m-au înlãnþuit / pe roata nesfârºitelor suferinþi”…
(„Roata suferinþelor”). Pânã la urmã, însã: „sub impulsul
incadescentei iubiri / lumina se preschimbã în evantai de culori
/ ºi sunetele vibreazã pe scara diatonicã / prin taina marelui
inspir ºi expir / dansul dragonilor de apã ºi foc / metamorfozeazã
puterile / yin ºi yang / ce se atrag ºi resping reciproc”… („TAO
vegheazã”). Totuºi, nu lipsesc momentele de ispitã, care nu ºtiu
dacã se petrec într-un templu budist sau într-o deghizatã mânãstire
ortodoxã: „iartã-l doamne pe smeritul / ce-a pus haina monahalã
/ cã în orice dimineaþã / doar cu Tine-n gând se scoalã / nevoieºte-
n mânãstire / cu tot sufletu-mpãcat / în a pãcii armonie / stã
departe de pãcat // dar când amintirea-i bate / în a sufletului
poartã / face cruce se închinã / spre icoane se îndreptã / fugi
ispitã piei din cale / gându-mi aspru te alungã / þine-n mânã lungi
mãtãnii / cade greu spãºit în rugã”… („Pacea monahalã”).

ªi aºa mai departe. Din poezie în poezie, ca pe o scarã celestã,
de iniþiere, ajungem la concluzia ultimei poezii din volum: „nu-
mi opri lacrima scãpatã în vânt / în anotimpul iertãrii / parfumul
de lotus / vindecã rãni / nu ºtiu dacã vreun mâine / în geam ne va
bate / sau Marele zãgaz / împreunã-l vom trece / dar am cãlãtorit
pe aripi de îngeri / copii ai luminii la ºcoala Pãmânt / când ne va
absorbi necuprinsul / sã nu te tulbure zarea / atrase de impulsul
iubirii / ca ciorchinii cu boabe-nfrãþite / sufletele noastre – sfere
solare / vor inunda Universul / atunci din Sãlaºul Luminii /
Dumnezeu va surâde”. („Marele Zãgaz”).
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În seria Memorii / Jurnale a
editurii Humanitas a apãrut
recent (2019) volumul „Istorii

nescrise, infamii neprescrise”, subintitulat Amintiri despre rãzboi,
captivitatea în URSS ºi viaþa în comunism. Autorul sãu Eugeniu
Bucheru a avut parte de o
existenþã îndelungatã
(1911-2004), ce i-a permis
sã consemneze ºi sã
comenteze fapte petrecute
de-a lungul a peste cinci
decenii, poate cele mai
controversate din istoria
poporului român ºi a unei
pãrþi importante a Europei.
Nãscut la Prundeni, judeþul
Vâlcea ºi copilãrind la
Bujoreni unde pãrinþii sãi
erau învãþãtori, Eugeniu
Bucheru a îmbrãþiºat el
însuºi aceastã nobilã
profesie, mult respectatã în
România interbelicã,
pregãtindu-se cu o energie
intelectualã excepþionalã
pentru o carierã de institutor
deºi orizonturile sale
cognitive erau mult mai ample decât cele solicitate de profesia
aleasã.

Cine-i citeºte astãzi rândurile cuprinse în acest masiv tom de
memorialisticã descoperã un personaj dotat cu un univers al
informaþiei culturale ºi cu o capacitate de analizã copleºitoare.
Fapt ce l-ar fi îndreptãþit pe posesor sã deþinã nu doar direcþia
unei ºcoli sãteºti dar chiar o catedrã universitarã. ªi aceasta în
sistemul educaþional românesc de cândva, nu în cel de acum în
care tot felul de amploaiaþi politici ambiþioºi dau din coate pentru
a fi acceptaþi în corpul universitarilor. Lucru lesne de obþinut în
fapt, câtã vreme orice mediocritate are acces nu numai la catedrele
unor instituþii de învãþãmânt superior apãrute ca ciupercile dupã
ploaie ºi botezate cu nume de mari voievozi (evident creºtini) sau
de sacre evenimente din istoria naþionalã dar chiar sã devinã
conducãtori (rectori) ai fabricilor de diplome fãrã acoperire realã.
De aici, saltul pânã la un portofoliu ministerial în domeniul
educaþiei ºi culturii nu-i decât un pas...

În schimb, autorul acestei cãrþi remarcabile a avut parte de
toate privaþiunile pe care secolul XX le-a oferit cu generozitate.

Dupã absolvirea ªcolii Normale din Râmnicu Vâlcea în 1930,
ºi-a fãcut stagiul militar devenind ofiþer de rezervã în specialitatea
artilerie. Învãþãtor la ºcoala din ªtefãneºti-Ilfov va cunoaºte lungi
perioade de concentrare, finalizate cu trimiterea pe frontul de
rãsãrit unde va lua parte în calitate de comandant de companie la
campaniile din Crimeea ºi Kuban, încheiate dramatic prin
capturarea sa de cãtre sovietici ºi deþinerea pentru o perioadã de
patru ani (13.04.1944-13.05.1948) în lagãrele de prizonieri din
preajma Moscovei.

Prima parte a cãrþii de faþã e dedicatã acestor experienþe limitã.
Evocarea lor e fãcutã iniþial într-o manierã indirectã, ea aparþinând
unui aºa-zis locotenent Olt, identitate sub care se ascunde,
desigur, autorul însuºi. Este vorba de anii petrecuþi în tranºee, cu
convingerea cã dezrobirea Basarabiei justificã orice sacrificiu ºi
chiar ºi atunci când ajunsese pe pãmânturi strãine, unica raþiune
a armatei române rãmânea teama cã inamicul se va rãzbuna,
revenind pe pãmântul dintre Prut ºi Nistru: „Batalionul se târa
domol, ca un vierme uriaº, ridicând un val de praf pe drumul
desfundat de þarã. Din coada coloanei, cu ochi tulburi de nesomn,
locotenentul Olt îi urmãrea tãlãzuirea lentã, obositã a unui
condamnat la moarte. Marºul începuse în urmã cu patru zile, în
Duminica Floriilor ºi în acest timp coloana nu se oprise decât
pentru pauze scurte, strict necesare, de masã ori când ostaºii,
nemaiputând duce materialul, se aºezau istoviþi pe marginea
drumului” (pag. 41).

Cred cã prin autoportretizarea în acest personaj, autorul a
încercat sã creeze senzaþia de obiectivitate deplinã a experienþei
trãite. Dar locotenentul Olt iese din scenã în momentul capturãrii
de cãtre Armata Roºie a unitãþii din care fãcuse parte locotenentul
Bucheru. Internarea în lagãrul de la Monastîrka-Oranki a
constituit un capitol ºi mai dramatic decât cel al frontului din
Crimeea. Aici, pe lângã înfometarea cu program a prizonierilor
se va produce ºi o lungã campanie de „reeducare”, în fapt de
convertire ideologicã a ofiþerimii române. O parte din aceasta
avea sã se înscrie în faimoasele divizii Tudor Vladimirescu ºi
Horia, Cloºca ºi Criºan pe care autoritãþile militare sovietice le
concepuserã cu sprijinul unor activiºti ai partidului comunist din
România, aflaþi în refugiu în URSS. Unuia dintre aceºti comisari
bolºevici locotenentul Bucheru nu ezitã sã-i declare: „Cauza de
care vorbeam mai înainte, ºtiþi dumneavoastrã prea bine care
este: e Basarabia, pãmânt românesc. Pentru ea am fãcut rãzboiul.
Sã ne-o luãm înapoi, fiindcã este a noastrã, chiar ºi unul din þarii
ruºi, pomenit cu evlavie de popor ºi chiar de guvernul comunist,
a recunoscut dreptul nostru istoric asupra ei cu un sfert de mileniu
în urmã. E vorba de Petru I.” (pag. 137).

Bineînþeles cã o astfel de declaraþie presupunea rãzbunarea
anchetatorilor. Dincolo de suprimarea jalnicei raþii, dincolo de

munca istovitoare, din zori pânã-n searã, existau pedepsele
corporale ºi trimiterea la carcera ce pãrea reprezentarea însãºi a
iadului.

În lagãr existau ºi alþi prizonieri, aparþinând altor armate
învinse. Erau nemþi, finlandezi, unguri, slovaci ºi chiar spanioli,
foºti combatanþi în vestita Divizie Albastrã pe care generalissimul
Franco o pusese la dispoziþia Wehrmachtului în semn de
recunoºtinþã pentru sprijinul ce-i fusese acordat de Hitler în timpul
rãzboiului civil spaniol (1936-1939).

Eugeniu Bucheru reuºeºte sã creeze ceea ce aº numi un tratat
de etologie umanã în regim carceral. Un studiu al
comportamentului diferenþiat al diverselor neamuri în raport cu o
situaþie extremã a vieþii. Nu voi dezvãlui resorturile ce-i animã pe
fiecare, fãcându-i foarte deosebiþi sub stindardul etnic. Dar, în
ceea ce-i priveºte românilor nu le sunt ascunse pãcatele. Dupã
cum nici meritele dovedite în momente de cumpãnã. Astfel, la
moartea unui camarad „o voce miºcatã a citat din Pârvan: «Va
chema naþiunea sã lumineze pe cei singuratici ºi tãcuþi, ori pe cei
care îºi strigã, în pieþe ºi la rãspântii, preþul ridicat al vieþii lor?»
Slujba in mortem commilitonum s-a sfârºit în plânsul înãbuºit al
participanþilor, apoi, cineva a dat citire cu voce joasã ºi tremuratã
unor capitole din Parentalia „Memorialelor” lui Pârvan. Jur-
împrejur nu rãzbãtea nici un zgomot. Încetase ºi ciripitul pãsãrilor.
Era o liniºte ca la începutul lumii.” (pag.323).

Eliberat din prizonierat în primãvara lui 1948, Eugeniu
Bucheru se înapoiazã într-o þarã la care visase tot timpul în anii
de grea încercare printre strãini dar pe care nu o mai recunoaºte.
Regatul în care-ºi trãise copilãria, adolescenþa ºi prima tinereþe
fusese înlocuit de Republica Popularã Românã, un stat alcãtuit
dupã chipul marelui aliat de la rãsãrit în care trãise experienþa
infernalã a prizonieratului.

„Încã din primele zile ale captivitãþii, încercând sã descifrez
tainele acestei lumi întunecate, mã obseda ideea accesului la
documentele secrete ale Cominternului. Idee irealizabilã, fireºte,
dar dacã, printr-un miracol s-ar putea pãtrunde în arhivele
Ministerului de Interne sovietic sau ale KGB-ului, sunt convins
cã zeci de ani de-acum înainte amatorii de senzaþii tari ar avea
material din belºug, iar scriitorii de romane poliþiste ar deveni
milionari într-un timp record. ªi odatã cu ei poliþiile de pe întreg
globul terestru ar putea învãþa combinaþii ºi tertipuri de tot felul,
stratageme neobiºnuite, de o rarã ingeniozitate. Numai astfel ar
putea fi date în vileag afaceri internaþionale misterioase, fiindcã
sunt puþine acelea în care nu este amestecat, mai mult sau mai
puþin KGB-ul.” (pag. 325).

Odatã cu repatrierea, memorialistul „istoriilor nescrise” se
retrage practic din faþa analistului politic intransigent care-i ia
locul fostului ofiþer al armatei regale române. Revenit la catedrã
institutorul Eugeniu Bucheru se va afla în coliziune permanentã
cu noul regim politic al þãrii. Va evita cu inteligenþã compromisurile
solicitate „tovarãºilor de drum” în schimbul unor favoruri sociale
ºi va aºterne pe hârtie observaþiile sale necruþãtoare: „Civilizaþia
socialistã asfixia prin preþiozitatea goalã de orice conþinut etic.
Printre numeroase altele exista un consemn care se referea la
necesitatea tãcerii: fii înþelept, suna consemnul, fã-te cã nu vezi
nimic, strecoarã-te cât mai neobservat, nu-þi face duºmani, nu
contrazice ºefii ºi ia poziþia mutului. Erau condiþiile supravieþuirii.”
(pag. 349).

Nici relaxãrile ideologice poststaliniste, nici ofertanta politicã
a aºa-zisei „transparenþe” gorbacioviste nu par a-i adormi
vigilenþa. Pentru acest fin intelectual român „conducãtorul ideal
al cetãþii este învãþatul, (cum) spunea Platon, dar aforismul n-a
fost mereu confirmat de istorie, care pãstreazã amintirea unor
conducãtori de popoare nu totdeauna «învãþaþi» în înþelesul
didactic al cuvântului. Totuºi ei au fost stãpânitori drepþi, ba unii
plini de abnegaþie faþã de popor. La fel cum au existat destule
nume cãrora naþiunile nu le datoreazã nimic sau le poartã un bine-
meritat oprobriu” (pag. 403).

Se pare cã secolul XX, parcurs aproape în întregime de autorul
nostru a consemnat o veritabilã aglomerare de lideri politici
încadrabili în aceastã ultimã categorie.

Demnã de tot interesul cititorilor (inclusiv al istoricilor ºi
politologilor) cartea aceasta a apãrut prin strãdania nepoatei
scriitorului, doamna Valentina Sandu-Dediu preþuit universitar
ºi muzicolog, beneficiind de lectura ºtiinþificã a istoricului
Constantin Ardeleanu, autor al introducerii ºi notelor explicative.

Personal îmi exprim speranþa cã strãnepotul lui Eugeniu
Bucheru, domnul Eugen Dediu Sandu – care ne-a fost strãlucit
student la facultatea de film a UNATC – va transforma cândva
cartea într-un film la fel de tulburãtor.

Onorul la General

Editura Noi Media Print a publicat o carte cu un titlu
surprinzãtor: „Generalul Cinema”, scrisã de cel mai autorizat
istoric al filmului militar, Viorel Domenico, autor – între altele –
al unor contribuþii documentare incitante, precum „Istoria secretã
a filmului românesc”. Fost director al Studioului Cinematografic
al Armatei el a dãruit prin cãrþile sale – cum preciza cândva
regretatul Cãlin Cãliman „un compendiu al acestui studio, o istorie
a filmului militar, din timpuri îndepãrtate pânã în prezentul
imediat” (v. Cãlin Cãliman, „Istoria filmului românesc (1897-
2017)”, ediþia a III-a, Contemporanul, 2017, pag. 667). De aceea
mi se pare cât se poate de potrivit titlul noii apariþii editoriale în
care filmul de gen este personificat în fiinþa unui general ce a
trecut deja de suta de ani ºi care a marcat în chip eroic istoria
acestui popor: „A fost parcã predestinat, s-a nãscut într-un timp

al marilor invenþii militare, când în arsenale ºi pe câmpurile de
luptã au apãrut radioul ºi aviaþia, torpilele dirijate ºi submarinele,
spãrgãtoarele de ghiaþã ºi tunurile cu tragere rapidã”(pag. 9).

Înfiinþarea în timpul primului rãzboi mondial de cãtre Misiunea
Militarã Francezã a primului serviciu Foto-Cinematografic al
Armatei Române s-a dovedit o iniþiativã extraordinarã, ce avea
sã depãºeascã rigorile conjuncturii pentru a se lansa într-o operã
de construcþie naþionalã. Cei peste 20.000 de metri de peliculã
realizaþi pe câmpurile de luptã ale „marelui rãzboi” aveau sã
reprezinte doar valoarea iniþialã a unui amplu proces de susþinere
prin film a unei conºtiinþe naþionale active. Astfel încât titlul unui
capitol al cãrþii este pe deplin motivat: Armata a smuls
cinematograful din ghearele bâlciului. Faptul este determinat de
felul în care inocentele „vedete” cinematografice au fost spulberate
de realismul unor încleºtãri pe viaþã ºi pe moarte ºi în care spiritul
de sacrificiu al naþiei s-a impus cu autoritate. Cea de-a doua
conflagraþie mondialã i-a gãsit pe cineaºtii armatei noastre la
datorie, cele douã campanii din Rãsãrit ºi Apus rãmânând
consemnate pe peliculã spre neuitare. Este cadrul în care reporterul

de rãzboi se
dovedeºte „o armã
nouã ºi utilã” (pag.
38) într-un univers
vizual unde cele
douã arte
„ m e c a n i c e ”
(fotografia ºi
cinemaul ) coexistã
ºi în care, precum
avea sã observe
Godard „la
photographie c’est
la vérité et le
cinèma, c’est
vingt-quatre fois la
vérité par
seconde”.

Dar sã revenim la cartea lui Viorel Domenico ce confirmã
faptul cã „pe câmpul de luptã operatorul de cinema de rãzboi nu
este un artist în misiune de documentare, ci un soldat subordonat
nu neapãrat unor comandamente militare cât, mai ales, Mãriei
Sale Adevãrul” (pag. 16).

Este limpede cã Generalul Cinema a rezistat în tranºeele
secolului XX ºi-ºi continuã ºi azi existenþa tocmai datoritã acestei
conºtiinþe tulburãtoare, doveditã în timp de restriºte dar ºi-n
perioade de pace. Chiar dacã drumul parcurs n-a fost deloc
lesnicios ºi, dincolo de gloanþe ºi obuze s-a aflat sub tirul la fel
de nemilos al „jocurilor patriotice” marcate de interese diverse,
financiare ºi mai ales ideologice – dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial – perioadã în care birocraþia ºi buna intenþie s-au înfruntat
nu o datã.

Cercetând în arhive ori provocând fluxul unei istorii orale
susþinut de veterani ai domeniului, Viorel Domenico a reunit în
paginile noii sale cãrþi documente de mare interes public ºi mãrturii
impresionante ale unor cineaºti militari trecuþi prin furcile caudine
ale istoriei. Paginile unor dosare aflate în custodia CNSAS sunt
scoase la luminã pentru a feri de uitare mecanisme politice
infernale ce au marcat în chip tragic multe destine umane.

Concluzia autorului este cã „începând din primãvara anului
1945, la umbra tancurilor Armatei Roºii sunt demolate structurile
cinematografiei noastre militare, sunt îndepãrtaþi din armatã
cineaºtii profesioniºti, este distrus prin ardere fondul de pelicule
aflat în filmoteca proprie. În anul1953, toatã zestrea tehnicã a
serviciului cinematografic militar este transferatã la nou înfiinþatul
studio de filme documentare Alexandru Sahia. Totul, dupã
modelul sovietic” (pag. 161).

E limpede cã noua Inchiziþie bolºevicã dorea sã anihileze
producþia ºi, mai ales, autorii de filme – care în timpul campaniilor
din Rãsãrit marcaserã convingãtor „cruciada împotriva
bolºevismului. Deºi rapid consumatã în timp, aceastã experienþã
istoricã a filmului militar se dovedise extrem de influentã în
rândul spectatorilor ºi – în primul rând – în mijlocul trupelor.

Capitole precum: Viaþa între douã pedepse, Un rãzboi în
trei secvenþe ori Negustorul de imagini confirmã acest fapt. Acesta
din urmã este dedicat prezenþei în fruntea Ministerului
Propagandei a lui Nichifor Crainic, promotor al Societãþii Filmul
Românesc ºi preºedinte al Asociaþiei importatorilor români de
filme, o personalitate culturalã definitã ca „omul implicãrii totale
în orice demers în care se angaja, cu temperament de luptãtor
incapabil sã accepte înfrângerea” ºi care avea sã se afirme drept
„cinematografist în toatã puterea cuvântului” (pag. 99).

În pofida multelor încercãri la care a fost supus, filmul militar
avea sã reziste. Mai ales dupã fondarea în 1972 a Studioului
Cinematografic al Armatei producþia avea sã se amplifice, cu
participarea unor cadre calificate (regizori, operatori, scenariºti),
mulþi dintre aceºtia fiind laureaþi ai unor competiþii la festivaluri
de profil precum cel de la Versailles, dotat cu trofeul Le Soleil
d’Or ce a revenit în1973 cineaºtilor militari români.

Nu ºtiu care va fi viitorul acestui tip de cinema, dar dacã e sã
dãm crezare unei anecdote publicatã în Almanahul ziarului
Universul din1924, citatã de Viorel Domenico la pagina 14 a
substanþialei sale cãrþi – rãzboiul viitorului va arãta astfel: „Lista
pierderilor într-o luptã: 2 ofiþeri, 3 soldaþi, 8 reporteri ºi 12
cinematografiºti”.

„C’est vraiment génial!” – ar fi putut exclama neuitatul
general Henri-Mathias Berthelot, concetãþean al fraþilor Lumière
ºi care avea sã devinã protectorul filmului militar românesc...
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Gabriel Burlacu (n. 22.09.1950, municipiul Buzãu), absolvent al Institutului Politehnic, Bucureºti, doctor în ºtiinþe inginereºti (fiabilitate),

profesor asociat la Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti, a scris numeroase cãrþi tehnice (mediu, energie nuclearã, ecologia ºi mediul

înconjurãtor, fiabilitatea instalaþiilor industriale, evaluarea proprietãþii) la care se adaugã ºi: Arzând pentru Africa (roman, 2004, în colaborare cu

Doina Severin Boriceanu), Lupta pentru viaþã/ Struggle for Life (versuri, ediþie bilingvã românã-englezã, traducere de Mona Momescu, profesor

la Universitatea Columbia din New York, cu desene de Anda Cãlinescu, 2008), Stare de ºoc (versuri, 2008), Dupã 20 de ani (versuri, 2020). Unele

dintre scrierile sale se regãsesc recent în revistele „România literarã”, „Neuma” º.a. Gabriel Burlacu scrie cu o simplitate dezarmantã, lucid ºi

tranºant, mizând pe o altã faþã a realitãþii comune, fãrã ostentaþie, dar  cu potenþial de rezonanþã majorã. Poezia sa ne comunicã, sub o presiune

sufleteascã reþinutã, camuflatã sub aerul firescului, adevãruri eterne, pe cât de simple, pe atât de dureroase. (Victoria Milescu)

RECUNOªTINÞA

Nu te întreb

Care este culoarea pielii tale

Nu te întreb

Care este religia ta

Nu te întreb

Care este educaþia ta

Nu te întreb ce politicã faci

ªi nu te întreb

Dacã eºti bogat sau sãrac

Te întreb numai despre suferinþa ta

Pe care doresc sã þi-o alin

Pe care doresc sã þi-o îndepãrtez.

FRICA DE MOARTE

Când eram mic

ªi vedeam trecând pe stradã

Un dric care ducea un mort la cimitir

Urmat de o mulþime tãcutã, cernitã

Instinctiv înþelegeam grozãvia momentului

ªi-i întrebam pe pãrinþi:

„Nu-i aºa cã voi nu muriþi niciodatã?”

Ca ºi când moartea ar fi fost opþionalã

ªi numai cine nu voia nu murea

Ai mei îmi spuneau

Cã nu vor muri niciodatã

ªi mã liniºteam

Azi, aproape de sfârºit

Vãd moartea ca pe

O uºurare ºi izbãvire.

SUFERINÞA

Mã dor ochii, urechile

Mã dor simþurile, gândurile

De atâta suferinþã

Mã doare cã înaintez în vârstã

Cã am în jurul meu necunoscuþi.

Acum când ºtiu aproape tot

ªi am vãzut aproape tot Pãmântul

Durerea timpului e ºi mai mare.

Pãrinþi ºi rude au murit de mult

ªi trupul mult iubit la fel

ªi am rãmas eu singur

Fãrã vlagã.

Dar o sã vin curând la voi

Cãci fãrã voi

Îmi este tare greu.

CUM VOI MURI?

Câteodatã mã întreb

Cum voi muri?

Voi avea o moarte violentã

Ori voi trece dincolo uºor

Care parte va trece prima?

Care parte mã va susþine pânã la final?

Mintea va refuza sã intre în amorþealã?

Dacã voi avea o moarte violentã

Nimic nu va amorþi.

Fiecare organ

Va fi luat cu grijã, curãþat ºi donat

Pentru a da viaþã unei persoane

Aflate în dificultate

Astfel, organele mele

Vor avea un alt stãpân

Cu alt grad de instrucþie

ªi vor fi suport pentru viaþã.

TEMERI

Când eram mic

Mã temeam de:

Vorbe urâte,

Înjurãturi,

Insecte,

Purici ºi ºerpi,

Broaºte,

ªoareci,

Viermi ºi omizi.

Mã temeam de morþii duºi cu dricul la cimitir

de caii cu negre valtrapuri

Aveam temeri care cu timpul s-au estompat

Am crescut

A crescut însã apoi din ce în ce mai mult teama

de moarte

ªi frica de om,

Omul, fiinþa de Dumnezeu aleasã.

HRANA

La începutul începuturilor,

Nu ne hrãnim

Pânã ce devenim

Apoi în casa noastrã primordialã

Ne hrãnim

Cu cea mai bunã ºi curatã hranã

Apoi cu lapte

Apoi cu toate celelalte

Ne hrãnim

Pânã ce într-o bunã zi, murim

ªi devenim la rândul nostru hranã.

Gabriel
Burlacu

OMENIREA

De unde venim?

Dar mai ales unde ne ducem?

Nu ºtim!

ªtim doar cã este o garã mare

Numitã Pãmânt

ªi mai ºtim

Cã este compusã

Din infinite halte mai mici

Numite pãmânteni

Dar atât.

DIFERENÞA

Dacã o instalaþie explodeazã

Dacã o casã se nãruie

Inginerul plãteºte, inclusiv cu libertatea

Dacã medicul sau economistul greºesc

Ei plãtesc

Dar dacã politicianul greºeºte

ªi greºeºte tot timpul

Nu plãteºte

În fond, el vorbeºte

Nu face nimic

Promite ºi minte

Înºealã electoratul

Se scuzã, argumenteazã

Spune doar vorbe, iar vorbele zboarã.

VIAÞA

Ce-mi plãcea ieri

Îmi displace astãzi

Iar astãzi ce-mi place

Cu siguranþã îmi va displãcea mâine

Din aste fapte e compusã viaþa

De la început ºi pân-la veºnicie.
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Frumoasa luncã a Dunãrii, cu

largul necuprins de apã, Oinacul, satul

copilãriei, Giurgiu, oraºul tinereþii, toate

au rãmas departe. Preotul Ioan Graure

le pãstreazã în tainiþa sufletului. Le duce

dorul, dar atât. Mai mult nu se poate.

Desigur, s-a bucurat când i s-a propus

sã fie transferat în zona Blajului,

gândindu-se cã se apropie, cu un pas,

de sudul þãrii, de locul lui de baºtinã.

Dupã trei ani de pãstorire în Nãoiu,

pãrintele Graure este transferat, în 1957, ca preot misionar, în

parohia Cergãul Mic, la 15 kilometri de Blaj. Blajul – centrul

redeºteptãrii naþionale a românilor ardeleni, cu primele ºcoli în

limba românã (1754), în care corifeii ªcolii Ardelene ºi-au pus

puternic amprenta asupra culturii românilor din Transilvania.

Blajul istoric ºi literar, salutat de Eminescu, în 1866, cu apelativul

„Mica Romã”, era, în gândul preotului Ioan Graure, oraºul potrivit

pentru instrucþia fetelor sale.

Satul Cergãul Mic era o localitate micã, deºi avea douã biserici

ortodoxe. Atunci, în 1957, erau ortodoxe. În fapt, una, cea din

mijlocul satului, fusese greco-catolicã, iar cea de pe deal era

fosta bisericã evanghelico-luteranã a bulgarilor care au venit, cu

mult timp în urmã, pe acele meleaguri ºi s-au aºezat alãturi de

români la coarnele plugului, ca ºchei luterani. În acte, se

menþionau atunci 235 de numere de casã1. Dupã mãrturisirea

pãrintelui Graure, din Memoriul pe anul 1957 pãstrat de familie,

parohia „este formatã din circa 160 de familii, dintre care 90 de

familii revenite la ortodoxie de la evanghelicii-luterani (ºchei),

în anul 1945, ºi 70 de familii revenite de la greco-catolici, în

1948". De asemenea existau mai multe familii de baptiºti. Mult

timp înainte nu fusese preot în sat, încât „viaþa spiritualã a

credincioºilor e foarte slabã”. Prin urmare, situaþia parohiei ºi a

preotului în Cergãul Mic din anul 1957 era mult mai grea decât

în satul Nãoiu. Acest fapt l-a avut în vedere Arhiepiscopia

Ortodoxã Românã de Alba-Iulia ºi Sibiu, Mitropolia Ardealului,

care l-a transferat din Nãoiu în Cergãul Mic dupã numai doi ani,

deºi în adresa pentru hirotonire obligaþia era de cinci ani. În

aceeaºi adresã (semnatã de Mitropolitul Nicolae Bãlan) se solicita

licenþiatului în Teologie Graure I. Ioan o declaraþie prin care sã

fie de acord sã serveascã „cinci ani în Arhiepiscopia noastrã ºi cã

pânã când On. Minister al Cultelor îþi va aproba plata salariului

de la Stat, vei servi ca preot extrabugetar, adecã cu salariul ºi

stolele parohiale pe care þi le vor da parohia ºi credincioºii” (vezi

copia adresei alãturate).

În cei doi ani cât a funcþionat la Nãoiu, preotul Ioan Graure

a muncit din rãsputeri pentru a ridica parohia la o viaþã spiritualã

cât de cât acceptabilã. A fost secretar al protopopiatului Sãrmaº,

a fãcut totul ca sã nu simtã asupra lui ºi a familiei sale sabia lui

Damocles. Securitatea nu l-a gãsit în Nãoiu, cu toate cã a fost

cãutat. În arhiva CNSAS, existã douã adrese referitoare la aceastã

perioadã, când preotul Ioan Graure domicilia în satul Nãoiu,

comuna Cãmãraº. O adresã este din data de 15 noiembrie 1957,

emisã de M.A.I. Direcþia Regiunea Autonomã Maghiarã, cãtre

M.A.I. Regionala Bucureºti, Serviciul Raional Giurgiu, în care

se menþioneazã cã localitatea Cãmãraºu aparþine de raionul

Sãrmaº, regiunea Cluj, „fapt pentru care nu putem executa

lucrarea.” O altã adresã, emisã de M.A.I., Regiunea Cluj din 28

februarie 1958, menþioneazã o altã persoanã cu aproximativ

acelaºi nume ºi transmite informaþia: „Graur Ion din Cãmãraºu,

fiul lui Iuliu ºi Eugenia, agricultor, în 1952 a fost arestat la doi

ani închisoare pentru participare în organizaþia subversivã

„Garda albã”.

Aºadar, Arhiepiscopia a considerat cã nu e nevoie sã respecte

termenul de cinci ani ºi l-a transferat într-o parohie cu mari

probleme de naturã religioasã. Denotã aceasta o încredere

deosebitã în calitãþile preotului Ioan Graure? Probabil. Poate

erau ºi alte interese. Gândim acum, dupã mulþi ani, cã s-a avut în

vedere faptul cã pãrintele Graure a fost ortodox prin naºtere, cã

provenea dintr-o zonã unde erau numai ortodocºi. În Ardeal, era

mare nevoie de preoþi ortodocºi pentru pãstorirea credincioºilor.

Aducându-l în zona greco-catolicã a Blajului, s-a considerat cã

va contribui într-o anumitã mãsurã la primenirea atmosferei

religioase. Cu mult tact ºi, desigur, cu un talent înnãscut, a fãcut

faþã situaþiei.

Misiunea preotului ortodox nu era deloc uºoarã în aceastã

zonã a Ardealului. Atât preotul, cât ºi familia lui, s-au adaptat

noilor condiþii, s-au apropiat de oameni, ºi-au durat gospodãria cu

tot ce le trebuia, au pus la punct casa parohialã care nu

avea nici gard, au fãcut gard împrejmuitor curþii, au lucrat

grãdina, preoteasa a învãþat sã fie sorã medicalã pentru

bolnavii satului, adicã învãþase sã facã injecþii. Într-un

cuvânt, au reuºit sã fie un exemplu demn de urmat.

Prea Cucernicul Pãrinte Viorel Damian, preot ce a

pãstorit în Cergãul Mic la mai mulþi ani dupã preotul

Graure, ne-a mãrturisit cu admiraþie cã arhiva ºi

gestiunea parohiei Cergãul Mic alcãtuite de preotul

Graure erau atât de bine fãcute ºi corecte, încât toþi ceilalþi

preoþi s-au orientat dupã ele, avându-le ca model. Preotul

Damian ºtie, din spusele oamenilor, cã pãrintele Graure,

înaintaºul lui, era deosebit de ataºat de enoriaºii sãi,

care-i apreciau slujirea în bisericã, îl respectau ºi-l

preþuiau, ca pe un adevãrat povãþuitor2. De aceea, nu

este de mirare faptul cã o pereche de tineri din Cergãul

Mic l-au rugat pe preot sã le fie naº. Preotul ºi preoteasa

lui au primit cu bucurie sã le fie pãrinþi duhovniceºti,

ajutându-i cât le-a stat în puteri. Finii de atunci, Grigore

ºi Mãrioara Moldovan, stabiliþi în Blaj, au doi copii ºi

patru nepoþi. Relaþiile dintre cele douã familii, naºi ºi

fini, au fost, de-a lungul anilor, înfloritoare, ca între

rude adevãrate.

Cergãul Mic, pe vremea aceea, nu avea nicio legãturã

de transport cu Blajul. Se circula doar cu cãruþa sau pe

jos. Staþia CFR cea mai apropiatã era halta Mãnãrade,

aflatã la 12 kilometri. De câte ori pãrintele Graure n-a

mers pe jos, prin noroi, de la Cergãu la Mãnãrade ºi

retur, în drumurile pe care le fãcea la protopopiatul din

Mediaº, cu prilejul conferinþelor administrative sau al

conferinþelor preoþeºti de orientare! De multe ori, la Mediaº, o

vizita pe cumnata din partea soþiei, Melania Munteanu (de loc

din Daneº, lângã Sighiºoara), elevã în acest oraº. Aceasta îºi

aminteºte, astãzi, cu bucurie de vizitele ºi îndrumãrile pentru

studiul liceal, primite de la pãrintele Ioan, dar ºi de vizitele ei

fãcute la Cergãul Mic ºi Biia, apreciind pacea ºi liniºtea familiei,

în ciuda strãdaniei zilnice de a se integra în locuri atât de

îndepãrtate de cele natale.

De multe ori, preotul Ioan ºi preoteasa mergeau pe jos la

Blaj, unde era la ºcoalã fiica cea mare, Luminiþa, ºi unde se

mutaserã finii Moldovan. Uneori, mergeau la Blaj în zi de joi, zi

de mãrturie, adicã zi de târg, când se întâlneau în Blaj locuitorii

satelor dimprejur, mulþi cunoscându-se între ei. Joia gãseau mai

repede câte o cãruþã pentru transport. Pentru toþi membrii familiei,

aceste drumuri erau obositoare.

Fiica Luminiþa a urmat studiile la Liceul „Iacob Mureºianu”

din Blaj începând cu clasa a IV-a. A locuit în multe locuri ale

Blajului, la internat, în gazde, cu chirie. A avut noroc de profesori

extraordinari care i-au sãdit în suflet dragostea de carte. Despre

unul dintre aceºtia, profesorul de românã din clasele gimnaziale,

domnul Radu, îºi aminteºte cu mare drag. Ce lecturi expresive!

Doamne, cum citea (sau recita, cine mai ºtie!) Sergentul de

Vasile Alecsandri! Foºtii elevi au aflat, dupã decembrie 1989, cã

fusese preot greco-catolic. Câte tragedii vor fi fost atunci?!

Bineînþeles cã în Blaj, puternic centru al greco-catolicilor, se

aflau pe atunci foarte mulþi credincioºi de aceastã religie. Mulþi

dintre ei au trecut (din obligaþie? de fricã?) la ortodoxie, dupã

1948, când s-a interzis în România religia greco-catolicã. Mulþi

nu au trecut, dar nu se ºtia. Preoþii greco-catolici puteau sã treacã

la ortodocºi, ca preoþi, cum a fost preotul din satul lui Timotei

Cipariu ºi al lui Ion Brad, pãrintele Ioan Brad din Pãnade. Dar

cine ºtia acest lucru atunci? Pur ºi simplu nu se vorbea. Locuia

cu familia (avea trei copii) în Blaj, devenise prieten al familiei

Graure, la care Luminiþa a stat un an în gazdã.

La CNSAS, Dosar I, 691697, Arhiva Fond Informativ, existã,

pentru perioada cât preotul Ioan Graure a funcþionat la Cergãul

Mic (între 1957-1962), informaþii relatate de agenþii Guceanu

Ioan ºi Barbos Ioniþã, precum ºi „de la persoanele de sprijin

Luminita
Cornea

,

C.M. ºi D-P”. Înformaþiile sunt sumare ºi nu sunt

compromiþãtoare privitor la comportarea preotului Graure, care

în mod sigur se simþea urmãrit.

Pãrintele Ioan Graure avea permanent bucuria de a lucra.

Obiºnuinþa aceasta a deprins-o de mic copil, din familie. Îºi avea

model pãrinþii, dar ºi pe bunicul lui, Petre Viºan, care îl iubea atât

de mult încât, la 80 de ani, a venit în Ardeal sã-ºi vadã nepotul,

preot în Cergãul Mic. N-a stat mult, deoarece nu-ºi gãsea o

ocupaþie ºi spunea cã „aici ard gazul de pomanã”. A plecat

mulþumit cã ºi-a vãzut nepotul la casa lui, respectat în sat.

Întotdeauna a fost atât de activ, încât inactivitatea la el însemna

doar somnul. În zilele obiºnuite, lucrãtoare, muncea în gospodãrie,

în grãdinã ºi se ocupa de stupãrit. Apicultura a fost pentru el o

altã pasiune, iubea albinele, parcã vorbea cu ele, îngrijindu-le ca

nimeni altul. Era abonat la revista Apicultura, pentru a afla noutãþi,

iar în anul 1960 s-a înscris în Asociaþia Crescãtorilor de Albine,

convingând încã doi credincioºi sã se înscrie.

De lecturã, pãrintele Ioan se ocupa seara ºi dimineaþa, când

se scula foarte devreme, cãci avea în sânge truda þãranilor de la

câmpie, care la rãsãritul soarelui se aflau pe câmp. Dimineaþa

scria, îºi alcãtuia predicile sau articolele pentru Telegraful Român.

Din 1957, a început sã trimitã articole la Sibiu, la publicaþia

Arhiepiscopiei Sibiului ºi Mitropoliei Ardealului, Telegraful

Român, dupã îndemnul pãrintelui consilier Gheorghe Papuc,

redactor responsabil al publicaþiei.

În memoriile din fiecare an, preotul Ioan Graure menþiona la

Activitatea cultural-socialã: „În cadrul campaniilor agricole ºi

în cadrul luptei pentru pace, pe lângã convorbirile ce le-am avut

în grupuri, sau de la om la om, am sprijinit aceste acþiuni ºi în

bisericã prin îndemnuri la sfârºitul Sf. Liturghi ºi prin predici în

care aveam ca temã pacea” (Memoriul pe anul 1960). Trebuia sã

scrie toate acestea ºi altele asemenea, deoarece erau acte oficiale

verificate la controalele Protopopiatului ºi ale Arhiepiscopiei.

Declaraþiile din memorii se aflau în contradicþie cu durerea din

suflet. Îndeamna þãranii sã se înscrie în colectiv (oficialitãþile

erau cu ochii pe el; ce putea face?), în timp ce pãrinþii lui din

Oinacu sufereau cumplit cã au fost obligaþi sã-ºi dea pãmântul la

colectiv; din aceastã cauzã s-au îmbolnãvit ºi au murit fãrã a

ajunge la o vârstã prea înaintatã. Asta a fost viaþa! Încã nu simþea

puternic sabia care-i atârna deasupra capului. Avea sã urmeze o

altã perioadã în care puterea sabiei a fost cu mult mai grozavã.

O VIAÞÃ SUB SABIE (IV)
File de monografie:

1 Petru Sechel, Cergãu Mic, studiu monografic, colaboratori:
Vasile Lechinþan, Raluca Drãghiþã, cu prefaþa: Laudã unui sat
deosebit de Ion Brad, Blaj, Editura Astra, Despãrþãmântul
„Timotei Cipariu”, 2005.
2 Preot Ioan Graure, Cinstirea pãrinþilor. Culegere de predici ºi
articole, volum editat cu binecuvântarea Prea Sfinþitului Ioan
Selejan, Episcop al Covasnei ºi Harghitei, Ediþie îngrijitã ºi
prefaþã de Luminiþa Cornea, Editura Eurocarpatica, Sfântul
Gheorghe, 2008, p. 16-17.

(Va urma)

Memoriu Ioan I. Graure, 1957

Adresã Arhiepiscopia Sibiului
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Florentin
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Între topos ºi atopos

Nici critica literarã ºi nici premiile

acordate unor autori de cãtre Uniunea

Scriitorilor ºi de filiale ale acesteia nu mai

au de ani buni renumele ºi publicitatea pe

care le aveau cândva.

Când spun asta mã gândesc la câþiva poeþi ºi prozatori de

realã ºi certã valoare care nu sunt cunoscuþi aºa cum ar trebui ºi

s-ar impune (ºi în consecinþã nu sunt citiþi, iar iubitorii de literaturã

nu aleargã sã le caute cãrþile), deºi ne-au dat/

ne dau în rãstimp volume care îi

individualizeazã în cohorta autorilor care

tipãresc într-un flux ce pare a nu se mai opri.

Între aceºti scriitori l-aº încadra ºi pe dl.

Gheorghe Filip, prozator nãscut în 1945 la

Dumbrava (jud. Prahova) ºi naturalizat, dacã

se poate spune aºa, în Teleorman, unde a fost

profesor de Limba ºi Literatura Românã la

Alexandria, abandonând ulterior catedra ºi

practicând ziaristica la „Teleormanul” (între

1989 ºi 2003, când s-a pensionat, a fost

conducãtorul acestui cotidian).

Parcurgându-i fiºa bibliograficã, aº zice

cã dl. Gheorghe Filip, ca scriitor, a cãrui

evoluþie literarã am urmãrit-o îndeaproape ºi

cu mult interes, vine de departe ºi de demult

(dacã vom admite cã aceastã situare în timp ºi

în spaþiu începe sã se potriveascã intervalelor

de dinainte de 1989).

Dl. Gheorghe Filip a debutat în 1983 la

Editura Scrisul Românesc cu volumul de

prozã scurtã Nevoia de amintiri, urmat de

Cãmaºa de duminicã. Dupã 1989 lista cãrþilor

sale s-a îmbogãþit cu alte titluri, unele scrise

înainte de acel an (Muzeul viu, Între douã

lumi, Castelul cu ferestre galbene), altele –

grupate sub genericul Magia nisipurilor –,

publicate mai încoace, cu titluri sugestive

(Directorul de imagine, Vine preºedintele, Nepotul lui Mefisto,

Crucea Sudului, Fecioara de fier) trimit numaidecât cu gândul ºi

la perioada de tranziþie, faþã de care autorul dovedeºte o aplecare

pe cât de salutarã tot pe atât de justificatã, lãsând sã se înþeleagã

faptul cã a rãmas întrucâtva tributar ºi meseriei de gazetar, pe

care a practicat-o cu har ºi pasiune.

Mai recentele volume (A doua viaþã, 2016; Zarea de cenuºã

a speranþei, 2019, acesta din urmã premiat de Filiala de prozã

Bucureºti a Uniunii Scriitorilor) marcheazã atât o diversificare a

temelor ºi subiectelor, cât ºi o binevenitã maturizare literarã,

datorate, desigur, experienþei literare acumulate ºi neobositului

travaliu al scrisului.

Trimiþându-mi cea mai recentã carte a sa (Cercul de frig,

Editura Tracus Arte, 2020), dl. Gheorghe Filip a þinut sã mã

avertizeze la telefon cã acum este vorba „de cu totul altceva faþã

de ceea ce ºtiam ºi citisem sub semnãtura sa ºi cã s-ar putea sã

mã determine la o reevaluare a judecãþilor mele anterioare, uzând

de o altã grilã a lecturii decât cele de dinainte”.

Se înþelege cã am vrut

sã mã conving personal

dacã autorul are sau n-are

dreptate, ºtiut fiind cã la

fiecare nouã apariþie, fiecare

scriitor (din orgoliu? din

prea multã încredere în

sine?) considerã cã a atins

o culme superioarã, peste

realizãrile lui anterioare.

În cazul de faþã a trebuit

sã renunþ la prejudecãþi ºi

sã recunosc cã dl. Gheorghe

Filip  a avut/are dreptate;

cartea d-sale iese din

plutonul celor care au

precedat-o ºi se

singularizeazã faþã de ele,

indiferent din ce punct ar fi

privitã, cititã ºi evaluatã.

Cercul  de frig nu poate

intra într-o categorie fixã de

scrieri, întrucât survoleazã

genurile ºi gliseazã cãtre

altceva. În treacãt fie spus,

observ cã însuºi autorul a

evitat sã-ºi numeascã într-

un fel noua scriere, adicã

roman, nuvelã, culegere de

povestiri, eseu º.a.m.d. – sarcinã pe care, probabil, a gãsit de

cuviinþã s-o lase în seama cititorilor ºi mai ales a cronicarilor ºi

recenzenþilor d-sale.

Mie unul cel puþin, Cercul de frig îmi apare ca o parabolã a

singurãtãþii, bine gânditã ºi temeinic alcãtuitã, cu inserþii

axiomatice ºi aforistice risipite ca niºte jaloane ale lecturii pe tot

parcursul naraþiunii. Pe de altã parte noua carte poate fi interpretatã

ºi ca o meditaþie asupra vieþii ºi a destinului uman într-o lume

bulversatã de rãsturnarea cursului firesc al lucrurilor.

În acest context dl. Gheorghe Filip catã sã dea întruchipare

cât se poate de concretã ºi cât se poate de prozaic neliniºtilor ºi

Dl. Gheorghe Filip ºi „Cercul de frig”
care înfierbântã imaginaþia

interogaþiilor sale interioare. Propunând un peisaj urban dezolant,

ca dupã un cutremur care a distrus elementele materiale, dar a ºi

rãvãºit conºtiinþele, scriitorul ilustreazã, de fapt, „interiorul”,

sufletul ºi spiritul unui intelectual de secol XXI.

Un anume Bil, cognomen, al naratorului, se miºcã printre

ruinele unei lumi în care cu greu îºi mai poate gãsi rostul. Imaginile

de univers în prãbuºire mi-au amintit de un celebru film al lui

Tarkovski, „Cãlãuza”, încãrcat de mister, dar ºi cu conotaþii

filosofice ºi artistice ieºite din comun.

Cu o mare capacitate imaginativã, dl. Gheorghe Filip

construieºte – pe firul unei cãlãtorii de întoarcere în timp – posibile

desfãºurãri de întâmplãri ºi situaþii din Evul mediu ºi chiar mai

de departe – ceea ce îi dã posibilitatea sã investigheze spaþii noi

ºi sã descopere psihologii necunoscute.

De fapt, proiectându-le acolo, autorul nu face altceva decât

sã se priveascã pe sine ca într-o oglindã. Imaginea unui Bil care

se miºcã, deopotrivã conºtient, dar ºi buimac, prin alte spaþii ºi

timpuri este fotografia povestitorului – cel care vreme de mai

multe zile este urmãrit, obsesiv, de neliniºti, angoase ºi întrebãri

cãrora nu le poate afla rãspunsul.

Aprobându-ºi personajul, alter ego-ul de fapt, sau, dimpotrivã,

mustrându-l când e cazul, personajul povestitor îºi aplicã sieºi

judecãþile. Peste toate, ori mai bine zis dincolo de toate, transpare

fiorul singurãtãþii care a produs întreaga prozã. Citim într-un loc:

„Hei, Bil, rostesc înþelept, degeaba te înfurii dacã nu te vede

nimeni… Când te înfurii, Bil, trebuie sã ai martori, sã fie neapãrat

cineva care sã îþi vadã mânia ºi sã se teamã de ea, sã-i vezi cum

se micºoreazã sub scânteile privirii ºi sub tumultul vorbelor tale,

sã simtã cã, dacã ai vrea, i-ai putea despuia de tot ce au ºi de tot

ce râvnesc, i-ai putea îneca în indiferenþã ºi umilinþã”, iar în altul

– posibil diferendum între autor ºi dublu lui: „ªi a vãzut cã

grãdina mea nu era de aur ºi luminile nu erau multicolore ºi ºi-a

dat seama cã tu îl fãcuseºi stãpân peste un cerc de frig (vedem aci

cheia întregii cãrþi, n.n., F.P.), peste niºte grãmezi informe din

care gândul tãu obosit ºi leneº nimic nu mai putea modela ºi

însufleþi. ªi a ieºit din iluzie, cu mânie ºi cu mâhnire, ºi a râs

dupã aceea pânã la învineþire ºi a pãrãsit teritoriul încredinþat lui,

iar de-atunci a rãmas slobod, Bil, în afara voinþei ºi puterii tale”.

Cu o tehnicã literarã remarcabilã, dl. Gheorghe Filip propune

ipostaze variate pentru personajul imaginat. Bil este un alter ego

al scriitorului, dar, multiplicat, este ºi conducãtor de oºti ºi orator

ºi creator de lumi – un Dumnezeu ad-hoc.

Cu aceastã carte dl. Gheorghe Filip supune atenþiei cititorului

o experienþã ºi o viziune ce au toate atributele pentru a putea fi

considerate noutãþi, atât în creaþia autorului cât ºi în arealul mai

larg al literaturii moderne de azi.

Acesta este, sã-i zicem, edificiul unei

vieþi. Viaþa plinã de coperte diverse, de

poezie, ani  în acorduri muzicale, vers ºi

foarte multe vise, gânduri, amintiri, cam

tot ceea ce înseamnã universul acestui om

care a trãit cel mai mult printre cãrþi ºi în

pagini de reviste culturale: Geo Cãlugãru.

Iar edificiul despre care vã vorbeam mai

devreme este o lucrare care vorbeºte de la

sine, dar ºi foarte pe larg despre aspectele

importante din viaþa poetului,

prozatorului ºi eseistului nãscut la 27

ianuarie 1942, în oraºul Vrancei,

Mãrãºeºti. Absolvent al Facultãþii de

Filologie a Universitãþii Bucureºti (1966)

ºi ulterior al Facultãþii de Ziaristicã, Geo

Cãlugãru a fost timp de ºase ani profesor

al mai multor ºcoli din judeþul Cãlãraºi,

ca mai apoi, timp de peste 30 de ani sã fie

director adjunct, apoi director plin al

Bibliotecii „Nicolae Labiº” a Casei de

Culturã a Ministerului de Interne. Aºa cum

ni se prezintã ºi în lucrarea Cartea vieþii

mele, autorul acesteia, mai sus menþionat,

a publicat sute de reportaje, comentarii,

interviuri, dar cele mai cunoscute sunt

zecile de activitãþi cultural-

artistice organizate de

domnia sa, în care a moderat

lansãri de carte, simpozioane

ºi dezbateri.

Am început acest

material aducându-vã în

discuþie ideea de edificiu.

Þinând cont de structura pe

baza cãreia se realizeazã

aceastã lucrare, putem spune

cã este o construcþie pe mai

multe niveluri, având în

componenþã zeci de camere,

fiecare cu particularitatea ei,

cu povestea ei. Astfel cã,

întâlnim o încãpere a

poemelor proprii, o alta în

care gãsim selectate articole

scrise despre domnia sa ºi,

tot aºa, pãtrunzând în

universul lui Geo Cãlugãru

care îi conservã marile

bucurii, mai regãsim pagini

cu autograf ale cãrþilor

primite de la câþiva dintre

Gabriel DRAGNEA

Vom suferi de ceea ce n-am trãit încã
sau fragmente de viaþã între coperte de carte

prietenii de suflet, articole publicate de autor în diverse

reviste culturale, dialoguri în care îl întâlnim în dublã

ipostazã, intervievat ºi intervievator, dar ºi o secþiune

dedicatã fotografiilor ºi diplomelor primite de-a lungul

timpului cu ocazia diverselor evenimente, concursuri

sau manifestãri la care Geo Cãlugãru a participat. Despre

aceastã lucrare ca o moºtenire lãsatã în numele unei

pasiuni clocotitoare, care este lumea cãrþilor ºi a

scriitorilor, însuºi autorul mãrturiseºte: „Doar într-o

„Carte a vieþii mele” este locul potrivit a-mi aminti ºi

consemna cã, în partea de luminã a fiinþei mele spirituale

este câte puþin din tot ceea ce mi-au dãruit toþi cei cu

care m-am contopit sau m-am intersectat”.

ªi, pentru cã îi cunoaºtem cu toþii dragostea

neîngrãditã faþã de poezie ºi poeþi, conchid reamintind

tuturor celor care îl ºtiu sau supun atenþiei celor care nu

îl cunosc, un poem care ne vorbeºte despre faptele noastre

nãscute în dezechilibru ºi regretul pentru ceea ce am fi

putut face bun, dar am amânat. Versuri cu un final

sentenþios, poezia Destin, semnatã Geo Cãlugãru: „În

necunoscuta rãdãcinã/ A sângelui/ Se cautã gemenii./

Înaintãm,/ Fãrã cârmã./ Auzim, în rãstimp,/ Coborând

veºnicia.../ Locul capcanã/ Ne pierde în fuga/ Dupã noi

cei visaþi./ Neîmplinindu-se ruga,/ Vom suferi/ De ceea

ce n-am trãit încã.”
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Neagu Udroiu

Ajungem aici în dreptul unei

borne poliedrale. Cu multe ºi

diferit colorate feþe. Nu e vorba

numai de schimbarea pe care o

imprimã existenþei tale venirea

la oraº. Intervin, mai ales,

consecinþele numeroase ce

decurg din atingerile oraºului

asupra cuiva

nãscut,crescut,modelat de viaþa

la þarã pentru a trãi la þarã, dar

aruncat dintr-odatã, fãrã a ºti sã

înoate, în valurile tulburi ale

unei existenþe greu de

configurat.

Plecarea din sat a apãrut pe fondul

unei des exprimate dorinþe de a merge

la ºcoalã mai departe. Puteam continua,

ideea fusese exprimatã, sã dau examene

la Bolintin, agãþându-mã de fel de fel

de îndeletniciri în comunitatea localã.

Certitudinile lipseau, oricum. Off-ul cel

mare era altul: învãþãtura de unul singur

avea o hibã uriaºã; când te vedeai

depãºit în înþelegerea capitolelor de

algebrã, sã zicem, de fizicã, ce aveai de

fãcut? În sat la noi nu aveam la data respectivã nici absolvenþi de

liceu, cu atât mai puþin ai diferitelor facultãþi. Aºadar, la cine sã

mergi pentru necesarele meditaþii curente? Venitul la oraº

deschidea, în anumite condiþii, perspectiva liceului seral.

Dar traiul la oraº nu viza doar mersul la ºcoalã. Unde stai? Unde

mãnânci? Cu ce te îmbraci? Cine te va duce de mânã de colo-colo

în rezolvarea a tot felul de angarale pe care oraºul þi le scoate în

drum? Iatã întrebãri. Rãspunsul a fost gãsit: Mersul la o ºcoalã de

meserii gãseºte rezolvãri, nu neapãrat ideale, dar sigur convenabile.

Opþiunea a apãrut pe neaºteptate ºi m-a câºtigat. Mai bine de

un deceniu din viaþã va fi marcat de adresa din Dealul Spirii,

între Calea 13 Septembrie ºi Calea Rahovei, în vecinãtatea strãzii

Sebastian.

Examenul de admitere nu a fost cine ºtie ce, din fericire nici

cel medical, mai ales cã era o spaimã teribilã de neîncadrarea în

normele existente. Am asistat la efortul unor colegi mai subþiratici

de a depãºi, fie ºi la limitã, kilogramele impuse, consumând

înainte de urcarea pe cântarul de la infirmerie câte un pepene

uriaº. Nomenclatorul de meserii se dovedea încãpãtor, de

mulþumit fiecare. Erau destui bucureºteni, în general din familiile

de cartier, inapþi sã abordeze liceul la zi, dar oricând gata de dat

la meserie. Grosul venea din raioane, risipite unele pe te miri

unde – din Moldova pânã în Oltenia. Ardeleni, nu. Aveau unde

merge la ei acasã.

În primii ani dupã rãzboi se constituise la noi o solidã reþea de

ºcoli de pregãtire pentru meseriaºi în industrie, agriculturã,

servicii. Era un prim eºalon al ºcolilor profesionale, patronat de

Ministerul Învãþãmântului prin Direcþia Generalã a Rezervelor

de Muncã (în fruntea DGRM se afla la înfiinþare un fel de ministru

– Motronea). Intrau absolvenþi de ºcoalã primarã (iniþial) ºi apoi

doar cei ce terminau ciclul doi (cl. a VII-a) ºi dupã un ciclu de

trei ani aceºtia cãpãtau calificare de muncitori. Un al doilea eºalon,

unde se intra cu ºapte clase, parcurgeau o ºcoalã medie tehnicã.

Revin la „Vulcan”. Era gãzduitã în clãdirile unde funcþionase

cândva o fabricã de case ºi dulapuri Fichet. Lipitã de Uzina

„Vulcan”, aceasta o va patrona direct, amar de ani. Era botezatã

ªcoala nr. 1 Metal. Cea de telefonie funcþiona pe lângã Uzina

Electromagnetica. Una de bucãtari,cofetari,ospãtari era pe lângã

complexul alimentar din ªoseaua Viilor. În strada Verziºori se

afla grupul ºcolar de pe lângã APACA. În cei trei ani, numãrul

zilelor de practicã în fabricã pornea de la trei (anul I) ºi ajungea

la cinci pe sãptãmânã. Pregãtirea la sala de clasã implica un mare

numãr de materii iar dupã amiezile cãdeau în seama activitãþilor

de timp liber. Voi þine totdeauna minte orele de limba românã

fãcute cu profesorii Ion Folescu ºi Elvira Becleanu, matematica

predatã de doamna Constanþa Savu, fizica de prof. Ion Sãceanu,

lecþiile de istorie þinute de doamnele Elena Roºca ºi Elena Iorga.

Pe mãsurã ce avansam spre disciplinele tehnologice, intrau în

scenã de regulã cadre didactice provenite dinspre Uzinã: Ioan

Avram – viitorul ministru,Vasile Niculescu, ne-a fost ºi director,

Iosif Vâlceanu, viitor director la „Ventilatorul”, Tãnase Hudea,

mecanicul ºef al uzinei, Olimpian Florescu, Petar Vrþeli, ingineri

ºefi, dar ºi profesori-profesori – Ion Teodosescu, inovator vestit,

Al. Oþoiu, ªt. Mãruºteriu, Al. Caragheorgheopol. Pentru orele

de atelier era o garniturã de maiºtri, unul ºi unul – Niþoi, Jipa,

Rizescu sub privirile cãrora, zi de zi ºi ceas de ceas, exersam

„UNIVERSITÃÞILE MELE” (IV)
Anotimpul „VULCAN”

operaþiile primare ale prelucrãrii metalice. Vã veþi întreba cu ce

ne ademeneau ofertele momentului de timp liber. În primul rând,

activitãþile sportive. Rugby-ul þinea afiºul. Un antrenor de clasã,

Dragoº Þenescu, apãrea în clasã la începutul oricãrui an ºcolar.

Convoca pe abia sosiþii din târguri ºi din sate ºi îi ordona dupã

înãlþime. Evalua dintr-o ochire „materia primã” ºi la un moment

dat punea mâna pe umãrul unuia dintre noi: – De aici încolo

mâine veniþi la antrenament! Unii o fãceau cu ºansa de a convinge,

alþii doar pentru ca sã aibã de unde veni. Seducãtoare era prima

lecþie la salã. Domnul Þenescu împãrþea cu creta tabla în douã, în

stânga desena dezvoltarea fizicã a celui ce practica felurite sporturi,

care-cum: fotbalistul de picior stâng devenea proprietarul unui

picior super dezvoltat, cel stâng, ºi un drept rahitic din cauza

neîntrebuinþãrii. Imaginea se repeta,în oglindã, la piciorul drept.

Urma rãzboiul braþelor, ºoldului, gâtului. Voleibalistul avea el

mâinile frumoase, dar picioarele pãreau de douã parale. În dreapta

ecranului, ei bine aici apãrea în carne ºi oase însuºi rugbistul

coborât din Neckerman: braþe armonioase, picioare uniform

împlinite, un corp de gimnast în devenire, gâtul dezvoltat cât sã

susþinã, princiar, capul vulturesc. Mâna lui Michelangelo, ce

mai! Câþiva colegi au ajuns la echipele mari: Steaua, Dinamo,

Progresul, Minerul Petroºani. Unii, chiar în Naþionalã, unde

jucau alãturi de un Penciu, Titi Ionescu, Ghiuzelea, Paul

Merghiºescu. Între ei, Sicã Dragomir, Mazilu, Toma, Trafulicã,

Preda, Iancu, Þuþuianu. Luptele, o altã seducþie. Acolo vãtaful

era Ilie Gheorghe, un bãrbat înalt ºi autoritar. A scos ºi el câþiva

campioni naþionali. Dumitru Crãciun, campion balcanic la lupte

libere, se afla primul pe listã. Mai era boxul, cu Bejan ºi Caliþa.

Pe etajul clubului unde ne þineam reuniunile dansante îºi avea

sediul fanfara comandatã de domnul Grebleº. Ani de zile urcam

sã ne primim diplomele de sfârºit de an acompaniaþi de trilurile

învãþate de colegii noºtri dotaþi de la dansul baghetei domnului

Grebleº. ªi mai erau, cine credeþi, noi tocilarii, cei cu gândul la

olimpiada tinerilor matematicieni ºi alte alea.

Dar despre toate, mai la vale.

Consiliul Judeþean Teleorman ºi Centrul Judeþean

pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale

Teleorman, în parteneriat cu revistele: „Luceafãrul de

dimineaþã”, „Proza 21", „Neuma”, „Argeº”, „Bucureºtiul

literar ºi artistic”, „Mozaicul”, „Litere”, „Pro Saeculum”,

„Sud” ºi „Caligraf”, organizeazã Festivalul Naþional de

Literaturã „Marin Preda”, ediþia a XVII-a, ale cãrui

manifestãri finale urmeazã a se desfãºura în zilele de 15

ºi 16 octombrie 2020, la Alexandria ºi la Siliºtea-Gumeºti.

Festivalul îºi propune sã omagieze personalitatea

scriitorului Marin Preda, la împlinirea a 40 de ani de la

moarte, ºi sã promoveze prozatori de talent, care nu au

debutat în volum. În cadrul concursului de prozã scurtã,

organizat cu acest prilej, se acordã urmãtoarele premii:

– Premiul „Marin Preda” ºi Premiul Revistei

„Luceafãrul de dimineaþã” (în valoare de 1000 lei);

– Premiul I ºi Premiul Revistei „Proza 21" (în valoare

de 800 lei);

– Premiul I ºi Premiul Revistei „Neuma” (în valoare

de 800 lei);

– Premiul I ºi Premiul Revistei „Argeº” (în valoare

de 800 lei);

– Premiul al II-lea ºi Premiul Revistei „Bucureºtiul

literar ºi artistic” (în valoare de 700 lei);

– Premiul al II-lea ºi Premiul Revistei „Mozaicul”

(în valoare de 700 lei) ;

– Premiul al II-lea ºi Premiul Revistei „Litere” (în

valoare de 700 lei) ;

Festivalul Naþional de Literaturã

„Marin Preda”
Ediþia a XVII-a, 15 ºi 16 octombrie 2020

– Premiul al III-lea ºi Premiul Revistei „Pro

Saeculum” (în valoare de 600 lei);

– Premiul al III-lea ºi Premiul Revistei „Sud” (în

valoare de 600 lei) ;

– Premiul a III-lea ºi Premiul Revistei „Caligraf” (în

valoare de 600 lei).

Prozele scurte premiate vor fi incluse într-un volum,

ce va fi lansat în cadrul manifestãrilor finale ale

festivalului; de asemenea, vor fi publicate de revistele

partenere.

Concurenþii vor trimite 1-3 proze scurte pe suport de

hârtie, care nu pot depãºi 15 pagini în total, culese cu

font 12 (Normal, Times New Roman, 1.5 Space), în câte

10 (zece) exemplare, semnate cu un motto, acelaºi motto

figurând ºi pe un plic însoþitor, conþinând o fiºã cu datele

de identificare ale autorului: numele ºi prenumele, data

ºi localitatea naºterii, adresa poºtalã, adresa de e-mail ºi

numãrul de telefon mobil, precum ºi un CD cu textele

trimise, inscripþionat cu acelaºi motto.

Lucrãrile pentru concurs vor fi trimise, pânã la data

de 1 septembrie 2020, pe adresa: Centrul Judeþean pentru

Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale

Teleorman, str. Ion Creangã, nr. 52-54, 140056 – mn.

Alexandria, jud. Teleorman, cu menþiunea „pentru

concurs”.

În funcþie de situaþia determinatã de criza Covid-19,

organizatorii pot sã aleagã varianta finalizãrii doar a

concursului de prozã scurtã, realizându-se jurizarea

lucrãrilor, acordarea premiilor ºi editarea caietului

premianþilor, procedurã care va fi comunicatã online. În

acest caz, laureaþii urmeazã sã primeascã diploma, suma

în bani ºi caietul premianþilor.
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O NOUÃ

CONTRIBUÞIE

LA

BIOBIBLIOGRAFIA

LUI

NICOLAE CARTOJAN

Una dintre cele mai recente bibliografii1 a profesorului,
istoricului literar ºi excelentului cãrturar Nicolae Cartojan este
din anul 1980 ºi se datoreazã lui Dan Simonescu, discipol ºi
distins bibliograf al vechii culturi româneºti.

Deºi cuprinde douã diviziuni distincte – Opera lui Nicolae
Cartojan ºi Studii despre Nicolae Cartojan, trebuie sã menþionez,
cu mult regret, cã în ambele secvenþe ale bibliografiei lipsesc
unele contribuþii, esenþiale, ale istoricului literar, precum ºi unele
referinþe critice ce aparþin unor personalitãþi remarcabile.

O contribuþie, extrem de interesantã, la receptarea ºi difuzarea
unor cercetãri întreprinse de Nicolae Cartojan, o constituie ºi
ampla recenzie2 a Anuarului Gimnaziului „I. Maiorescu” din
Giurgiu, datoratã lui G. Bogdan-Duicã ºi care nu e menþionatã în
bibliografia amintitã aici.

Istoricul ºi criticul literar G. Bogdan-Duicã analizeazã, cu
discernãmânt, articolele ºi studiile publicate de Nicolae Cartojan
în aceastã publicaþie ºcolarã, amintind, în acelaºi timp, ºi de
colaborãrile profesorului din Giurgiu, la revista literarã Ramuri3

din Craiova.
Trebuie, însã, neapãrat, sã precizez cã articolul – Ce citire

generaþia Unirii din Moldova aparþine istoricului Ilie Minea, ºi
el profesor la Gimnaziul „I. Maiorescu” din Giurgiu, ºi nu lui
Nicolae Cartojan, aºa cum reiese din cuprinzãtoarea recenzie a
lui G. Bogdan-Duicã.

*
N. Cartojan – Anuarul Gimnaziului „I. Maiorescu” din

Giurgiu
Domnul N. Cartojan este directorul Liceului din Giurgiu. Mic

de stat, cu ochii prietenoºi în care luceºte ºi o delicatã bunãtate,
totdeauna gata sã stea de vorbã despre lucruri bune, el este una
din cunoºtinþele care nu se pot regreta niciodatã.

Calitatea de fost funcþionar al Academiei Române, unde mai
toþi funcþionarii au fost ºi sunt, încã, scriitori, cercetãtori,
colaboratori, l-a pus în contact cu bogãþia de cãrþi româneºti ºi de
manuscrise, a cãror colectare este meritul d[omnu]lui Ion Bianu,
un vânãtor isteþ dupã astfel de bogãþii.

Numai cu mijloacele acestea se putea scrie o monografie distinsã
ca cea despre miraculoasa carte popularã Alexandria4.

De la un timp d[omnu]l N. Cartojan se ocupã de aproape cu
epoca literarã din 1830 ºi 1850. Ramurile de la Craiova i-au
publicat câteva contribuþii de un interes deosebit, pentru cã în
acele scrisori de-ale literaþilor, publicate în Ramuri regãsim
fragmente din sufletul epocii.

O lucrare mai mare, în manuscript, este o biografie a lui Mihail
Kogãlniceanu, pânã la 1850, adicã pânã în timpul în care politica
mare îl abate de la cãile literare pe care Kogãlniceanu apucase de
la început, din strãinãtate încã, de îndatã ce a cãlcat, ca tânãr
celebru, pe pãmântul patriei sale, pentru care, în strãinãtate,
adunase toatã ºtiinþa de care ºtia cã va avea nevoie.

Bine, despre Mihail Kogãlniceanu din acea epocã, a scris pânã
acum: el însuºi, apoi fãrã sã-l pãtrundã pânã în ultimele sale
rãdãcini, A. D. Xenopol, simpaticul bãtrân, pe care o boalã crudã
îl împiedicã de a se bucura de împlinirea idealului naþional pentru
care ºi el a lucrat de pe la 1870 încoace; în sfârºit, atotcuprinzãtorul
N. Iorga, în Istoria literaturii româneºti în veacul al XIX-lea5.

Pe aceste trei straturi de informaþiuni ºi judecãþi, din ce în ce
tot mai adânci, se întemeiazã astãzi tot ceea ce conºtiinþa românilor
cuprinde despre Mihail Kogãlniceanu.

ªi totuºi, cât este încã de strâns, de coordonat ºi de publicat
despre minunatul moldovean, pe care, îndatã ce-l cunoºteau,
chiar duºmanii lui erau siliþi sã-l admire ca ºi prietenii lui!

Cuvântãrile lui Mihail Kogãlniceanu sunt inumerabile,
articolele lui depuse în gazetele strãine ºi în cele româneºti,
asemeni; scrisorile lui ºi ale contemporanilor care vorbesc despre
el, tot aºa.

În toate dar mai ales în cuvântãri, se gãsesc intercalate multe
amintiri, multe autocaracterizãri preþioase, pe care o biografie
finalã, mare, le va cita ca material excelent ºi înlesnitor pãtrunderii
în dezvoltarea marelui suflet.

Sã sperãm cã din aceste izvoare, d[omnul] N. Cartojan va
completa întâia perioadã a vieþii lui Kogãlniceanu în aºa mãsurã,
încât curiozitatea noastrã, a tuturora, sã fie deplin mulþumitã.

În Anuarul Gimnaziului din Giurgiu d[omnul] N. Cartojan
publicã o lucrare monograficã, în aparenþã foarte specialã ºi,
totuºi, privitoare la generalizarea spiritului modern în þarã: Ce
citise generaþiunea Unirii din Moldova (p. 24-46), apoi: Cãlãtoria
lui Kogãlniceanu în Spania (p. 46-54) ºi Note asupra Spaniei de
Kogãlniceanu (din manuscriptele Academiei).

Generalizarea amintitã nu a fost uºoarã. Românii s-au dedat
cam greu cu cititul, au cumpãrat puþine cãrþi, deci o miºcare de
librãrie puternicã nu exista.

Cenzura, canalioasa cenzurã împiedica ºi ea citirile moderne.
De aceea reconstituirea d[omnu]lui N. Cartojan în capitolul ~ Ce
citise generaþiunea Uniunii din Moldova este prea binevenitã ca
nouã lãmurire documentatã în aceastã privinþã. Se lãmureºte deci,
mai întâi, chestia bibliotecilor din acel timp.

Apoi se dau informaþiuni despre gramatica românã–gallicã a
lui Vida, profesorul lui Vasile Alecsandri, despre trimiterea
tinerilor români în strãinãtate, în special despre C. Negri; despre
Albina româneascã a lui Asachi, o gazetã fãrã spirit; despre
Zimbrul, care înseamnã un progres enorm (1849); despre comisia
de control a cãrþilor de citit, etc.

Toate acestea caracterizeazã epoca în care Kogãlniceanu sosi
în Iaºi, venind de la Berlin.

Capitolaºele urmãtoare aratã ce întreprinse Mihail
Kogãlniceanu, ca sã facã loc spiritului nou: Kogãlniceanu de la
Alãuta din 1838 pânã la Dacia literarã (1840) ºi Steaua Dunãrii
(1855).

Caracteristica generalã, datã de N. Iorga, rãmâne însã în
picioare, ºi d[omnu]l N. Cartojan o citeazã, însuºindu-ºi-o.

În Spania, Kogãlniceanu a plecat gonit de scârba vieþii din
þarã. Opoziþia, al cãrei ºef era împreunã cu Alecsandri, Negri etc.
nu avea noroc.

Acelaº[i] fenomen existã în Muntenia, de unde plecaserã, în
strãinãtate, Bãlcescu, C.A. Rosetti ºi alþii. Kogãlniceanu vãzu
Spania, despre care a scris note nedezvoltate, reproduse de
d[omnul] N. Cartojan.

Câte o comparaþie cu þara sa îi scapã ºi este interesantã. Dintre
acestea citez una, pe cea mai ruºinoasã: „Cetatea domnilor de la
Suceava este locuitã de o familie de þigani; Alcazarul Toledei se
numeºte a fi o cazarmie”. Þiganii în cetatea Sucevei, parcã ar fi
niºte ºoareci în scãfârlia unui fost erou, ori niºte cerºitori în
palatul unui Nabab! Bietele noastre ruine de-atunci!

Dorim ca cititorii ardeleni ai Gazetei, cititori pe care dezvoltarea
istoriografiei literare îi intereseazã, sã dea d[omnu]lui N. Cartojan
atenþia ce o meritã lucrãrile sale.

G. Bogdan-Duicã
Cluj, 31 ianuarie 1920

Note
Aceastã cronicã literarã se transcrie din Gazeta Transilvaniei,

83, nr. 24, vineri, 6 februarie 1920, p. 1, col. 1-4, jos.

ÎNTREGIRI LA

BIBLIOGRAFIA LUI

TUDOR VIANU

Bibliografia profesorului, istoricului ºi criticului literar,
eseistului ºi filosofului Tudor Vianu a fost elaboratã de un colectiv
de cercetãtori de la Biblioteca Centralã Universitarã din Bucureºti
înainte de 1990.

Este un instrument util pentru toþi cei ce vor sã studieze ºi sã
cerceteze unele aspecte ale activitãþii creatoare ºi literare ale
distinsului cãrturar.

În cele patru decenii, care au trecut de la publicarea acestei
bibliografii, de tip personalia, au apãrut mai multe însemnãri,
note, epistole, documente ºi iconografie, extrem de importante
privitoare la personalitatea complexã a unuia dintre cei mai învãþaþi
umaniºti români.

Revelatoare sunt documentele ºi rapoartele identificate ºi
publicate de istoricul literar Vasile Lungu, autorul unei foarte
temeinice disertaþii de doctorat privitoare la Tudor Vianu.

Numit director general al Bibliotecii Academiei Române la 1
octombrie 1958, Tudor Vianu este desemnat sã coordoneze ºi sã
supervizeze articolele ºi studiile unor cercetãtori, de certã valoare,
care urmau sã constituie substanþe celui de-al patrulea volum din

Istoria literaturii române.
Cele trei epistole, necunoscute, trimise de Tudor Vianu lui

Teodor Vârgolici, reputat istoric literar, se referã la contribuþiile
acestuia privind o anume parte a literaturii române.

Din raþiuni greu de acceptat, ºi acest proiect al Academiei
Române a eºuat, iar lucrãrile nu au mai fost reluate niciodatã,
deºi unele dintre contribuþiile colaboratorilor au fost publicate în
presa literarã sau în cãrþile lor.

*
[Bucureºti], 23 ianuarie 1961

Stimate coleg,

În ºedinþa din prima jumãtate a lunii noiembrie, la care s-au
stabilit termene ºi s-au contractat angajamente, participanþii au
cãzut de acord sã se depunã într-un interval de o lunã schemele
tematice ale contribuþiilor repartizate diferiþilor colaboratori ai
volumului IV din Istoria literaturii române.

Deºi de la data ºedinþei din noiembrie au trecut, nu una, ci
douã luni, schemele tematice ale volumului IV n-au sosit încã
redacþiei noastre.

Ne gãsim astfel într-o mare întârziere, cu totul nejustificatã,
deoarece aceleaºi operaþii au fost executate pentru toate celelalte
volume.

Revenim deci în mod insistent, rugându-vã sã ne trimiteþi
neîntârziat schema contribuþiei repartizate d[umnea]v[oa]s[trã],
pentru a putea sã convocãm ºedinþa de discuþie a tematicii
întregului volum.

Sunt încredinþat, stimate coleg, cã întârzierea de pânã acum va
fi grabnic remediatã ºi cã, pãtrunºi de însemnãtatea operei la care
aþi fost chemaþi sã colaboraþi, veþi depune toate silinþele pentru ca
lucrarea noastrã comunã sã înainteze pe drumul realizãrii ei.

Cu salutãri tovãrãºeºti,
Acad. Tudor Vianu

Nicolae
Scurtu

Tudor Vianu - facsimil
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INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

Redactor responsabil al vol[umului]
 IV din
Istoria literaturii române

[Tovarãºului Teodor Vârgolici, Institutul de Istorie Literarã ºi
Folclor, Bulevardul Republicii, nr. 73, Loco].

*
[Bucureºti, 1 martie 1961]

Cãtre tov[arãºul] Teodor Vârgolici,

Vã comunicãm cã în ziua de 3 martie a[nul] c[urent], ora 18,
sunteþi convocat la ºedinþa de lucru a colectivului care pregãteºte
volumul IV din tratatul de Istoria literaturii române.

Întrucât d[umnea]v[oa]s[trã] figuraþi printre colaboratorii
acestui volum, vã rugãm stãruitor sã fiþi prezent la ºedinþã, spre
a putea definitiva distribuirea sarcinilor ºi a stabili termene precise
de predare a manuscriselor.

ªedinþa va avea loc la Biblioteca Academiei R[epublicii]
P[opulare] R[omâne], în Cabinetul Directorului General.

Redactor responsabil al volumului IV
din Istoria literaturii române,
Acad. Tudor Vianu

[Tovarãºului Teodor Vârgolici, Institutul de Istorie Literarã ºi
Folclor, Loco].

*
[Bucureºti, 8 august 1962]

Stimate tovarãºe Teodor Vârgolici,

Deoarece termenul la care urma sã predaþi conducerii
vol[umului] IV din Istoria literaturii române a expirat la 1 august
1962, vã rugãm insistent a ne înainta manuscrisul contribuþiei
d[umnea]v[oa]s[trã] pentru a nu întârzia lucrarea, care se gãseºte
pe cale de realizare ºi pentru a putea respecta angajamentele pe
care redacþia ºi le-a asumat faþã de forurile superioare.

Aºteptând rãspunsul d[umnea]v[oa]s[trã] neîntârziat, vã
transmitem salutãri tovãrãºeºti,

Acad. Tudor Vianu

[Academia Republicii Populare Române. Biblioteca,
Bucureºti, Calea Victoriei, 125; Tovarãºului Teodor Vârgolici,
Institutul de Istorie Literarã ºi Folclor, Bulevardul Republicii,
nr. 73].

Note
Originalele acestor epistole, necunoscute, se aflã în biblioteca

profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

CONSTANÞA

MARINO-MOSCU ªI

ORAªUL GIURGIU.

NOI COMPLETÃRI

Printre scriitorii care au fost atraºi de farmecul ºi pitorescul
oraºului Giurgiu, în perioada interbelicã, amintim aici ºi pe
prozatoarea, traducãtoarea ºi memorialista Constanþa Marino-
Moscu (1875–1940), care a lãsat câteva evocãri despre târgul de
la Dunãre.

Memorialista se confeseazã într-una din epistole, trimise din
Giurgiu, cã timp de cinci decenii s-a mutat, în diverse oraºe ºi
târguri de 22 de ori.

Aºadar, avea o predispoziþie, de ordin nativ, sã schimbe locul
ºi casa spre a putea sã scrie, sã instruiascã elevi la limba francezã
ºi românã ºi, fireºte, sã iniþieze pe unii în tainele muzicii, dând
permanent lecþii de pian.

Epistola, pe care o transcriu ºi o comentez aici, este trimisã
prozatoarei Sanda Cotovu (1898–1987), o autenticã prietenã a
familiei Moscu, ºi conþine o sumã semnificativã de impresii de
oraºul Giurgiu ºi oamenii lui.

Prozatoarea de la Viaþa Româneascã o consiliazã pe mai tânãra
ei prietenã cum sã scrie, când sã scrie ºi, mai ales, când sã
publice.

Informaþiile despre Adina Paula Moscu ºi Alexandru Moscu,
pictori de talent, cu studii în Franþa, sunt reale ºi contribuie la
întregirea atmosferei creatoare a familiei.

Este menþionat ºi romanul Rãdãcini, ce aparþine Hortensiei
Papadat-Bengescu, care a marcat un moment esenþial în epica

1 Dan Simonescu, Bibliografia. A. Opera lui Nicolae Cartojan ºi B. Studii de Nicolae Cartojan în Istoria literaturii române vechi. Postfaþã ºi bibliografii finale de Dan Simonescu. Prefaþã de Dan

Zamfirescu, Bucureºti, Editura Minerva, 1980, p. 539-550.
2 G. Bogdan-Duicã, N. Cartojan – Anuarul Gimnaziului „I. Maiorescu” din Giurgiu în Gazeta Transilvaniei, 83, nr. 24, vineri, 6 februarie 1920, p. 1.
3 În revista Ramuri, Nicolae Cartojan are o singurã colaborare – Kogãlniceanu ºi societatea de arheologie ºi istorie veche a Nordului, 10, nr. 3, 12 februarie 1915, p. 35-37. Cred, ºi în acest caz, cã G.

Bogdan-Duicã face o confuzie cu revista Neamul românesc literar a lui N. Iorga, unde N. Cartojan publicã mai multe scrisori ale paºoptiºtilor.
4 Nicolae Cartojan, Alexandria în literatura româneascã, Bucureºti, Carol Göbl, s-r. Ioan St. Rasidescu, 1910, VI + 102 pagini.
5 N. Iorga, Istoria literaturii româneºti în veacul al XIX-lea. De la 1821 înainte. În legãturã cu dezvoltarea culturalã a neamului. Vol[umul] 2. Epoca lui M. Kogãlniceanu (1840–1848). Bucureºti,

Minerva. Institut de Arte Grafice ºi Editurã, 1908, p. 3-120.
6 Virgil Cotovu, inginer, specialist în industria portuarã, soþul scriitoarei Sanda Cotovu.
7 Poeta Otilia Cazimir din cercul literar al revistei Viaþa Româneascã.
8 Hortensia Papadat-Bengescu, Rãdãcini. Volumul 1–2. Bucureºti, Editura Naþionala – S. Ciornei, 1938, 434+486 pagini.

interbelicã, iar Constanþa Marino-Moscu i-a îndrumat, încã de la
început, paºii spre marea literaturã.

*
Giurgiu, 3 octombrie [1]938
Str[ada]
 Foiºor, nr. 5
(Casa Anghelescu)

Crede-mã, draga mea, cã am fost foarte surprinsã, primind
rãspunsul unei scrisori pe care o socoteam, cu tot dinadinsul,
pierdutã.

Îmi aminteam cã-mi spuseseºi la casa Wilson, atât îmi
aminteam, dar, dupã o primãvarã ºi varã ºi toamnã ºi la vârsta de
64 ani, bãtuþi, e de iertat sã uit?

ªi iatã ce fãcusem: îi spusesem lui Anghelescu sã-mi aducã
adresa biroului d[omnu]lui Cotovu6 (trebuia s-o ºtie domnul V.).
Vorbisem disdedimineaþã, ca, atunci când va pleca la birou, sã ia
ºi plicul ºi sadauge, eventual, casa ºi n[umã]rul.

Anghelescu, pleacã în piaþã, la 6½, se reîntoarce, vesel cã mi-
a fãcut un serviciu „prompt” ºi-mi spune cã a aruncat scrisoarea
în cutie!

Fãrã altã indicaþie decât localitatea? Ochi mari, amãrâtã ºi
câteva soluþii sã poatã opri scrisoarea! Se duce, în fugã, la poºtã
ºi previne sã fie opritã.

Când se reîntoarce, de la birou, la 12 e sigur cã plicul e la
poºtã, ºi, dupã dejun se plimbã prin curte, în aºteptarea factorului
care „trebuie s-o aducã”.

Îi spun: Da liniºteºte-te, omule, cã doar nu-s acolo secrete de

stat, dacã se pierde, scriu alta ºi atât.
Nu se pierde, madame Moscu, cã doar inginerul Cotovu, în

Bucureºti, trebuie sã fie cunoscut!
Câteva zile, dupã asta, mã tot întreba: „A venit rãspunsul?” ªi

[i]eri, întorcându-mã de la dejun, gãsesc plicul matale sub uºã!
Mulþumire generalã.

În privinþa rãspunsului meu, la biletul matale, trebuie sã-þi
spun cã eu eram plecatã la Giurgiu ºi acesta mi-a parvenit prin
Titi, care l-a alãturat unei scrisori a lor.

Dar, probabil, mata ai întrebat de „d[oam]na Moscu” ºi
d[oam]na Moscu junior, era în oraº, pe când ceialaltã, baba,
fãcea a nu ºtiu câtea lecþie, la Giurgiu.

Sunt aici de o lunã doar ºi ce-i prost e cã piciorul, fãrã a fi în
starea deacolo, tot nu-i perfect vindecat. Cã m-am plimbat prin
Bucureºti, nici vorbã!

Am fost, cum ºtii, o singurã datã la fiica mea, chiar imediat
dupã sosirea de la þarã, ºi de atunci n-am mai cãlcat în stradã, nici
cu maºina, nici pe jos.

În maºinã m-am suit ca sã plec la Giurgiu. Dacã aº putea, aº
veni pentru douã zile, aº veni sã vorbim aºa cum aº fi vrut ºi
dorit sã vorbim ºi lung ºi lat ºi pãtrat fãrã orã hotãrâtã ºi fãrã grija
vreunei alte vizite, care ar fi sosit între timp.

A doua zi aº petrece-o în expoziþia de picturã a fiicã-mii. Aud
cã-i reuºitã ºi cu toate cã învârt ziarele pe dos ºi pe faþã, nu
gãsesc, pânã acum, nici o criticã. Poate cã va fi duminicã.

Afarã de agasarea ce-mi dã cotonogul, existenþa mi-i
convenabilã ºi la asta contribuie, cu mult, familia A[nghelescu],
neschimbatã, de când le-am intrat în casã, în atitudinea lor.

Constanþa Marino Moscu - facsimil

Atenþi, politicoºi, dezinteresaþi pânã la abnegaþie. Sunt câteva
zile de când A[nghelescu] s-a reîntors foarte vesel de la birou ºi
mi-a spus cã d[om]nul ing[iner] R. i-a fãcut o inspecþie foarte
minuþioasã ºi a rãmas mulþumit de cum înþelege slujba în care,
spunea el, a adus „inovaþii” care i-au plãcut inspectorului. Se
pricepe ºi-n medicinã.

Duminicã am sã-mi scot sânge ºi soþii sunt chemaþi în aceastã
intervenþie.

Nu am mai scris, dar am s-o fac îndatã ce se va stabili programul
ºcolar, ca sã pot ºti când sunt liberã 4-5 ore la rând. Altfel nu-mi
place sã-ntind ºi sã strâng foile.

Mã mai gândesc sã institui un mic curs de limba francezã chiar
la domiciliul meu, (am o camerã mare ºi goalã în care ar fi loc
pentru cel puþin 20 elevi).

Un profesor de aici mã sfãtuieºte sã-l deschid în sala unei
ºcoli, dar, gândul sã mã-mbarc în sanie ori trãsurã, am fobia
lunecuºului, de douã ori am cãzut ºi m-am lovit grav, mã
înspãimântã ºi cred, totuº[i], cã-i mai nimerit sã nu-mi complic
viaþa ºi sã stau în liniºtea relativã, pe care o cere vârsta, tot mai
mult.

Didi7 nu-mi scrie. O las în pace, ºi, de-i scriu, în rãspuns, n-
am sã-i spun ce am aflat de la mata, s-o ºtii. E un „secret” care
numai bine poate face.

Te-ai instalat, princesse lointaine? Te-ai împrietenit, cât de
cât, cu pereþii, cu uºile, cu ferestrele... ºi cu noua atmosferã?

Sunt o inadaptabilã ºi-þi poþi imagina cât am suferi în cele 22
mutãri, atât în localitãþi diferite, cât ºi pe loc.

Îmi trebuiau luni ºi chiar mai mult, ca sã mã simt „la mine cu

mine”. Eram un musafir, ºi, de câte ori mã ducem la Vãratec, nu-
mi venea sã mã reîntorc. Acolo la Vãratec, eram acasã.

Ai început sã lucrezi? Ce scrii acum? Ai citit romanul
Rãdãcini8? Eu nu l-am citit, aºtept sã mi-l trimitã autoarea. Mi-
i promis.

Închei, amicuþo, ºi mã adresez bunei matale dispoziþii ºi
momentului aceluia, când te simþi îndemnatã într-o acþiune ca ºi
când a doua zi, aceeaºi, ar cãpãta altã culoare ºi alt înþeles.

S-ar putea ca, peste câteva zile, de mã mai chinuie piciorul, sã
vin la Bucureºti, ca sã mã vadã d[octor]rul Longhin.

Mi-am pus singurã diagnoza. Este o rea circulaþie în capilare
mai mult, cã, de ar fi în oasele mari. Cred cã o complicaþie ar
putea fi cu nevoie de ferãstrãu.

Îmi place sã-þi zic la revedere, cu afectuoase gânduri. Sãrutãri,
Constanþa

Note
Originalul acestei epistole, inedite, se aflã în biblioteca

profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.
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Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

Puterea Cãluºului
Despre Cãluº s-au

scris studii ºi cãrþi de

interes ºtiinþific ºi s-au

fãcut câteva filme

documentare etnografice,

dar, mai ales, dansul lor

extraordinar a fost

patrimonializat, devenind

un fel de brand al tradiþiei

româneºti, cu deosebire

din secolul al XX-lea. La

multe mari festivaluri internaþionale, dar ºi la emisiunile de

divertisment „folcloric” ale unor televiziuni din þarã, se prezintã

ºi un grup de Cãluºari ce-ºi demonstreazã pe scenã mãiestria de

dansatori.

În acelaºi timp, însã, Cãluºul nu este doar un spectacol

coregrafic de mare virtuozitate. „Ritualul Cãluºului” din România

a fost înscris în anul 2008 pe Lista reprezentativã a patrimoniului

cultural imaterial a UNESCO (https://ich.unesco.org/en/RL/calus-

ritual-00090) iar vãtaful de Cãluºari Nicolae Veleanu din comuna

Giurgiþa, jud. Dolj, a fost declarat de Ministerul Culturii „Tezaur

uman viu” în anul 2012 (post mortem).

Chiar ºi în lumea „dezvrãjitã” a prezentului, oamenii satelor

din sud îi aºteaptã pe Cãluºarii cei legaþi cu jurãmânt de vãtaful

lor ºi conduºi, în tãcere ºi rãspãr, de „anti-vãtaful” numit Mut. Îi

aºteaptã sã le joace în bãtãturã dansul lor extatic, cãlcându-i pe

grumaz pe cei înþepeniþi ºi ridicându-i din boalã, aducându-le

noroc copiilor pe care-i saltã în braþe ºi ferindu-se de Iele cu

sunetul zurgãlãilor de la picioare ºi cu puterea  usturoiului ºi

pelinului din steag, din care femeile mai iau pe furiº în timpul

dansului, pentru cã e „bun de leac”.

La finalul anului 2019, am asistat, la Universitatea din

Craiova, la susþinerea publicã a tezei de doctorat intitulate Cãluºul

românesc. Studiu de caz: Cãluºul din judeþul Dolj, abordare

etno-antropologicã, realizate de doamna Mihaela Cãlinescu

(Marin), sub îndrumarea ºtiinþificã a domnului profesor Nicolae

Panea. Autoarea pãrea o adolescentã fragilã ca o floare rãsãritã

dintr-un lan de grâu, cãreia numai ochii strãlucitori îi „trãdau”

forþa interioarã ºi pasiunea pentru ritualul pe care l-a cercetat, de-

a lungul a doi ani (2017-2019), în cincisprezece sate doljene:

Dãbuleni, Brãdeºtii Bãtrâni, Potmelþu, Mihãiþa, Mãlãieºti,

Tãlpaºu, Giurgiþa, Negoieºti, Predeºti, Þiu, Gogoºu, Rast, Soceni,

Pietroaia ºi Mârºani.

Coordonatele teoretice ºi aplicate ale studiului doamnei

Mihaela Cãlinescu îl înscriu în seria bunelor cercetãri calitative,

ce utilizeazã informaþii din surse variate ºi creeazã un corpus

propriu de documente rezultate din observarea, consemnarea ºi

înregistrarea parþialã a variantelor ritualului pe teren, din

transcrierea interviurilor cu actanþi ºi martori ºi din fotografii

ilustrative pentru starea actualã a Cãluºului doljean.

Pornind de la definiþii ale ritului ºi ritualului în literatura

internaþionalã de specialitate (de la Turner pânã la Lardellier ºi de

la Rivière la Dominique Camus), autoarea continuã prin a trece

în revistã, succint, dar substanþial, opiniile asupra jocului/

obiceiului/ ritualului Cãluºului, de la cercetãrile genetice ori

coreologice la studiile de sintezã ºi la contribuþiile problematizante,

venind din arii disciplinare diferite, propuse de Mircea Eliade,

Mihai Pop, Gail Kligman, Anca Giurchescu, Sabina Ispas, Ion

Ghinoiu, Narcisa ªtiucã, Cornel Bãlosu Ducan, Bogdan Neagotã,

Ileana Benga.

Privitor la geneza Cãluºului, aflãm de la cercetãtoare cã a

încercat sã pãtrundã „în labirintul elementelor simbolice conservate

în acest strãvechi joc-ritual”, însã, aºa cum este cazul multor

tradiþii moºtenite în oralitate, nu a putut stabili decât o trimitere

spre un sâmbure comun indo-european. Pendularea între diverse

ipoteze genetice, precum Colisalii zeului Marte, sãrbãtoarea de

sorginte latinã Rosalia, cultul egiptean al cabirilor, cel solar sau

cel totemic al calului, ori asocierea cu Männerbund (confreria

masculinã din vechea Europã) ºi chiar cu dansurile similare

Cãluºului, întâlnite ºi la alte popoare (Morris dance la englezi,

de exemplu), construieºte „un puzzle, care impune sã fie privit în

ansamblu în scopul unei decodãri corecte”.

Prezentarea datelor rezultate din cercetarea doamnei Mihaela

Cãlinescu se organizeazã în principal pe relevarea unor secvenþe

ºi elemente cu semnificaþii simbolice: „legarea steagului” cetei

de Cãluº, „doborâtul” (cãderea în transã a unuia dintre membrii

cetei, ca urmare a dansului extatic), vindecarea magicã,

simbolismul complex al pieselor de recuzitã ritualã ori al

comunicãrii verbale ºi non verbale.

Aºa cum era firesc, observarea directã a ritualului pe teren

genereazã cele mai interesante interpretãri, privind organizarea

simbolicã a spaþiului ºi a timpului, cauzalitatea internã ºi externã

a secvenþelor obiceiului, dar ºi elementele de senzorialitate ºi

emoþia ce impregneazã experienþa ritualã, transmiterea Cãluºului

în familie, relaþia elementului masculin cu acela feminin, problema

delicatã a religiozitãþii sau demonismului Cãluºarilor, tehnicile

corpului, finalitatea economicã a „jocului”, º.a..

O concluzie ar fi aceea cã ritualul Cãluºului „înglobeazã

sincretismul cultului de fertilitate cu cel al morþilor sau evocã

procesul circular: revitalizare-moarte”, unind „energia pãmântului

cu cea universalã” ºi integrându-se într-un sistem de organizare

miticã a timpului, în seria Iele-Cãluºari-Sântoaderi ºi Rusalii.

Paginile dedicate analizei datelor obþinute pe teren aduc o

contribuþie valoroasã la cunoaºterea subiectului, oferind o bazã

solidã pentru interpretãri viitoare. De exemplu, rolul Cãluºarilor

în invocarea ploii constituie un argument pentru forþa ritualului

în zona investigatã. O deosebitã valoare etnologicã au ºi alte

aspecte observate pe teren, privind componenþa cetelor,

modalitatea de alegere a vãtafului ori de transmitere a jurãmântului,

gestica ritualã pusã în act la întâlnirea dintre douã cete de Cãluºari,

primirea cetei în curþile oamenilor, dar ºi inventarierea repertoriilor

locale de dansuri ºi descrierea detaliatã a acestora în context.

Inevitabil, ºi Cãluºul se „modernizeazã”. Itinerarea la oraº

intrã în tradiþie ºi consolideazã prestigiul actual al obiceiului.

Derogãrile de la secvenþialitatea cunoscutã aratã o oarecare

relaxare a atitudinii faþã de prescripþiile ºi interdicþiile rituale, în

ton cu vremurile de azi.

Asumarea obiceiului ca element de patrimoniu naþional

deschide, de asemenea, perspective foarte interesante de cercetare,

observându-se, în aceastã direcþie, influenþa cãrturarilor asupra

jocului care „e de la daci ºi romani”, dupã cum îi spune un

Cãluºar autoarei. Alþi performeri relateazã cã au învãþat jocurile

nu de la un vãtaf ori alþi Cãluºari, prin transmitere informalã, ci

... la ªcoala popularã de artã. Prezenþa neagreatã a unui cercetãtor

japonez care doreºte sã filmeze toate dansurile unei cete îl face pe

un vãtaf sã se manifeste rezervat ºi faþã de cercetãtoarea româncã.

Uneori, ea nu este lãsatã sã asiste la anumite secvenþe ezoterice ºi

câþiva dintre interlocutori sunt reticenþi în a-i vorbi  despre ritual,

fie pentru a nu încãlca ierarhia din ceatã, fie pentru cã nu doresc

sã dezvãluie detalii; alteori, vãtaful pur ºi simplu refuzã sã discute

ºi cercetãtoarea este nevoitã sã solicite câteva detalii de la soþia

acestuia.

În mai multe localitãþi, doamna Mihaela Cãlinescu a asistat la

reluarea Cãluºului dupã o perioadã de câþiva ani, ceea ce aratã cã

autopatrimonializarea obiceiului, adicã recunoaºterea valorii

acestuia de cãtre comunitatea în care s-a practicat în mod

tradiþional, constituie un demers relativ frecvent. Memoria

ritualului în perioada comunistã este un alt aspect care meritã

documentat în continuare: un vãtaf ºi coregraf subliniazã rolul

pozitiv al Festivalului naþional „Cântarea României” în pãstrarea

unor cunoºtinþe tradiþionale care s-ar fi pierdut în lipsa unui

interes mediatic ºi politic pentru Cãluº.

Rãsfoind paginile tezei de doctorat despre Cãluºul doljean ºi

ascultând-o pe autoare povestindu-ºi aventura de cunoaºtere ºi

de viaþã în lumea satului sudic, am aflat cã puterea ritualului stã

în multe dintre cele ce se pot spune ºi în destule dintre cele ce nu

sunt menite destãinuirii. ªi am zãrit, o clipã, cãrarea ce se deschide

în fiecare an cãtre sãptãmâna Rusaliilor, când Cãluºarii îi vindecã

pe bolnavii de boli fãrã leac ºi mai ales pe aceia „luaþi din Cãluº”

pentru cã nu le-au arãtat cinstirea cuvenitã „Dânselor”,

„Frumoaselor”, „ªoimanelor” de „Iele”.
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Premizele ascensiunii lui de Gaulle la Palatul Elysée au fost:

rãzboiul, ocupaþia germanã, rezistenþa, instabilitatea ºi crizele

politice interne. Trecând peste specificitatea lor franþuzeascã,

toate acestea se regãsesc în gama de tulburãri ciclice ale lumii.

Cele de azi nu sunt cu mult diferite de cele de atunci: rãzboaiele

din Irak ºi Afganistan au fost la fel de cinice ºi iraþionale ca ºi

cele din Indochina sau din Algeria din a doua jumãtate a secolului

trecut. Revoluþiile portocalii din þãrile islamice din deceniul trecut

sunt la fel de anistorice ca ºi încercãrile de împiedicare a procesului

decolonizãrii. În toate evenimentele prãvãlite peste Franþa în

vreme de rãzboi sau în cele tulburi din vreme de pace care au

urmat, generalul s-a aruncat, de fiecare datã, ca într-o bãtãlie

finalã ce trebuia câºtigatã. În 1942, în timpul exilului la Londra,

el scria: ,,Iatã sarcina mea! Sã adun Franþa în condiþiile rãzboiului;

sã o feresc de acþiuni subversive; sã-i redau un destin care sã nu

depindã decât de ea. Ieri era suficientã acþiunea unei mâini de

francezi pe câmpul de luptã pentru a face faþã evenimentelor.

Mâine totul va fi comandat de o putere centralã pe care þara o

aclamã ºi o urmeazã. Înþeleg în aceastã fazã capitalã cã nu este

cazul sã aruncãm în luptã câteva trupe, sã recuperãm pãrþi de

teritoriu, sã cântãm naþiunii cântece de slavã. Trebuie sã adun

întreg poporul în þarã. Împotriva inamicului, în contra voinþei

aliaþilor, a teribilelor divizãri, voi reface în jurul meu unitatea

Franþei dezbinate” (Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, Ed.

Fayard, 1994). În anii în care a condus Franþa, ca ºef al Guvernului

provizoriu sau ca preºedinte la Elysée, generalul a fost încredinþat

de ideea cã destinul Franþei stã în mâinile francezilor. Dacã în

anumite situaþii, tensiunea bãtãliilor politice îl obliga la unele

concesii pe plan intern, de la principiul suveranitãþii statului francez

nu s-a abãtut niciodatã. Nu ºi-a imaginat Franþa decât a francezilor,

cu demnitatea ei, cu puterea ei economicã, cu forþa ei militarã,

inclusiv nuclearã.

Dupã rãzboi ºi datoritã experienþei de la Hiroºima ºi Nagasaki,

Washingtonul a încercat sã împiedice accesul altor state la arma

nuclearã. Când au aflat cã generalul a iniþiat un program militar

nuclear francez, americanii au intervenit pentru a-l descuraja. În

timpul vizitei la Paris, în 1959, preºedintele Eisenhower i-a propus

lui de Gaulle crearea unui singur plan militar – în cadrul NATO

– care sã înglobeze diferitele forþe nucleare naþionale. (Anglia se

afla, de asemenea, în stadiu avansat pentru producerea acestei

arme). Refuzul generalului a fost categoric ºi anticipeazã viitoarele

asperitãþi franco-americane în colaborarea militarã: integrarea

forþelor nucleare este o problemã politicã, nu una de naturã tehnicã.

Parisul avea o strategie diferitã de cea a Washingtonului: atâta

timp cât în Europa echilibrul de forþe este asigurat de cele douã

blocuri militare rivale, NATO ºi Tratatul de la Varºovia, securitatea

,,Dacã noi nu ne batem pentru
francezi, cine sã o facã?” (II)

individualã a statelor nu are nici o garanþie solidã. ,,Credeþi cã

americanii îºi vor risca supravieþuirea pentru a apãra Europa. Nu

au fãcut-o niciodatã, nu o vor face nici în viitor” (op. cit.).

Generalul voia ca Franþa sã dispunã de arma nuclearã nu în

scopuri agresive, ci de descurajare. ,,Dacã noi suntem capabili

sã lichidãm un sfert sau jumãtate din populaþia

rusã, suntem siguri cã ei nu ne vor ataca. ªi, sã

nu-mi spuneþi cã Moscova este adversarul. Este o

greºealã sã stabilim un adversar exclusiv…” (op.

cit.).

În privinþa programului francez de creare a

forþei proprii de apãrare, sã amintim un episod

semnificativ legat de discuþiile privind cercetãrile

spaþiale. Într-o ºedinþã din mai 1960, guvernul

francez analiza oportunitatea participãrii Franþei

la activitatea Centrului european pentru construcþia

ºi lansarea rachetelor spaþiale. Specialiºtii au ridicat

problema costurilor lãsând sã se înþeleagã o rezervã

de fond. Generalul ºi-a apãrat proiectul: forþa

militarã este esenþialã pentru independenþa Franþei.

Apoi s-a întrebat retoric: dacã noi nu ne batem

pentru francezi, cine sã o facã? Raþionamentul

lui pornea de la nevoia ca Franþa sã aibã rolul ei în

domeniul spaþial în condiþiile competiþiei dintre

Statele Unite ºi Uniunea Sovieticã. În anul

urmãtor, lua fiinþã Centrul naþional francez de

studii spaþiale ºi conexe în faþa cãruia fusese fixat

un program de studii ºi cercetãri militare ambiþios

ºi costisitor. Rezultatele practice vor veni rapid:

sateliþi francezi, arma atomicã, submarin nuclear,

port-avion. Amintesc acest episod care vorbeºte

de la sine de vizionarismul lui de Gaulle. Þara nu

se schimbã dupã cum bat vânturile! Republica

gaullistã trebuia sã fie Franþa francezilor, iar Franþa

francezilor era Patria.

Preºedintele Charles de Gaulle a imprimat politicii Franþei

pragmatism în raporturile cu alte state, grija fiind îndreptatã pentru

protejarea intereselor franceze în primul rând. Pe plan intern a

þinut sã separe puterile în stat. Aceasta este condiþia echilibrului

în guvernarea unui popor. Ideea este veche în Franþa,

Montesquieu susþinuse cu mult timp înainte despãrþirea

legislativului de executiv, adicã a Parlamentului de Guvern. În

terminologia actualã,  organizarea treburilor conceputã de general

corespunde ,,statului  administrator”. Spre deosebire de sistemele

parlamentare în care electoratul alege doar legislativul, de Gaulle

a impus, prin schimbarea Constituþiei, alegerea preºedintelui prin

scrutin popular. Legitimitatea trece înaintea legalitãþii. Aceasta

este temelia celei de a V-a Republici franceze.

EUROPEANAEUROPEANAEUROPEANAEUROPEANAEUROPEANA

George Apostoiu

În mai 1968, Charles de Gaulle, preºedintele Franþei, soseºte la Bucureºti într-o vizitã oficialã. Este primul ºef de stat din Occident care viziteazã

România dupã rãzboi. Mesajul înaltului oaspete este transmis încã de la coborârea pe pãmântul românesc: locul României este într-o Europã a

naþiunilor independente! Limbaj politic nemaiauzit la Bucureºti de pe vremea lui Titulescu. ,,Þin sã spun încã de la început cã pentru poporul francez,

poporul român a fost  dintotdeauna un prieten foarte preþios ºi foarte stimat. A fost mai ales în cursul acestui secol, în timpul rãzboaielor ºi schimbãrilor

pe care românii le-au suportat cu atâta bãrbãþie ºi le-au plãtit atât de nedrept. El este ºi astãzi, mai mult decât oricând, în Europa noastrã care începe

sã restabileascã independenþa fiecãreia dintre naþiunile ei, prin cooperarea tuturor pentru pace ºi pentru progres”.

În noiembrie, se vor împlini 130 de ani de la naºterea lui Charles de Gaulle. O aniversare pe care revista „Sud” (nr. 3-4/2019) a anunþat-o în

premierã naþionalã publicând ,,Un monarh la Elysée”, capitol din volumul ,,Charles de Gaulle. Monarhul celei de a V-a Republici”. În an aniversar,

încredinþez redacþiei un alt capitol din aceastã carte în curs de apariþie.

*

Charles de Gaulle a fost numit Omul locuit de idei.  Ceea ce

vrea sã spunã cã politica lui de guvernare a avut un scop, a fost

gânditã în funcþie de imperativele naþionale ale Franþei: stat puternic

ºi instituþii autoritare aºezate pe puterea legii. O Franþã a francezilor

într-o Europã a europenilor. Lipsitã de ambiguitãþi, formula a

urmãrit sã canalizeze energiile pentru dezvoltarea ºi modernizarea

Franþei. Pentru aceasta era nevoie, înainte de toate, de limitarea

jocurilor partidelor politice ºi de o guvernare moralã. Dintr-o

astfel de direcþie nu poate lipsi orgoliul naþiunii franceze. Ideea

de naþiune ºi rolul acesteia în conservarea identitãþii franceze a

fost pilon solid al guvernãrii gaulliste. Întrebat de ce Franþa are

nevoie sã fie puternicã pentru a fi ea însãºi, generalul a rãspuns:

,,Pentru cã francezii au nevoie sã aibã orgoliul Franþei. Altfel, ei

s-ar rãtãci în mediocritate, s-ar certa ºi ar lua-o pe drumul cel mai

scurt spre bistro…Dar nu i se propune un scop înalt, dacã nu are

sentimentul demnitãþii ºi al nobleþei sale, Franþa se afundã în

letargie. Franþa are mari capacitãþi dacã se descãtuºeazã din

banalitate” (op. cit).

Vizionarismul l-a ajutat pe de Gaulle sã ia decizii majore

pentru poporul lui în perspectiva evoluþiilor postbelice de pe

continent. A fãcut-o cu autoritatea conferitã de stãruinþa de a

asigura exercitãrii puterii un suport juridic ºi moral: nimic fãrã

încrederea poporului. Generalul de Gaulle îºi încheia orice discurs

public spunând simplu ºi convingãtor: ,,Vive la République” ºi

,,Vive la France!”. Dupã el, toþi preºedinþii Franþei pãstreazã

acest obicei pe care niciodatã, în nici o împrejurare francezii nu l-

au contestat. Pentru francezi, Franþa lui de Gaulle este cea care s-

a ridicat, în timp, din îndemnurile strãvechiului lor imn naþional:

,,Allons enfants de la Patrie,/ Le jour de gloire est arrivé!.../ Aux

armes citoyens,/ Formez vos bataillons,/ Marchons! Marchons!/

Qu’un sang impur/ Abreuve nos sillons!”. Textul scris de Rouget

de Lisle în noaptea din 25/26 aprilie 1792 când Franþa declarã

rãzboi Austriei, a rãmas neschimbat pânã azi. Iatã traducerea

acestui fragment: ,,Înainte, copii ai patriei!/ Glorioasa zi a sosit!/

La arme, cetãþeni,/ Organizaþi batalioanele,/ Înainte! Înainte!/

Fie ca sângele lor spurcat (al tiranilor, n.n.)/ Sã ne îngraºe

brazdele!”.

Pânã azi, nimeni nu a reproºat ceva blestemului din refren!

*

Pe când se afla la Londra, în timpul rãzboiului, generalul îi

spune aghiotantului: ,,Mie îmi revine sã am grijã de Franþa”. La

7 iunie, dupã revoltele din mai 1969 ale studenþilor troþkiºti ºi

maoiºti de la universitãþile din Nanterre ºi Sorbona ºi implicarea

sindicatelor ºi comuniºtilor

francezi încã obedienþi

Moscovei, mâhnit, generalul

gândeºte altfel: ,,Socotind

unele lucruri din timpul celor

30 de ani de când sunt

implicat în istorie, mi se

întâmplã uneori sã mã întreb

dacã nu ar trebui sã

abandonez”. Generalul

recurge la consultarea

poporului. Alegerile din 23-

30 iunie 1968 consfinþesc

triumful susþinãtorilor lui,

partidul gaullist Uniunea

Democraticã pentru

Republicã obþine 293 de

locuri în Adunarea

Naþionalã.

A încercat o nouã

radiografie organizând, la

27 aprilie, un referendum

pentru regionalizare ºi

reforma Senatului. De data

aceasta, miza fiind prea

mare, a pierdut pariul.

Consecvent cu idealurile lui

politice, a doua zi, la ora 12, generalul Charles de Gaulle anunþã

cã renunþã la funcþia de preºedinte al Republicii.

A fost prima datã când a abandonat sã mai lupte!

Generalul de Gaulle la Craiova, 1968

Generalul de Gaulle pe Otopeni, 1968
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Avangarda de la „A la Z”
(urmare din pagina 1)

Apetenþa cifricã o întâlnim ºi în

corpul revistei, unde gãsim titlul

„Pictopoezie nr 5721", creaþie a celor

doi redactori, Ilarie Voronca ºi Victor

Brauner, un veritabil mixtum

compositum constructivisto-futurist,

cu o serie care aminteºte de sloganul

publicitar: „Pictopoezia nu e picturã,

Pictopoezia nu e poezie. Pictopoezia

e pictopoezie.” Asta apropo de René

Magritte cu „Aceasta nu e o pipã” ºi

surogatele respective...

Dinamicul si efervescentul critic

de artã Erwin Kessler, într-o

interesantã prefaþã la un extrem de

cuprinzãtor catalog al unei expoziþii

Brauner, organizatã de cãtre galeria

bucureºteanã „Dada”, dã o explicaþie

care pare sã fie plauzibilã, cel puþin

într-o bunã mãsurã, încercând sã

explice genealogia titlului

binecunoscutei publicaþii. Iatã care

este aceasta, conform avizatului

cercetãtor.

Ion Minulescu, marcantul om de

litere, spirit mereu prezent în

miºcarea artisticã, figurã remarcabilã

în viaþa culturalã încã dinaintea

Primului Rãzboi Mondial, fondeazã

în 1912 episodica revistã

avangardistã „Insula” (trei numere).

În 1924 iese de sub tipar romanul

sãu „Roºu, galben ºi albastru”,

alegorie sarcasticã aclamatã de cãtre

tenorii avangardei, inclusiv de

prietenul sãu, Victor Brauner. Acesta

îi va face în 1928 portretul, de fapt

în douã variante aflate astãzi unul la

Casa Memorialã Minulescu, iar al

doilea la „Muzeul de Artã Recentã”.

La finalul romanului, Minulescu

lanseazã o diatribã în legãturã cu

ideea necesitãþii eroismului dupã

Rãzboiul Mondial: „Eroismul nu are

nevoie de haine, ci de suflet. ªi

suflet avem, slavã Domnului, la

fel de mult ca o maºinã cu 120

HP.”

Iatã, deci, un punct de plecare,

de curând enunþat în Catalogul

Brauner al Galeriei „Dada”, care

cautã ºi elucideazã misteriosul

titlu. De ce nu ºi-au însuºit acest

titlu ºi au preferat „75 HP”? Au

preferat noþiunea din domeniul

fizicii teoretice în locul metaforei

minulesciene? Oricum,

sublinierea lui Kessler este

binevenitã.

Revista „amiral” a

publicaþiilor avangardiste

româneºti, cred eu, poate fi

analizatã pe trei secþiuni

fundamentale: cea tipograficã în

sine, cea literarã ºi cea graficã.

Fiecare la rândul sãu poate avea

însã alte subdiviziuni structurale.

Sã ne întoarcem însã, din nou,

la numele sofisticat al revistei.

Aº vrea sã citez din prefaþa unei

distinse doamne profesor de la

Sorbona, o cercetãtoare de marcã

în domeniu, Marina Vanci-

Perahim, care în prezentarea

publicaþiei, în ediþia anastaticã din

editura parizianã Jean Michel-

Place, nota comentariul la

„Aviograma”, considerat a

deþine un rol evident de manifest.

Este indiscutabil, în acest

manifest se inserã termeni cu o

nuanþã pregnant tehnicistã:

„Vibreazã diapazon secolul

Hipism Acsensor (sic!) Dactilo-

cinematograf

INVENTEAZÃ INVENTEAZÃ

arta surprizã.”

Scrie în continuare exegeta: „Numele

revistei este inspirat de concertul maºinilor

75 H(orse) p(ower), ca în general textele

lui Voronca, din aceastã perioadã, elogii ale

tehnicitãþii, utilizând din plin vocabularul

modernitãþii.”

În fond, de ce ar trebui sã ne mire

tehnicizarea textelor lui Voronca?

Precedându-l cu vreo trei decenii, un artist

nãpãstuit de soartã, cu o cumplita

infirmitate, un excelent pictor al cailor în

copilãrie ºi adolescenþã, va fi cucerit mai

târziu de velociped, maºinile cu abur

(locomobile, locomotive, vapoare), de

automobile, fotografie ºi de cinematografie,

mãrginindu-se la a le contempla. ªi atunci

de ce gigantica fãpturã biologicã a lui

Voronca, pe care Chagall l-a portretizat drept

turn Eiffel, aºa cum apare în deschiderea

volumului sãu „Ulisse”, n-ar fi fãcut-o?

Componenþa graficã este fãrã discuþie de

o acurateþã ieºitã din comun, fapt care a

contribuit mult la remarcarea ºi apoi

impunerea „75 HP”.

Punerea savantã în paginã a textului

corelat cu grafica, aparent într-o dezordine

fãrã noimã, a fost bine gândit, desigur cu

elemente moderniste, punând în evidenþã

un complet set grafico-literar.

O remarcã specialã pentru corpul literelor

ºi culorile alternate (negru ºi roºu) care

împreunã cu fondul galben conferã o

atractivitate plãcutã privirii care parcurge

cele douãsprezece pagini. Ce sã mai vorbim

despre emblematica copertã cu acea gravurã

semnatã de Victor Brauner, devenita astãzi

un adevãrat simbol grafic.

În compartimentul literar distingem

iscãliturile lui Mihai Cosma, Miguel

Douville, Brunea Fox. S. Marinelli, Stephan Roll, M. Ségallene,

Ion Vinea, Ilarie Voronca.

Nu trebuie trecutã cu vederea colegialitatea redactorilor (Brauner

ºi Voronca) faþã de publicaþiile avangardiste, nu numai româneºti

(„Contimporanul”) sau viitoare cum ar fi volumul TSF a lui

Roll, „Zero”, volum colectiv Voronca, Brauner, Roll, Douville,

revista de avangardã „– “”, dar ºi „Tx 843", volum de 150 de

pagini cu pictopoezie ºi gravurã de Brauner.

S-au pãstrat din pãcate doar doua pagini, machete dintr-un

singur proiect al celor patru realizate din „Tx 843".

Titlurile revistelor occidentale recomandate sunt în numãr de

20, dintre care citãm: „Der Sturm”, „Noi”, „Mecano”, „Zenit”,

„Block”, „De Stijl” etc. Un gest colegial care nu va rãmâne fãrã

rãspuns din partea publicaþiilor surori de pe multe meridiane.

Despre compartimentul grafic, ce sa mai discutãm. Trei extrem

de tineri ºi talentaþi desenatori ºi-au dat proba excepþionalului lor

talent: Victor Brauner, Marcel Iancu ºi M.H. Maxy. Cariera lor

viitoare va confirma întru totul acest strãlucit început.

Analiza completã a acestui numãr comportã multe pagini. S-a

scris ºi în continuare se va scrie despre „meteoricul” numãr „75

HP”. Nu este lipsit de interes cum a fost privit el atunci, în

epocã, la puþin timp de la publicare.

La numai câteva luni de la apariþie, februarie 1925, revista

medicului scriitor ºi grafician Malaspina, care iniþiazã la Lyon

revista „Manometre” o semnaleazã în cuprinsul sãu. Ceva mai

târziu, la Anvers, revista „De Driehoek” citeazã „75 HP” într-un

articol dedicat avangardei româneºti.

Care era reacþia pe plan local? Extrem de asprã, reacþie survenitã

nu din partea avangardiºtilor, ci dintr-o „anumitã parte a presei”.

Foarte prompt, în noiembrie 1924 „inimosul conductor” al

revistei gãlãþene „Mioriþa”, într-un articol de fond îºi exprimã

indignarea: „obraznica sfidare a celor mai elementare dovezi de

bun simþ au populat toate chioºcurile chemând privirea cu stridenþa

coperþilor dezordonat colorate ºi cu originalitatea fãrã rost a

afiºelor.” Unde-ar da Domnul sã gãsim ºi noi astãzi afiºele alea,

cã despre „75 HP” nu mai vorbim!

Revista „Miºcarea literarã”, aflatã sub direcþia lui Liviu

Rebreanu, în noiembrie 1924 preia textul gãlãþean, amplificându-

i rezonanþa cu caracter intens negativ.

La un scurt interval de timp, o altã publicaþie, de astã datã

bucureºteanã, cu un nume sonor pentru acea epocã, „Di Granda”,

absolut necunoscutã astãzi, pe care am avut ºansa de a o descoperi

de curând, face o analizã, desigur, sub o umbrelã hazoasã a

revistei.

„Di Granda”, revistã mondenã, cu copertã color ºi format

aproape de actualul A3, dedica doua pagini literaturii noi, din

care o paginã pentru „75 HP”, într-o spicuire semnatã Buff (adicã

acea interjecþie ilustrând sonor o cãdere). Sintagma „Di Granda”

era utilizatã frecvent în jargonul bucureºteanului în deceniul al

treilea, al patrulea ºi al cincilea al secolului trecut. Odatã cu

schimbarea concepþiilor ideologice, expresia s-a stins de la sine.

Era aplicabilã în cadrul unui dialog în care se sublinia nu numai

grandoarea, dar ºi bunul gust în scala diapazonului realizãrii, dar

ºi a impactului direct emoþional produs asupra individului. Un

spectacol, o festivitate, prezenþa unui personaj, puteau fi

catalogate, în cazul unei reuºite, drept „Di Granda”. DEX-ul nu

cuprinde noþiunea, aºa cã astãzi are o conotaþie suficient de

misterioasã...

Domnul Buff, semnatarul cronicii, a parcurs textul revistei ºi

dã bune fragmente din text, fiecare paragraf fiind precedat de

câteva cuvinte, desigur plasate într-un registru „ridendo castigat

mores”. În acelaºi stil este conceputã ºi cea de-a doua paginã,

care cuprinde ºi „Manifestul grupului Clondir + 76 HP”, alcãtuit

din derivaþii ale grupului „75 HP”, semnat în final ZACS,

provenind de la Vacs (în germanã wachs înseamnã cremã de

ghete), derivând în peiorativa afirmativã: „Wachs albina, crema

Schmoll”, indicându-se numele unei firme producãtoare de cremã

de ghete, de altfel de bunã reputaþie.

Sã apelãm din nou la iubitul nostru „DEX”, care ne spune ca

în afara substantivului neutru care înseamnã preparatul pentru

lustrul încãlþãmintei, popular ºi familiar, cuvântul înseamnã ºi

lucru fãrã nicio însemnãtate. Aici bate ºaua Zacs.

Amatorii de nou au citit comentariile cronicarilor revistei „Di

Granda” ºi, dupã caz, au zâmbit sau au luat-o în serios. Aºa cã vã

lãsãm ºi pe dumneavoastrã sã citiþi reproducerea celor douã pagini

de acum nouãzeci ºi cinci de ani.

Iatã cum însã astãzi caii putere (cei ºaptezeci ºi cinci) ai

publicaþiei atât de neînþelese atunci, bine hrãniþi cu jãratec, scoþând

flãcãri pe nãri ºi galopând fãrã sã opreascã nici astãzi, au fãcut

din revistã o unitate de mãsurã pe care au trecut-o din ºtiinþele

fizice în practica literaturii.
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Serban Codrin,

Poeþi ai sudului (XII)

Un poem epic cu totul ciudat,

alcãtuit din 1001 catrene, aºadar

4004 versuri de 9 ºi 8 silabe,

cu rimele abab, este „Prinþul”,

ediþia a doua, revãzutã, fãrã
indicaþii de editurã ºi an de

apariþie, „Sub egida Ligii Culturale Fiii Gorjului, Bucureºti”.

Aºadar, autorul este oltean, lucreazã în presã ºi l-am întâlnit de

câteva ori, deci l-aº cunoaºte foarte vag. Nu am ºtiut cã scrie

versuri, am primit volumul într-o împrejurare întâmplãtoare, ca

într-un complot al tãcerii. De ce se comportã autorul în acest
mod sibilinic nu îmi pot explica. Ne aflãm în faþa unui monument

literar care reclamã un autor extrem de versat, cunoscãtor al

multor domenii, de la esteticã ºi teorie literarã la filozofie,

astronomie, religie, ezoterism, folclor antropologic. Un asemenea

autor nu poate fi numai creatorul acestui poem unde se împletesc

cu talent, abilitate, imaginaþie domenii diverse, ci al unei întregi
opere necunoscute. Singur, acest poem pare o uriaºã ciudãþenie,

însã înconjurat de alte creaþii ar devoala atelierul creatorului sãu,

stadiile intermediare, pregãtitoare.

Dacã nu greºesc, „Þiganiada” însumeazã aproximativ 1408

sextine, puþin peste 8600 de versuri. Ion Filipoiu mi-a atras

atenþia cã „Prinþul” sãu este de zece ori mai lung decât „Luceafãrul”
eminescian... Relativ greu de citit, din cauze diferite, sã le atribuim

la început editorului, aºadar amplul poem ar avea imperioasã

nevoie de unele repere exterioare. Astfel, la lectura mea a trebuit

sã numerotez 24 de capitole, sau prolog, 22 de capitole, epilog.

Începutul este de basm, dupã modelul un împãrat nu are copii,

care apar inexplicabil, apoi Fãt-Frumos o peþeºte pe Ileana
Cosânzeana. Treptat, conþinutul poemului devine iniþiatic în artele

literare, muzicale, coregrafice. În cele din urmã, deviazã spre

astronomie, spre sistemul nostru planetar, cu trimiteri la fizica

relativitãþii emisã prin geniale intuiþii ºi, abia mai apoi, prin calcule

de Albert Einstein, totul completat de o filozofie a timpului emisã

de Stephen Hawking. Prinþul devine paleoastronaut, „zburãtor”
carpatic în ºaua unui cal de oþel, cu foc în copite, deci la bordul

unei rachete descrise de imaginarul mitologic ºi folcloric. În

epilog, într-o a treia întâlnire cu „înþeleptul”, în termeni

eminescieni „demiurgul”, prinþul este dãscãlit de un alt Eccleziast/

Învãþãtor/Propovãtuitor (ebr. Koheleth, gr. Eccleziastes) sã ignore
efemeritatea umanã, fiindcã „totul e deºertãciune/ ºi toate-s goanã

dupã vânt...!” În ultimã dimensiune, poemul lui Ion Filipoiu ar

putea fi socotit un „dublu” al poemului „Luceafãrul”, sau o amplã

completare, în orice caz, lipsesc orice aluzii polemice, ironice,

postmoderne, din contra, cu ostentaþie suntem întorºi spre limbajul

stilistic, poetic al secolului al XIX, ca ºi cum un Eminescu renãscut
ar încearca sã ne povãþuiascã, sã ne convingã, la modul cel mai

serios, cã artele au luat-o razna, cã muzica înaltã s-a transformat

în lãutãrie ºi manelism, cã poezia uitã de marile sentimente, aºa

cã „înþeleptul” ne trage de urechi: „Un cântãreþ e mai puternic/

Chiar ºi decât un vrãjitor/ El pentru veacul sãu nemernic/ E

focul purificator,// Cântarea lui adesea poate/ Sã facã, sã desfacã

legi,/ sã-ntoarcã rosturile toate,/ Sã schimbe faþa lumii-ntregi”

ºi aºa mai departe în 39 de catrene. Sã recunoaºtem, „demiurgul”

eminescian este extrem de sintetic, eliptic, mai mult, Titu

Maiorescu a fost acuzat cã i-a scurtat discursul cu câteva strofe,

pentru cã, nu-i aºa, dumnezeirea nu pãlãvrãgeºte, ci numai

sugereazã prin tãcere. La Ion Filipoiu este invers, cam îndestulã
vorbãrie, dovadã cã autorului, pentru temperare, îi lipseºte un

Titu Maiorescu. Precum se constatã din lecturã, „poetul”, atât

bardul nostru cât ºi poetul princiar, vor prea multe dintr-o datã,

de aceea îmi puneam întrebãri despre necunoscuta creaþie a

Orfeului oltean, a Orfeului epic. Cum se fac numeroase trimiteri

la civilizaþia dacicã, zalmoxianã, sã-i spunem „Orfeu dacic”.
Aºadar, Ion Filipoiu sã vinã cu toate completãrile ºi sã iasã din

anonimatul sãu literar, pentru cã împrejurãrile îl obligã, el înºuºi,

prin acest poem, pune-se în situaþia de a renunþa la mãºti.

O primã întâmpinare a noastrã nu îºi propune sã asceadã la

amãnuntele acestui foarte amplu ºi labirintic ºi complicat poem,

repet, epic. Ar trebui spaþiul unei cãrþi întregi, cu aparat
bibliografic, cu lungi comentarii, deoarece contextele obligã la

îndelungi explicaþii, desfãºurãri de culturã filozoficã,

astronomicã, folcloricã, mitologicã. M-aº referi, foarte pe scurt,

la aspectul lingvistic. Ion Filipoiu este un cunoscãtor versat,

posedã un enorm tezaur lingvistic oltenesc, gorjenesc, pe care îl

rãstoarnã pe piaþa literarã, fãrã explicaþii, fãrã glosar. Iatã selecþiuni
din limbajul poemului: pripelnic, buhaci, þuþuian, a doplosi,

bulcã, poleºnic, orândã, poroinã, lipcã, ramãt, mandorã, tragãn,

mandorã, a cislui, a se decalcasa, olm, suluget, rivaltã, fodru,

sleamnã, scoromn, pãrâng, seleafãr, þâclã, gãngur, minten,

sleamnã, ºart, abric, uib, znamãn, ghinþ, sudom, dulburã,

cohalm ºi enumerarea este numai din primele capitole. „I-a

povestit de întâmplarea/ Din miezul nopþii, sub scoromn,/ Ce

semãna mai mult cu starea/ Când nu-i nici veghe ºi nici somn;”

(...) „A doua zi ajuns pe-o sleamã,/ Vãzuse-o culã-n niºte chei/

ªi-socotit cã, dacã-ndeamnã,/ Ajunge-ndatã-n poarta ei // ªi,

astfel, îmbãtat de vraja/ pãdurilor în verzi cosânci,/ Deodatã s-

a trezit în straja/ Acelei cule dintre stânci (...)” Neologismele

sunt extrem de rare, în schimb arhaismele abundã, la fel

regionalismele din alte provincii, inclusiv gãsibile în glosarul
moldovenesc al lui Ion Creangã. O bunã parte dintre rime sunt în

asonanþã, silfe/silve, gâdea/atâtea, obraji/gingaºi, ºart/gard,

boghii/ochii, râvnã/þâfnã, smarald/înalt, mândru/întru, vedre/

cãtre, sau rime rare, dintr-un cuvânt în circulaþie literarã ºi

unul necunoscut: opreg/întreg, lac/ prãvãlac, palaºcã/taºcã,

cuib/uib, mãiastrã/lastrã, prour/nour, brudnic/trudnic, tâng/

strâng, mãrgãrint/viorint, ghioc/uruioc, drum/olum ºi exemplele

ar putea continua mult ºi bine. Poeþii au la dispoziþie rima

codru/modru, Ion Filipoiu propune codru/fodru. Unele cuvinte

par creaþii proprii, argintifer dupã aurifer, Lacteea dupã Calea

Lactee, glodãrie pentru mlaºtinã, catargã (cerut de rimã)/largã,

aºa cum în „Þiganiada” apare „dracã” pentru drac. Nu lipseºte
nici limbajul sacru, bisericesc, „ªi când rostea-n saloane stihuri,/

Mulþimea asculta-n extaz,/ Ca imnele din Octoihuri/ Ori al Te

Deumului glas,/ Cuvintele-i erau mai calde/ Ca miezul cald al

unei bulci/ ªi strofele de dor, încalte,/ Erau ca fagurii de dulci.”

În felul acesta avem un autor care ne propune în mare mãsurã un

limbaj propriu, diferenþiat ostentativ de al altor confraþi, cu accente
pe limbajul popular, nicidecum ºtiinþifico-latinizant precum la

Ion Budai-Deleanu, ci în maniera prozatorului humuleºtean. Am

încercat sã consult niºte dicþionare de uz curent, unele specializate:

cuvintele nu sunt înregistrate.

Evocata lume a poemului este arhaicã, din strãveac, cu împãraþi,

împãrãtese, zâne/zeiþe, ursitoare, menestreli, hore, bucoavne,
zburãtori astrali/cosmonauþi, planete, castel în vârful „muntelui

înalt”, înþelepþi cu roluri de dascãli ai omenirii. Iatã incipitul:

„Demult, demult, domnea-ntr-o þarã/ Un brav ºi drept ºi vrednic

crai,/De neam cu viþã legendarã/ ªi cu un vechi ºi dulce grai//

ªi-avea-mpãratul o crãiasã,/ La fel, din neamuri de moºneni,/

Nespus de bunã, de frumoasã/ ªi de-ndrãgitã de curteni...”
Ar fi peiorativ spus „formidabil versificator”, Ion Filipoiu are

forþa sã ducã la bun sfârºit construcþia sa ideaticã, e drept, cam

exagerat de sofisticatã, însã în versuri bine strunite, supra-abil

rimate. În cele din urmã, nu e simplu sã proiectezi totul în exact

1001 strofe, 24 de capitole/cânturi, inclusiv acest fapt sugerând,

probabil sensuri ezoterice, numerologice, de vreme ce poemul
apeleazã la u univers criptic, deloc la îndemâna neiniþiaþilor. Faptul

este evident, ne aflãm în faþa unui poem important, pe care ar fi

bine sã-l descoperim, de aceea recomandarea de pe coperta a IV-

a „PRINÞUL este cel mai frumos poem al secolului XX” se

potriveºte ca nuca în perete. Semneazã un oarecare DRIM. Foarte

confuz spus: cel mai frumos poem din literatura românã a
secolului XX, sau din literatura internaþionalã? ªi apoi, ce sens

are „frumos”? Hotãrât lucru, este un poem „frumos”, dar o fi

având în primul rând alte calitãþi: este un poem ezoteric, apar

trimiteri la numeroase legende vechi româneºti, dacice,

scandinave, indoeuropene. Mai exact, este poemul unui creator
înspãimântãtor de ambiþios, de sintezã, poate speriat de jungla

literarã, poate neîncrezãtor. În orice caz, o astfel de creaþie nu

trebuie sã lase indiferent pe nimeni, de aceea mã adresez

cunoscãtorilor profunzi de literaturã: vã rog sã cercetaþi, un poet

necunoscut vine de nicãieri sau din Gorjul brâncuºian cu o

propunere de luat în seamã, aºadar ceva se întâmplã în poezia
românã contemporanã, sau nu se întâmplã. De meditat, de cãutat

explicaþii, de cerut amãnunte de la retactilul, bãnuitorul autor,

fiindcã, iatã, are cel puþin un nume care bate cu putere la poartã,

o sparge, Ion Filipoiu. Deschideþi-i!

Emil Niculescu sau ce se
întâmplã dacã urmezi sfatul
nocturn al lui TiTi Damian

Titi Damian, care ne lãmureºte „sã fii scriitor adevãrat

înseamnã...”, a publicat un volum masiv „Lecturi la miezul nopþii”.

Urmându-i povaþa ºi nu pe a lui Modest Morariu, care îºi petrecea

miezurile de noapte traducând eseuri lui Albert Camus ºi versuri

de Carl Sandburg ºi Ezra Pound, am citit, conform îndemnului

„lecturi întinse, de calitate”, un volum necunoscut, însã dovedit
pe parcurs o încãrcãturã de artificii în stare de explozie,

„Confinium”, Societatea Scriitorilor Militari, Bucureºti, 2019,

de Emil Niculescu, un trubadur al Buzãului de ieri ºi de azi.

Scriu „trubadur” pentru cã bravul ofiþer în retragere, cu grad de

poet, aceasta este adevãrata poveste, ºi-a asumat curajul de a

alcãtui, în onoarea lui François Villon, antologia „Ballade des
dames du temps jadis, Balada doamnelor de altã datã”, Vega

Prod’94, Buzãu, 2007, documentatã carte, de unde lipsesc destule

nume, unde îºi divulgã preferinþele literare ºi maniera de rescriere

parodicã.

Emil Niculescu ne trage de mânecã, precum ciulinul lui

Topârceanu, cã rãzbate din secolul XV încoace ºi-ºi asumã cu
superbie carnavalescã masca de cântãreþ al bãutorilor de nãdejde

sau deznãdejde din cârciumile dimprejurul gãrii Buzãului, al

zãpezilor „delicvente politic”, al camionagiilor „blocaþi în caravane

lungi cum aveau berberii,/ La Crucea Comisioaiei. Înjurã lung

ºoferii./ Mari dune de zãpadã ca-mpinse de simuni/ Se-adunã-n

cupa largã-a acestei vãgãuni,/ În timp ce pe tablete se-anunþã
roºii coduri/ ªi-n G.P.S., se-aºeazã, crainicei, în gât noduri./ Se-

apasã, în neºtire, isteric pe claxoane,/ Intrã-n caraboiaje sfinþi,

candele, icoane,/ Anafore ºi mame, draci ºi patroni hapsâni/ Ce-

ºi mânã angajaþii precum laponii câini./ Un flux de imprecaþii

pluteºte peste TIR-uri,/ Balbotând babilonic obide ºi sictiruri./

Cãtre Focºani, departe, ecvestrul Suvorov,/ În bronz, cu

„generalul iarnã” bea fãrã de istov/ ªi pânã-n larga stepã a

hoardelor lui Mamai/ Se-ntinde, peste veacuri, sãlbaticul guleai,/

Amestecând istorii, civilizaþii, ere Sfidând – tupeu mongolic –
modeºtii cai putere,/ Cu-o energie care, demult, ne e pierdutã./

Pe D.N. 85 e panicã ºi derutã,/ Buldozere turbate împing

megatroieni/ Pe (fost) mausoleul de la Racoviþeni,/ Unde, în

subterane, de una sutã ani,/ Joacã la babaroase eroi ruºi ºi germani.”

(Meteorologie) Fragmentul de poem divulgã parþial una dintre
artele poetice dintre corzile trubadurului buzoian: amestecul de

trecut ºi prezent, un trecut mongoloid, rãzboinic-rusesc, sau

cãrturãresc-franþuzesc ºi un prezent desuet, noroios, mahalagesc,

dar nu în sens bacovian, ci caragialean, balcanico-miºtocãresc.

Cum plouã în George Bacovia? O ºtim, de ne apucã fiorii, din

„Plumb”. Cum plouã în Emil Niculescu? „Plouã sâcãitor, de-al
dracu-n duºmãnie,/ Se-aud sunând, cum clopoþeii la tichie,/ Când

trece-un ghebos claun ce, baºca, e ºi ºchiop,/ Table, burlane

parcã simuleazã-un potop.” (Memorii) Ba mai sarcastic: „Sfârºit

târziu de toamnã – luminã vineþie/ ªi-o ploaie ca o probã pentru

urologie.” (Geriatrie)

În lume se întâmplã mari evenimente: „Acum, de milã sau de
silã,/ Spre-Ucraina trece-o escadrilã/ De ciori sfidând,

croncãnitoare,/ La Minsk, pe ºefii de popoare.” Textul e datat:

Buzãu, 15.02.2015 (Ce s-a întâmplat la data respectivã în lumea

rãsãriteanã?)

De colosal haz, plinã de „evenimente” este „Balade pentru M-

me de Pompadour din dulcea Franþã & maiorul Pomparãu din
Buzãu, manutanþã”. Încã din motto-uri aflãm cã „La Pompa-Dur

era o frizerie” (Paul Morand), „Pompaduroaica României,

supranumitã Duduia” (Alexandru Predescu). Un ofiþer „stareþ

peste crãtiþi ºi cazane” se înfige cu mârlãnie cazonã în soldaþii cu

termen redus, arhitecþi, artiºti, poeþi, absolvenþi de facultãþi

economice, Nicu Alifantis, un mare trompetist, ba chiar „un alt,
þinând pe Thalia de poalã,/ A devenit Alteþa Sa Regalã”, prilej

pentru poet sã creioneze ºarje caricaturale de mare cruzime la

adresa „vãtafului” ºi a tâmpeniei umane încãlþate în cizme:

„Numitul Pomparãu, era de viaþã:/ Stareþul peste crãtiþi ºi cazane/

Grijea de ale trupei burdihane,/ Când cãni de tablã le duceau la

gurã/ Bibani cu ceaiul conþinând bromurã” sau hazosul „În
garnizoana noastrã, la Buzãu,/ Rãzboiul rece n-a fost foarte rãu:/

Cu un fular kaki pe sub manta,/ Maiorul orice crivãþ îl sfida/

Cãciula sa cea cu urechi, ruseascã,/ La frig, fãcea sã-l doarã drept

în bascã.” Acelaºi individ cu grade ofiþereºti „S-a zguduit de

plâns doar c-un prilej:/ Înmormântarea lui Gheorghiu-Dej” ºi

aºa mai departe, cu neiertare: „Aici,în Est – un fel de caput
mundi – Maiorul vieþuia ca în Burundi,/ Un baº-vãtaf cazon,

putem a zice,/ Peste marmide, peste polonice/ ªi aplecarea lui

cãtre stacane/ Venea din plite ºi-arºiþi africane./ Vinul ºampanizat,

de marcã Zarea,/ Îi unduia, spre domicil, cãrarea:/ Cu ochii dupã

romuri, bere, fleici,/ Aþa nu prea-l trãgea la teleleici,/ Diverse

durdulii bucãtãrese/ ªi le-a bifat, eroic, la succese.” O lecturã a
poemului divulgã multe hidoºenii din „epoca de aur” calp, cu

minciunile ei spumante, de unde poetul, de aceea e poet, pescuieºte

în ape tulburi tot felul de vietãþi spãimoase.

Câteva poeme sunt balade-portrete-evocare ale unor frumoºi

buzoieni intraþi prin spirit, operã ºi suferinþã în memoria poeziei

ºi a þãrii, (Gheorghe Istrate), boemi de geniu (Ion Nicolescu),
demolatori de dogme (Gheorghe Ene), mari creatori ºi martiri

(Vasile Voiculescu): „La zid, în iarna vârstei, precum un bazileu/

Sãrac, dar care n-a pus coroana amanet” (V. Voiculescu. O

fotografie), ori: „Mai negru decât mina de creion/ Sau minele din

Cavnic, Baia Sprie/ Urcã spre drepþi Ion Caraion,/ Un edecar de

flotã de sicrie.” (Caraion).
Radiografia luminoasã a acestei cãrþi poate continua mult ºi

bine. Este numai o mânã întinsã, sau cum vreþi, o capcanã, unde,

printre resorturi, pagini, coperþi vã întâmpinã un trubadur, care

se preface, altã treabã n-are, cã mai împrumutã câte o coardã din

lãuta demonului Francois Villon, fiindcã aºa îi place, sã se joace,

alãturi sau în dialog ironic, „prin crâºme austere”, cu marii maeºtri.
În „crâºme” sau „în garsoniera, crescând cât un hangar,/ Din

cãrþi ca din pãduri ce cresc în Madagascar”?

Hotãrât lucru, bardul baroc ºi burlesc, „Vanitas levantina”, se

dedulceºte, livresc, cu de toate, de la haz uriaº, cinic, culturã, mai

departe spre „Nãravul de-a bea bere cu amicii/ ªi hipertensiunea

(moºtenitã)”, spre bibliotecã, spre qvinta baudelaireanã, „ca don
Quijot, drept lance, cu-o motocositoare”, cu reclame în piaþã ºi

cârnaþi de Pleºcoi la grãtar, spre insigna de „Amic al cãrþii”, pânã

la, sã zicem, anunþul cãtre „Onoratã asistenþã, se strânge mesele,/

Cine mai vrea colivã sã-ºi lase adresele,/ Firma de kathering v-o

aduce acasã./ La mulþi ani ºi antumitate frumoasã!/ Vã doreºte

O.N.G.-ul „Vãduve vesele”,/ Care, cu drag, asistã decesele.”
(Onoratã asistenþã)

Nu vã invit sã râdeþi, scrâºnit, în câteva zeci de poeme în

rãspãr, nici sã plângeþi „cât viaþa-n custodie ne mai are”.

Emil Niculescu nu ºi-a greºit secolul. Mai degrabã îi trage de

urechi pe poeþii vaganzi, goliardici, clienþi ai tavernei „Carmina
Burana”, sau ai cantatei lui Carl Orff, sau ai faimoasei cãrþi

medievale, ºi-i invitã, laolaltã cu noi, martorii de azi, la un carnaval

„c-un cotillon corcit cu-o geampara” nu în provinciala ºi vesela

Veneþie a dogilor de altãdatã, dar fãrã Antonio Vivaldi, ci în chiar

provincialul ºi sarcasticul Buzãu cu timpul în curgere, ca halbele

ciocnite sau halviþa topitã, dinspre unul conu’ Iancu Caragiale,
cârciumarul falit din garã, spre numitul neo-trubadur Emil

Niculescu, cosmopolitul dezabuzat, „Sfidând istoria literaturii,/

La bere cu alune. D-ale gurii.” (Ubi sunt, raport)

Ion Filipoiu,
jurnalist sau
autorul unei

opere literare
necunoscute?
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Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

Pandemia de Covid-19, ºoc istoric pentru civilizaþia
umanã, ori acþiune bine elaboratã a ocultei

globaliste?
TEMERI ªI SPERANÞE

Motto: Când mulþimea
guverneazã, omul este condus de
ignorantã; când biserica
guverneazã, omul e condus de
superstiþie; când statul guverneazã,
omul e condus de fricã. Pentru ca
oamenii sã trãiascã în armonie ºi
înþelegere, ignoranþa trebuie
transformatã în înþelepciune,
superstiþia într-o credinþã

iluminatã ºi frica în dragoste. (Manly P. Hall, The secret teachnigs
of all ages – Învãþãturile secrete ale tuturor vârstelor, 1917)

Nimic nu este întâmplãtor.
Într-o altã lucrare, Manly P. Hall explica visul vechi pentru

instaurarea unui guvern mondial ºi o nouã ordine mondialã,
subliniind cã: „democraþia lumii a fost visul secret al marilor
filozofi clasici. Pentru îndeplinirea acestei mari idei, în istoria
omenirii, ei au propus programe de educaþie, religie ºi conduita
socialã în vederea creãrii unei frãþii universale. Însã, pentru
realizarea practicã a acestor obiective, aceºti erudiþi antici s-au
organizat în confrerii. ªcolile de mistere din Egipt, Grecia, India,
China, precum ºi ordinele preoþilor filozofi iniþiaþi au format un
organism suveran, cu scopul de a-i instrui,consilia ºi direcþiona
pe conducãtorii statelor.” (Manly P. Hall, Destiny of America).
Din pãcate, mulþi sunt cei care conduc astãzi destinele popoarelor:
o fac fãrã sã-ºi punã pielea la bãtaie, caci asta ar presupune a avea
ceva de pierdut ºi sã accepþi acest risc cu onoare ºi sacrificiu. De
aceea, se presupune cã numai cei naivi sau cei plini de trufie îºi
iau riscuri pe care nu le înþeleg, dar escrocii, în marea lor majoritate
conducãtori, transferã riscurile altora, la fel cum fac marii
economiºti ºi finanþiºti ai lumii când iau unele mãsuri de crizã, ale
cãror riscuri sunt transferate de obicei oamenilor de bunã credinþã,
ce reprezintã clasa de mijloc.

Revenind la ideea construirii NOM (Noii Ordini Mondiale) ºi
proiectele finanþate de oculta internaþionalã pentru a se atinge
acest obiectiv, se cuvine a aminti aici despre existenþa
monumentului misterios cunoscut sub numele de American
Stonehenge sau Pietrele Îndrumãtoare, situat în regiunea Elberton
(Georgia), format din ºase blocuri din granit cu o înãlþime de ºase
metri ºi 109 tone, în care sunt sãpate „zece reguli” pentru o epocã
a „raþiunii”, care vorbesc despre necesitatea instaurãrii unui guvern
mondial, controlul demografiei, introducerea unui nou tip de
spiritualitate, protejarea mediului. Finanþatorii monumentului sunt
anonimi, cu excepþia preºedintelui companiei Elberton Granit,
Joe H. Fendley ºi inscripþia R.C., care ne duce cu gândul la
Rozacrucieni, ordin precursor masoneriei.

Textul înscris în plãcile de granit este în englezã, spaniolã,
hindi, ebraicã, arabã, chinezã, swahili, însã în partea de sus a
structurii se poate citi un rezumat al textului în limbile vechi:
babilonianã, greacã clasicã, sanscritã, egipteanã. Cele „zece
porunci” vorbesc despre o lume idealã, ca cea imaginatã de
societãþile oculte: rozacrucienii fiind cunoscuþi ca intervenind în
organizarea societãþii umane în momente cruciale, când se anunþã
apariþia unor evenimente cu magnitudine planetarã, care vor
modela lumea pentru secolele urmãtoare. Prin mesajul transmis
de aceºti „anonimi” se anunþã globalizarea ca fenomen ce va
marca sfârºitul secolului XX ºi intrarea în Mileniul III. Faptul cã
primele douã porunci se referã la menþinerea umanitãþii la 500
milioane de indivizi ºi îndeamnã la controlul reproducerii cu
„înþelepciune, îmbunãtãþind conformitatea cu diversitatea”, este
argumentul cel mai convingãtor ca s-a pregãtit un proiect în acest
sens. Ideile cuprinse în textul amintit au fost preluate ºi puse în
operã de organizaþii ºi societãþi oculte pentru a realiza „mãreaþa
lucrare” de creare a NOM.

Interesant este cã SUA a publicat un ghid de acþiune completã
în caz de pandemie, adus la zi în 2017, care conþinea toate
elementele de care America duce lipsã azi: teste, mãºti, echipamente
de protecþie medicalã, carantina bolnavilor, monitorizarea traseelor
celor contaminaþi, izolare parþialã ºi voluntarã, generalizarea
purtãrii mãºtilor medicale, control la aeroporturi ºi porturi.
Problema care se pune ºi care ne trimite în zona speculaþiilor este:
de ce nu s-au pus în aplicare mãsurile cuprinse în ghid? Trebuia
lãsat sã se întâmple fenomenul pentru a se justifica mãsurile de
restricþionare a drepturilor ºi libertãþilor ºi de a induce o nouã
temere ºi apãsare asupra poporului american? Nu cumva acest
scenariu seamãnã la indigo cu atentatele de la 11 septembrie
2001 care au direcþionat atenþia întregii lumi spre un rãzboi
împotriva terorismului, abãtându-se atenþia de la gravele probleme
cu care se confrunta la acea data SUA ºi întreaga lume, la începutul
Mileniului III, a societãþii umane în era globalizãrii prin Inteligenþa
Artificialã?

Dar, sã continuãm cu incursiunea noastrã în tenebroasele planuri
ale unor minþi bolnave care vor sã conducã lumea, cu orice preþ.
Astfel, în 2009, la iniþiativa lui Bill Gates (cunoscut ca fiind
promotorul unui proiect de sterilizare chimicã a bãrbaþilor din
þãrile cu demografie ridicatã) s-au reunit în secret „marii filantropi”
ai lumii într-o organizaþie numitã „Good Club”, incluzând figuri
emblematice: David Rockefeller jr, Warren Buffet, George Soros,
Michael Bloomberg (la acea data era primarul New-York ºi
candidat la preºedinþia SUA în 2020), Ted Turner ºi Oprah Winfrey
(mogulii presei), pentru a creiona modul de organizare a societãþii
umane în era globalizãrii, Inteligenþei Artificiale ºi a spaþiului
virtual care, prin noile tehnologii, va revoluþiona modul de gândire
ºi comportamentul oamenilor la nivel individual ºi colectiv, cât ºi
sistemul de relaþii internaþionale.

Declanºarea pandemiei de Covid-19 a generat pe reþelele de
socializare ample dezbateri privind originea, scopul ºi momentul
apariþiei acestei noi ameninþãri la adresa securitãþii sanitare ºi
mentale a planetei, terorismul fiind trecut în plan secund. Putem
aprecia cã aceasta este o formã perversã a rãzboiului hibrid,
asimetric, folosind arma biologica.

Pe un alt plan, s-a declanºat un adevãrat rãzboi mediatic,
transferat cu prioritate în spaþial virtual, între SUA ºi China, cu
acuze reciproce privind sursa pandemiei ºi adevãrata dimensiune
a dezastrului în China, prin ascunderea cifrelor reale privind
decesele ºi numãrul contaminaþilor. Cum era de aºteptat, þinta
predilectã a atacurilor administraþiei americane a fost Iranul ºi
Europa, consideratã de preºedintele Trump o ameninþare la adresa
securitãþii sanitare a planetei. De fapt, s-a dorit ca aceastã
confruntare propagandisticã sã acopere incompetenþa, lipsa de
organizare ºi reacþie preventivã a guvernelor statelor dezvoltate
ºi transferarea rãspunderii în sarcina altora.

Aºa cum am arãtat, cred în existenþa unui plan malefic al unor

societãþi oculte, menit sã controleze din umbrã, prin toate
mijloacele, îndeosebi cele oferite de noile tehnologii, demografia
popoarelor, practicând eugenia raselor, iar prin mutaþii genetice
ºi nanotehnologii sã creeze o specie nouã a rasei umane,
superioarã celei existente, iar restul populaþiei planetei, considerat
balast, sã fie aruncat la groapa rebuturilor umane.

În continuarea acestei idei, voi reda pe scurt opiniile unor
personalitãþi, cunoscute ca aparþinând diverselor societãþi oculte
cu vocaþie universalã, privind viitorul demografic al planetei. Dr.
Arne Schioltz, World Wildlife Fund (Fondul de viaþã sãlbaticã al
lumii) – director de conservare, afirma în 1984 (la doi ani de la
inaugurarea monumentului American Stonehenge), în „Pieirea
americanã” cã: „O populaþie de 250-300 milioane de persoane la
nivel planetar, cu 95% mai puþin decât în prezent, ar fi ideal”, iar
Alexander King ºi Bertrand Schneider, fondator ºi respectiv
secretar al Clubului de la Roma, în lucrarea „Prima revoluþie
globalã” (1991) þineau sã atragã atenþia cã: „Un cancer este o
multiplicare necontrolatã a celulelor, iar explozia demograficã
este o multiplicare necontrolatã de oameni. Noi trebuie sã mutãm
eforturile noastre de la tratarea efectelor ºi simptomelor, la
extirparea cancerului. Operaþiunea va cere multe decizii aparent
brutale ºi lipsite de inimã.” Paul Ehrich, profesor la Stanford, in
cartea „Bomba numitã Populaþie”, preciza cã: „Pãmântul e bolnav
de cancer, iar cancerul sunt oamenii”, iar Merton Lambert,
fondator în cadrul Fundaþiei Rockefeller, se exprima astfel: „Eu
cred cã suprapopularea umanã este problema fundamentalã azi
pe Pãmânt, noi oamenii am devenit o boalã: Virusul-Om. Primele
trei obiective ar fi: reducerea populaþiei la 100 de milioane în
întreaga lume, distrugerea infrastructurii industriale ºi sã vãd cât
mai multe zone pustii.”

Lasând gluma la o parte, România post-decembristã a fost
supusã cu succes acestui test, rezultatele fiind „încurajatoare”...
S-a redus populaþia prin creºterea alarmantã a deceselor ºi
reducerea natalitãþii, s-a reuºit distrugerea industriei care a fost
transformatã într-un „morman de fiare vechi”. Agricultura a fost
transferatã (împreunã cu terenul mãnos) strãinilor, reuºindu-se
depopularea unor mari zone rurale ºi totul a culminat cu cel mai
mare exod de populaþie din lume, în timp de pace (peste patru
milioane de români au devenit, în marea lor majoritate, sclavi
sezonieri pe ogoarele Germaniei, Italiei, Spaniei), în timp ce
creierele geniale au fost racolate de corporaþii ºi universitãþi strãine.
Deci, trebuie sã-i „felicit” pe domnii politicienii români care au
guvernat în ultimele trei decenii pentru cã s-au dovedit
conºtiincioºi în îndeplinirea obiectivelor ocultei, transformând
þara ºi poporul român în vasali umili, strãini în propria casã.

Dacã nu era suficient ceea ce propovãduiau personajele
menþionate ºi pentru a înþelege cã nimic nu este întâmplãtor, ci se
urmeazã un plan bine articulat, vã propun sã ne aplecãm ºi asupra
spuselor nonagenarului Henry Kissinger, eminenþa cenuºie a
diplomaþiei americane (în secolul XX) ºi consilier de tainã al
preºedinþilor de la Richard Nixon la Barak Obama ºi membru
fondator a numeroase grupuri de reflecþie a ocultei internaþionale,
care opina cã: „Depopularea ar trebui sã fie cea mai mare prioritate
a politicii externe americane faþã de Lumea a Treia, pentru ca
economia americanã va necesita cantitãþi din ce în ce mai mari de
minerale din strãinãtate, în special din þãrile mai puþin dezvoltate”.
Totodatã, þinea sã atragã atenþia cã: „Puterea este cel mai puternic
afrodiziac: persoanele în vârstã sunt consumatori inutili, iar
populaþia lumii trebuie sã fie redusã cu cel puþin 50%.”

ªi lista celor care susþin aceste idei poate continua. Interesant cã
aceste idei le regãsim la unii membri ai guvernului tehnocrat din
România (2016) care le promovau sub forma unor politici
sectoriale. Reamintesc doar douã asemenea idei ieºite din „puþul
gândirii” susþinãtorilor proiectului sorosist de „societate deschisã”.
Astfel, ministrul justiþiei (de la acea vreme) considera drepturile
ºi libertãþile cetãþeneºti ca fiind un lux, de aceea semnase
protocoale de colaborare a parchetelor ºi instanþelor judecãtoreºti
cu serviciile de informaþii, care participau atât la instrumentarea
cazurilor (îndeosebi care se refereau la politicieni), dar ºi la
propunerea de soluþii, încãlcându-se grosolan separarea puterilor
în stat ºi regulile de funcþionare a statului de drept, facilitându-se
abuzuri din partea parchetelor. Pe un alt palier, ministrul muncii
ºi protecþiei sociale a þinut sã precizeze cã românii trebuie plãtiþi
cu un leu pentru munca prestatã, nefiind de acord cu mãrirea
salariilor, iar pensionarii erau consideraþi o povarã bugetarã inutilã.
Trebuie menþionat aici cã, în totalitate, membrii guvernului
tehnocrat în frunte cu premierul Dacian Cioloº au beneficiat de
burse de studii din partea fundaþiilor lui George Soros, ori au
condus filialele din þara noastrã. Vã las pe dumneavoastrã, distinºi
cititori, sã apreciaþi dacã pandemia de Covid-19 este sau nu rodul
unei conspiraþii internaþionale a ocultei care, prin aceste proiecte
malefice intenþioneazã sã modeleze lumea de mâine, sau este o
întâmplare?

Personal, cred cã ceea ce se prezintã acum ca un rãzboi biologic
asimetric este doar o repetiþie la un scenariu mult mai complex,
care a fost elaborat cu mult timp înainte ºi urmeazã sã fie urgentat
în urmãtorii ani, cu efecte de o magnitudine nebãnuitã, având ca
scop schimbarea organizãrii actuale a societãþii umane.

Dacã la toate aceste elemente de analizã mai adãugãm ºi faptul
cã cele mai puternice servicii de informaþii ale planetei au informat
în mod repetat decidenþii politico-guvernamentali (încã din lunile
decembrie-ianuarie) despre pericolul globalizãrii episodului
Wuhan, sugerând luarea unor mãsuri de prevenþie adecvate, iar
rãspunsul lor a fost de ridiculizare ºi minimizare a gravitãþii
fenomenului, iatã cã avem un tablou complet al complicitãþilor ºi
intereselor oculte, care seamãnã izbitor cu împrejurãrile în care
au avut loc atentatele de la New-York, din 11 septembrie 2001,
evenimente care „trebuiau sã se întâmple”.

În sprijinul celor afirmate, voi prezenta succint modul în care
au acþionat serviciile de informaþii americane ºi germane.

Încã din luna noiembrie 2019, serviciul de informaþii medicale
al armatei americane – NCMI, a întocmit un raport pe care l-a
transmis în mai multe rânduri DIA (Defence Intelligence Agency),
Pentagonului ºi Casei Albe, prin care atrãgea atenþia asupra riscului
ca epidemia din Wuhan sã se transforme „într-un eveniment
cataclismic” prin amploarea propagãrii ºi efectele de ordin
economic, politic, social, pe care le va produce la nivel planetar.
De asemenea, consilierul comercial al preºedintelui Trump, Peter
Navaro, a avertizat printr-o notã internã (la sfârºitul lunii ianuarie

2020): „Covid-19 ar putea sã se transforme într-o pandemie,
riscând sãnãtatea a milioane de oameni ºi miliarde de dolari
pierderi pentru economia americanã”. Odatã declanºat scandalul
prin apariþia în presa americanã a informaþiilor cuprinse în aceste
rapoarte, reacþia întârziatã ºi dezarmantã a secretarului de stat al
apãrãrii, Mark Esper, cã: „nu-mi amintesc dacã Pentagonul a
primit asemenea rapoarte”, iar preºedintele Donald Trump a
ironizat semnalele de alarmã transmise în plinã pandemie de cãtre
OMS, toate acestea ne duc cu gândul la incompetenþã, ori
complicitate pentru ca epidemia sã-ºi producã efectele anticipate.
Dar, cum se întâmplã de obicei în situaþii de crizã, rãspunderea
trebuie transferatã unui þap ispãºitor, iar de data aceasta sunt doi:
China ºi OMS, care trebuie sã suporte consecinþele, fiindcã Trump
a retras sprijinul financiar OMS, iar China a fost datã în judecatã.

Ca urmare, împotriva Chinei s-a declanºat un adevãrat rãzboi
mediatic global, susþinut de serviciile de informaþii americane,
care au „servit” informaþiile de care aveau nevoie, pentru ca apoi
sã se deschidã un proces fãrã precedent, în care SUA cere
despãgubiri de 20.000 miliarde dolari Chinei pentru daunele
produse de pandemie, acuzând prin intermediul avocatului Larry
Klayman cã acest virus scãpat controlului este o armã biologicã
de distrugere în masã, teroristã, care avea ca scop decimarea
populaþiei planetei. Este de fapt reþeta „de succes” folositã de
administraþia americanã pentru a obþine foloase de pe urma unor
situaþii de crizã, pe care tot ea le-a generat, blocând conturile ºi
patrimoniul companiilor aparþinând statelor supuse sancþiunilor
unilaterale dispuse de organele judiciare la presiunea factorilor
politici. Aºa s-a întâmplat ºi cu situaþia companiilor iugoslave
când s-a declanºat rãzboiul (20 miliarde dolari existenþi în bãncile
americane ºi patrimoniul companiilor iugoslave din SUA au fost
blocate ºi însuºite ulterior de autoritãþile americane), ori sancþiunile
impuse unor personalitãþi politice ºi guvernamentale irakiene,
egiptene, libiene, dupã „primãvara arabã”, iar în ultima perioadã
cele impuse Iranului ºi companiei chineze Huawei, companiei de
automobile germane WW sau Deutche Bank.

Prin acest nou conflict cu China, se doreºte de fapt sã diminueze
din datoria pe care SUA o are faþã de China, care se încadreazã
perfect în profilul de negociator al preºedintelui Trump, care
susþine cã numai prin presiuni surprinzãtoare se pot câºtiga
rãzboaiele comerciale. S-ar putea însã sã se izbeascã de zidul
chinezesc, care a rezistat cu bine asalturilor istoriei, ieºind de
fiecare datã mai întãritã ºi mai unitã. Poate fi vorba ºi de o manevrã
a staff-ului de campanie pentru a demonstra cã Trump meritã un
al doilea mandat la Casa Albã, fiind „cruciatul” care aparã „Cetatea
Sfântã” de pãgâni!

Pe un alt plan, în Europa, BND-ul (serviciul de spionaj german)
a furnizat informaþii, bine verificate, despre posibilitatea rãspândirii
la nivel planetar a virusului cu câteva sãptãmâni înainte sã se
oficializeze, folosindu-se de interceptarea convorbirilor oficialilor
guvernamentali chinezi despre boala în sine ºi strategia
guvernamentalã chinezã de a opri propagarea. Spre deosebire de
administraþia americanã, guvernul german a tratat cu toatã
seriozitatea informaþiile obþinute de BND, dispunând mãsuri de
izolare a focarelor de epidemie, protecþia personalului medical,
asigurarea rapidã a necesarului de mãºti medicinale ºi aparaturã
medicalã, a luat mãsuri bine gândite de izolare socialã ºi de
carantinã, astfel cã astãzi eficienþa acestora a devenit vizibilã,
Germania propunându-ºi relansarea economiei în scurt timp. De
asemenea, pentru a-ºi proteja agricultura, a luat mãsuri urgente
de a permite intrarea, în plinã pandemie, a zeci de mii de cetãþeni
din România, Bulgaria, Polonia ca sã lucreze sezonieri la strângerea
recoltelor de primãvarã, asigurând-ºi securitatea alimentarã a
populaþiei, ºtiind cã va urma o crizã a produselor agro-alimentare
la nivel european, dar ºi o scumpire a coºului zilnic pentru
cetãþeanul de rând german. ªi de aceastã datã, Germania ºi-a
impus propriile decizii, demonstrând cã este liderul necontestat al
UE ºi principalul contributor al bugetului comunitar care va fi
distribuit conform intereselor germane.

Pandemia de Covid-19 a adus în faþa lumii o dilemã greu de
rezolvat ºi o realitate tulburãtoare: pentru a ne salva vieþile trebuie
sã renunþãm la tot, inclusiv la drepturile ºi libertãþile pentru care
s-au luptat generaþiile anterioare. Odatã renunþând la acestea pentru
o perioada determinatã, generatã de o situaþie excepþionalã, ca
cea pe care o trãim azi, existã riscul sã ne obiºnuim cu lipsa lor. Se
pare cã pe aceasta se conteazã. Regimurile democratice sunt ispitite
sã guste din beþia puterii totale, consideratã de Kissinger „un
afrodiziac puternic”. Acest virus al ideii de autoritarism tinde sã
„infecteze” întregul continent european în mod progresiv, dar ºi
SUA sub administraþia Trump, astfel cã o nouã putere instituitã
este extrem de dificil sã fie abrogatã: statul cu atribuþiuni minimale
este înlocuit cu atotputernicia statului care va prelua inclusiv
frâiele politice prin aducerea la putere a tehnocraþilor (aceastã
plutocraþie parazitarã susþinutã de corporaþii), dar ºi frâiele
economice prin forme deghizate de naþionalizare, sau mai elegant
„etatizare” a întreprinderilor aflate în dificultate ºi care vor
„beneficia” de sprijinul financiar al statului. De altfel, în SUA
încã din perioada administraþiei Reagan se tindea cãtre un stat
autoritar, preºedintele american fiind un mare admirator al unui
„organism administrativ puternic, care este cel mai imuabil lucru
pe care l-am vedea pe aceastã Terra”. De-a lungul istoriei sale
atât în SUA, cât ºi pe continentul european urgenþele naþionale ºi
„raþiunile de stat” au fost ocazii excepþionale de a pierde în mod
progresiv libertãþile, drumul spre autoritarism ºi dictaturã fiind
„pavat cu intenþii bune”. Drept urmare, în timp ce luptãm împotriva
acestei pandemii virale, trebuie sã nu cedãm în faþa ameninþãrii
pandemiei autoritarismului, amândouã fiind letale.

Într-un articol publicat în Contrepoints la 7.04 2020, Christian
Miche þinea sã precizeze cã: „pericolul astãzi nu este cã statul
trece printr-o fazã poliþieneascã, ci cã el se încheagã în statul
poliþienesc de mâine”.

Lumea post-pandemie.Temeri ºi speranþe
Robert Malley, preºedintele think-tank International Crisis

Group (Grupul Internaþional de Crize), afirma cã „ieºirea din
criza covid-19 nu se face rapid, ci se va întinde de-a lungul unei
perioade nedeterminate”  ºi se întreabã: „încotro va merge
lumea?”.

(continuare în pag.17)
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Rãspunsul domniei sale conþine referiri la un tablou cu tuºe
contradictorii, care reflectã reacþia extrem de diversã, confuzã ºi
contradictorie a marilor puteri occidentale ºi nu numai privind
„închiderea frontierelor; adoptarea unor legi de îngrãdire a
libertãþilor; distanþarea socialã ºi carantinarea focarelor
epidemiei; oprirea motoarelor economiei globale; uitarea pentru
moment a problemei migranþilor; tãcere totalã privind planul de
pace israeliano-palestinian propus de preºedintele Trump (la
presiunea dreptei israeliene) care a produs o rupturã totalã în
lumea arabã; situaþia din Sahel, Siria, Yemen, unde se produc
aranjamente de ordin geopolitic ºi geostrategic”.

Pe un alt plan, tabloul ne înfãþiºeazã „momente singulare de
solidaritate între naþiunile europene, când Germania a primit
pacienþi din Franþa ºi Italia, dar ºi situaþii jenante, când colete cu
mãºti ºi echipamente medicale destinate Italiei ºi Spaniei au fost
«capturate» de cehi ºi polonezi, ori situaþiile stânjenitoare care s-
au produs la frontiera franco-germanã (regiunea Saar), când
cetãþenii francezi, care lucrau în aceastã zonã, au fost scuipaþi ºi
molestaþi, cerându-li-se sã se întoarcã în Franþa lor bolnavã de
coronavirus”.

Criza Covid-19, amplificã divergenþele între statele membre
UE, care îmbracã forme diverse de tensiune, când vine vorba de
mãsurile comunitare ce trebuiesc luate pentru relansarea economiei
ºi sprijinirea financiarã a statelor ºi companiilor aflate în mare
dificultate. Recent, ministrul Bruno le Maire a prezentat în faþa
senatului francez un raport în care trãgea un semnal de alarmã
privind „distanþa care se mãreºte între þãrile UE, care sunt în
incapacitate sã iasã din criza economicã ºi þãrile care au fost mai
puþin lovite de epidemie, situaþie care va adânci divergenþele,
care existau deja, ºi care ar putea da o loviturã fatalã UE.” În
continuare, ministrul sublinia cã „o zonã monetarã comunã nu
va putea suporta distanþele economice crescânde între membrii
sãi. Este o mizã imediatã de a susþine activitãþile noastre economice
ºi o a doua mizã pe termen mediu, absolut vitalã, este de a întãri
zona euro, de a întãri UE, care va exploda dacã statele membre
continuã divergenþele în privinþa relansãrii economice.”

Preºedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, evoca
lansarea unui „Plan Marshall” pentru Europa în lupta cu Covid-
19 ºi relansarea economiei, însã se doreºte, chiar dacã nu se
exprimã oficial, cu douã viteze, sistem care deja a creat divergenþe
serioase între þãrile din nord cu cele din sud-estul continentului.

La propunerea Franþei ºi Italiei de a se emite corona-bonduri
(mecanism comun de împrumuturi de obligaþiuni în zona euro) de
cãtre BCE, Germania ºi Olanda (care e reprezentantã de douã
grupuri puternice de lobby, Frugal Five ºi a Noii Ligi Hanseatice),
s-au opus de a prelua povara financiarã a þãrilor ale cãror economii
au fost puternic afectate de epidemie, propovãduind o gestiune a
cheltuielilor publice la nivel european ºi o respectare strictã de
cãtre toate statele a regulilor bugetare europene.

Emiterea de corona-bonduri pune probleme, întrucât UE nu
are capacitatea de a împrumuta, pentru cã ea nu percepe impozite,
deci ar trebui ca Germania ºi celelalte þãri cu economii stabile sã
împrumute pentru Italia ºi Spania, aºa cum s-a întâmplat în timpul
crizei financiare prin care a trecut Grecia. Pentru moment, atât
Germania, cât ºi þãrile aparþinând celor douã grupuri menþionate,
se opun mutualizãrii datoriilor ºi emiterii de corona-bonduri.

Ce reprezintã grupul Frugal Five ªi Noua Ligã Hanseaticã?
Frugal Five este o alianþã a Germaniei, Austriei, Danemarcei,

Olandei ºi Suediei care promoveazã o politicã strictã ºi fermã de
control riguros a modului de cheltuire a bugetului UE, ceea ce s-
a întâmplat cu ocazia negocierii bugetului european în ianuarie
2020, când s-a amânat luarea unei hotãrâri definitive.

Noua Ligã Hanseaticã, este un club informal cu un lobby
puternic, format din înalþi funcþionari, diplomaþi, miniºtri de
finanþe aparþinând Þãrilor Baltice, Þãrilor Scandinave ºi Irlandei,
care acþioneazã pe lângã EUROGRUP ºi ECOFIN (Formaþiunea
Afaceri Economice ºi Financiare), pentru a se respecta strict regulile
care guverneazã zona euro, evitând publicitatea, dar eficienþa
acþiunilor s-a constatat când s-a refuzat acordarea cu prioritate a
unor împrumuturi þãrilor considerate a fi risipitoare: Grecia, Italia,
Cipru, Portugalia.

Dacã se vor continua divergenþele privind strategia de relansare
economicã a UE, vom asista la o crizã economico-financiarã
profundã, ale cãrei efecte ar putea fi înlãturate abia în 2024-
2025, când am putea asista la vindecarea sanitarã, dar ºi la moartea
economicã a continentului.

De altfel ºi recentul raport publicat de FMI subliniazã cã:
„economia mondialã va scãdea cu 3% în 2020, iar economia
SUA cu 5,9% (în ultima lunã s-au înregistrat peste 22 milioane
ºomeri), a þãrilor din zona euro cu 7,5%, a Japoniei cu 5,2%, iar
a României cu 5%. Þãrile emergente din Africa, Asia, America
Latinã vor avea un risc foarte ridicat. Dilema este de a salva vieþi,
ori de a salva mijloacele de subzistenþã, prioritate se acordã totuºi
sãnãtãþii”. Raportul FMI þine sã precizeze cã: „fiind vorba de un
eveniment de un dramatism gigantic, o oprire a economiei
mondiale, impune luarea unor mãsuri masive bine þintite:
subvenþii salariale, amânarea plãþii impozitelor, extinderea
asigurãrii de ºomaj, ajutor întreprinderilor cele mai fragile. FMI
are capacitatea de a împrumuta imediat 1000 miliarde dolari, iar
consiliul de administraþie a aprobat un fond de urgenþã care poate
fi accesat fãrã întârziere. Deja 90 de þãri au solicitat obþinerea de
ajutor imediat. În SUA, preºedintele Trump a promulgat un pachet
de ajutoare de 2200 miliarde dolari ºi o contracþie a PIB-ului de
15%.”

Sã sperãm cã guvernul condus de Ludovic Orban va urgenta
iniþierea unui pachet de mãsuri pentru sprijinirea relansãrii
economiei româneºti, acordând atenþie prioritarã investiþiilor în
sectorul agro-alimentar, ºtiindu-se deja cã la nivelul UE se vorbeºte
de o crizã alimentarã, ceea ce va impune raþionalizarea unor
alimente de bazã în paralel cu scumpirea coºului zilnic. De
asemenea, ar trebui acordatã atenþie în continuare fabricãrii în
þarã a medicamentelor legate de combaterea Covid-19, dar ºi
pentru alte afecþiuni, cât ºi investiþii în domeniul cercetãrii ºi a
noilor tehnologii pentru a fi în pas cu oportunitãþile de creare de
noi locuri de muncã, pe care evoluþia în aceste domenii le oferã.

Coronavirus-19 prãbuºeºte sistemul financiar mondial?
Este o întrebare fireascã pe care a formulat-o Egon von Greyerz

(într-un material publicat în Contrepoints la 16.03.2020) membru
al consiliului de administraþie ºi fondatorul Matterhorn Asset
Management AG ºi Goldswizerland.com.

Voi reda câteva idei forte conþinute în materialul publicat de
expertul în pieþele bursiere de aur ºi metale preþioase:

– coronavirus nu este cauza crahului pieþelor, ci catalizatorul;
– acþiunile la burse vor scãdea cu 90% de la nivelul actual ºi

preþul aurului va creºte în sãgeatã pentru a atinge cote dificil de
imaginat;

– pentru economia mondialã, care depinde total de credite la
nivelul de 265.000 miliarde dolari, ceea ce se întâmplã este un
dezastru total;

– micile întreprinderi nu vor avea lichiditãþi pentru a supravieþui
decât câteva sãptãmâni. La fel ºi cetãþenii de rând. Practic nimeni
nu a economisit decât datorii. Mulþi ºi-au pierdut deja locul de
muncã, iar milioane de persoane sunt în ºomaj tehnic.

– industria aeronauticã era vulnerabilã înainte de pandemie,
iar acum s-a fragilizat, la fel ºi industria turismului ºi un numãr
mare de alte industrii;

– sectorul bancar nu va supravieþui fazei urmãtoare, dar va fi,
în prima etapã, beneficiarul imprimãrii masive de monedã în
întreaga lume;

– economia mondialã va fi în recesiune ºi depresie pentru mult
timp;

– când criza explodeazã, publicul, dar ºi bãncile centrale se
focalizeazã pe cumpãrarea de aur ºi argint.

Elveþia fabricã 70% din lingourile de aur din lume, însã în
ultima perioadã s-a înregistrat o cerere crescândã de lingouri
mici, inclusiv sub formã de card, din care se pot rupe bucãþi
pentru a efectua plãþi. Din cauza covid-19, rafinatorii elveþieni
reduc producþia, cãci trebuie sã reducã orele de lucru ºi este
posibil ca la un moment dat sã opreascã lucrul, ceea ce va antrena
penuria de aur ºi argint ºi creºterea necontrolatã a preþurilor. În
acest context, s-a reluat cererea de repatriere a depozitelor de aur
stocate la baza Pentagonului de la Fort-Knox ºi FED, din partea
Germaniei ºi a Turciei, ceea ce a stârnit furia autoritãþilor
americane care au comunicat cã: „nu avem posibilitatea
diferenþierii lingourilor de aur strãine de cele americane, deci nu
putem sã repatriem aurul solicitat”. În urma scandalului care a
urmat, încã din 2012 ºi a informaþilor apãrute în presã potrivit
cãrora rezerva de aur depozitatã la FORT-KNOX ar fi fost
înjumãtãþitã prin acþiunile întreprinse de administraþiile americane
anterioare, de a garanta împrumuturile contractate cu aceste
depozite sau pentru susþinerea dolarului ºi alte þãri au solicitat sã
li se prezinte situaþia propriilor rezerve ºi sã vadã efectiv existenþa
lor. Oficialii americani au comunicat cã nu le pot satisface aceste
solicitãri. Dupã demersuri oficiale repetate, în ianuarie 2020
Germania a reuºit sã intre în posesia celor 300 tone de aur
depozitate în SUA, dar Turcia mai are de aºteptat.”

Aºa se explicã ºi ampla campanie de denigrare ºi boicot a
Germaniei din ultima perioadã declanºatã de oficialii americani ºi
de cãtre mass-media apropiatã de Casa Albã, îndreptatã împotriva
firmei de autoturisme VW (emblema industriei auto germane),
care a fost amendatã cu miliarde de dolari pentru unele defecþiuni
constatate la loturile exportate in SUA, Deuche Bank amendatã
cu 11,5 miliarde dolari pentru derivate toxice vândute pe piaþa
americanã, iar în privinþa Turciei, dupã eºecul loviturii de stat
vizând înlãturarea preºedintelui Erdogan ºi achiziþionarea de cãtre
guvernul turc de rachete, avioane de luptã ºi echipamente militare
din Rusia, administraþia Trump a impus sancþiuni economice dure,
mãrind pânã la 25% taxele vamale la exporturile turceºti de oþel
ºi aluminiu. Cred cã rãspunsul oficialilor americani la solicitarea
repatrierii rezervelor de aur depozitate de Turcia ºi alte þãri va fi
de genul: „nu putem sa vã repatriem aurul pentru cã a fost
contaminat cu covid-19".

Aceastã manierã de operare a oficialitãþilor americane este
binecunoscutã ºi s-a dovedit eficientã ºi în cazul Iugoslaviei cãreia
în timpul rãzboiului i s-au aplicat sancþiuni economice constând
în blocarea ºi apoi însuºirea celor 20 miliarde de dolari care se
aflau depozitaþi în bãncile americane, pentru ca apoi sã împrumute
Serbia la FMI la dobânzi ºi cu condiþii umilitoare. În acelaºi mod
s-a acþionat ºi asupra unor oficiali din Orientul Mijlociu dupã
„primãvara arabã” ºi mai recent asupra Iranului ºi companiilor
strãine care nu respectã sancþiunile impuse de cãtre SUA.

Rob Kirby, editorialist la Goldseek.com, atrãgea atenþia: „FED,
pentru a acoperi acuzaþiile cã s-a umblat la rezervele depozitate
la Fort-Knox, ar fi recurs în timpul administraþiei Clinton la
fabricarea a 1,3-1,5 milioane de bare din tungsten de 400 uncii
produse în SUA (16.000 t), din care 640.000 au fost placate cu
aur ºi trimise la depozitul Fort-Knox, iar restul de lingouri au fost
vândute pe pieþele internaþionale”. Odatã declanºat acest scandal,
GATA a informat cã HSBC a hotãrât închiderea ghiºeelor de
cumpãrare de aur ºi argint, îndeosebi seifurile lor de la Comex
(New-York) ºi a informat prin mail clienþii sã se grãbeascã sã-ºi
retragã lingourile de aur din seifurile puse la dispoziþia lor.

Aceasta situaþie a generat neîncrederea Bãncilor Centrale din
Europa în modul de gestionare de cãtre FED (Sistemul Federal de
Rezerve al Statelor Unite ale Americii) a rezervelor date spre
pãstrare, solicitând repatrierea aurului. Pe un alt plan, în materie
de tonaj anual de aur extras din mine, Rusia a detronat Africa de
Sud, iar China a ocupat locul întâi. Cum aurul este un indicator al
independenþei reale de stat, începând cu 2013 Bãncile Centrale
din întreaga lume au lansat o amplã campanie de mãrire a
rezervelor de aur ºi argint, astfel cã situaþia se prezintã dupã acest
clasament, astfel: China 20.000 t, SUA 8000 t, Germania 6000 t;
Italia 2451,8 t, iar Franþa 2436 t.

Concluzii
Criza economico-financiarã prezentã ºi viitoare va urgenta

procesul de dedolarizare la nivelul tranzacþiilor internaþionale cu
hidrocarburi ºi înlocuirea acestei monede cu rubla ºi yuanul (în
þãrile BRICS – Brazilia, Rusia, India, China ºi Africa de Sud), în
baza acordului semnat de China ºi Rusia (2014) pentru derularea
celor douã contracte de furnizare de gaz ºi petrol rusesc (pentru
30 ani), renunþându-se la plata în dolari.

Toate guvernele ºi OMS au fost informate de posibilitatea ca
epidemia sã se transforme în pandemie, dar incompetenþa,
superficialitatea, cinismul ºi poate chiar interese oculte, au dus la
infectarea ºi izolarea a peste 3 miliarde persoane la nivel planetar,
sute de mii de decese ºi lucrurile nu par a fi încheiate, nefiind
cazul sã ne relaxãm.

Pandemia de covid-19 a relevat lipsa de solidaritate ºi reacþii
coerente de cooperare sanitarã ºi schimb de informaþii, atât la
nivelul UE, cât ºi la nivelul guvernelor SUA ºi China, cu efectele
cunoscute.

Coronavirus a demonstrat, dacã mai era cazul, cã trãim într-o
lume a incertitudinii, relativitãþii ºi surprizei ºi este paradoxal sã
vorbim de cum va arãta lumea „dupã”, când azi nu suntem capabili
sã furnizam mãºti ºi echipamente medicale, teste pentru depistarea
virusului (în cantitãþi satisfãcãtoare). Dar, e firesc sã ne punem
totuºi aceastã întrebare pentru cã mâine se construieºte din prezent,
ori prezentul nu este încurajator.

Pe fondul crizei sanitare declanºatã de pandemie s-au amplificat
divergenþele între statele zonei euro privind mãsurile de relansare
economicã, dar ºi între acestea ºi cele din sud-estul continentului,
Germania folosind aceastã împrejurare pentru a-ºi impune
proiectul de vasalizare economico-financiarã a întregii Europe.

Se prefigureazã crearea unui nou format al negocierilor între
UE, Rusia ºi Turcia ca rãspuns la atitudinea tot mai agresivã a
SUA la adresa UE, format propus în ianuarie 2020 de cãtre ex.
preºedintele francez, Nicolas Sarkozy, la forumul economic
internaþional „GAIDAR” (care se organizeazã anual la Moscova)
ca o replicã a Forumului economic de la DAVOS. Declaraþia
fostului preºedinte francez cã: „destinul Europei ºi al Rusiei sunt
legate ºi cã Europa are nevoie de Rusia ºi Rusia are nevoie de

Europa” nu este o iniþiativã singularã, ci vine în completarea
afirmaþiilor formulate de preºedintele Macron la diverse reuniuni
internaþionale (G-7), ori cu ocazia întâlnirilor bilaterale cu
preºedintele Putin, dupã cum urmeazã: „noi am construit o nouã
arhitecturã de încredere ºi securitate între Europa si Rusia. Avem
multe subiecte comune: Siria, Ucraina, care sunt la porþile noastre,
dezarmarea colectivã ºi pacificarea Europei”. La reuniunea G-
20 din luna iunie 2019 de la Osaka, preºedintele francez a þinut sã
reafirme cã: „Europa ºi Rusia au nevoie de o nouã gramaticã
pentru relaþiile lor ºi sã dezvolte noi parteneriate”, iar ministrul
de externe austriac, Alexander Schallenberg, într-un interviu la
Wiener Zeitung preciza cã: „stabilitatea ºi securitate în Europa nu
este posibilã fãrã cooperarea ºi dialogul cu Rusia”. De altfel, noul
guvern austriac a publicat un program operaþional care stipuleazã
continuarea politicii vizând atenuarea sancþiunilor UE împotriva
Rusiei ºi promovarea Forumului de afaceri Austria-Rusia. Faþã de
propunerea avansatã de Nicolas Sarkozy, senatorul rus, Alexei
Pouskov, a reacþionat subliniind cã: „ideea de a crea o nouã
organizaþie reunind Rusia-UE-Turcia ar putea sã rezolve
problemele de la Atlantic la Baikal”.

Referitor la aceastã posibilã formulã de asociere, în lucrarea
„România între scutul american antirachetã ºi katiuºa ruseascã”
(2012) alocam un capitol acestui subiect intitulându-l „Rusia ºi
Turcia – colacul de salvare al Europei”, în care sugeram ºi unele
mãsuri ce ar trebui luate de preºedinþie, parlament ºi guvern, ca
Romania sã devinã liantul între Eurasia ºi Europa, reglându-ºi cu
aceastã ocazie ºi relaþiile politico-diplomatice cu Rusia. Nici acum
nu este prea târziu, dar pentru aceasta este nevoie de adevãraþi
oameni de stat care sã lupte pentru apãrarea intereselor naþionale.

Criza sanitarã, suprapusã peste criza economico-financiarã, va
amplifica neîncrederea europenilor, inclusiv românilor faþã de
clasa politicã ºi ofertele lor electorale, iar sãrãcia ºi marginalizarea
socialã vor duce la creºterea nemulþumirilor ºi multiplicarea
manifestaþiilor de stradã, tot mai violente, cât ºi volumul ºi
diversitatea infracþiunilor (de la atacarea ºi jaful depozitelor de
alimente, medicamente, bãnci, la furturi violente individuale, pe
stradã sau din locuinþe) situaþie care va impune scoaterea în stradã
a forþelor armate alãturi de poliþie ºi jandarmerie.

Opinia publicã europeanã va deveni conºtientã ºi va milita
activ pentru reducerea semnificativã a cheltuielilor militare ºi
redistribuirea acestora spre sãnãtate, educaþie, protecþia mediului,
asistenþã socialã etc. Iar actualul sistem de învãþãmânt european
va fi schimbat din temelii prin combinarea învãþãmântului clasic
cu teleºcoala, folosindu-se de experienþa dobânditã din perioada
de carantinã ºi izolare socialã.

Oamenii se vor îngriji mai mult de sãnãtate, somn, alimentaþie,
miºcare în aer liber ºi renunþarea la orele suplimentare de la
serviciu.

Reîntoarcerea oamenilor la sate, pentru a convieþui în interiorul
comunitãþilor locale, contribuind la dezvoltarea ºi diversificarea
formelor de practicare a economiei societare, încurajându-se
asocierea ºi schimbul de servicii ºi produse, dobândindu-se treptat
o anumitã autonomie financiarã faþã de centru.

Vor dispãrea treptat restaurantele de lux, oamenii preferând
restaurante modeste de cartier (bistrouri ºi cârciumioare) ºi
reîntoarcerea la bucuria gãtitului în familie.

Se vor multiplica grupurile spirituale care militeazã pentru iubire
faþã de Creator ºi Creaþia divinã, pentru protejarea mediului,
folosindu-se noile tehnologii ºi spaþiul virtual pentru mobilizare
ºi pentru a se regãsi în comuniunea credinþei, indiferent de religie.
Este demn de menþionat aici proiectul V-Ster Change The World,
de renaºtere a moralitãþii în lume, lansat de preotul budist Luang
Phor Dhammachyo care, de ziua internaþionalã a copilului (iunie
2019), a reuºit mobilizarea a unui milion de copii din toatã lumea
care pe parcursul întregii zile au meditat pentru pacea mondialã.
Evenimentul se organizeazã anual la Templul Phra Dhammakiya,
în apropiere de Bangkok, cu speranþa cã aceºti copii care trimit
vibraþii pozitive în univers.

Pandemia de coronavirus ne îndeamnã sã ne schimbãm radical
modul de viaþã, sã fim mai cumpãtaþi în tot ceea ce facem ºi
gândim, sã punem capãt risipei de orice fel, sã preþuim ceea ce
avem mai de preþ – VIAÞA, sã mulþumim Celui de Sus pentru
binefacerile ºi binecuvântãrile cu care am fost alintaþi, inclusiv
pentru încercãrile pe care ni le trimite periodic.

Potrivit profesorului, Luc Managnier, laureat cu premiul premiu
Nobel pentru medicinã, covid-19, este un virus de laborator ºi o
„armã biologicã destinat susþinerii planului de depopulare
mondialã ºi de control a persoanelor, a fost de fapt o acþiune bine
gânditã a celor care opereazã din umbrã pentru a contracara
trezirea la spiritualitate a oamenilor în contextul noilor frecvenþe
în care ne scãldam de ani buni. Acest eveniment poate fi perceput
ca un antrenament, o repetitive la flash-urile ºi schimbãrile solare
din viitor, care vor aduce la o creºtere a solidaritãþii între popoare.
Este important ca ceea ce pare a fi haos, nu este decat ordine
nemanifestatã ºi nevizibilã care va duce la crearea unei societãþi
paºnice si drepte la toate nivelurile, deci, depinde de noi care
suntem creatorii propriilor universuri sã alegem. Oportunitatea
se aflã la uºa noastrã.” Doctorandul în metafizica înaltã ºi
metafizicã operativã, Frank Hattem, scria recent cã „virusul face
ce i se comandã ºi i se cere sã fie declanºatorul a ceea ce este în
prezent, adicã acestea sunt nevoile noastre spirituale. A cincea
dimensiune se ascunde foarte aproape de noi, este dimensiunea
în care omul, animalele, plantele, vegetaþia, trãiesc în perfectã
armonie. Sã ne oprim în a mai suferi: universul nu mai are nevoie
sã ne mai facã sã suferim pentru a ne deschide ochii. Lãsaþi
nevoile spirituale sã devinã nevoi de pace, bucurie, armonie.
Vaccinul pentru combaterea covid-19 este creat pentru a continua
programul de control total al evoluþiei rasei umane”.

Meritã sã reflectãm la aceste lucruri, pentru a ne proiecta viitorul
care oricum este iluzoriu ºi neglijãm prezentul care este sâmburele
lumii de mâine. Dacã sâmburele este afectat de boalã, ceea ce va
rãsari din el va fi virusat, existând riscul sã contaminãm ºi alte
plante. Deci, atenþie la prezent, pentru a avea un viitor!

Drept urmare, cred cã este momentul sã ne aºezãm cu picioarele
în apã rece, sã ne îndreptãm privirea spre cer ca sã ne conectãm la
energiile universului ºi sã ne umplem sufletul cu slava divinã care
ne va aduce mai aproape de Inteligenþa Supremã, pe care a
conceput-o OMUL ºi întreaga creaþie, proces mental supus legilor
imuabile ale universului infinit. Vã îndemn, dragi cititori, sã privim
spre lumina cunoaºterii ºi înþelepciunii, a iubirii ºi armoniei, ca
umbra ignoranþei ºi îndoielii sã disparã!

Folosiþi cu bucurie ºi înþelepciune izolarea socialã, priviþi-o ca
pe o oportunitate sã vã cunoaºteþi mai bine, sã coborâþi în
profunzimile sufletului pentru a-i înþelege nevoile, a-l purifica de
zgura care i-a obturat pãtrunderea luminii harice, reuºind astfel
sã vã împãcaþi cu sinele vostru ºi sã trãiþi cu respectul a tot ce vã
înconjoarã!

Doamne, dã-ne mintea cea de pe urmã, sã Te iubim ºi sã Te
respectãm, sã exersãm mai des rãbdarea, smerenia ºi „profesia”
de a fi OM!

(urmare din pagina 16)

Bucureºti, 23 aprilie 2020
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În binecunoscutul laborator de artã, giganticul Centru
Pompidou, operã a celebrului fãuritor de construcþii muzeale,
arhitectul Renzo Piano, la etajele patru ºi cinci, în cadrul galeriei
de artã modernã se desfãºoarã o expoziþie destinatã itinerãrii
istorice a galeriilor de artã care au jalonat traseul artei plastice
moderne.

Apãrute la finele secolului al XIX-lea, galeriile de artã devin
rapid intermediari de neînlocuit ai relaþiei dintre artist ºi public, o
veritabilã placa turnantã a comerþului cu artã. Încã de la primele
galerii acestea ºi-au demonstrat eficacitatea, preluând artiºtii din
anonimatul saloanelor anuale, facilitând rãspândirea artei lor în
rândurile amatorilor ºi conferindu-le, în acelaºi timp, legitimitate.

La începutul secolului douãzeci, ele vor juca rolul cheie în
impunerea unor miºcãri, cum ar fi fauvismul, cubismul, miºcarea
abstractã sau suprarealistã, iar dupã 1945, lansându-se abstracþia
geometricã, gestualismul sau noul realism.

Sã nu uitãm cã Paul Durand-Ruel, la sfârºit de secol XIX
vindea impresioniºti. Aºa se face cã acum sunt prezentate marile
galerii ºi galeriºtii lor dintre 1905-1970.

S-a mers pe metoda documentarã, salã ºi dosar, pentru
importanþii factori ai perioadei, începând cu Ambroise Vallard,
omul care a fãcut primele expoziþii Cezanne, Picasso, Matisse.
Un alt galerist, editor, încurajator al multor artiºti între care
Picasso, Gris, Derain, fiind totodatã unul dintre primii istorici ai
cubismului, a fost neamþul Kanhweiler. Cu toate cã în 1952,
André Breton, recent întors de la New York va conduce timp de
patru ani galeria „Steaua pecetluitã”, nu va impune o linie
exclusivist suprarealista, susþinând artiºti tineri, laterali miºcãrii
(Hantai) sau abstracþii gestuali.

Lansând revista „Caietele artei”, Christian Zervos, împreunã
cu sora sa, Yvonne, vor deschide, opt ani mai târziu (1934),
galeria cu acelaºi nume, în care vor expune Kandinsky, Picasso,
Leger, Matisse ºi apoi o altã generaþie, în frunte cu Brauner,
Ernst, Lam. Galeria va organiza de asemenea importante expoziþii
colective de picturã ºi sculpturã.

Au urmat apoi sumedenie de galeriºti, între care Alphonse
Chave, Daniel Cordier, Denis René.

În spaþiul „Focus” se aflã o interesantã temã: „Paul Rosenberg,
negustor de tablouri spoliate în timpul Ocupaþiei”. Este vorba
despre caseta cu numãrul 7 a unei bãnci care conþinea 162 de
piese ºi istoria lor...

La ultimul etaj, al ºaselea al Centrului Pompidou, se organizeazã
de regulã mari expoziþii temporare. Cea de acum este expoziþia
„Francis Bacon”, care pune în relaþie directã ºase opere poetice,
literare, filosofice din biblioteca de o mie de volume a pictorului,
faþã în faþã cu picturi elaborate în decursul a douã decenii (1971-
1992). De altfel, scria pictorul, „Marii poeþi sunt formidabili
declanºatori de imagini, cuvintele lor îmi sunt mai mult decât
necesare, ele mã stimuleazã, deschizându-mi larg porþile
imaginaþiei”.

Un dialog, o continuã cãlãtorie între texte ºi picturã, de la
filosofia lui Nietzche la tragediile lui Eschil, de la poezia lui Eliot
la romanele lui Conrad ºi de aici la scrierile lui Leiris sau cele ale
lui Bataille. Din acest Pantheon literar baconian, într-o permanentã
compatibilitate de principii contradictorii, cum ar fi dialogul
frumuseþii apoloniene cu starea dionisiacã analizatã de Nietzsche.

Nu este facil a relata despre aceastã expoziþie, oricum vizionarea
ei nu este la îndemâna înþelegerii vizitatorului, fie el ºi
experimentat... Totuºi, valuri de vizitatori îi trec pragul în fiece
zi, iar rãsunetul ei este enorm în acest context darnic.

Aºa cum în noiembrie 2018 s-a deschis la Pompidou „Saison
Roumain”, în noiembrie 2019 la „Cite de l’Arhitecture et
Patrimoine” s-a vernisat sezonul vienez. Douã dintre evenimente
au fost realizate în subsolurile absolut impresionante ale
monumentalei clãdiri, Palatul Chaillot, aflat în piaþa Trocadero.

O expoziþie are ca temã opera arhitectului Otto Wagner (1831-
1918), figurã centralã a arhitecturii europene, promotor al
arhitecturii moderne. Inginer, artist ºi arhitect, Wagner dupã studii
la Viena ºi Berlin, va concepe ºi realiza la Viena imensul ºantier
al arterei rutiere Ringstrasse, ºosea circularã care avea drept
amplasament vechea centurã a oraºului.

Ca profesor de arhitecturã a avut elevi strãluciþi (Josef Olbrich
sau Iosef Hoffman), care alãturi de excepþionalii artiºti Klimt,
Schiele ºi Koleman Moser se vor înscrie între cei care au închegat
„Sezzesion”, miºcare capabilã sã influenþeze viaþa contemporanã
ºi aºa cum stã scris pe frontispiciul clãdirii dedicatã lui cã „Fiecare
epocã cu arta sa, artei i se cuvine libertatea”. Datã fiind influenþa,
prestigiul, pregãtirea sa, va ridica împreunã cu discipolii un numãr
impresionant de construcþii, ale cãror planuri, machete, fotografii,
se aflã pe simezele ºi în vitrinele „bulevardelor subterane” ale
clãdirii „Cite”, fundamentând credinþa arhitectului Wagner:
„Nimic nefuncþional nu va fi niciodatã frumos”. Aºa cum scria
un alt mare arhitect, Adolf Loos, în 1911, „Weber obþinea
întotdeauna premiul întâi la toate concursurile”.

În paralel, dar în deplinã concordanþã cu prima expoziþie, la
Cite s-a organizat o alta având drept subiect Comorile de la
Albertina, marele muzeu vienez, care a trimis la Paris multe
dintre cele mai valoroase planuri de arhitecturã pe care le deþine
în inventarul sãu miraculos.

Colecþia de desene de arhitecturã de la Albertina (unde existã
una dintre marile colecþii de gravurã din lume) a fost iniþiatã de
cãtre Habsburgi în a doua jumãtate a secolului al XVII-lea. Aflat
în inima practicii arhitecturale în Renaºtere, rezistând în epoca
numericã, planul rãmâne ºi astãzi un document important pentru
punerea în paginã a ideilor ºi transpunerea în operã a edificiilor.

Planul, secþiunea sau releveul sunt mijloacele prezentate pe
larg ale diverselor concepþii constructive. Din cele aproximativ

un milion de desene, amintim doar cã o bunã parte provin de la
arhitectul baroc italian Francesco Boromino, care au aparþinut
unui baron prusac, activ în Italia, apoi unui anticar, diplomat ºi
mai ales... spion al Coroanei Britanice.

Sunt prezentate clãdiri, ansambluri, grãdini din toate marile
curente istorice ale arhitecturii, alãturi de ornamente, culori,
cupole, peisaje urbane, arhitecturã comemorativã sau vizionarã,
historicism sau deopotriva modernitãþi, ca ºi un permanent dialog
arhitecturã-sculpturã.

O cãlãtorie ameþitoare într-o lume de mari realizãri, etalatã pe
o suprafaþã extrem de generoasã.

La MNAR, expoziþia „Din jurul ºi împrejurul
suprarealismului” este piesa care încheie „chinta regalã” a acestui
adevãrat festival de artã.

Vizitãm cea de-a patra expoziþie cu lucrãri din patrimoniul
„Centrului gravurii ºi imaginii imprimate” din La Louviere,
prezente fiind operele a 22 de artiºti ºi scriitori acoperind cea de-
a doua jumãtate a secolului trecut. Întâlnim pe simezã lucrãri de
Pierre Alechinsky, Pol Bury, Juan Miro, dar ºi de Max Ernst,
Achile Charée, Jorge Camacho ºi Roberto Matta.

Prin cel de-al treilea deceniu al secolului al XIX-lea o serie de
artiºti s-au grupat în localitatea Hainaut, alcãtuind un grup de
avangardã cu numele de „Ruptura”. Ulterior localitatea La
Louviere a oferit posibilitatea închegãrii grupului. S-a editat ºi o
revistã ºi s-a organizat o a doua expoziþie care a avut în titlu
noþiunea „Suprarealism”. Miºcarea s-a dezvoltat, astãzi existând
un sediu unde sunt grupate peste zece mii de lucrãri în tehnica
gravurii ºi a imaginii imprimate semnate de peste 2200 de artiºti,
îmbogãþirea inventarului fiind cam de 200-300 piese anual.

Vizavi, peste drum, în Sala „Galateca” din clãdirea B.C.U., o
expoziþie eveniment, pictura lui Eugen Bratfanof. Este a doua
expoziþie în carierã a artistului tulcean, retras de decenii bune în
liniºtea atelierului din oraºul de baºtinã, unde în ascezã creeazã
opere de incontestabilã valoare artisticã, aºa cum ne prezintã în
expoziþia „Între lumi”. Dupã o lungã tãcere voluntarã un pictor
însemnat iese „la rampã”! Bratfanof ne umple ochiul de bucurie.

În traseul expoziþional parizian trebuie sã trecem pe la muzeul
dedicat marelui maestru al sculpturii Aristide Marllol, în egalã
mãsurã un mare desenator, dar ºi pictor. Existã mai multe lucrãri
ale maestrului în România, originale sau replici. Ceea ce este de
semnalat cred cã este faptul cã actualul sediu din Rue du Bac a
fost posibil prin strãdania unei refugiate din Basarabia, o fetiºcanã
de numai 16 ani, devenitã model ºi muzã apoi pentru sculptor,
dar care, în ciuda diferenþei de vârstã a luptat toatã viaþa pentru a
organiza acest muzeu, Marllol pãrãsind lumea aceasta dupã numai
un deceniu de la înfãptuirea visului sãu.

Pe la 1570, Philip de Luxemburg a poposit la un hotel în
margine de Paris. Dupã câteva decenii, Maria de Medici dã ordin
sã-l dãrâme ºi construieºte un elegant edificiu, înconjurat de un
mare spaþiu verde. Oricum, numele grãdinii ºi al palatului
rãmãseserã fixate în toponimia locului ca fiind Luxemburg.

Clãdirea cu fresce semnate de Delacroix, cu nenumãrate statui
ºi elemente de un mare rafinament arhitectonic, va cãpãta pânã la
a gãzdui sediul unei instituþii care ocupã a doua funcþie în stat,
diferite utilizãri, printre care ºi cea de închisoare în timpul
revoluþiei franceze, pe aici trecând în penitenþã nume sonore ale
societãþii. De mult timp însã, clãdirea care adãposteºte Senatul
Republicii Franceze are ºi un spaþiu dedicat activitãþii muzeale,
expoziþiile de artã, istorie, civilizaþie, succedându-se într-un ritm
de ceasornic.

Iatã cã acum, înainte de mult discutatul Brexit, în sãlile elegante
se organizeazã o expoziþie de picturã englezã, având subtitlul
„De la Reynolds la Turner”, douã importante repere ale picturii
insulare.

O ºcoalã reprezentativã de picturã cum este cea englezã nu
poate fi rezumatã la nivelul a câteva rânduri. Ambiþia englezilor
de a-i concura pe francezi are un moment important când în 1768
ia fiinþã Royal Academy of Art. Între 1760 ºi 1780 are loc un
veritabil „duel” între Reynolds ºi un alt portretist, Gainsborough.
Portretul era imaginea omului prosper ºi mai departe al societãþii
în care bunãstarea era evidentã.

În cel de-al XVIII-lea secol pictura cu subiect istoric nu
corespundea cerinþelor pãturii comerciale britanice, în contradicþie
cu Franþa. Nu exista o preocupare, nici din partea elitei, nici a
instituþiilor religioase de a finanþa mari lucrãri cu subiect narativ.
Se creeazã astfel un hiatus între ideile Academiei of Arts ºi cererea
pieþei.

Cãtre 1780 creºte interesul pentru teatru ºi cu acesta se schimbã
în bine ºi viziunea plasticã. Într-un fel aºa se explicã ºi viziunea
lui Turner, care apeleazã la compromisul între o picturã
ambiþioasã, construitã de mari maeºtri (vezi Claude Lorrain) ºi
imagini prospete, culese pentru marele public. Gestul sãu rãmâne,
oarecum, izolat, dar ecoul sãu în timp este de facturã universalã.

Fãra îndoialã cea mai doritã, cea mai solicitatã, cea mai vizitatã
expoziþie a acestui sezon este marea manifestare muzealã de la
Palatul Luvru.

Cu câþiva ani mai înainte, tot în final de an, am vizitat o foarte
temeinicã expoziþie desfãºuratã în jurul unei teme leonardeºti.
Era vorba despre o laborioasã restaurare a unui tablou având un
subiect religios. În jurul acestei operaþiuni de mare delicateþã
manufacturierã, dar ºi artisticã, urmãrindu-se comparativ o serie
de etape, acumulate cu alte elemente din întinsa operã a titanului,
începând cu investigaþiile chimice, fotografice, radiografice, în
care elementul descoperirii paralelismului juca un rol decizional.

Mã apropii de strada Rivoli, pe care se aflã faþada principalã a
muzeului. Constat cu surprindere cã nu existã un banner anunþând
evenimentul! În curtea Piramidei multã lume. Se trece printr-un

filtru foarte atent înainte de coborârea care duce în careul central,
de unde fluxul vizitatorilor se distribuie spre diferitele intrãri. La
cel destinat expoziþiei Leonardo, cerberi tineri, destoinici ºi mai
ales plini de importanþã nu permit nici cea mai micã abatere. Nu
preþul biletului era o problemã, ci planificarea draconicã, pe orã,
zi, punea în dificultate vizitatorul. Dupã vizita mea, vestele
galbene, prin amploarea manifestaþiilor au perturbat întreaga
activitate parizianã, metrouri, instituþii, inclusiv muzeale. Cum s-
or fi descurcat organizatorii cu programarea judicioasã ºi extrem
de riguroasã? Cum s-or fi descurcat cei care veneau de la distanþe
mai mari sau mai mici, unii chiar de la antipozi?

Pentru mine personalitatea marelui toscan, trãitor în
cinquecento, modelul a ceea ce numim, alþuri de Giovani Papini,
acel simbol al perioadei renascentiste întrupând pe „uomo
universale”, a reprezentat încã din tinereþe un personaj care m-a
fascinat. M-am încumetat sã alcãtuiesc un material de câteva zeci
de pagini intitulat „Neliniºtitul Leonardo” în care am atins
multiplele faþete ale geniului sãu. Revista „Sud” (nr. 164-165,
noiembrie-decembrie 2014) mi-a publicat un material având-o
protagonistã pe „Gioconda”, intitulat „O zi din viaþa unei vedete”.
Asta aºa, ca sã mã laud ºi eu...

Cum a putut un singur om sã acumuleze atâtea calitãþi? Cum
a fost oare posibil sã se preocupe de atâtea domenii care, aparent,
nu au o legãturã între ele?

Pictor de geniu, preocupat ºi de efectul fizic al luminii asupra
tabloului, al chimiei compoziþiei culorilor, Leonardo a profesat
clar-obscurul, practicând acel gen aparte, acel „sfumatto”,
evidenþiat în „Madona între stânci”. Maestrul ºi-a preparat singur
culorile, dupã o formulã ineditã, aºa cum a procedat ºi în cazul
frescei de la „Santa Maria delle Grazie” din Milano, un loc în
care de asemenea programãrile pentru vizitare se fac în avans cu
luni bune.

Polivalenþa sa în domeniul artei s-a dovedit ºi prin sculpturã ºi
arhitecturã. Ca ºi maestrul sãu Verrochio ºi ca mulþi alþi
contemporani a excelat în aceste ramuri. Din pãcate marea statuie
ecvestrã, în lut, a lui Federico Sforza, distrusã în timpul vieþii
sale de cãtre ocupanþii francezi. Ei uite, se naºte o nouã întrebare,
legitimã, de ce fac expoziþia francezii ºi nu italienii? Subiect
greu de lãmurit!

În legãturã cu operele leonardeºti pierdute, trebuie amintitã ºi
capodopera „Bãtalia de la Anghiari” pe care o cunoaºtem graþie
unei copii pe care o alta celebritate, flamandul Paul Rubens a
avut inspiratia de a o executa.

Privesc atent oamenii din jurul meu. Un permanent fior
emotional. Sunt încântaþi sa vada operele lui Leonardo, schiþele
tunurilor, ale masinilor de rãzboi sau ale fortificaþiilor. Zeci de
chipuri umane, caricatural abordate, dar ºi minunate desene
anatomice, domeniu în care a avut descoperiri (sinusul frontal a
fost descris de el, printre altele), desenele sale botanice care au
permis identificarea unor specii dispãrute. Toate aceste mostre
ale geniului uman care a fost da Vinci. Uimitoare, pe bunã dreptate.
Fiinþa aceasta superioarã a cãutat sa punã în centrul operei ºi a
filosofiei creatiei sale, omul.

Gândirea sa a fost influenþatã de un traducãtor al operei lui
Platon, Marsilio Ficino, de aceea a plasat omul ca un produs
superior al naturii.

Ar fi bine sa nu uitãm ºi preocupãrile literare, cum ar fi fabulele
sale, sau compoziþiile muzicale pentru un instrument specific
epocii: lira.

Personajul care scria invers textele sale, care era ºi un iscusit
calãreþ si un bun mânuitor al spadei, nu în accepþia unor alþi mari
artiºti, precum Caravaggio sau Cellini, a „cultivat” o disciplinã
mai puþin tãioasã, pugilatul, existând consemnate vreo douã
episoade în care a fãcut apel la „nobila artã”.

Enormele, vastele, profundele sale cunoºtinþe rãmân pe vecie
sintetizate într-o lucrare fundamentalã: „Tratatul despre picturã”.

Dintr-un circuit muzeal parizian nu poate lipsi în ultimii an
acea minunatã construcþie arhitecturalã, sugerând un imens
coleopter, care este Fundaþia „Louis Vuitton”, organizatoare în
scurta sa existenþã de expoziþii memorabile. De aceasta datã o
manifestare excepþionalã, dedicatã „Lumii noi a Charlottei
Perriand” (1903-1999), personalitate cu un traseu singular, pe
cât de liber, pe atât de independent, ilustrând perfect credinþa
conform cãreia „Creaþia nu cunoaºte formule”.

Contribuþia sa în domeniul designului a fost strâns legatã de
sfera practicului, în directã colaborare cu arhitectura, urbanismul,
propunând totodatã o legãturã strânsã cu artele vizuale (picturã,
sculpturã, fotografie), toate în strânsa corelare, având drept þel
final amelioarea vieþii zilnice a individului.

Lucrãrile ei puse în slujba „artei de a locui” este evidentã în
generoasele sãli ale Vuitton-ului. Aceasta expoziþie îmi
reaminteºte o alta expoziþie, de acum câþiva ani, de la Centrul
Pompidou, dedicatã unei alte creatoare de spaþii ambientale, Eileen
Gray, în cadrul cãreia am descoperit ºi pe arhitectul de originã
craioveanã Jean Badovici, fondatorul celebrei publicaþii
„Architecture vivant”.

În cazul de faþã, Periand s-a intersectat cu alþi doi mari
arhitecþi, Le Corbusier ºi Pierre Jeanneret, concomitent marelui
pictor ºi teoretician Fernand Leger. Dupã voiajul în Japonia anilor
’50, va emite aserþiunea privind dialogul culturilor. Tot de la
Tokio, în 1955, va propune „sinteza artelor” prin asocierea
operelor lui Le Corbusier ºi Leger cu propriile producþii estetice.

La Vuitton, pentru a facilita urmãrirea unui fir conducãtor
sunt expuse lucrãri semnate Charlotte Perriand, opere ale lui
Robert Delauney, Alexandre Culder, Henri Laurens, Pablo
Picasso, ca sprijin ambiental pentru spaþiile pe care le-a creat în
scopul de „a vedea ºi a pune în valoare artele”.

Un constructor al modernitãþii ca Perriand scria: „Rolul meu
în atelier nu era arhitectura ci echipamentul de locuit. Le Corbusier
aºtepta din parte-mi, cu nerãbdare, sa dau viaþã mobilierului”.

Este exact ce-ºi doreºte orice artist, iar muzeele sunt chemate
sã însufleþeascã publicul vizitator, care la rându-i sã realizeze în
fiecare clipã o perpetuã conexiune între elementele estetice, parte
a dialogului viaþã-cotidian-artã.
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Recent am avut prilejul sã
citesc o Documentare
privind istoria localitãþii
Domneºti-Ilfov1, realizatã de
domnul Gheorghe Matei,
datatã ianuarie 2020,
Domneºti (Ilfov) ºi fãcutã
publicã pe Internet. Intenþia
autorului este cât se poate de
lãudabilã, pentru cã este de
datoria noastrã, a tuturor
celor care iubesc istoria
locurilor din aceastã zonã, sã
o scoatã la luminã ºi sã o punã
la dispoziþia celor interesaþi.

Prin citarea de date, nume,
fapte, locuri sau toponime,
autorul reuºeºte sã reliefeze
multe ºi interesante informaþii
privind istoria þinutului
Jugurenilor (Domneºtii de

astãzi), materialul putând fi considerat drept un ,,trunchi” de lucru
ce poate suporta unele completãri, precizãri sau observaþii, care sã
întregeascã volumul cunoºtinþelor despre aceastã localitate. Pentru
asigurarea unei cursivitãþi a datelor ºi informaþiilor de care dispun ºi
pe care le voi adãuga la cele înserate de autor, voi respecta cronologia
expunerii sale.

Referitor la localitatea ,,Vârteju la sud de Clinceni” pe care o
citeazã autorul se cuvin a fi fãcute unele completãri. Astfel, în trecut
localitatea se chema Vârteju-Nefliu ºi avea în componenþã satele
Vârteju (Simizeni), Pruni, Nefliu ºi Chirca (Chirculeasa),
comunicând cu localitatea Clinceni printr-un drum vicinal, astãzi
drumul judeþean 401A. Pe atunci acest drum trecea pe la vest de
comuna Bragadiru (astãzi oraº), legãtura între comunele Vârteju-
Nefliu ºi Clinceni fiind directã, moºiile acestora fiind apropiate,
precizarea autorului în legãturã cu martorii la tranzacþia menþionatã
în documentare fiind cât se poate de corectã.

În ceea ce priveºte istoria þinutului Jugurenilor (Domneºtilor),
aflat la nord de satul Clinceni-Ilfov, aºa cum se aratã în documentare,
este foarte strâns legatã de neamul boierilor ziºi Ciorogârleanu a
cãror obârºie pe aceste meleaguri începe cu fraþii Ghioca ºi Pãtru,
foºti negustori domneºti în vremea lui Matei Basarab. Aceºtia, prin
cumpãrarea proprietãþilor unor megieºi (þãrani liberi) din þinutul
Jugurenilor aveau sã-ºi formeze o întinsã moºie ce începea la sud de
satul Tântava, cuprinzând întregul areal al satelor Dârvari ºi Caþichea
ºi continua spre sud pânã dincolo de Domneºti, cuprinzând o bunã
parte a luncii dintre Argeº, Sabar ºi Ciorogârla. În documentele
epocii, moºia în cauzã este cunoscutã drept ,,Ciorogârla” sau ,,a
Ciorogârlei”, însã ea nu îºi trage denumirea de la satul Ciorogârla, ci
mai degrabã de la denumirea de atunci a viroagei în apropierea
cãreia se afla þinutul stãpânit de neamul Ciorogârleanu. Dar, pe
lângã moºia Jugurenilor, fraþii Ghioca ºi Pãtru reuºise sã stãpâneascã
în lunca Argeºului ºi unele moºii de pe malul drept al acestui râu (în
Vlaºca) cum au fost cele din zona Buturugeni ºi Gâºteºti.

Date deosebit de valoroase despre boierii Ciorogârleanu se
regãsesc în studiul efectuat de cercetãtorul ºi doctorul în istorie
Gheorghe Lazãr ºi intitulat Familii de boieri munteni cu origine
negustoreascã: I. Familia Ciorogârleanu2. Potrivit acestui studiu,
„prima achiziþie a celor doi negustori în hotarul moºiei Ciorogârlei
de la care îºi vor lua numele de familie dateazã din 9 aprilie 1635,
când cumpãrau de la Dumitru logofãt , soþia acestuia Neaga ºi
soacra lui Stana, partea din ocinã pe care o aveau la Codalba”.
Cãtunul Codalba (Koda alba) apare înscris pe Harta Specht de la
1791, la nord est de pãdurea cu acelaºi nume, pe malul drept al
Brebinei (Breben), unde mai târziu, în Cartea de hotãrnicie a moºiei
Ciorogârla, fãcutã de Ianache biv ºetrar la 5 august 1754 este
menþionatã moara Bãlaºii Bãleanca, cunoscutã astãzi sub numele de
Moara Neamþului, unde a existat ºi un mic lac. Edificator în acest
sens este ºi Planul pãdurii Caþichea ridicat în anul 1862 de inginerul
Dimitrie C. Râmniceanu.

Dupã cum rezultã dintr-un hrisov emis de cancelaria domnitorului
Matei Basarab, în perioada 9 aprilie 1635 – 9 ianuarie 1662, cei doi
fraþi cumpãrã în zona Jugurenilor, o mulþime de terenuri, formând
întinsa moºie de la Jugureni.

Conform studiului sus menþionat, ultima achiziþie a celor doi fraþi
la Jugureni ,,dateazã din 9 ianuarie 1662, când recunoºteau cã
jupâneasa Pãuna ºi fiul ei Bârsan, le-au dat 50 de stânjeni de ocinã
în Jigoranii/Jugurenii de Jos ºi o jumãtate de roatã de moarã pe
Sabar în schimbul unei datorii mai vechi, de 30 de ughi”.

Referindu-se la locul de baºtinã al acestor boieri, domnul Gheorghe
Lazãr aratã cã au o origine sud-dunãreanã ºi nu albanezã cum pretinde
autorul documentãrii, sens în care citeazã unele prevederi ale
testamentului lui Pãtru Ciorogârleanu întocmit cu puþin timp înainte
de moartea sa, precizând cã: ,,Pentru mântuirea sufletului ºi pomenire,
Pãtru hotãra ca din agoniseala sa, sã se asigure banii necesari
pentru acoperirea de tot a bisericii de dincolo  (decindea), dela
Oreahoviþa”. Este posibil ca Pãtru sã se refere la Localitatea Gorno
Oreahoviþa de astãzi, aflatã lângã Târnovo, în Bulgaria. Aceastã
precizare, este întãritã de faptul cã, mai târziu, din localitãþile Gorno
Oreahoviþa, Ileana ºi Iacovþi au venit ºi s-au stabilit la Ciorogârla ºi
Dârvari mai multe familii de bulgari, aºa cum rezultã din unele acte
de stare civilã întocmite la nivelul Primãriei Ciorogârla.

În studiul menþionat este prezentatã ºi genealogia neamului de
boieri Ciorogârleanu ºi a funcþiilor îndeplinite de aceºtia. Astfel,
Ghioca (Ciorogârleanu), negustor în timpul domniei lui Matei
Basarab, în perioada anilor 1652-1663 a ocupat funcþia de mare
ºetrar ºi ºetrar, iar fratele sãu Pãtru a fost mare sluger.

Ghioca, a avut douã fete, pe Pãuna cãsãtoritã cu Diicu Rudeanu ºi
Arsina, cãsãtoritã cu  Matei din Cocorãºti.

Pãtru, a avut doi bãieþi, pe Matei, mare vistier, cãsãtorit cu
Pãuna Brãiloiu ºi respectiv pe Constantin, cãsãtorit cu
Alexandra.

Matei Ciorogârleanu între anii 1667-1693 a ocupat înalte
dregãtorii, cum au fost cele de postelnic, clucer, mare cãpitan
de dorobanþi, mare sluger. Acesta nu a avut urmaºi ºi înceta
din viaþã înainte de ianuarie 1694, lãsând averea ºi moºia de
1200 stânjeni mânãstirii Radu Vodã din Bucureºti cu obligaþia
de a-i achita datoriile pe care le avea faþã de anumiþi creditori,
fapt ce a dus la împãrþirea moºiei sale în douã pãrþi, din care
una va ajunge în posesia lui Cornea Brãiloiu ºi o a doua în
cea a clucerului Vergu. Astfel, una din datoriile pe care le-a
avut Matei Ciorogârleanu, a fost la cumnatul sãu, Cornea
Brãiloiu, cãruia îi lãsase zãlog 400 de stânjeni din moºia
Jugureni, împreunã cu patru roate de moarã pe malul
Argeºului.

Dupã moartea cumnatului sãu, Cornea Brãiloiu s-a prezentat
la mânãstirea sus-amintitã ºi a solicitat sã i se recunoascã
dreptul asupra moºiei zãlogite. Aceasta rezultã dintr-un zapis
eliberat la data de 18 ianuarie 1694 de ieromonahul Partenie,
egumenul mânãstirii Radu Vodã, în care se consemneazã
urmãtoarele: ,,Mateiu vistierul s-au fost rugat cumnatã-sãu
Cornii vel paharnic de i-au fãcut bine cu bani […] când au
fost el cãpitan de dorobanþi , ºi pentru aceºti bani au fost pus
zãlog de la moºia de la Jugurenii de Sus stânjeni 400, ot sud
[…] ºi cu patru roate de moarã în apa Argeºului , în mal
de(n)coace despre Elhov, cu moºia despre Codalba”. Întrucât
cele patru roate de moarã erau deteriorate, Cornea Brãiloiu a
solicitat mânãstirii încã 250 de stânjeni, în zapisul eliberat
consemnându-se: ,,care fac împreunã preste tot stânjeni 650.
ªi cu aceasta s-au plãtit toatã datoria dumnealui Cornii vel
pãharnic”.

Un al doilea creditor a fost clucerul Vergu de la care Matei
Ciorogârleanu împrumutase 2200 de taleri. Pentru recuperarea
datoriei, clucerul Vergu s-a adresat egumenului mânãstirii
Radu Vodã, „carele neavând bani sã-i plãteascã s-au fost
aºãzat ºi cu dânsul de i-au fost dat ceilaltã moºie toatã ce
mai râmâsese la Ciorogârla, cu pimniþã de piatrã ºi cu
doauã heleºtee, afarã de moºia ce au fost zãlogitã la Cornea
banul”. La moartea sa, clucerul Vergu  „au fost dat aceastã
moºie cu pivniþã de piatrã ºi cu heleºteile domniþii Smaragdii,
fiica rãposatului Constantin vodã Brâncoveanu. Care moºie,
dupã ce au luat-o Constandin vodã întru stãpânire cu pricinã
cã Cornea Brãiloiu ar fi luat acei 250 de stânjeni de moºie
(pentru cele patru roate de moarã) cu înºelãciune ºi nu se
cade lui sã stãpâneascã, au orânduit 6 boieri mari [...] care
au hotãrât ca numai 400 de stânjeni sã stãpâneascã Cornea
Brãiloiu, iar cealaltã moºie toatã cu pivniþã de piatrã ºi doã
heleºteie au dat-o sã o stãpâneascã rãposatul Constantin
vodã Brâncoveanul”.

La data de 8 iunie 1712, domnitorul Constantin Brâncoveanu
a dat drept zestre  fiicei sale Smaranda, cãsãtoritã cu Constantin
Bãleanu, casele sale de la Ciorogârla precum ºi moºia de la
Ciorogârla-Jugureni. Dupã câþiva ani domniþa Smaranda
moare, astfel cã moºia rãmâne în posesia familiei Bãleanu.

La data de 29 aprilie 1751, Bãlaºa Bãleanu lãsa moºia
Ciorogârla moºtenire fiului sãu Constantin Filipescu, iar la
data de 9 aprilie 1793, un alt membru de vazã al acestei
familii, anume stolnicul Radu Filipescu, lãsa copiilor sãi drept
moºtenire moºia Ciorogârla (Jugureni).

 Ulterior între familiile Brãiloiu ºi Bãleanu au loc mai multe
procese, pricina fiind cei 250 de stânjeni luaþi de domnitorul
Brâncoveanu de la Cornea Brãiloiu.

La data de 31 iulie 1754, domnitorul Constantin Mihai
Þehan Racoviþã dã o Carte prin care numeºte pe „credincioºii
boierii domniei mele Ianache biv vel sãrdar, i Constantin
Lupoianu biv vel ºetrar [...] sã mergeþi acolo la Ciorogârla
ºi sã trageþi moºia aceasta, sã vedeþi peste tot câþi stânjeni
sânt ºi însemnând acei 650 de stânjeni ce-i sânt sã se dea
clucerului Fotii pã din susul ei, sã vedeþi câþi stânjeni vor eºi
ºi la o parte ºi la alta sã daþi înscris ca sã vazã înaintea
domnii mele”. În urma mãsurãtorilor efectuate, cei doi boieri
au întocmit o Carte de hotãrnicie a moºiei respective, datatã
5 august 1754, prin care au stabilit limita de 650 de stânjeni
ºi hotarele moºiei lui Fota Vlãdãianu ºi de 528 de stânjeni
pentru moºia Bãlaºii Bãleanca, Carte care la data de 20
februarie 1755 este aprobatã de domnitorul Constantin Mihai
Þehan Racoviþã.

Dupã moartea lui Cornea Brãiloiu, moºia de la Jugureni
ajunge în posesia fiului sãu Barbu, care printr-un zapis
întãreºte soþiei sale Ilinca moºia Ciorogârla (Jugureni).
În luna februarie a anului 1739 îl gãsim ca proprietar al moºiei
pe vornicul Radu Brãiloiu, fiul lui Barbu Brãiloiu, moºia
fiind administratã de ginerele sãu, Fota Vlãdãianu.

Ce s-a întâmplat cu aceastã întinsã moºie aflãm dintr-un
zapis al lui Radu Brãiloiu, datat 14 august 1759, care schimbã
moºiile sale Ciorogârla ºi Codalba cu moºiile Pârâieni, Tina ºi
Omeni din judeþul Gorj, ale Maricãi Filipeasca, cumnata sa.

Revenind la ceilalþi membri din familia boierilor
Ciorogârleni, aflãm cã fratele lui Matei, Constantin
Ciorogârleanu, în perioada anilor 1690-1700 a ocupat înalte
dregãtorii în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu.
Acesta a avut doi fii, pe Iordache ºi respectiv pe Tãnase
Caþichi Ciorogârleanu, acesta din urmã stãpânind moºiile
Caþichea ºi Dârvari. El a avut un fiu, pe numele de Barbu
Caþichi Ciorogârleanu, care la rândul sãu a avut douã fete, pe
Zoiþa ºi pe Zmaranda.

ISTORIIISTORIIISTORIIISTORIIISTORII

Din acelaºi studiu al cercetãtorului Gheorghe Lazãr, aflãm cã
la data de 10 iunie 1796, Zoiþa, fiica lui Barbu Caþichi
Ciorogârleanu, împreunã cu soþul sãu, Canela Drãgoiu, au fãcut
un schimb de moºii cu un anume Marin Mihail vãtaf de aprozi.
În schimbul moºiei ,,Dragomireºti, care acum se numeºte
Slobozia, sud Ilfov” ºi a 1500 de taleri, Zoiþa îi ceda amintitului
vãtaf moºia ei ,,ce din vechime s-au numit Drângeºti, iar acum îi
zice Ciorogârla la Caþiche”, pe care o avea zestre de la pãrinþi,
,,cu vie, cu case ºi cu toate namestiile ce sânt”.

Despre acest schimb, sunt unele informaþii ºi în lucrarea lui
ªtefan D. Greceanu, Genealogiile documentate ale famiilor
boiereºti, care citeazã un ,,zapis al lui Marin epistatul cum cã
având el moºia Slobozia luatã la schimb de la mãnãstirea Mihai
Vodã, a dat-o la schimb lui Canela biv ceauº ºi soþiei lui Zoiþa
Ciorogârleanu, contra moºiei de zestre a soþiei, Drãgeºtii lui
Caþiche pe Sabar, unde s-a fãcut fabricã de hârtie (1796)”.3

În legãturã cu denumirea acestor moºii se cuvin a fi fãcute
unele precizãri ºi completãri. Denumirea de ,,Slobozia sud Ilfov”,
provine de la numele cãtunului cu acelaºi nume, ce îl întâlnim
menþionat pe Harta Specht de la 1791, aflat pe malul stâng al
Argeºului, la sud de cãtunul Todorean, astãzi satul Ordoreanu.
Ulterior, dupã anul 1865, când au fost înfiinþate comunele rurale,
o regãsim ca Slobozia-Clinceni din plasa Sabaru, localitate ce
cuprindea satele Clinceni, Olteni, Ordoreanu ºi Slobozia
(Bãlteni).

În ceea ce priveºte Drângeºtii sau Drãgeºtii lui Caþiche pe
Sabar ori Ciorogârla la Caþiche, trebuie precizat cã ele reprezintã
numele aceluiaºi cãtun, menþionat pe Harta Specht drept Caþichea
din Deal (Kaciku in Dial), la sud de cãtunul Dârvari. Pe aceastã
moºie avea sã fie construitã moara de hârtie a domnitorului
Alexandru Moruzi la 1796. Dintr-un hrisov al acestui domnitor,
adresat P.S. Sale Pãrintele Metropolit Chir Dositei, la data de 10
ianuarie 1796, cu ocazia cedãrii fabricii de hârtie cãtre Mitropolie,
rezultã cã moºia Caþichea pe care a fost construitã aºa zisa ,,moarã
de hârtie” este tocmai cea datã la schimb de Zoiþa Caþichi
Ciorogârleanu (sã dea P.S. Sa la cãmara Domniei Mele banii cu
care s-au cumpãrat moºia ce s-au dat schimb pentru moºia pe
care stã Fabrica). De aceea, în perioada respectivã satul Caþichea
a mai purtat ºi numele de Moara de Hârtie.

Cea de a doua fiicã a lui Barbu Caþichi, Zmaranda, a avut o fiicã
pe nume de Sultana (Sultana Drãcãchioaia sau Ciorogârleanca,
dupã semnãtura folositã), cãsãtoritã mai întâi cu Dracache postelnic,
(m. în 1805) ºi apoi cu Mihail Ruciul (m. 1819). Sultana a stãpânit
moºia Dârvari. Ea a avut un fiu, Costache, care a posedat moºiile
Caþichea ºi Adunaþi, la sud de Tântava, (astãzi în perimetrul satului
Dârvari). În anul 1822 moºiile celor doi, mamã ºi fiu, au fost
scoase la mezat la cererea creditorilor lor.

Din diata (testament) Sultanei, întocmitã la 15 martie 1805,
aflãm cã aceasta stãpânea moºia Caþichea care „a fost a rãposatei
maicã-mii Zmaranda slugereasa ºi la moartea dumneaei au
lãsat-o dar lui Costache fiul mieu, drept care moºie dau la schimbu
fiului mieu moºiia Dârvari, fiind mai mare ºi aceasta sã rãmâie
precum orânduiesc mai sus sfintei mitropolii”. Este posibil ca
Sultana Ciorogârleanu sã fi stãpânit ºi moºiile din partea stângã a
pârâului Ciorogârla, aferente satelor Dârvari ºi Caþichea, întrucât
prin aceeaºi diatã, autoarea cerea „sã mi se facã douã puþuri, însã
unul în mijlocul livezilor moºii Dârvarii, lângã Cinci plopi, altul
în drumul Bucureºtilor ce vine de la Dârvari, la mijlocul cãii”.
Aceastã menþiune ne face sã credem cã dorinþa sa testamentarã a
fost realizatã, întrucât pe moºiile Caþichea ºi Dârvari, dobândite
mai târziu de boierul Ilie Niculescu Dorobanþu, au existat cele
douã puþuri în locurile indicate, respectiv unul în zona ,,la Vale”,
pe partea dreaptã a drumului ce duce de la Dârvari spre pãdurea
Dorobanþu ºi moºia Adunaþi, iar al doilea, la Deal, pe Drumul
Sãrii, spre Bucureºti, ce traversa moºia cu acelaºi nume, care
astãzi nu mai existã decât parþial ca un drum de câmp.

Dupã scoaterea la mezat, moºiile Caþichea ºi Adunaþii ot Caþiche
aparþinând Sultanei ºi fiului sãu Costache, cât ºi moºia Dobreni,
au ajuns în stãpânirea domnitorului Grigore Ghica.

La data de 4 martie 1832, Vornicia Mare a Treburilor Dinlãuntru
dãdea poruncã ocârmuitorului judeþului Ilfov , Manolache Faca,
sã purceadã la întocmirea unui tabel cu moºiile din judeþ. Cu

aceastã ocazie se constata cã: moºia Ciorogârla Varlaam aparþinea

vornicesei Zinca Samurcãºoaia, fiind situatã la sud vest de locul

mânãstirii, întinzându-se între malul drept al pârâului Ciorogârla,

limita nordicã a moºiei Dârvari, ºoseaua Dârvari-Tântava ºi

pãdurea Cotroceanca-Berceni; moºiile Domneºtii de Sus, Sârbii

ot Domneºtii de Jos ºi Aleºii ot Domneºtii de Jos aparþineau lui

Caragea Vodã; moºiile Caþichea, Adunaþii ot Caþichea, Dobreni,

Odaia Pitarului, Berceni-Dobreni, Vãrãºti Sârbi, Obedenii

Dobreni, Colibaºi, Câmpurelu ºi Vatra Poºtii Vidra, aparþineau

domnitorului Grigore vodã Ghica; moºia Caþichea Mitropoliei

aparþinea Mitropoliei.

Acestea sunt doar câteva din datele, completãrile, precizãrile

ºi observaþiile pe care am gãsit de cuviinþã sã le fac ºi care vin sã

întregeascã Documentarea oferitã de domnul Gheorghe Matei

despre þinutul Jugurenilor (Domneºtii de astãzi) ºi sunt convins

cã mai sunt multe alte izvoare ce trebuie cãutate ºi folosite la

scrierea unei istorii cât mai exacte a acestor locuri.

Marginalii...

Niculae Stoica

1 h t t p s : / / w w w . a c a d e m i a . e d u / 4 1 5 5 6 1 1 2 /
DOCUMENTARE_PRIVIND_ISTORIA_LOCALIT
% C 4 % 8 2 % C 8 % 9 A I I _ D O M N E % C 8 % 9 8 T I -
ILFOV_Gheorghe_MATEI, accesat ianuarie 2020.
2 Gheorghe Lazãr. Familii de boieri munteni cu origine
negustoreascã: I. Familia Ciorogârleanu, în „Revista de Istorie
Socialã”, XIII-XV, 2008-2010 (Iaºi, 2011), p. 257 -293.
3 ªtefan D. Greceanu, Genealogiile documentate ale familiilor
boiereºti, Bucureºti, 1916, vol. II, p. 208.
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Constantin
Bãrbutã,

Motto:
Historia magister vitae est.

(Cicero)
La sfârºitul primului rãzboi

mondial în Europa s-a statornicit
o nouã configuraþie geopoliticã,
pe ruinele fostelor imperii apãrând
state naþionale noi ce vor continua
sã lupte în urmãtoarele decenii
pentru apãrarea suveranitãþii ºi
independenþei. România a devenit
membru fondator al Ligii
Naþiunilor (1920) a iniþiat,
împreunã cu Iugoslavia ºi

Cehoslovacia, alianþa regionalã, defensivã numitã Mica Înþelegere
(1921), a purtat tratative la Viena (1924) cu URSS, pentru
reluarea relaþiilor, pendinte între cele douã þãri dupã unirea
Basarabiei, a încheiat tratate bilaterale (Polonia, Italia) ºi a aderat
la pactul franco-american, de excludere a rãzboiului ca mijloc de
soluþionare a diferendelor dintre state (1928).

În primul deceniu postbelic, în Europa, are loc ascensiunea
unor miºcãri de sorginte fascistã (fasci di combatiemento), adepte
ale regimului de dictaturã, revanºarde ºi revizioniste, Mussolini în
Italia (1922) ºi Hitler în Germania(1933), dupã acapararea întregii
puteri devenind figuri sinistre ale istoriei universale. În România,
organizaþia Liga Apãrãrii Naþional Creºtine (1923), condusã de
A.C. Cuza, profesor la Iaºi, denumitã ulterior Legiunea
Arhanghelului Mihail, apoi Garda de Fier, va deveni, treptat, un
pericol grav pentru regimul parlamentar, democratic, atât prin
doctrinã cât ºi metodele practicate în viaþa politicã, de la violenþã ºi
teroare, la asasinate, prima victimã fiind prefectul poliþiei din Iaºi,
C. Manciu, împuºcat de C.Z. Codreanu( 1924), un student devenit
lider , asasinat mai târziu din ordinul regelui Carol al II-lea (1938).

Dupã instalarea la putere în Germania a regimului fascist, în
frunte cu Hitler, situaþia politicã din Europa se agraveazã, au loc
atacuri la adresa ordinii instituitã prin tratatele de pace, revendicãri
ºi ameninþãri directe ce vizeazã integritatea teritorialã a unor state,
printre care ºi România, se produc încãlcãri de graniþe ºi agresiuni
militare.

Revenit pe tron la 8 iunie 1930, regele Carol al II-lea se va
confrunta cu realitãþi politice, interne ºi externe grave, amplificate

dupã asasinarea la 30 decembrie 1933 a primului ministru I. G.
Duca, în gara Sinaia, de un comando al Gãrzii de Fier, ceea ce a
atras interzicerea acestei organizaþii extremiste, care se va reface
în cadrul Partidului Naþional Creºtin (1935). La alegerile din
decembrie 1937, niciun partid politic nu a obþinut numãrul de
voturi prevãzut de legea electoralã, momentul fiind considerat de
Carol al II-lea favorabil realizãrii visului sãu, ascuns, dar evident,
de instaurare a unui regim al dictaturii personale, eveniment ce se
va produce la 10/11 februarie 1938, când, dupã numai 44 de zile,
guvernul Goga – Cuza este demis, regele încredinþând mandatul
patriarhului Miron Cristea.

Potrivit noii constituþii, toate puterile statului erau concentrate
în persoana regelui, ajutat de un Consiliu de Coroanã cu rol
consultativ, deºi includea personalitãþii de prim rang ale þãrii.
Partidele politice au fost dizolvate, Frontul Renaºterii Naþionale
fiind unica organizaþie politicã în stat, fiind declaratã o nouã lege
administrativã care inova, prin crearea þinutului, þara fiind împãrþitã
în zece asemenea unitãþi administrative.

Pe plan extern, dictatura regalã s-a confruntat, chiar din primele
luni, cu probleme complicate ºi presante dupã alipirea Austriei
de cãtre Germania (Anschllus) în martie 1938 ºi dezmembrarea
Cehoslovaciei, obligatã sã cedeze regiunea sudetã cãtre acelaºi
agresor prin acordul de la Munchen între Anglia, Franþa, Italia ºi
Germania din septembrie, acelaºi an. Vizitând în noiembrie 1938
Londra, Paris ºi Berlin, regele Carol al II-lea a putut constata
atitudinea marilor puteri europene faþã de regimul politic din
România, Hitler exercitând presiuni pentru includerea Gãrzii de
Fier în guvern ºi manifestând un interes aparte pentru resursele
economice româneºti. Ca urmare, la 23 martie 1939 a fost încheiat
un acord economic româno-german, înrobitor, cantitãþi mari de
petrol, cereale, lemn, minereuri strategice (cupru, crom, mangan,
bauxitã), fiind livrate în contrapartidã cu armament.

La 23 august 1939, Germania ºi URSS au încheiat un pact de
neagresiune cunoscut dupã numele miniºtrilor de externe,
Ribbentrop ºi Molotov, având o clauzã secretã, în perspectiva
declanºãrii unui rãzboi mondial, fapt devenit realitate prin atacarea
Poloniei de cãtre Germania la 1 Septembrie 1939. Anul 1940 a
devenit astfel crucial pentru integritatea teritorialã a României,
ale cãrei graniþe sunt ameninþate de la nord la sud ºi de la est la
vest. În urma unui ultimatum (26 iunie) România va fi obligatã
sã cedeze Basarabia ºi Bucovina de Nord cãtre URSS ºi sã

înceapã tratative cu Ungaria ºi Bulgaria pentru revizuirea
frontierelor dupã ce Hitler a transmis o scrisoare ultimativã regelui
Carol al II-lea la 15 iulie.

Rãspunsul guvernului român, comunicat de primul ministru
Ion Gigurtu care l-a întâlnit pe dictatorul german în timpul vizitei
la Berlin, a fost acela ca negocierile sã se refere, exclusiv, la
chestiuni etnice, schimburi de populaþie, nu teritoriale. Tratativele
româno-maghiare s-au purtat la Turnu Severin, începând cu 16
august ºi au eºuat rapid, delegaþia românã condusã de Valer Pop
respingând cererile maghiare ca România sã cedeze un teritoriu
în suprafaþã de 69.000 kmp  cu 3,9 milioane de locuitori. Ca
urmare, Ribbentrop ºi Ciano au convocat miniºtrii de externe ai
României ºi Ungariei la Viena, obligându-i sã accepte „arbitrajul”
italo-german privind Transilvania.

În ziua de 30 august 1940, ora 15, în palatul Belvedere, delegaþiei
române i-a fost prezentatã harta cu teritoriul pe care România
trebuia sã-l cedeze: 43492 kmp cu 2667000 locuitori, mai bine de
jumãtate români, la vederea cãreia pentru Mihail Manoilescu ºocul
a fost atât de mare încât a leºinat, revenindu-ºi cu sprijin medical
ºi semnând cel mai odios dictat din istoria noastrã modernã, dupã
ce a aflat cã la Bucureºti fusese aprobat în Consiliul de Coroanã:
21 voturi pentru, 10 voturi contra ºi o abþinere.

Peste o sãptãmânã, la Craiova, era semnat tratatul cu Bulgaria
în urma cãruia România pierdea Cadrilaterul, circa 8000 kmp,
unde regina Maria edificase un frumos castel, azi bijuterie
arhitecturalã a turismului din þara vecinã.

Începând cu 15 septembrie 1940, teritoriul cedat în urma
Dictatului de la Viena a fost preluat de armata maghiarã, au avut
loc adevãrate barbarii la adresa românilor, arestãri, violuri,
deposedãri, masacre, în peste 20 de localitãþi, între care Ip, Trãznea,
Sãrmaºu, Luduº, Zalãu, º.a. relatate cu durere autorului, aflat în
zonã cu elevii sãi la olimpiada de istorie, în urmã cu patru decenii.

Dupã eliberarea þãrii în octombrie 1944, guvernul instalat la 6
martie 1945 condus de Petru Groza va obþine revenirea
administraþiei româneºti în Transilvania de nord, iar Conferinþa
de Pace de la Paris, din februarie 1947, va proclama nulitatea
„arbitrajului” de la Viena din 30 august 1940 ºi restabilirea
frontierelor dintre România ºi Ungaria, la cele existente la
1 ianuarie 1938, adicã cele stabilite prin Tratatul de la Trianon
(4 iunie 1920), în vigoare ºi astãzi.

1940 – Un an tragic în istoria României moderne

Într-un pod de ºcoalã am gãsit, printre altele,
un dosar pe care scria „1949". Dosarul
cuprindea toate documentele primite de cãtre
ºcoalã de la forurile superioare în acel an.
Era un dosar de genul „Intrãri/Ieºiri”.
Cuprinsul lui a devenit interesant de la prima
cercetare. Cuprindea, de fapt, cea mai clarã
dovadã a reformei învãþãmântului românesc, rusificarea lui dupã
preluarea puterii de cãtre comuniºti ºi o dovadã a modului cum
s-a stalinizat, s-a rusificat învãþãmântul românesc.

Intervalul 1945-2020 reprezintã trecerea a 75 de ani de la
începutul stalinismului în România: 28 februarie 1945, venirea
în România a comisarului sovietic Vâºinski,
instaurarea guvernului comunist, la 6 martie 1945,
condus de Petru Groza. Comunismul se îndrepta
spre o victorie facilã ºi datoritã faptului cã Puterile
Occidentale au abandonat Europa de Est,
admiþând instaurarea dominaþiei sovietice în
aceastã zona. Înþelegerile de la Yalta din februarie
1945, dintre marile puteri, au avut rolul hotãrâtor
în intrarea României în sfera de influenþã a URSS.
Discursul þinut de Winston Churchill la5 martie
1946 în faþa Universitãþii din Fullton (Missouri)
este o definire a unor realitãþi existente de mult
timp:

„De la Sttetin, la Baltica, la Triest, în Adriatica,
o cortinã de fier a cãzut peste continent. În spatele
ei se gãsesc capitalele tuturor þãrilor Europei
Orientale: Berlin, Varºovia. Budapesta, Praga,
Bucureºti, Sofia. Toate aceste oraºe celebre, toate
aceste naþiuni se gãsesc în sfera sovieticã ºi toate
sunt supuse, sub o formã s-au alta, nu doar unei
influenþe sovietice, dar ºi controlului foarte strâns
ºi în continuã creºtere a Moscovei”.

Începând cu 1948 puterea comunistã a avut
drum liber în România pentru stalinizarea întregii
societãþi. Prin mijloace economice ºi politice, uneori paºnice, dar
mai ales violente, reprezentanþii comuniºti au acþionat nestingherit
împotriva tuturor acelor forþe care militau pentru democraþie ºi
pluralism. Adepþii democraþiei fiind, în marea lor majoritate,
exterminaþi fizic. (Victor Frunzã, Istoria stalinismului în
România).

Simþind pericolul pe care îl aducea holera roºie a bolºevismului,
Pãrintele Vasile Vasilache, într-una din predicile sale, a luat
atitudine fermã împotriva acestei plãgi ce contamina treptat viaþa
socialã, politicã ºi religioasã a României. Deºi cunoºtea soarta
celor ostili noii orientãri politice, a avut curajul sã înfrunte fãþiº
pe cei care încercau sã atace instituþia familiei creºtine, arãtând
fãrã ocoliºuri toate mârºãviile urzite de uriaºul pãianjen „roºu”:
„ O, pãgâne bolºevic, cu ce drept smulgi pe copiii poporului din
braþele pãrinteºti ale Bisericii? Rãspunde, cu ce drept lipseºti pe
copiii norodului de bucuria ºi fericirea pe care o au în familia
lor? Te întreb din nou pãgâne, cu ce drept iei cu forþa pe fii din
braþele pãrinteºti ?... Tu pãgâne cotropitor, îi rãpeºti  pe copii din
braþele pãrinteºti, pentru ca sã rãpeºti astfel iubirea pe care le-ar
fi coborât-o în suflet pãrinþii lor : iubirea de nevinovãþie, iubirea
de adevãr, de bine, de frumos, iubirea de Dumnezeu ºi dragoste
de a lupta contra rãului. Pe când tu, pãgâne, în locul acestei
iubiri, verºi în sufletul copiilor urã ºi vrajbã, duºmãnie de orice
virtute, adevãr ºi sfinþenie” (Pr. Nicuºor Beldiman, Predica în
Biserica Ortodoxã Românã, pag. 290).

Spre a exemplifica ignoranþa ruºilor privind religia, ca efect a
educaþiei antireligioase sovietice redau un fragment din lucrarea
unui misionar creºtin în URSS: „Am întâlnit, într-o cãlãtorie cu
trenul, un tânãr pictor din Siberia îndepãrtatã ºi i-am vorbit de
Iisus Cristos.

Corneliu STATE

DIN ARHIVELE UNEI ªCOLI (I)

Acum înþeleg, a zis el. ªtiam despre asta numai ce ni s-a spus
în ºcoli, anume cã religia este un instrument de aservire al
imperialismului etc. Obiºnuiam sã mã plimb însã într-un vechi
cimitir de lângã casã, unde puteam fi singur. Mergeam adesea la
o clãdire micã, pãrãsitã printre morminte. Am înþeles cã aceasta

fusese capela ortodoxã a cimitirului. Aici, pe perete, era zugrãvit
un om bãtut în cuie pe o cruce. M-am gândit cã trebuie sã fi fost
un mare criminal ca sã fie astfel pedepsit. Dar – mã întrebam –
dacã a fost un criminal, de ce avea aceastã imagine locul de
onoare, ca ºi cum ar fi Marx sau Lenin? Mi-am zis cã la început
trebuie sã fi fost socotit criminal ºi cã mai târziu s-a constatat cã
fusese nevinovat ºi, mustraþi de cuget, cei ce l-au rãstignit l-au
pictat aºa de frumos din remuºcare”. (R. Wurmbrand, Cu
Dumnezeu în subteranã, pag. 26).

Acþiunea de transformare a societãþii a cuprins cultura ºi
educaþia. S-a urmãrit desfiinþarea valorilor naþionale ºi înlocuirea
patriotismului cu internaþionalismul socialist ºi a iubirii de þarã,
cu ataºamentul faþã de marxism ºi URSS. Erau lansate lozinci
obligatorii, de genul:

„Omagiu neprecupeþit generalissimului Stalin, cel mai iubit
fiu al poporului sovietic, continuatorul..., fãuritorul...,
învãþãtorul... etc. etc.”

„Pacea este Stalin, Stalin este fericirea omenirii!”
„Nu existã alt bastion al democraþiei ºi socialismului decât

URSS”.
„Lumina marxismului vine de la rãsãrit”.
Cât de clar ºi concret spun versurile strofei a doua a Imnului

de Stat al RPR din 1953: „Înfrãþit fi-va veºnic al nostru popor/
Cu poporul sovietic eliberator,/ Leninismul ni-e far ºi tãrie ºi
avânt,/ Noi urmãm cu credinþã Partidul ne-nfrânt,/ Fãurim
socialismul pe-al þãrii pãmânt.”

În anii ºcolii primare, 1956-1960, printre primele poezii învãþate
a fost „Stema Þãrii”: „Brazii, schela de þiþei,/ Munþi înalþi, iar
peste ei,/ Soarele mãreþ s-aratã,/ Ãsta-i chipul þãrii, iatã./ Dar mai

afli pe câmpii/ Fel de fel de bogãþii,/ Vezi,
de-aceia-n jur aici e/ O cununã grea de
spice./ Iar steluþa cea de sus,/ Oare ce-o
avea de spus?/ Socialismul, spune ea/
Se clãdeºte-n þara mea.”

Dupã preluarea puterii de cãtre
comuniºti, stalinismul devine biruitor ºi

se baza pe un puternic front ideologic.
A urmat campania de golire a culturii româneºti de trecutul

propriu, „burghez”, ºi obturarea comunicãrii cu cea europeanã
pânã la desprinderea definitivã de aceasta. Se urmãrea crearea
unui spaþiu în care sã se instaleze ideologia stalinistã ºi o pseudo

culturã importatã, un surogat al cuceritorului, în care
din propria culturã,cu greu îºi putea face loc ceea ce
era cu adevãrat valoros.

Legea Învãþãmântului din 3 august 1948, avea drept
obiectiv reformarea învãþãmântului dupã modelul
sovietic.

Art. I – Învãþãmântul constituie în RPR, un drept
egal pentru toþi cetãþenii RPR, fãrã deosebire de sex,
naþionalitate, rasã, religie. Este organizat exclusiv de
Stat, pe temeiul unitãþii de structurã ºi este aºezat pe
baze democratice, populare ºi realist-ºtiinþifice.

Învãþãmântul public este laic.
Art. II – Învãþãmântul public urmãreºte:
a) înlãturarea neºtiinþei de carte.
b) lãrgirea ºi democratizarea învãþãmântului de bazã

pentru a cuprinde pe toþi copiii de vârstã ºcolarã, precum
ºi pe neºtiutorii de carte.

c) educarea tineretului în spiritul democraþiei
populare ºi ridicarea nivelului cultural al poporului.

d) îndrumarea folosirii timpului liber al elevilor,
prin organizarea de activitãþi extraºcolare legând ºcoala
de familie ºi de viaþa socialã din mediul înconjurãtor.

Reforma învãþãmântului a avut drept scop copierea
sistemului sovietic de educaþie, eliminându-se tot ceea

ce putea aminti de tradiþiile naþionale, de la limba latinã ca obiect
de studiu, pânã la denumirile liceelor. În aceastã reformã, care a
afectat în primul rând conþinutul obiectelor predate, pozitivã era
gratuitatea învãþãmântului de toate gradele ºi sistemul burselor,
deschiderea largã a porþilor ºcolilor pentru tinerii proveniþi din
mediile fãrã posibilitãþi materiale.

Realizãri ale perioadei au existat, în pofida faptului cã am
copiat un model sovietic, greu de adaptat la România:
generalizarea ºcolii elementare la toate nivelurile; eradicarea
analfabetismului; construirea unui numãr de localuri de ºcoli ºi
sãli de clasã.

Democratizarea învãþãmântului nu era însã autenticã din pricina
introducerii discriminãrilor de clasã în special pentru cel superior.
Ele îi afectau nu numai pe tinerii proveniþi din rândul claselor
rãsturnate de la putere sau cu antecedente politice anticomuniste
în familie, ci ºi o categorie întreagã de tineri proveniþi din rândul
þãrãnimii mai înstãrite. Astfel fii de þãrani ai cãror pãrinþi se
opuneau intrãrii în „colectivã”, erau respinºi de la examenul de
admitere la facultate, acesta devenind o pârghie de presiune în
plus asupra þãrãnimii refractare la colectivizare. Se cunosc
numeroase cazuri când pentru a nu sacrifica viitorul copiilor lor
þãranii ºi-au sacrificat pãmântul de bunã voie. Tatãl meu a fost
printre primii zece þãrani din sat care s-a înscris în colectivã
pentru ca sora mea Elvira, studentã la Institutul Politehnic
Bucureºti, sã nu fie exmatriculatã. Tata, nefiind susþinãtor al
regimului comunist, era categorisit ca fost legionar. Aºa era la
modã, nu eºti comunist eºti legionar! Probleme privind înscrierea
în învãþãmântul superior au avut ºi tinerii originari din Basarabia
ºi stabiliþi în România, deoarece au fugit de regimul sovietic.
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Scriitorului Romulus Cioflec (1882-1955) i-a plãcut mult sã
cãlãtoreascã ºi sã scrie despre cãlãtoriile sale. Deºi a debutat în
Gazeta Transilvaniei din Braºov, în 1904, cu o schiþã, i se tipãresc,
în anii urmãtori, povestiri, schiþe, poezii, în mai multe publicaþii
ale vremii. Totuºi, rãmâne consecvent revistei braºovene. Astfel,
am descoperit, pe file îngãlbenite de vreme, primele consemnãri
ale cãlãtoriilor scriitorului Romulus Cioflec, originar din satul
Araci, aflat în judeþul Covasna, la graniþa
cu judeþul Braºov. De oraºul aflat la poalele
Tâmpei, Romulus Cioflec a fost legat prin
apropierea de localitatea natalã, prin studii,
prin relaþiile cu intelectuali braºoveni ºi,
desigur, prin debutul literar cu schiþa Cãlin,
din anul 1904, în Gazeta Transilvaniei, la
care a colaborat în continuare cu
regularitate.

În calitate de corespondent al publicaþiei
Gazeta Transilvaniei din Braºov, Romulus
Cioflec publicã în 1907 ºi, respectiv, 1908,
primele însemnãri de cãlãtorie descoperite
pânã acum: Note de cãlãtorie – Constanþa1

ºi De la Cãlugãreni la Rusciuc2. Reþinem
cã ambele corespondenþe apar în rubrica
Foiletonul Gazetei Transilvania, ceea ce
nu este puþin lucru ca un tânãr sã aibã o
rubricã într-o publicaþie cu o vechime
considerabilã, cum era Gazeta
Transilvaniei.

În anul 1907, când îi apare ºi primul
volum de schiþe ºi povestiri, Doamne,
ajutã-ne!, Romulus Cioflec se afla în
Bucureºti, bibliotecar la Academia
Românã, dar era ºi corespondent la Gazeta
Transilvaniei. De atunci, în sufletul lui se
naºte dorul de cãlãtorie, de a-ºi cunoaºte
þara, cu dorinþa arzãtoare a oricãrui român
ardelean. Ne amintim în aceastã privinþã
notele lui G. Bariþ, profesor la Gimnaziul Românesc Ortodox
din Braºov, care, în vara anului 1836, pleacã cu Timotei Cipariu
la Bucureºti. Pe amândoi îi mâna dorinþa de „a intra într-o þarã
româneascã cu adevãrat”, cum scrie G. Bariþ. La fel ºi T. Cipariu
care „tot acea nerãbdare o avea, tot cu acea fierbinþealã doream
amândoi (...) sã cãlcãm pe pãmânt românesc”3.

Romulus Cioflec vede cãlãtoria ca pe o poveste, încât transmite
nu numai informaþii stricte, specifice corespondentului de ziar,
ci de fiecare datã farmecul însemnãrilor sale de cãlãtorie constã
în îmbinarea observaþiilor cu caracter gazetãresc cu observaþiile
fãcute direct asupra naturii, asupra obiectivelor culturale ori
asupra propriilor sentimente.

În cele ce urmeazã ne vom opri asupra însemnãrii de cãlãtorie
De la Cãlugãreni la Rusciuc ce dateazã din toamna anului 1908.
Este scrisã ºi trimisã din Bucureºti, aºa cum este menþionat dupã
titlu: „14 sept. 1908". Chiar dacã în titlu sunt specificate douã
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O cãlãtorie de altãdatã

Giurgiu, vãzut de Romulus Cioflec la început de secol XX

localitãþi, autorul prezintã trei aºezãri prin care trece în cãlãtoria
sa. Pleacã cu trãsura din „Cãlugãrenii judeþului Vlaºca”, pe o
ºosea „cum nu se poate mai naþionalã, mai frumoasã ºi mai
îngrijitã”, ajungând la Giurgiu dupã douã ore ºi jumãtate.

În timpul cãlãtoriei, admirã „pe o lungime de mai mulþi
kilometri, o pãdure de stejar”, dupã aceea, ºi pe stânga ºi pe
dreapta, „porumburi” mari, „cu o rarã bogãþie de ºtiulei atârnând

cu greul boabelor spre pãmânt”.
De departe, ca la vreo zece kilometri de

apa Dunãrii, zãreºte sub dealurile
Rusciucului „aºa numita vale a Dunãrii”
vãzutã „ca o lamã a unui paloº uriaº culcat
la pãmânt”. Menþioneazã ºi „coborâºul iute
de vreo 40 de metri”, din apropierea localitãþii
Daia, cu locurile joase ºi „presãrate de
mlaºtini”, unde „l-a bãtut mai întâi gândul
pe Mihai Viteazul sã dea piept cu oºtirile lui
Sinan”. Desigur este vorba despre bãtãlia
de la Cãlugãreni, pe care scriitorul nostru o
„vede” puþin mai spre Giurgiu.

Cãlãtorul remarcã linia de cale feratã care
ocoleºte „prin faþa satului” Daia,
„îndreptându-se spre gara dinspre apus a
Giurgiului, oraºul strãvechi”. Este
impresionat de „bogatele ºi frumoasele vii”
care înconjoarã oraºul; o parte din acele vii
au rezistat pânã în comunism. Observã cã
oraºul „stã ceva mai sus, fiind ferit de
inundaþiile pe care bãtrânul Istru le
cauzeazã, cam la a treia primãvarã, pe
toatã valea Dunãrii”.

Despre Giurgiu remarcã de la început cã
este „oraºul cel mai apropiat de Balcani ºi
cel cu mai multe legãturi odinioarã cu
Împãrãþia turceascã “, însã nu gãseºte
nimic oriental „decât câþiva turci, cari vând
fructe mai ieftine ca la Bucureºti”.

Localitatea i-a plãcut gazetarului-cãlãtor, apreciind, în special,
curãþenia ºi aranjarea edilitarã:

„Strãzile îngrijit pavate ºi curate se adunã toate în centrul
oraºului, ca razele în jurul unei stele, care în cazul nostru e
înlocuitã prin grãdina publicã a oraºului, în mijlocul cãreia,
sub o fostã geamie turceascã, este o cafenea. În restul oraºului,
aproape pe toatã întinderea, sunt clãdiri publice frumoase ºi
moderne, localuri publice curate ºi locuinþele particulare, în
general, frumuºele”.

Fãrã a zãbovi în oraº, se îndreaptã spre miazãzi, unde, dupã doi
kilometri, ajunge în portul Ramadan. Abia aici simte mirosul de
peºte, iar prin bãlþile din jur „saltã uºor bãrcile pescarilor”. De-
a lungul vãii Dunãrii „pânã jos ºi sus, în zare, turmele de bivoli
ale aºa-ziºilor bivolari din Giurgiu, care fac în oraº ºi în port
toate serviciile de transport cu bivolii lor”. Iatã o valoroasã
informaþie cu valoare documentarã. Impresionat de „întinsul grozav

de apã”, care i se deschide privirii, admirã Dunãrea ce ºi-a adunat
apele „din atâtea ºi atât de îndepãrtate colþuri ale Europei”.

Îi datorãm scriitorului Romulus Cioflec ºi înfãþiºarea portului
aºa cum era el la început de secol XX: „Pe o întindere de peste un
kilometru, portul e întãrit cu piatrã; pe mal sunt clãdirile noi
pentru vamã, poliþie, garã, magazii etc. iar în lungul malului stã
înºirat rândul nesfârºit de pontoane, de ºlepuri, remorchere ºi
vase ale tuturor neamurilor”. Aflãm, aºadar, cã pe vremea aceea
portul era mai populat decât acum, inclusiv cu multe vase strãine.

Obþine uºor un bilet de „liberã trecere” în Bulgaria ºi urcã pe
vasul Dorobanþul „care face serviciul între Giurgiu ºi Rusciuc”.
Priveºte þãrmul bulgãresc care „se ridicã râpos ºi, chiar în dreptul
portului, neîngrijit”. Este stãpânit de sentimentul nesiguranþei
din cauza necunoscutului în care intra. Dar necunoscutul din
portul bulgãresc este oarecum neaºteptat: „funcþionari bulgari,
uniforme bulgãreºti, limbã bulgãreascã, dar toþi vorbesc
româneºte tot aºa de bine”.

Romulus Cioflec înfãþiºeazã oraºul Rusciuc cu „nenumãrate turnuri
ale fostelor geamii din vremea stãpânirii turceºti”. Ziua a trecut repede
ºi trebuie sã se grãbeascã, deoarece Dorobanþul aºtepta la mal.

Cele douã corespondenþe, semnate cu iniþialele C. ºi, respectiv,
R.C., reprezintã consemnarea unor cãlãtorii, niºte însemnãri de
mici dimensiuni, însã ele anticipeazã însemnãrile de cãlãtorie
substanþiale, ce vor fi publicate în revistele vremii, în anii urmãtori.
Toate anunþã cele trei memoriale de cãlãtorie ale scriitorului
Romulus Cioflec, Pe urmele Basarabiei (la Petrograd ºi în
Basarabia), Cutreierând Spania ºi Sub soarele polar (în regiunile
arctice)4. Citindu-le, îl vom considera pe Romulus Cioflec cãlãtor
în adevãratul înþeles al cuvântului, deoarece, într-o cãlãtorie, nu
este de ajuns rezumarea la o privire. A cãlãtori înseamnã pentru el
a face din întâlnirea cu peisaje, cu localitãþi, cu oameni... un prilej
de cunoaºtere propriu-zisã ºi de reflecþie. Sau, cum ar spune Zoe
Dumitrescu-Buºulenga: „scopul unei cãlãtorii bine fãcute ºi
adânc înþelese este acela de a te întoarce acasã mai bun, mai
înþelept, mai deschis spre orizontul fãrã sfârºit al umanitãþii”5

1 Romulus Cioflec, Note de cãlãtorie – Constanþa, în Gazeta
Transilvaniei, anul LXX, nr. 190, 28 august 1907.
2 Idem, De la Cãlugãreni la Rusciuc, în Gazeta Transilvaniei, nr.
204, 17 septembrie 1908.
3 Mircea Anghelescu, Lâna de aur. Cãlãtorii ºi cãlãtoriile lor în
literatura românã, Bucureºti, Editura Cartea româneascã, 2015,
p. 49-50.
4 Romulus Cioflec, Pe urmele Basarabiei... note ºi impresii din
revoluþia ruseascã, Bucureºti, 1928; Romulus Cioflec,
Cutreierând Spania. Impresii de cãlãtorie, Editura Adevãrul,
Biblioteca „Dimineaþa”, nr. 114-115, 1928; Romulus Cioflec,
Sub soarele polar. Impresii ºi peripeþii din voiajul unor salvaþi
de la naufragiu de spãrgãtorul „Krasin”, Editura Naþionalã S.
Ciornei, 1929.
5 Zoe Dumitrescu-Buºulenga, Cuvânt despre carte, în volumul
Periplu umanistic, Bucureºti, Editura Sport-turism, 1980, p. 9-10.

Romulus Cioflec, 1911

,,Ce rãmâne – se întreba acum cinci decenii Valeriu Râpeanu
ºi ne întrebãm ºi noi astãzi, când îi omagiem memoria – dintr-o
activitate atât de rãspânditã care n-a ocolit niciun gen ºi nicio
modalitate –piesã de teatru, dramatizare, roman, poezie, pamflet,
,din  verva sa inepuizabilã ,din talentul sãu de observator al
vietii sociale ,din agerimea cu care ºtia sã pãtrundã pânã în
miezul faptelor, din geniul cu care parodia ºabloanele, rutina ,
inerþia gândirii ºi a faptei?”

Rãmân în primul rând cele douã mari piese de teatru: ,,Titanic-
Vals” ºi ,,…Escu”, lucrãri fundamentale ale comediei româneºti,
piese de o nealteratã rezistenþã în faþa timpului.

În aceste comedii, care îl situeazã pe Tudor Muºatescu (1903-
1970) printre continuatorii, dar nu ºi printre imitatorii sau epigonii
lui Caragiale, trãieºte în tot ce are mai specific o lume surprinsã
cu ochiul unuia dintre cei mai atenþi observatori ai teatrului
românesc. Lumea lui Muºatescu este aceeaºi care a oferit material
ºi marelui clasic, lumea medie orãºeneascã. Este lumea descrisã
de un observator înzestrat cu harul sesizãrii ridicolului ºi cu
capacitatea de a le aºterne în chip interesant.

Tudor Muºatescu face istoricul unei modeste familii burgheze
,cãreia nu-i lipsesc nici viciile, nici aspiraþiile lumii. Bun
constructor de situaþii comice ºi autor de replici memorabile
intrate în limbajul curent sub numele de ,,muºatisme”, este un
comediograf de frunte al epocii. Excepþionalul succes pe care l-
a avut cu ,,Titanic-vals” (1932), satirã a parvenitismului politic
ºi a farsei alegerilor, se explicã prin riguroasa construcþie a unui
conflict comic, în care un personaj este propulsat spre vârful
piramidei sociale împotriva voinþei lui.

Spirache Necºulescu, funcþionar conºtiincios la prefecturã ºi
om de treabã, suportã fãrã sã crâcneascã tirania soacrei, veºnicele
reproºuri ale nevestei ºi necazurile pe care i le produc copiii.
Serioasã ºi bunã ca Spirache este numai o fatã dintr-o primã
cãsãtorie, Gena, uºor ºchioapã, dar drãguþã, sensibilã ºi talentatã
la picturã. Cealaltã fiicã, ,,prinþesa familiei”, Sarmisegetuza
(Miza), încurcatã cu un ofiþer ºi rãmânând însãrcinatã, riscã sã
pãþeascã o mare ruºine. Spre a o evita este gata sã se mãrite chiar
cu Dinu, un admirator timid pe care îl dispreþuieºte. Dar Gena
þine în tainã la dânsul ºi pentru a-l salva îºi asumã vina Mizei ºi

se declararã mama copilului. Familia, mai puþin Spirache, o
repudiazã. Intervine însã o moºtenire a unui unchi bogat, lãsatã
primului nepot nãscut dupã moartea sa. Copilul din flori  împreunã
cu exilata Gena reintrã astfel brusc în graþiile familiei. Adevãrul
se lãmureºte pânã la urmã, dar cum Miza a devenit foarte bogatã,
ofiþerul ei nu pregetã sã-ºi recunoascã fiul ºi sã o cearã în cãsãtorie.
Între timp ºi Dinu se îndrãgosteºte de Gena.

Aflãm apoi cã Spirache mirosise din capul locului cum stau
lucrurile ºi fabricase un testament cu clauza privitoare la nepotul
nou-nãscut ca sã-ºi poatã readuce acasã fata. Propus deputat,
eroul este ales în ciuda opoziþiei sale. Discursul prin care cerea
sã nu fie votat îi aduce o majoritate zdrobitoare. Finalul piesei
consacrã triumful lui Spirache. Cortina cade peste familia unitã,
care pozeazã în faþa fotografului, în timp ce afarã cântã flaºneta
pe sub fereastrã intonând ,,Titanic-Vals”.

Asupra casei în care înlocuirea vechii ºi unicei pãlãrii a
stãpânului reprezenta o mare problemã se abat milioanele, în
casa în care ascuns sau mãrturisit, aproape toþi aºteptau
moºtenirea unchiului Tache, deci mai întâi moartea sa, pãtrunde
moºtenirea. Viaþa se schimbã pentru toate personajele, fãrã sã le
afecteze structural. Sunt aceiaºi în condiþii noi, chiar ambiþiile
politice ale familiei, lansarea în arenã a lui Spirache reprezintã
dezvoltarea unor premise existente în actul I.

Dupã ce devin bogaþi moºtenitori ai unchiului Tache, femeile
sunt acelea care se intereseazã de cariera politicã a lui Spirache.
Pentru aceasta, Chiriachiþa dã în cãrþi, dar totodatã ajutã destinul
ºi nesecata moºtenire. Unchiul Tache, prin banii pe care i-a lãsat,
femeile, Nercea, organizaþia locala a partidului, angrenajul
politicianist, toþi ºi toate l-au înhãþat pe Spirache pentru a-l ridica
pe scara socialã.

Rãdulescu Nercea, om cu ambiþii ºi experienþã, îl include pe
Spirache pe lista de candidaþi datoritã donaþiei. El ºtie cã politica
este o meserie care ,,se poartã numai în picioare”, deoarece ,,ca
sã-þi impui un punct de vedere, trebuie sã fii cu cel puþin o palmã
mai sus decât adversarii”. Este frate cu Farfuridi, dar apropiat ca
abilitate avocãþeasca ºi debit verbal de Caþavencu. Tot el mai
spune cã ,,politica e o meserie în care, când nu te aºteaptã nimeni
trebuie sã te duci cu un ceas mai devreme ºi, când eºti aºteptat,

cel puþin cu un minut mai târziu”.
Dar Spirache nu vrea, el are alte gânduri: ,,am ºi eu planurile

mele, visurile mele, speranþele mele! ... Ce poate fi mai frumos ºi
mai bun în viaþã decât o familie unitã ... cu soacra, cu copii, cu
gineri ºi cu nepoþi. Familia ºi liniºtea în casã sunt cele mai bune
lucruri pe care le-a dat Dumnezeu pe pãmânt.”

Pentru a-ºi apãra liniºtea, pentru cã nu crede în toatã farsa
parlamentarismului ºi pentru cã nu vrea sã-i mintã pe oameni ºi
sã le promitã orice în schimbul voturilor, ºtiind cã nu va îndeplini
nimic, Spirache le spune cu totul altceva decât erau obiºnuiþi
votanþii sã audã: ,,Sã nu mã votaþi ... fiindcã nu merit sã intru în
parlament, pentru cã eu n-am nimic pentru voi ºi nici n-am sã pot
sã fac. De ce sã vã mint ºi sã vã înºel buna credinþã?”

Efectul este colosal, dar cu totul altul decât cel bãnuit de Spirache;
adevãrul spus cu atâta candoare cucereºte ºi oamenii îºi dau
voturile celui care se aratã sincer cu ei. Situaþiile se rãstoarnã, ca
în comedie, efectul este mare, dar ºi întelesul faptelor, semnificaþia
reacþiei la declaraþia lui Spirache. Acesta este momentul care face
din ,,Titanic-vals” o foarte bunã comedie politicã ºi totodatã un
excepþional tablou, cu o culoare de rarã autenticitate ºi o dinamicã
specificã unei întregi categorii sociale.

Pentru conturarea personajelor sale, pentru sugerarea
atmosferei, Tudor Muºatescu întrebuinþeazã cu pricepere indicaþia
scenicã asemenea lui Caragiale. Numele nu sunt date la întâmplare,
limbajul are funcþie caracterizantã ºi este, de cele mai multe ori,
modalitate comicã.

„Titanic-vals” ºi ,,...Escu” i-au adus lui Tudor Muºatescu
consacrarea definitivã, au fãcut în mod categoric dovada talentului
sãu.

Tudor Muºatescu s-a bucurat de un mare succes ºi de o mare
popularitate. Scriitor prolific a scris ºi drame, tragi-comedii:
,,Doctoriþa (1952), ,,Þara fericirii”, ,,Al optulea pãcat” (1946),
,,Madona” (1947), ca de altfel ºi versuri, romanul ,,Mica
publicitate” (1935), prozã de experiment sub forma epistolarã,
dar specialitatea sa rãmâne comedia.

Prof. Gianina MEHEDINÞU

Tudor Muºatescu (1903-1970) – continuator al comediei caragialiene de moravuri
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Dupã ce în numãrul precedent am scris despre doctorul Sergiu
Stoicescu ºi legãturile sale cu oameni de culturã precum Pãstorel
Teodoreanu sau Petru Comarnescu, vom rãmâne în preajma
aceleiaºi familii, vorbind acum despre soþia doctorului, Profira
Stoicescu (1904-2003; cunoscutã însã sub diminutivul Rica (pe
care îl vom folosi ºi noi), o personalitate fabuloasã, care a stârnit
pasiunea lui Mircea Eliade, influenþându-l la vremea formãrii ºi
slujindu-i ca sursã de inspiraþie.

Documentele ºi fotografiile din care am extras informaþiile de
care ne-am folosit în acest material se pãstreazã în copie în Arhiva
Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu
(ACTIB), obþinute prin bunãvoinþa regretatei doamne Mioara
Georgescu (n. Mãtãchiþã).

Rica Stoicescu era fiica lui Ion Botez (acesta fiindu-i numele
înainte de cãsãtorie) ºi a Rozaliei Pretorian. Tatãl era originar din
Moldova ºi nu ne prea intereseazã decât prin faptul cã a fost
administrator de moºie la Angheleºti, un sat din comuna Bucºani,
în hotar cu oraºul Bolintin Vale. Mama în schimb, Rozalia
Pretorian, era originarã din zona noastrã, fiind nãscutã în 1880 la
Obedeni. Satele Obedeni ºi Angheleºti sunt învecinate, aparþinând
aceleiaºi comune Bucºani ºi astfel avem explicaþia întâlnirii
pãrinþilor eroinei acestor rânduri.

Profira-Rica Botez s-a nãscut la 25 iulie 1904 în satul Preajba
(azi în comuna Poeni, jud. Teleorman, fostã moºie a boierilor
Bolintineanu despre care am scris în altã parte – Vasile
Grigorescu, Studii bolintinene, neamuri, Bucureºti, Editura
Rawex Coms, 2009), unde locuia o sorã a mamei. A urmat
ºcoala la Preajba ºi Giurgiu, la Liceul „Carmen Sylva” din
Bucureºti ºi a absolvit Facultatea de Litere, luându-ºi licenþa în
filosofie ºi istorie. A funcþionat ca profesoarã la Strehaia, apoi la
Balcic ºi în Constanþa. Puþinã vreme însã, pentru cã se va cãsãtori
cu ofiþerul de marinã Marcel Tãutu, de care va divorþa în 1935
pentru ca în 1937 sã se recãsãtoreascã cu doctorul Sergiu
Stoicescu (1898-1970). Au avut un singur copil, Cãlin Sergiu
Stoicescu (1938-1986), chimist, mort de o boalã necruþãtoare în
floarea vârstei.

Asupra genealogiei familiilor Botez ºi Stoicescu vom reveni
într-un articol viitor. Prezintã un oarecare interes istoric, ceva
mai accentuat pentru locuitorii zonei din jurul oraºului Bolintin
Vale, poate mai puþin pentru ceilalþi cititori, deºi vom întâlni
numele unor neamuri despre care meritã cunoscute amãnunte,
aºa cum sunt Cantacuzino, Cuza, Xenopol...

Deºi soþul, doctorul Sergiu Stoicescu, era o personalitate
apreciatã în domeniul sãu de activitate, cu preocupãri intectuale
diverse, aºa cum am reliefat de altfel în precedentul nostru articol,
„celebritatea” doamnei Rica îºi extrage substanþa din cea a lui
Mircea Eliade.

Legãtura dintre cei doi este cunoscutã lumii literare de la noi.
Doamna a fost dispusã sã-ºi împãrtãºeascã amintirile ºi avea har
de povestitor. Din postura de amicã ºi iubire a marelui istoric al
religiilor a fost cãutatã atât de exegetul sãu, Mircea Handoca, cât
ºi de alþi autori (Filip Lucian Iorga, Enigmatica Doamnã R..., în
„România literarã”, nr. 24, 2003; Idem, Un cântec de lebãdã.
Vlãstare boiereºti în Primul Rãzboi Mondial, Bucureºti, Editura
Corint, 2016). Vizitele pe care i le va face doamna Mioara
Georgescu, în calitate de custode al Muzeului de Istoria Medicinei
din cadrul Institutului Naþional de Istoria Medicinei, erau motivate
de un alt interes, anume cariera soþului dumneaei, doctorul Sergiu
Stoicescu. Desigur însã cã au discutat mult ºi despre Mircea
Eliade, despre întâmplãrile premergãtoare plecãrii sale în India ºi

felul în care a zugrãvit-o în scrierile lui:
,,Într-o zi de decembrie, când cãzuse prima zãpadã, a apãrut ºi

o fatã cu ochii de culoarea violetelor ºi pãrul tuns scurt, cu
breton. Mi s-a pãrut frumoasã ºi îndepãrtatã, coborând parcã
dintr-o altã lume, pentru cã nu semãna cu nici una din fetele pe
care le cunoscusem pânã atunci. O chema R..., avea o voce
gravã, joasã, senzualã, contrastând cu chipul ei de personaj de
roman englez. De câte ori uºa mansardei se deschidea ºi auzeam

paºii mãrunþi ai Ricãi, râsul ei scurt, grav ºi senzual, simþeam
cum începea sã mi se batã inima. R. avea obiceiul sã vinã la
intervale destul de rare, dar întotdeauna neaºteptatã ºi sub
pretexte neverosimile. Sãptãmânile care s-au scurs pânã la plecarea
în India au fost cele mai dramatice. R. fusese numitã profesoarã
la liceul din Strehaia, de unde-mi trimitea zilnic scrisori
deznãdãjduite. Îi rãspundeam ºi eu tot zilnic, fãrã sã înþeleg de
ce-i scriu cu atâta înverºunare – pentru cã iremediabilul se
împlinise.” (apud Mihai ªtirbu, Iubirile scriitorilor. Mircea
Eliade ºi Maitreyi, în „Luceafãrul”, noiembrie 2012.)

Mircea Eliade o va transforma în eroina romanului
„Gaudeamus”. Acolo o numea „fata cu ochi verzi” sau „Niºka”,
însã în cele douã documente pe care noi le publicãm aici îi spunea
„Duduia Rica”. De altfel, ºedinþa de „ghicit” pe care o descrie în
paginile romanului menþionat (Mircea Eliade, Romanul
adolescentului miop, Bucureºti, Editura Minerva, 1989, p. 171-
172), unde „fata cu ochi verzi voia sã ºtie, voia sã afle viitorul cu
o nerãbdare dezarmantã” îºi are un corespondent perfect în
conþinutul documentelor de mai jos în care ni se dezvãluie, încã
o datã, marea pasiune a lui Eliade pentru ºtiinþele oculte.

*

1.
„Sufletul Duduiei Rica, aprilie 1926, relevat prin scris ºi prin

trãsãturile feþei.

Nestatornicã în sentimente, inconsecventã în gândire, grãbitã
în acþiuni, promptã, acerbã, nepãsãtoare, afectând un dispreþ care
nu corespunde totdeauna adevãratelor sentimente ascunse în
suflet; iubitoare de absolut, de viziuni infinite, fantastice, pe care
nu le poate concepe cu mintea, simþi cu sufletul ºi îndeplini cu
fapta; din aceastã pricinã e strãbãtutã ades de înfricoºate deprimãri,
e copleºitã de o melancolie pe care nu o poate izgoni decât cu alte
fantezii, cu alte porniri spre absolut; trebuie cã în visele obicinuite
se repetã imaginea unui povârniº cu perspective pe care ochiul
nu le poate cuprinde ºi de-a lungul cãreia se coboarã alergând
nebuneºte, cu ochii închiºi, cu mâinile larg desfãcute, cu dorinþa
vie de a se zvârli în vid, de a-ºi simþi pãmântul dispãrând sub
cãlcâie. (Toate acestea din iscãlitura Rica.)

Ambiþioasã, mândrã ºi totuºi lipsitã de voinþã, de perseverenþã,
mai mult încãpãþânatã, de o încãpãþânare ce trece însã foarte
repede. (Bãrbia)

Nervoasã, neastâmpãratã, rãutãcioasã în aparenþã, blândã în
realitate, de o blândeþe capricioasã, pe care n-a priceput-o niciodatã
ºi pe care o ascunde când poate; ar vrea sã batjocoreascã ºi îi e
milã; dar atunci când are conºtiinþa milei, batjocoreºte. (Colþurile
buzelor.) Câteodatã regretã, dar niciodatã nu recunoaºte, nu se
cãeºte în public (buzele strânse); senzualã, de o senzualitate
pornitã mai mult din inteligenþã decât din vulgara voluptate. (Buza
de sus.)

Independentã, sincerã, iubitoare de luminã de adevãr, de
nestânjenealã; obraznicã, dornicã de rupturi directe, pe faþã, atunci

când o persoanã sau un lucru o supãrã. (Nasul)
Senzualã ºi necãjitã pe aceastã senzualitate care izbuteºte

câteodatã s-o stãpâneascã. (Nãrile) Ochii alcãtuiesc caracterul
cel mai preþios. Împreunã cu sprâncenele dovedesc un
sentimentalism ironic. Douã tendinþe se gãsesc în suflet: aceia de
a fi miºcatã pânã la lacrimi de o senzaþie sau un eveniment ºi
aceia de a ironiza aceste senzaþii, de a le nesocoti, învaluindu-le
cu o ironie uºoarã, superficialã, o ironie care izbuteºte sã învingã
adesea, care aduce dupã sine regrete. Ochii aratã: necunoaºterea
de sine, cãutarea de sine de-a lungul idealurilor, cãutarea
absolutului dacã nu în realitatea împrejmuitoare, cel puþin în
lumea imaginaþiei, a fanteziei poetice, aratã nestãpânire de sine;
va aluneca, va pierde echilibrul, direcþia, calmul, sârguinþa; va
naufragia. Ochii aratã o naivitate stranie îmbinatã cu o putere de

intuiþie a lucrurilor care înºealã pe mulþi, fãcându-i sã o confunde
cu o sclipitoare inteligenþã. Inteligenþa e în adevãr desãvârºitã,
dar ochii dovedesc o intuiþie rarã a lucrurilor, a realitãþilor,
asemeni un bun simþ care uimeºte. În acelasi timp ei oglindesc
întreaga fire romanticã ºi neastâmpãratã; în privirile drepte
sinceritatea; în privirile pierdute blândeþea sufletului; dorul arzãtor
dupã orizonturile largi ºi inedite, nostalgia dupã o dragoste idealã,
nedefinitã încã în suflet. Vãdesc dorinþe stranii la un loc cu idealuri
comune: luminã de lunã, aventuri, succese, sacrificiu pentru o
idee sau pentru un om, viaþã modestã, cinstitã, onorabilã.

Capul plecat pe umeri: cochetãrie, alintare, drãgãlãºenie.
Ovalul feþei: Caracter mascul, virilitate, poftã de a se juca cu

bãrbaþii ca cu pãpuºi, pofta de a pãlmui pe imbecili, revolta în
faþa prostiei, o dragoste ciudatã, aproape maternã pentru fete,
preocuparea vie de a fi de folos colegelor, prietenelor.

Gesturile dovedesc o fiinþã care nu s-a gãsit pe sine, cu o viaþã
interioarã puternicã, cu idealuri ºi slãbiciuni mari, cu veºnicã
luptã cu o senzualitate ce nãzuieºte sã predomine, gata de lupte,
hotãrâta pentru sacrificii ºi dureri.

P.S. Aceastã schiþã sufleteascã ar fi putut fi mai completã, aº fi
pãtruns adicã ºi în subconºtient, dacã aº fi aplicat metodele
freudiene asupra viselor ºi asupra aºa numitelor „actes
manqués”1. De asemenea dacã m-aº fi folosit de tabelele
astrologice.

M. E. [Mircea Eliade]”

*

2.
„Post Scriptum
Iunie 1928
Hotãrât sã transcriu acest portret, n-am izbutit...
Anumite trãsãturi se pot modifica. Existã în sufletul Duduiei

Rica o impresionantã capacitate germinativã, nebãnuite energii
potenþiale, posibilitãþi ºi elanuri reþinute.

Sufletul Duduiei aºteaptã semãnãtor. Accentuatã atitudine
fatalist pasivã. De ce nu cere? De ce nu ia?

Fantasticul ajunge subteran.
Causticul frazei reþinut.
Cursivitatea, verva, promptitudinea dispar, ajung rotunde,

grave, profunde, gotice.
Leg de viaþa Duduiei Rica fapte mari.
Mircea Eliade.

Ziua Duminecã, ora 4.

Principiul activ al vieþii înseamnã vitalitate, lucrurile
maestuoase, nobleþã, succes, realizarea dorinþelor, gloria, victoria,
curajul, aurul, focul.

De naturã orgolioasã, entuziastã, expansivã, eclecticã (a face
multe, a învãþa multe), dominatoare, magnanimã (milostenia),
autoritarã.

Vasile GRIGORESCU

Eliade ºi „Duduia Rica”

(continuare în pag.23)

Rica Stoicescu, 1940 Rica Stoicescu, 1943Profira-Rica Botez, 1926
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Eliade ºi
„Duduia Rica”

1 „Actes manqués” este un concept al psihanalizei
definit de Freud, prin care o eroare de vorbire,
memorie etc. este atribuitã unei dorinþe, gând sau
conflict inconºtient reprimat. Conform mãrturisirii
fãcute doamnei Mioara Georgescu în 3 decembrie
1998, Rica era pelticã.

MERIDIANEMERIDIANEMERIDIANEMERIDIANEMERIDIANE

(urmare din pagina 22)

Se fãcuse dimineaþã. Mã trezisem abrupt dintr-un vis în care
dragii mei pãrinþi, plecaþi în ceruri, mã cãutau sã îmi aminteascã
de faptul cã pãsãrile cãlãtoare, primãvara, se întorc la cuiburile
lor. Eram de-a dreptul buimacã, nu ºtiam ce zi este ºi nici dacã
trebuie sã merg la muncã. Dimineaþa era încã tulbure, ca un ochi
opac cerul ºi liniºtea se întindeau ca o pecingine. Mi-am cãutat
telefonul ºi am constatat cã este 8 martie – „Da, ziua internaþionalã
a femeii” – am gândit. ªi încet filmul a început sã curgã. Mi-am
reamintit dupã amiaza de ieri când, presatã de puþinul timp liber
pe care îl aveam la dispoziþie, am alergat sã cumpãr mimoze ºi
pasticini pentru cina cu mama lui Marco, o distinsã doamna de
85 de ani, care mã surprindea neîncetat cu surâsul ei de adolescentã
rãsfãþatã de luminã. Printre delicatesele cu care Marco ne
îmbia, am fãcut pace cu toate femeile din lume, indiferent de
culoarea pielii, religie sau orientare politicã. Ascultasem
povestea unei vieþi plinã de trudã în care valorile esenþiale
rãmâneau respectul pentru orice formã de viaþã, dragostea
pentru aproapele nostru.

Apoi vestea a cãzut ca un fulger. „De mâine Italia devine
Zonã Roºie, aºa cã, rãmâi aici.” Am râs ca de o glumã bunã.
Cum Zonã Roºie, doar suntem în Zona Portocalie?!
Doamne, câte culori poate avea urgenþa?!

În ultima vreme se vorbea tot mai insistent de apariþia unui
nou virus, un fel de balaur cu ºapte capete care avea sã cearã sã
ni se anuleze dreptul la libertate. Pãrea o încruciºare abilã între o
mamã de pe Marte ºi un tatã pãmântean ºi aproape nimeni nu ºtia
cum poate fi supus, domolit, dresat ºi închis în cutia Pandorei.
Era o glumã, nu?

În Lombardia, unde locuiesc, starea de urgenþã fusese decretatã
oficial din 25 ianuarie, dar nimeni nu o luase în seamã, îºi
imaginau cã dupã aceastã datã lucrurile nu se vor precipita ºi cã
lumea avea sã se schimbe. Era ceva timp de când ne luptam cu
pneumonii „stranii”, ce nu rãspundeau la niciun tratament specific.
A urmat o perioadã de falsã acalmie, ca mai apoi, la sfârºitul
lunii, sã aparã „primul”caz ºi primele focare izolate în teritoriu,
numite „Zone Roºii”. La începutul lui martie, Lombardia avea sã
devinã zonã portocalie pentru scurt timp. Cazurile de îmbolnãvire
se înmulþiserã, spitalele ºi cadrele sanitare erau contagiate. Asta
a dus la închiderea graniþelor þãrii ºi declararea carantinei în
Italia, devenitã peste noapte Zonã Roºie, focarul cu potenþial
pandemic din inima Europei. Am intrat în lockdown, se circulã
numai cu scopuri precise ºi declarate.

Se numea Covid-19. El se nãscuse acolo, la Wuhan, în China, la
capãtul lumii. Vedeam la telejurnal secvenþe din actualitatea cotidianã
chinezã ºi mi se pãrea aºa, ireal de departe, de neadevãrat ºi
imposibil. Cunoºtea Drumul Mãtãsii? De mâine frontiera roºie
avea sã despartã foºtii îngeri de restul lumii, iar noi, cadrele medicale
de pe teritoriul Italiei, aveam sã devenim eroii unui rãzboi în care
invizibilul inamic avea sã ne loveascã cu abilitate, sã ne surprindã,
luându-ºi prãzile fãrã sã ne lase sã ne organizãm, sã respirãm. Se
remarcã predilecþia pentru persoanele vârstnice ºi cu comorbiditãþi,
adicã cei cu un sistem imunitar deficitar, cei obosiþi de o viaþã de
trudã ºi sacrificii. De ce tocmai ei? Oare o naþie fãrã rãdãcini, fãrã
tradiþii, fãrã viaþã socialã poate evolua? Fãrã un trecut poþi defini
viitorul? Cameleonic ºi hulpav, el. Neînfricaþi ºi cu dorinþa de a
izbândi, noi umanii, muritorii de rând.

Era real. Strada devenise tot mai singurã, trecãtorii tot mai rari
se prelingeau pe lângã ziduri, ca niºte umbre. Mi-am fãcut curaj
ºi m-am dus la „Gallo ribelle”, barul meu preferat, unde în
dimineþile libere îmi fãceam „la colazione”, micul dejun italian ºi
îmi scriam poemele. Aici doar eu ºi Valerio, patronul care, în
timp ce îmi beam cafeaua, îºi fãcea socotelile de închidere a
localului care putea oricând deveni un focar în lanþul de transmitere
a bolii. Era trist ºi speriat de ce avea sã urmeze pentru noi toþi.
Tãceam ºi îmi sorbeam cafeaua aidoma unui condamnat. Era
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ultima? Simþeam cu îmi îngheþa spatele, cum mi se ascuþea durerea
ºi se oprea în gât. Valuri de frig, de cald mã invadau. Grija, am
gândit. M-am întors acasã.

ªi a trebuit sã rãmânem acasã. În tranºee, pregãtiþi cu nervii
întinºi ca niºte corzi. Timpul îºi ascuþea ghearele, nesiguranþa
zilei de mâine ne sfredelea pânã în mãduva oaselor. Totul mi se
pãrea inutil. Tot efortul, toatã zbaterea, toatã aceastã lume care a
clãdit fãrã rãgaz, cu speranþã ºi artã unde se va duce, ce va fi cu
ea? Întrebãri multe, fãrã rãspunsuri, fãrã dialog, doar monologul
interior pe alocuri întrerupt de prezentatorul de la tv ce anunþa
intrarea în emisie a reprezentanþilor de la Protecþia Civilã. Se
contabilizau infectaþii, internaþii, intubaþii, morþii. Imagini cosmice

din sãlile de terapie intensivã, grabã în construirea ºi dotarea
spitalelor care pânã mai ieri fuseserã vãduvite de fonduri, secvenþe
de la cimitire unde nu mai erau locuri, se cautã disperat medici,
infirmieri profesioniºti, personal de suport, voluntari. Nu se
fãceau testãri, dacã aveai febrã erai deja un pericol public; spuneau
spãlaþi-vã mâinile 20-30 de secunde, folosiþi dezinfectanþi, staþi
acasã. Staþi acasã voi, dar eu, care sunt cadru medical, nu pot ºi
nici nu vreau. Durerea din gât devenea tot mai acutã, nopþile erau
întrerupte de vizita pãrinþilor mei care îmi aminteau de faptul cã
este primãvarã, iar eu mã lupt cu gândul cã sunt infectatã, cã sunt
la spital ºi am nevoie de oxigen, oxigen! Aprindeam veioza ºi
încercam sã-mi imaginez despre cum mã voi întoarce, odatã cu
rândunelele, la cuibul meu de acasã, din România. „Nici nu ºtii
sã inventezi o istorie care sã-mi placã”, îmi ziceam. Continuam
sã urmãresc ºtirile, dezbaterile, la început cu interes ºi mai apoi
cu lehamite, sã comut pe alt canal ºi sã mã gândesc la schimbãrile
pe care oamenii politici le proslãveau, despre cum aveam sã fim
nou nouþi, mai frumoºi ºi mai buni. ªi cum aceastã lume sleitã de
aºteptarea unor zile mai fericite avea sã devinã foarte fericitã ºi

nu va mai fi subiectul nemulþumirii împãraþilor lumii care au
decis cã suntem mult prea mulþi ºi aerul va trebui contorizat.

La serviciu, în ture continue, stresante, permanent cu mãnuºi
ºi mascã chirurgicalã. O lentoare în organizare, colege infectate,
pacienþi vârstnici pluripatologici cu febre rebele la tratament,
izolaþi în camere, fãrã posibilitatea de a-ºi întâlni pe cei dragi.
Zile în care depresia colectivã se adâncea, speranþa parcã ºi ea
uitase sã se facã simþitã, nopþi în care ºuieratul sirenei de pe
ambulanþã, aidoma cântecului pãsãrii spin, îþi sfredelea creierul
la fiecare 5 minute, nopþi în care trebuia sã îþi încurajezi echipa ºi
sã spui „Andrà tutto bene” (Totul va fi bine!). Rãmâneam golitã
de sentimente, într-o tãcere absolutã, de parcã îmi era teamã sã

mã aud, sã mã miºc. Zâmbeam amar sub mascã ºi
continuam sã asist pacienþii. Mai apoi a trebuit sã ne punem
dispozitivele de protecþie individualã ºi sã umblãm printre
pacienþi aºa, cu respiraþie scurtã sub cele douã mãºti ºi
ochelarii plini de ceaþã ce te împiedicau sã vezi clar o venã
sau monitoarele aparatelor. Zile în ºir încercam sã îmi
ºterg de pe faþã dungile adânci lãsate de mãºti ºi sã îmi
vindec mâinile arse de dezinfectanþi.

Primul pacient decedat ºi apoi telefoanele de la
supravegherea teritorialã care se interesau de starea

sãnãtãþii mele. M-au declarat asimptomaticã ºi dupã câteva zile
fãrã febrã m-au invitat sã merg la muncã, recomandându-mi
cãlduros purtatul echipamentului de protecþie ºi respectarea
normelor de siguranþã. Da! Aveau nevoie acutã de personal,
erau colege cu simptome, cu tratament la domiciliu. Erau câteva
demisii ºi încercarea disperatã a celor rãmaºi sã acopere ture, era
obosealã acutã, lupta pentru viaþã altora ºi a ta. Era pandemie, un
moment crucial, istoric, unic în care toþi trebuiam sã fim unul ºi
sã respectãm viaþã ce avea nevoie de viaþã.

În acea perioadã continuam sã îmi spun cã este totul o ficþiune.
Era o ficþiune când amica mea de la etajul patru îmi trimitea
ciocolatã caldã ºi o bucatã de tort cu ascensorul pânã la etajul
unu? Ce putea fi acea permanentã autoizolare cu spaima de a nu
contamina pe alþii? În caldul meu habitaclu era liniºte ºi un
„tramonto” însângerat se vedea prin ferestre. Afarã se auzea o
muzicã cunoscutã. Am deschis larg uºa de la balcon ºi camera a
fost inundatã de acordurile muzicii. Am ieºit sã ascult. Undeva
din piaþã, cineva pusese boxele la volum maximum. Se cânta
Imnul Italiei se aplauda, se cânta „Volare”, se fãcea karaoke. De
la ferestre se fãceau semne de prietenie, se puneau întrebãri, se
râdea. Erau sãptãmâni de când tãcerea apãsãtoarea ne rodea, ne
strivea pânã a deveni nimic, nimeni. ªi el, Covid-ul cu aripile lui
de hârtie coloratã, ne acapara timpul ºi ne limita libertatea. În
ziua aceea am uitat ce înseamnã frica ºi lacrimi de durere, de
fericire, de deznãdejde, de speranþã mi-au spãlat vãzul. Lângã
mine, arborat de tata, la 1 decembrie 2018, tricolorul României
fluturând. Era un semn al apartenenþei mele la o naþie, la un
sistem sãnãtos de valori morale ºi culturale, la niºte rãdãcini
reale cu adânc respect pentru viaþã. Chiar dacã tata se stinsese în
Italia, la mai puþin de un an de la împlinirea celor o sutã de ani de
la Marea Unire, am avut tãria sã îl port acasã ºi astfel sã întregesc
familia ºi rãdãcinile ce m-au rodit ºi m-au trimis în luminã.

Au urmat zile ºi zile de rãzboi, cu pierderi ºi victorii. Multe
victorii ºi satisfacþia rostului împlinit, satisfacþia de a trece puntea
între lumi ºi de a mã clãdi mai bun, mai frumos ºi mai uman. Am
învãþat sã mã rog chiar dacã biserica a fost închisã, preotul îmi
trimitea whats-ap-uri cu slujbele înregistrate. Am încheiat multe
rãzboaie cu mine ºi am arborat zâmbetul de pace chiar dacã încã nu
se vede de sub masca ce îmi acoperã faþa. Am înþeles cã libertatea
spiritualã este mai presus de toate darurile primite la naºterea ta, ca
individ. Aºtept o altã dimineaþã în care fãrã mascã sã-mi îmbrãþiºez
semenii ºi sã mã rog pentru sãnãtatea lumii în deplinã libertate.

Alexandra Firiþã

Predominã printre cei docþi, artiºti, prelaþi,
demnitari. Metalul sãu e aurul, culoarea sa galbenã,
ziua sa Dumineca, pietrele sale crisolitul ºi eliotropul.

Luna Iulie.
Simbol al vitalitãþii ºi al forþei senine – fãrã

înãlþimea sufleteascã, soarele, gloria, entuziasm,
dominaþie, incendii. De naturã ambiþioasã, mândrã,
lealã, impulsivã, inflexibilã, repede în urã, tenace în
dragoste, perseverentã.

Câte odatã artisticã, niciodatã doctã, temperament
sanguin, nervos.

Luna sa Iulie. Pietrele sale rubinul ºi diosporul.”
*
Text dactilografiat, copie dupã foile manuscrise ale

lui Mircea Eliade despre care doamna Rica Stoicescu
noteazã pe dosul uneia dintre ele cã: „Originalele le-am
depus la Academie pentru cã hârtia începuse sã se rupã”.

Mircea Eliade avea vârsta de 19 ºi respectiv 21 de
ani când fãcea aceste „divinaþii”. Peste numai câteva
luni de la ultima însemnare, în noiembrie 1928, lua
drumul Indiei. Începea o altã etapã dintr-o fabuloasã
carierã...

Cãlin, Rica, Sergiu  Stoicescu, 1955

Sergiu ºi Rica Stoicescu, 1954
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Dupã cum am mai scris în paginile revistei noastre, clãdirea ªcolii Vechi ºi incinta în care se aflã fac obiectul unui amplu proiect
cu finanþare europeanã: „Restaurare, consolidare ºi valorificare ªcoala Veche în vederea amenajãrii Centrului Multicultural Bolintin
Vale”, integrat în Programul Operaþional Regional 2014-2020, Axa prioritarã 5 – Îmbunãtãþirea mediului urban ºi conservarea,
protecþia ºi valorificarea durabilã a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiþii 5.1 – Conservarea, protecþia, promovarea ºi
dezvoltarea patrimoniului natural ºi cultural.

Constatãm, cu mare bucurie, cã în pofida situaþiei de crizã în care ne aflãm din cauza pandemiei, lucrãrile de restaurare continuã
în ritm alert. De altfel ºi alte investiþii derulate de primãria Bolintin Vale se aflã în aceeaºi fericitã situaþie, oraºul continuând sã-ºi
dezvolte în forþã infrastructura, aºa cum ne-a obiºnuit în ultimii ani. Deoarece obiºnuinþa, se zice, este o a doua naturã a omului ºi
avem surpriza de a ne întâlni cu unii concetãþeni, mai cârcotaºi, care nu au ochi sã vadã uriaºa transformare, în bine, a edilitãþii
bolintinene, e bine sã precizãm cã dacã nu era actuala administraþie a localitãþii, respectiv primarul Daniel Trãistaru ºi echipa sa, de
ªcoala Veche – simbol identitar ºi capital cultural de excepþionalã valoare – s-ar fi ales praful.

Ca sã fim întru totul corecþi, dacã atribuim echipei d-lui primar Daniel Trãistaru salvarea monumentului istoric ªcoala Veche,
trebuie sã spunem ºi cã edilii care l-au precedat au avut o atitudine contrarã, chiar duºmãnoasã, dacã judecãm prin prisma documentelor...
ªi nu numai ei...

Sã ne amintim, aºadar, cã în momentul în care erau disponibile fonduri pentru extinderea clãdirii ºcolii gimnaziale, ignorându-se
cu bunã ºtiinþã restaurarea ªcolii Vechi, arhitectul Adrian Crãciunescu, însãrcinat cu elaborarea proiectului noului corp (inaugurat în
1998), impresionat de aspectul ªcolii Vechi, atrãgea în zadar atenþia responsabililor ºcolari ºi autoritãþilor locale asupra gravitãþii
situaþiei: „De atunci am spus cã nu e în regulã, cã dacã sunt bani de la minister pentru reabilitarea ºcolilor atunci ar trebui reabilitatã
aceastã frumoasã ºcoalã din timpul lui Spiru Haret. Zarurile erau însã altfel aruncate aºa cã am proiectat ºi eu la ºcoala ce se vede pe
terenul din spatele monumentului [ªcoala Veche].” (http://a-craciunescu.blogspot.com/2010/01/scoala-din-bolintin-vale.html, accesat
septembrie 2018)

Se vede cã ªcoala Veche „le stãtea în gât”, fiind promovatã cu insistenþã ca un pericol la siguranþa elevilor, ignorându-se
asumarea, din partea celor responsabili, a deciziilor greºite care provocaserã ruinarea monumentului istoric. Eforturile pentru
soluþionarea problemei vor fi direcþionate cãtre cea mai uºoarã variantã: distrugerea definitivã a monumentului construit în anul 1889
de Constantin ªt. Bolintineanu, dupã planurile arhitectului John Elisée Berthet, pe locul unde se nãscuse marele poet Dimitrie
Bolintineanu.

La începutul anului 2010, se doreau concretizate intenþiile de demolare ale edificiului, dar cum ªcoala Veche era înscrisã pe Lista
Monumentelor Istorice, era nevoie de declasarea ei prin intermediul semnãturii unui expert autorizat în domeniul patrimoniului.
Primul la care se apeleazã este chiar arhitectul Adrian Crãciunescu, care era deja în cunoºtinþã de cauzã, deoarece lucrase în Bolintin
ºi din partea cãruia se va primi un refuz categoric:

„În urmã cu câteva zile am fost sunat de la Prefectura Giurgiu. Domnul care m-a sunat mi-a spus cã Prefectura e îngrijoratã cã
acest monument istoric ar putea sã cadã ºi cã are o expertizã care confirmã cã e un pericol public. Clãdirea e totuºi monument, deci
eu eram unul dintre specialiºtii din lista publicã ce ar fi putut servi la întocmirea unui studiu istoric ce ar fi putut fundamenta
declasarea acestei clãdiri în vederea... aþi ghicit, a demolãrii. [...] Eu m-am apucat cu ocazia telefonului cu pricina sã-i recomand
domnului de la Prefecturã sã caute o finanþare europeanã, cãci se poate pe mai multe componente cu condiþia sã se încerce. ªi l-am
mai asigurat cã, fiind împotriva convingerilor mele, nu numai cã nu voi putea sã accept sã fac acel studiu de declasare (am fãcut douã
asemenea studii la viaþa mea, dar pentru situaþii extrem de limpezi), dar cã voi ºi vota împotriva acestei propuneri în Comisia Zonalã
a Monumentelor Istorice.” (http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2011/02/scoala-din-bolintin-vale/, accesat septembrie 2018)

Din pãcate pentru breasla „experþilor” ºi pentru ce ar fi putut sã se întâmple, se va gãsi rapid un specialist care sã îndeplineascã
voia „iubitorilor” de patrimoniu bolintinean. Am spus „din pãcate”, deoarece expertul, respectiv arhitectul Gheorghe Sion, era o
personalitate respectatã în domeniu, cu o veche experienþã ºi nu pricepem cum a ajuns sã aibã rolul principal într-un „aranjament”
care urma sã ducã la distrugerea unui imobil cu o valoare indiscutabilã.

Dând dovadã de o judecatã pãrtinitoare, cu un aport documentar subiectiv, selectat pentru a sluji scopului, arhitectul Gheorghe
Sion elabora „la solicitarea Consiliului local al oraºului Bolintin Vale, în vederea stabilirii atributelor sale de monument istoric”, un
„Studiu istorico-arhitectural privind imobilul monument istoric ªcoala Veche, Str. Republicii, nr. 5, oraº Bolintin Vale, judeþul
Giurgiu”, ale cãrui concluzii sunt de o rea intenþie nãucitoare:

„În concluzie s-au acordat calificativele:
– pentru criteriul de vechime – valoare medie;
– pentru criteriul de valoare arhitecturalã, artisticã ºi urbanisticã – valoare micã (spre medie);
– pentru criteriul de frecvenþã – valoare micã;
– pentru criteriul memorial-simbolic – valoare mare.
O însumare a aprecierilor ne conduce la o valoare micã spre medie.
Þinând seama de prevederile normelor, anume cã pentru clasarea unui monument în grupa valoricã B este necesarã acordarea a

cel puþin 3 calificative medie, considerãm cã în cazul nostru, aprecierea generalã poate fi numai la limitã consideratã ca medie.
În consecinþã, recomandãm sã se permitã declasarea monumentului din Lista Monumentelor Istorice.
În condiþiile în care, þinând seama de valoarea ridicatã a unui demers de consolidare ºi punere în valoare a ºcolii, repunerea în

siguranþã a monumentului nu se va putea realiza în totalitate, propunem a se supune discuþiei recuperarea mãcar simbolicã a acestuia
prin reconstruirea numai a faþadei principale, în forma sa originarã, pe un amplasament mai spre est, în apropierea faþadei sãlii de
sport ºi lãsând un spaþiu pentru a putea fi folosit ca loc de recreere sau teren de sport. În acest fel s-ar pãstra
imaginea de ansamblu a zonei cu aceiaºi valoare simbolicã.

Februarie 2010
Întocmit Arhitect Gheorghe Sion, Expert atestat MCC nr. 84E.”
Nu este locul aici a intra în amãnunte, însã atragem atenþia cã, în privinþa calificativelor acordate de

arhitectul Gh. Sion (vezi „Ordinul Ministerului Culturii ºi Cultelor nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind
aprobarea Normelor metodologice de clasare ºi inventariere a monumentelor istorice”), numai criteriul
pentru vechime stã în picioare, celelalte atribuiri, dacã ar fi fost obiective, trebuia sã se situeze între  „foarte
mare” ºi „excepþionalã”, ceea ce ducea la concluzia corectã cã ªcoala Veche este un imobil monument
istoric de importanþã naþionalã, nu numai localã.

Din fericire, înþeleptul dicton „Nu mor caii când vor câinii!” se va adeveri de aceastã datã, cãci în
condiþiile ce au precedat alegerile din 2016, conjugate cu schimbarea persoanei care conducea Primãria,
„distrugãtorii” au renunþat la planurile lor. Altfel, cine ºtie...

JURNAL DE ªANTIER (II)
Restaurarea monumentului istoric

„ªcoala Veche”
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Romanita-Maria
Stentel
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Dintotdeauna oamenii ºi-au dorit sã trãiascã într-o lume bunã, foarte
bunã, ca într-un Eden, dar aici, pe Pãmânt! Ei, oamenii, n-au reuºit chiar sã
împlineascã acest ideal, dar ei, scriitorii, s-au pus pe treabã ºi au creat, cu
fantezie, cu imaginaþie, scrieri literare despre lumi ideale.

Unul dintre faimoºii plãsmuitori de lumi ideale/imaginare este Thomas
Morus. La anul 1516 el a scris lucrarea de referinþã Utopia. Este o republicã,
descoperitã ºi descrisã cu multe detalii de un explorator fictiv, de Raphael
Hythlodaeus. El se aratã încântat de acea lume, care era o societate complexã,

organizatã pe baze raþionale, dar în care... surprizã, nu era ignoratã MODA!
Exploratorul ne oferã detalii despre ce se poartã în Utopia lui Morus! Vestimentaþia este sobrã,

monotonã pentru a elimina luxul, pentru a sluji unei societãþi egalitare. În Utopia este o vestimentaþie
universalã, o cãmaºã sau o flanelã de corp, peste care se pune o tunicã dreaptã, fãrã creþuri, despicatã
pe laturi, pânã la coapse ºi care se incheie cu gãitane ºi bumbi! Utopienii îºi învelesc picioarele într-
un fel de ciorapi sau obiele din piele de caprã, încheiate cu catarame. Exploratorul mai observã  cã
toate obiectele de îmbrãcãminte sunt albe!

O altã utopie este Cetatea soarelui, de Tommaso Campanella, scrisã la 1623. Autorul ne spune cã
oamenii de aici au veºmintele pentru zile de lucru ºi anume din piele, foarte durabile, peste care,
atunci când ies în lume adaugã un fel de tocã largã având culoarea materialului.

Un alt autor de utopie este Anton Francesco Doni. Scrierea sa, de la 1552, este numitã În lumea
nebunilor. Ce ne aduce el ca noutate în vestimentaþia oamenilor din aceastã lume? Culorile! Cum
anume? Dupã vârste: cei pânã la 10 ani poartã alb, cei între 10-20 poartã straie verzi, cei între 20-30
de ani preferã culoarea violet, între 30-40 culoarea roºu, apoi negru! Brrr!

Sunt ºi utopii care eliminã uniformizarea straielor. De pildã Rabelais. În scrierea numitã Uimitoarea
viaþã a lui Pantagruel, feciorul uriaºului Gargantua (1532) aflãm cã bãrbaþii, ca ºi femeile, poartã
straie diferite, dar toate din materiale mãtãsoase ºi strãlucitoare, fiind acoperiþi din cap pânã în picioare
de atlasuri, de satinuri, de catifele, croite în falduri largi, pãlãriile fiind ºi ele împodobite cu aur ºi
pietre scumpe, ornate cu pene colorate! Iar încãlþãrile sunt din pielea cea mai subþire ºi moale. Un
peisaj captivant, în acord cu înnoirile Renaºterii.

Secolul 20 aduce în scrierile utopice o altã noutate. Apar straie din materiale artificiale. Un exemplu
este eroina lui Aldous Huxley, din scrierea Mândra lume nouã (anul 1932). Ea poartã o tunicã de
postav vert-bouteille, din acetat, cu blanã verde de vâscozã la manºete ºi guler, asortatã cu pantalon
scurt, de catifea verde, iar ciorapii sunt tot de vâscozã!

Am ales câteva scrieri din literatura utopiilor ca sã aflãm cã printre preocupãrile oamenilor, chiar
în societãþi care se vor „ideale”, organizate pe baze raþionale, nu este ignorat aspectul vestimentar,
ba chiar este prezentat cu detalii, adeverind cã moda este o esenþã a sufletului omenesc dintotdeauna…

Amãnuntele despre þinuta vestimentarã a oamenilor care populeazã utopiile sunt chiar amuzante,
dar nu oferã sugestii de valoare ºi/sau modele pentru eleganþa doamnelor, domniþelor ºi domnilor
din secolul nostru, secolul 21!

Altele vor fi desigur, tendinþele ºi „hachiþele” modei, mai ales în aceastã varã, dupã ieºirea la aer
liber, dupã alungarea nesuferitelor stãri-de-urgenþã, de-alertã, sau cum li se va mai zice! Vrem voaluri-
mãtãsuri-culori vii, transparenþã. ªi mult verde! Verde tonic ºi generator de energii pozitive!

Academia lui  Diogene

Vasile Szolga

Lumea aºa cum este

Toatã lumea era înspãimântatã. Graniþele þãrilor s-au închis ºi peste tot se anunþau infectãri cu acel
virus, unii îi ziceau „ucigaº”, deºi numãrul de decese era cam acelaº cu cel produs de gripa sezonierã,
de care nimeni nu se mai ferea, ba se fãceau ºi glume pe seama ei. Diferenþa era însã uºurinþa cu care
se transmitea virusul de la un om la altul. Toate þãrile au introdus fie stãri de necesitate, fie stãri de
alertã, ºi îndemnau oamenii sã nu iasã pe stradã, sã nu meargã la serviciu. Strãzile se golirã de
trecãtori ºi de maºini, oraºele arãtau de parcã erau pãrãsite de oameni. Unul din semnele infecþiei era
faptul cã acela avea o tuse seacã ce nu putea fi stãpânitã.

Totuºi mai erau câþiva curajoºi care, datoritã afacerilor sau problemelor pe care le aveau de rezolvat
mai cãlãtoreau, evident în þãrile în care se mai putea cãlãtori. Aºa se întâmplã ºi cu avionul care avea
destinaþia undeva în nordul îndepãrtat unde pandemia nu avea încã putere. În avion, câþiva cãlãtori
toþi ocupând locuri distanþate între ei pentru a nu intra în contact unii cu alþii. La un moment dat, unul
din pasageri muºcã dintr-un mãr ºi dupã ce începu sã mãnânce se înecã cu o bucatã de mãr (s-a mai
întâmplat aºa ceva ºi cu Adam la începutul omenirii, de i-a rãmas o bucatã în gât) ºi începu sã
tuºeascã. Evident cã bucata de mãr îl iritã, iar tusea nu se mai oprea. Toþi ochii se întoarserã spre
pasagerul care tuºea, iar stewardesele se repezirã în cabina pilotului, anunþându-l cã în avion se aflã
un infectat ºi trebuie musai luate mãsuri. Pilotul anunþã prin radio aeroportul ºi avionul fu tras la
poarta de îmbarcare, pasagerii fiind rugaþi sã pãrãseascã avionul ºi sã se îndrepte spre o salã, unde o
echipã de doctori îi aºtepta cu niºte termometre, sã îi cerceteze ºi sã descopere pasagerul infectat.
Între timp, cel care mâncase mãrul se liniºtise ºi dupã verificãri avionul fu lãsat sã decoleze dar toþi
pasagerii se înghesuirã cât mai departe de cel care tuºise. Întâmplarea fãcu însã ca printre cei înghesuiþi
departe de acel pasager sã se afle un cãlãtor care, deºi nu dãdea semne de boalã, era totuºi purtãtor
al virusului aºa zis „ucigaº”.

Ajunºi la destinaþie ºi verificaþi din nou, de data asta mult mai serios decât la plecare, toþi cãlãtorii
furã duºi în carantinã. Singurul care a fost lãsat liber a fost cel care mâncase mãrul.

Numele lui era Adam.

PANDEMIA

Moda în scrierile
literare numite Utopii

Aceastã rubricã conþine texte selectate dintre

cele publicate pe pagina de Facebook a revistei

„Sud”.

ICOANA
În memoria Mamei mele

de Vasilica Grigoraº

o dimineaþã

zglobie

de sfârºit de mai

aprindea în pieptu-mi firav

tremurul coardelor vocale

încordate la maximum

refuzau sã se aline

sub arcuºul

iscusit ºi tandru

al slovelor mamei

icoanã a copilãriei

pictatã adânc

pe catapeteasma

unei iubiri incomensurabile

în fluviul vieþii

simt

chipul tãu dulce

de veºnicã amintire

astfel încât

trãiesc cu tine, MAMÃ

în absenþa ta

NUMÃRÃTOARE

INEXORABILÃ
– mie la 80 de ani –

de Ioan Marinescu

Nu,

Încã nu a venit timpul

Sã-mi numãraþi cercurile

Copacului care sunt,

În care am adunat,

Cu sârg

ªi lut ºi razã.

Sub fierãstrãul subþire

Al vremii,

Mã rog þie Doamne,

Sã-mi mai laºi

Sublima clipã

A psalmului,

În care continui sã tac.

Virtual
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Nãscut pe 29 iunie 1950, de Ziua

Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel, în

comuna Gâºteºti a judeþului

Giurgiu, Victor Pencu a debutat

editorial în anul 2000 cu volumul

„Neodihna cuvintelor”, revenind

dupã 16 ani de conservare a ideilor

cu volumele „Elegii de acasã”

(2016), „Stampele luminii” (2017),

„Ianuarienele... ºi alte stãri”

(2019) ºi „Elegiile pãmântului”

(2019). Despre cãrþile poetului

Victor Pencu au scris poeþi, scriitori

ºi critici precum Liviu Ioan Stoiciu,

Aureliu Goci, Florentin Popescu,

Eliza Roha, Ion C. ªtefan, Ana Dobre, Ion Gaghi, Elena

Cãtunescu º.a.

De-a lungul anilor a colaborat cu texte poetice în reviste de

prestigiu ca „Luceafãrul”, „Viaþa româneascã”, „Sud”,

„România literarã”, „Convorbiri literare” º.a. Þinând seama

cã în luna iunie poetul Victor Pencu împlineºte minunata vârstã

de 70 de ani, ne dorim ca acest scurt interviu sã fie un frumos

cadou oferit de colectivul de redacþie al revistei „Sud”. La Mulþi

Ani, poetule!

Redacþia (R): Cu ceva timp în urmã, Liviu Ioan Stoiciu

considera frumos cã þi-ai conservat poezia pe care o scriai în

anii ’70 (parþial publicatã în anii care au urmat), cã în versurile

tale a îngheþat timpul, ele fiind la fel de bune ºi apreciate ca în

anii boemiei tale. Fãrã a te provoca sã ne desluºeºti propriile

versuri (nici nu este nevoie), doresc, în schimb, sã ne oferi o

posibilã definiþie a propriei poezii.

Victor Pencu (V. P.): Poezia este strigãtul din adâncul

sufletului meu, care menþine vie arderea, reprezintã stãri interioare

de o profunzime nealteratã. Eul meu liric îmi amplificã imaginar

ºi metaforic structura poeticã. Nu eu am ales poezia, ci ea m-a

ales pe mine din lumina „ºesurilor natale”, unde l-am cunoscut

pe unchiul meu, profesorul poet Nichifor Crainic. Aici, între

stãri letargice ºi chinuri minunate, muza Calliope mi-a insuflat

versul încã de timpuriu. O definiþie? Poezia este Þara mea,

Gâºteºti!

R: Care sunt cerinþele sau care sunt lucrurile de care are

nevoie un poet pentru a face poezie?

V. P.: Poezia trebuie s-o simþi, sã-i trãieºti frãmântãrile, dospirile

din care sã creascã aluatul fraged al pâinii. În plus este nevoie de

multã lecturã, atât din poezia noastrã, cât ºi din cea strãinã. În

concluzie, un poet are nevoie de simþire, de o trãire intensã ºi de

o lecturã continuã.

R: Observând o oarecare indiferenþã a societãþii faþã de vers,

cu toate acestea, de ce se încãpãþâneazã poetul sã scrie în

continuare poezie?

V. P.: Este o simþire lãuntricã! Pur ºi simplu, cred cã scrie

pentru cã aºa simte, pentru cã aºa trebuie sã se întâmple. Este o

descãtuºare a eului interior, un glas care se vrea liber pentru toþi

cei care pot sau vor sã asculte poezie.

R: Ai fost considerat de vechiul tãu prieten, menþionat mai

devreme, un prizonier la Gâºteºti al „câmpiei eterne”. Cât de

important este tabloul rural în care te desfãºori, în care trãieºti

ca individ ºi poet?

V. P.: Totuºi, nu m-am simþit prizonier, doar cã viaþa mea a luat

o altã turnurã. Dupã revoluþie s-a desfiinþat întreprinderea ºi a

trebuit sã mã stabilesc acasã, în Gâºteºtiul

meu, lucru deloc nefavorabil. Ba, am avut

timpul necesar sã scriu, sã citesc, sã-mi

perfecþionez eul liric sub pecetea

personalizatã a poetului de la þarã. ªi ca sã

rãspund cât mai clar la întrebare mai spun

doar atât: „În Gâºteºti aleargã fantome cu

sânii de rouã/ Timpul îmi încinge carnea cu

cercuri de foc/ Cineva citeºte în sânge la

lumina unei trestii/ Deºi era noapte o lebãdã

cade-n grãdinã/ ªi grãdina se umple de

triumf/ Casa mea pare o aripã voi putea oare

sã zbor cu ea?”

R: Þinând cont cã poetul este un fin

observator al lumii, dacã ar fi sã reproºezi

ceva societãþii de astãzi, ce i-ai putea

spune?

V. P.: Reproºurile poeþilor sunt reproºurile

oamenilor, în general. Nu doar poeþii se

confruntã cu probleme sau trec prin situaþii

dificile. Lipsa de toleranþã, de înþelegere a

celui de lângã noi sunt factori care

deranjeazã bunul mers al vieþii. Din punct

de vedere literar, dupa 16 ani de absenþã din

spaþiul literar, observ acum, mai mult decât

acum 25 de ani o tendinþã tot mai vizibilã de

îngãºcuire, de marginalizare a vocilor noi.

Se pun condiþii dincolo de valoarea artei, în

general, ceea ce duce la o renunþare, adesea dureroasã. Dar, cum

este ºi cazul meu, poetul trebuie sã meargã mai departe.

R: Ca om, cu siguranþã existã regrete sau neîmpliniri. Dar

ca poet care sunt regretele cu care eºti obligat sã mergi mai

departe?

V. P.: Voi rãspunde la aceastã întrebare amintindu-mi de un

regret pe care îl resimt chiar ºi acum dupã aproape 40 de ani,

când am participat la un concurs literar pentru debutanþi, organizat

de Ed. Eminescu. Entuziasmat de participarea mea, dar ºi crezând

foarte mult în versurile mele, am fost convins cã voi câºtiga un

premiu. Nu a fost sã fie, aºadar nu am primit nici mãcar o menþiune.

A fost o loviturã de început pe care am simþit-o ani la rând ºi,

asemenea primei iubiri, nu se uitã niciodatã. Totuºi am rãmas cu

bucuria în suflet cã manuscrisul a fost citit de însuºi Ioanichie

Olteanu, poet pe care l-am cunoscut doi ani mai târziu, el

amintindu-ºi de satul meu Gâºteºti prezent în poeme. Tot atunci

mi-a spus cu pãrere de rãu cã aº fi putut lua un premiu la concurs

dacã aº fi fost cunoscut, totuºi, de cineva din juriu. Iatã, un alt

regret...

R: Facem un exerciþiu! Afli cã, de mâine, muzele îþi retrag

inspiraþia de a mai face versuri ºi te întreabã de ce crezi cã

meriþi sã fii lãsat sã faci poezie în continuare? Ce le-ai rãspunde

muzelor?

V. P.: I-ai pãsãrii aripile, cerului stelele ºi omului iubirea ºi

credinþa ºi nu va mai rãmâne nimic. Aºa este ºi cu sufletul poetului.

R: În final, am rugãmintea de a spune câteva cuvinte

cititorilor revistei „Sud”.

V. P.: Îi îndemn sã meargã ca ºi pânã acum pe drumul lecturii,

al aprecierii valorilor care ne-au adus pânã aici, dar ºi pe aceia

care scriu ºi creeazã în numele Bolintinului din Vale.

„Poetul trebuie sã meargã mai departe”
Interviu cu poetul Victor Pencu

Debut

Victor Pencu

Mihaela Mîrsolea,

Sã ne-o imaginãm pe poetã cã evadeazã din oraºul aglomerat ºi, ca-ntr-o poveste, se trezeºte într-un tablou în care se întâlnesc toate

anotimpurile ºi toate culorile. Aleargã, respirã lacom aerul dimineþilor ºi, ca un actor de pantomimã îmbrãþiºeazã dorurile ºi pe cei

dragi, pe o scenã a teatrului lumii, în acelaºi timp plinã de frunze, de zãpadã, de fluturi ºi rouã. ªi nu îºi doreºte decât sã mai treacã

o zi, doar ea ºi anotimpurile, doar ea ºi poezia într-un tablou pe care tot ea îl schiþeazã în fiecare zi. O poetã aflatã la debut, cu o poezie

a naturii, a sentimentelor sincer exprimate: Mihaela Mîrºolea. (G. D.)

Stropi de ploaie

Picurã pe ochi, picurã pe pleoapã

Stropi de ploaie, stropi de apã.

Picurã în suflet ºi-i un pic rãcoare

Parca nu mai arde, parcã nu mai doare.

Picurã din cer peste tot ºi toate

Simt cum ploaia asta spalã de pãcate.

Picurã în mine dupã-o zi cu soare

Ploaia e sãrutul dupã-mbrãþisare.

Picurã de sus, picurã pe pleoapã

Stropi de ploaie, stropi de apã.

Dor de mare

Cu tãlpile goale,

Cu sufletul plin

Pãºesc cãtre tine,

Mi-e dor sã mai vin

În valuri sãrate,

În dulci adieri

Sã stau ziua toatã

Azi, mâine ºi ieri...

Noiembrie

Noiembrie bate la uºã

ªi ziua e tot mai scurtã,

Se-adunã în sobe cenuºa,

Iar toamna-n batistã strãnutã.

Ogorul se însãmanþeazã,

Se’apropie Moºii de toamnã,

Iar bruma uºor se aºeazã

ªi-afarã miroase a iarnã.

Dovleacul se coace-n cuptor

ªi mierea cu nuci stã pe masã,

Sã fiu iar copil mi-este dor...

De vocea bunicii duioasã.

Primãvara

Bate vânt de primãvarã

Fluturi zboarã pe câmpie

Soarele zâmbeºte iarã

Unui fir de pãpãdie.

Pe covorul verde, crud

S-a oprit o buburuzã

Sus pe-o ramurã de dud

Douã vrãbii prind o gâzã.

Printre flori ºi printre ramuri

Zumzãie albinele,

Pãsãri se întorc în stoluri

Sã ne-ncânte zilele.

Ai venit ca o fecioarã,

Veºnic tânãrã, frumoasã,

Dulcea noastrã Primãvarã,

În rochiþã de mãtase!
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CUMINÞIÞI DE ÎNTREBÃRI

Sunt zile fierbinþi, mãsurate în numere
câte cazuri, câþi rãniþi, câþi dispãruþi
sau câþi în lupta cu timpul.
Sunt zile pline de ceaþã în care încerci
sa vezi linia de demarcaþie din miezul ºoselei
pentru a continua cursa
ºi e nevoie sã calci frânele sã tragi pe dreapta
sã te supui regulilor de prevenþie pentru a lãsa spaþiu
Universului sã respire.
Sunt zile în care unii se plictisesc de nepãsare
alþii de prea multã iubire.
Sunt zile în care inventãm, adaptãm, recuperãm ºi încercãm
sã punem la loc bucãþile unui puzzle pe care l-am rezolvat cândva
dar din prea mult plictis de perfect
l-am aruncat la gunoi.
Sunt zile reci în care parcã ºi Dumnezeu se face cã ne-a uitat
ºi ne lasã sã îndrãznim a ne îndoi genunchii ºi a ne ruga.
ªi atunci când toate acestea s-au întâmplat s-au nãscut ei,
cu halatele lor albe fluturând a speranþã ºi au început
sã punã ordine în socotitoarea nemiloasã a timpului.
Au venit ei, trimiºi de îngeri, sã punã comprese pe tâmpla luminii
ºi sã întoarne oxigenul în plãmânii Pãmântului.
Sunt zile în care voi staþi acasã cuminþiþi de întrebãri
iarã noi, învãþãm de la îngeri cum sa ne rugãm
pentru sãnãtatea Lumii.

ÎNFLORIREA TRANDAFIRILOR

Mantaua timpului se rãscolea la rãscrucea
dintre est si vest
o dimineaþã ciudatã cade prin parcuri
paseri cu pene poleite de tãcere
alungã noctambula respirare a cetãþii
ecoul sacadat al paºilor se opreºte
la frontiera roºie ce desparte foºtii îngeri de restul lumii
actorii recitã în spatele mãºtii de mucava
piesa absurdului dans cu disperarea.
Cândva fluturii umpleau grãdina unde temerari
trandafiri înfloreau sãlbatici în bucuria ochiului.
Cândva aerul respirat nu se filtra
prin pânza de pãianjen a conºtiinþei
împãraþilor lumii ºi nici urºii polari
nu hãlãduiau printre munþii unui fals
progres al civilizaþiei.
Se întorc actorii cu faþa spre iarba încã verde
în proslãvirea unor zei mai indulgenþi.
ªi cade o aripa de luminã din surâsul pruncului nãscut
dintr-o mama extraterestrã ºi un tatã pãmântean
a cãrui imagine uitatã în albumul familiei dormea fericitã
în vechiul laborator de fãurit potcoavele
cailor morþi.
Muºca dureros din sânul matern
cu dinþi de lapte ca dintr-un fruct interzis
muºca acea creaturã peste care lumina
ca o aripã se pogora
dinspre sud si nord cãdeau ploi ºi stele
în devãlmãºie ºi mantaua timpului
se topea abandonatã în grota a cine ºtie
cãrei ere glaciare ºi crãpau mãºtile
sub broboanele de sudoare ale facerii lumii.
Exista doar pruncul cu mâinile fãcute pumn
înfruntând aerul unei dimineþi în care actorii
cu mãºtile zdrenþuite îºi arãtau chipul uimit
la înflorirea sãlbaticilor trandafiri.

RÃDÃCINI

Doamne, cum s-a scrântit lumea,
cum mai umblã unii deghizaþi în îngeri
prin iarba parcului datã în pârg
cu bocanci garnisiþi cu ºenile saltã nepãsãtori
ºi cântã strivind ultima frunzã din ram.
E prea strâmtã planeta pentru toþi
prea mulþi la împãrþirea aerului din plãmânii Terrei,
prea mulþi la poarta singurãtãþii
ºi prea tãcuþi de dupã cortina acestui spectacol grotesc
Nu mai este nevoie de bunici ºi nici de pãrinþi.
Vine schimbul de mâine gãtit cu microscopul
ºi te mãsoarã ºi te drãmuieºte dupã intensitatea umbrei
îþi ia pulsul ºi te întreabã
nu e mai bine sã îþi închizi tu singur
ferestrele ºi uºile
ºi sã te mulþumeºti cu nimicul dintre patru pereþi?
Doamne, cum mai trece timpul.
Nici nu te-ai trezit bine cã a ajuns prânzul,
zicea bunicul, ºtergându-ºi fruntea asudatã
cu mâneca ºi continua sã coseascã
sã trebãluiascã pânã se fãcea searã
nu se oprea
ºi nimeni nu îl întreba dacã vrea sa moarã.
Îl duceam pe prispa sã vadã lumea cã avem
rãdãcini bune ºi nu suntem singuri pe lume.
Doamne, ce vânt de evoluþie
mai bate prin lume
ºi cum mai scârþâie osia Carului Mare
cum mai cad pãduri seculare sub drujbe
ºi cu limbi de foc cântã vulcanii
ºi noi de unde am luat bocancii
ºi când am încurcat hãþurile lumii?

Nicolae
Vãlãreanu

Sârbu

Alexandra
Firitã,

Toamnã cu miros de busuioc

Când cobor prin podgoriile coapte,

un dor m-atinge

în furca pieptului,

îþi lumineazã

culesul de struguri.

Dealurile sãrutã soarele

pãrtinitor

în hlamida metalicã a toamnei,

grãbitã de presimþirea ploilor,

mãreþia sãrbãtorilor sã-i punã cununã

de aleasã doamnã.

Un semn al cerului se naºte

în seminþe ºi sâmburi,

crusta închisã a pãmântului

se desprinde de oiºtea lunii

ºi o luminã tot mai rece cade

în bãtaia vântului peste fluturii morþi.

Vin vremurile întoarcerii-n cochilie,

în odãile încãlzite

cu miros de busuioc ºi damf de tulburel,

aºtept sãniile iernii sã treacã munþii,

vor face câte un popas

pe uliþele unde copiii ºi oamenii de zãpadã

încoroneazã sãrbãtorile naºterii

în colind magic.

Dragoste grãbitã

Din tine se hrãneºte iubirea,

inima-i gura ei

cu foamea pe buze.

Când simþi dogoarea-i

atingere împlinind

timpul pare a se stinge,

senini,

ochii se întrec sã se soarbã...

Sunt ore când mâinile astâmpãr nu au,

iar aproapele se confundã cu tine

ºi totul se schimbã,

încât fiorul care mã pãtrunde

rãbdare nu are,

dragostea se topeºte în sânge

ºi sângele putere îmi dã.

sã te fac mireasã.

Ce era sã fie, a fost

Era stãpânitã de ceva ce nu bãnuia

sub pielea ei se plimba un ins

care-ºi fãcuse sub ea acoperiº.

Inima i-a destãinuit trupului

dar nu s-a întâmplat nimic.

Convinsã de adevãrul cuvintelor,

credea în ele,

era sigurã cã se va întâmpla

un noroc, ori o deznãdejde.

Avea încredere în sângele ei

dar îi era fricã când se tãia,

capul îl þinea sus, vanitoasã.

Nu se dãdea bãtutã c-una cu douã,

un hop de sãrit

nu era niciodatã prea mare,

se culca pe urechea fidelã

nu aºa sigurã pe cât de riscantã

ºi ce era sã fie, a fost,

o singurãtate în doi.

Sunt

Sunt schimbãtor ca vântul,

de la dulcea adiere la vuietul nãprasnic,

ploaie mãruntã ori vijelie sunt;

peste deal, peste câmpie,

peste inima cu nervuri în frunzã de tei.

Chiar soarele rãsãrit

urcã ºi coboarã viteaz pe bolta cerului

mai binefãcãtor decât fructul

ºi roditor cum ploaia pe buzele pãmântului.

Pomii înfloresc veseli

în cercuri cu margini subþiri

lumina îºi desfãºoarã razele,

ca o pendulã a timpului

mutã,

dar niciodatã opritã.

Sunt un privitor cu ochi de smarald.

Fragii sãlbatici

Chiar vâslind spre luminã,

partea drumului mai norocoasã

trece printr-un ochi de pãdure

cu fragii sãlbatici copþi.

Acolo am devenit culegãtori.

Cuvintele ne sunt puþine,

buzele ca ºi fructele roºii ºi cãrnoase,

aroma fragilor este ºi aroma ta,

febra înroºeºte dorinþe.

Inimile paznici ai iubirii noastre

respirã mirosul din aer

ºi flãmânde se doresc.

Asemenea luminii din fiecare ochi,

irisul tãu verde

nu mã lasã sã rabd singur.

Cum vom învinge iarna

O sã se rãzbune iarna, iubito...!

Vom trage cu frânghiile sãniile din cer,

pânã sosesc caii zãpezii.

Vom lega clopotele de norii albi,

pânã se vor sparge ninsorile.

Cu sunetele lor vor ucide tãcerea,

ne va intra cenuºa sub piele,

o sã încãlzim hainele cu verile trecute,

apoi vom aluneca pe pârtii ca vântul,

ne vom înghesui unul în altul sub pene

ºi ne vom sufla gândurile în piept.

În inimi va arde focul mocnit,

iarna va pleca pãgubaºã

ºi singurã...

De trec

este un izvor sub rãdãcinile nopþii

ziua bea din el numai curcubeul

care nu-mi va spune

drumul pãsãrilor care se adapã

la pietrele aºezate în cerc

de zeii pãmântului

ºi

când trece lumea

pãsãrile tac

se-aud cântece de harpã

undeva departe-n apus

râurile îºi numãrã zilele

pe calendare de piatrã

nedescoperite de om

de trec pe aproape

toþi arborii îmi plâng în ureche

un susur viu înmiresmat

de frunze
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Prof. Dr.
Constantin Miu

Pânã la apariþia sa în forma

definitivã din aprilie 1883,

poemul Luceafãrul cunoaºte

cinci variante succesive. El

are ca sursã de inspiraþie

basmul Fata în grãdina de

aur, cules de folcloristul

german Richard Kunisch, în

timpul peregrinãrilor sale prin

Oltenia. În perioada studiilor

sale de la Berlin, Eminescu

va traduce acest basm în

versuri (1870-1872),

modificându-i finalul, potrivit

concepþiei sale despre lume ºi

viaþã, adãugându-i ºi o serie

de secvenþe referitoare la

drama omului de geniu,

dezamãgit în iubire.

Tema poemului: Ideea pe care o comunicã poetul în acest

poem este soarta nefericitã a omului de geniu, care nu are noroc

în viaþã, pe plan erotic.

În poem, apare incompatibilitatea dintre douã lumi: cea astral-

celestã a luceafãrului nemuritor ºi cea teluricã a omului care se

rezumã la plãceri mãrunte ºi banale, cum este cazul fetei de împãrat.

Poemul are structura unui basm în versuri. De altfel, incipitul

are o formulã specificã basmelor, recognoscibilã în primele douã

versuri ale primei strofe: „A fost odatã ca-n poveºti, / A fost ca

niciodatã”. Urmeazã prezentarea

fetei de împãrat, în urmãtoarele ºase

versuri. Construcþiile folosite de

cãtre poet evidenþiazã frumuseþea

deosebitã a fetei de împãrat. Ea este

„O prea frumoasã fatã”. Unicitatea

acesteia este comunicatã la nivel

gramatical, în primul vers al strofei

a doua, prin intermediul

pronumelui una: „ªi era una la

pãrinþi”. În acest caz, sensul

pronumelui este unul restrictiv –

numai una. Atributele ce apar în urmãtoarele trei versuri sunt

specifice frumosului iconic, care o singularizeazã pe fata de

împãrat. Ea este „…mândrã-n toate cele, / Cum e Fecioara între

sfinþi/ ªi luna între stele”. Din versurile citate, observãm o amplã

comparaþie, cu termeni din lumea celest-astralã: Fecioara ºi luna.

În versurile care urmeazã sesizãm, pe de o parte, nostalgia

departelui a fetei de împãrat ºi dorinþa acesteia de evaziune, aºa

cum reiese din strofa a patra. În strofele a cincia ºi a ºasea se

remarcã motivul contemplaþiei, accentul cãzând pe privire.

Poetul face deosebire între felul cum fata de împãrat vede

luceafãrul nocturn, respectiv, cum o priveºte el. În cazul ei, vederea

este imediatã, aspect relevat prin intermediul a douã adverbe de

timp: „Îl vede azi, îl vede mâni, / Astfel dorinþa-i gata”. În cazul

partenerului nocturn, este vorba de o acþiune durativã, redatã la

nivel gramatical printr-un gerunziu, urmat de o locuþiune

adverbialã – „de sãptãmâni”, construcþia privind de sãptãmâni

exprimând o acþiune temporalã durativã. Ultimul vers al strofei a

cincea are o construcþie popularã, specificã basmului: „Îi cade

dragã fata”.

De reþinut faptul cã întâlnirea celor doi parteneri are loc pe plan

oniric. Convorbirea celor doi este una nocturnã. În a treisprezecea

strofã, apare prima chemare rostitã de fata de împãrat, cerându-i

vizitatorului nocturn sã coboare în lumea ei ºi sã-i fie protector:

„Cobori în jos, luceafãr blând, / Alunecând pe-o razã, / Pãtrunde-

n casã ºi în gând/ ªi viaþa-mi lumineazã”. Ascultând cererea fetei,

partenerul nocturn se va metamorfoza pentru prima oarã, el

aruncându-se în mare ºi din adâncurile acesteia apare un personaj

cu anumite atribute ale regalitãþii: „ªi din adânc necunoscut/

Un mândru creºte. // Uºor, el trece ca pe prag/ Pe marginea

ferestrei/ ªi þine-n mânã un toiag, / Încununat cu trestii. // Pãrea

un tânãr voievod/ Cu pãr de aur moale, / Un vânãt giulgi se-

ncheie nod/ Pe umerele goale.”

Din versurile „Iar umbra feþei strãvezii/ E albã ca de cearã”

sesizãm faptul cã paloarea feþei relevã lipsa dragostei, sentiment

specific umanului. În urmãtoarea strofã, tânãrul voievod îºi

prezintã „cartea de vizitã”, respectiv prima serie de pãrinþi: tatãl –

cerul, muma – marea. ªi în cazul voievodului sesizãm invocaþia,

prin intermediul cãreia acesta îi cere fetei sã renunþe la lumea ei

ºi, devenindu-i mireasã, îi va conferi statutul de stãpânã în lumea

acvaticã, unde sesizãm un topos fantastic, specific basmelor –

„palate de mãrgean”. În versul „Te-oi duce veacuri multe” sesizãm

o construcþie temporalã ce trimite la basm, unde timpul este

excesiv dilatat. Invitaþia formulatã de tânãrul voievod e urmatã

de refuzul fetei, care îi recunoaºte acestuia frumuseþea angelicã:

„O, eºti frumos cum numai-n vis/ Un înger se aratã, / Darã pe

calea ce-ai deschis/ N-oi merge niciodatã.” Din ultimul vers citat

sesizãm o negaþie totalã, pe care o sesizãm din verbul la negativ

ºi adverbul de aceeaºi naturã. Un argument al refuzului fetei este

acela cã îi pare a fi strãin atât la vorbã, cât ºi la port, deºi el s-a

metamorfozat într-un personaj de basm, asemãnãtor cu fata de

împãrat (tot din lumea basmelor).

Strofa a douãzeci ºi cincea începe cu o formulare specificã

basmelor, mai cu seamã apare ºi cifra trei proprie aceleaºi specii

populare. Luceafãrul nu renunþã la tentativa sa de a-i fi alãturi

partenerei ºi, la miezul nopþii, îi apare în somn. Recunoaºtem

motivele somnului ºi cel al dorului, caracteristice creaþiilor

romantice. În strofa a douãzeci ºi ºaptea sesizãm aceeaºi invocaþie

adresatã de fatã, cerând aceeaºi protecþie a casei inimii ºi a gândului.

Stingerea cu durere înseamnã  sacrificiul pe care îl face

luceafãrul, sacrificiu inerent metamorfozãrii sale, iar imaginea

naºterii din al haosului vãi este specificã eminescianismului.

De data aceasta, luceafãrul se metamorfozeazã în demon. Dacã

în cazul primei metamorfozãri, pãrul tânãrului era de aur, în

cazul celei de-a doua, viþele de pãr sunt negre, iar ca însemne ale

regalitãþii recunoaºtem coroana ºi negrul giulgi. Imaginea venirii

plutind în adevãr trimite la personajul biblic, cel care spunea:

„Eu sunt Calea, Adevãrul ºi Lumina”.

În strofa 31, douã imagini – „marmoreele braþe” ºi „faþa palidã”

– relevã lipsa de afect. Doar ochii au o luminozitate stranie: sunt

mari ºi luminoºi, ca mister al sacrului.

Urmeazã a doua prezentare a cãrþii de vizitã a luceafãrului ºi,

implicit, a pãrinþilor acestuia. De data aceasta, tatãl e soarele, iar

mama – noaptea. Cererea de a pãrãsi lumea obiºnuitã adresatã

fetei apare intr-o invocaþie, unde recunoaºtem motivul miresei:

„O, vin’ odorul meu nespus/ ªi lumea ta o lasã; / Eu sunt luceafãrul

de sus, / Iar tu sã-mi fii mireasã.” De astã datã, vizitatorul nocturn

doreºte ca fata sã-l urmeze în lumea sa astral-celestã. Urmeazã al

doilea refuz al fetei, ea recunoscând frumuseþea demonicã a

vizitatorului, precum ºi faptul cã iubirea adevãratã presupune

frumuseþe, dar ºi durere fizicã: „Mã dor de crudul tãu amor/ A

pieptului meu coarde”. Fata de împãrat recunoaºte un paradox:

deºi i se vorbeºte pe înþeles, totuºi ea nu pricepe mesajul

vizitatorului: „Deºi vorbeºti pe înþeles, / Eu nu te pot pricepe”. ªi

de aceastã datã, dupã refuz urmeazã cererea fetei ca cel care

pretinde cã o iubeºte sã-i dovedeascã acest fapt prin venirea lui

în lumea ei. Acestei cereri, vizitatorul nocturn îi rãspunde cu

acceptare, mãrturisind cã e gata sã accepte condiþia de pãcãtos a

omului ºi sã renunþe la nemurire, în schimbul unui sãrut: „Tu-mi

ceri chiar nemurirea mea/ În schimb pe-o sãrutare/ (…) // Da.,

mã voi naºte din pãcat, / Primind o altã lege; / Cu vecinicia sunt

legat, / Ci voi sã mã deslege”.

În strofa a patruzeci ºi treia recunoaºtem motivele drumului

ºi cel al zborului: „ªi se tot duce... S-a tot dus. / De dragu-unei

copile, / S-a rupt din locul lui de sus, / Pierind mai multe zile.” În

strofa a patruzeci ºi patra, Eminescu foloseºte tehnica retardaþiei,

la nivelul construcþiei – ca în basme. Acþiunea se desfãºoarã pe

mai multe planuri: în timp ce luceafãrul zboarã spre lumea lui, la

origini, autorul focalizeazã atenþia cititorului spectator/ ascultãtor

spre lumea terestrã, introducând un nou personaj – pajul Cãtãlin.

Cartea sa de vizitã este a unui ins lipsit de personalitate, care

trãieºte în umbra împãrãtesei. Trãsãtura sa esenþialã de caracter

este viclenia. Dacã vizitatorul nocturn avea pãrinþi, pajul este

bãiat din flori. De asemenea, portretistica acestuia este de esenþã

vegetalã: „…Cãtãlin, / Viclean copil de casã, / Ce umple cupele

cu vin/ Mesenilor la masã, // Un paj ce poartã pas cu pas/ A-

mpãrãtesii rochii, / Bãiat din flori ºi de pripas, / Dar îndrãzneþ cu

ochii, // Cu obrãjei ca doi bujori/ De rumeni, batã-i vina”. În

urmãtoarea strofã vom sesiza parodierea manifestãrilor de curaj

ale lui Fãt Frumos: „Dar ce frumoasã se fãcu/ ªi mândrã, arz-o

focul; / Ei, Cãtãlin, acu-i acu/ Ca sã-þi încerci norocul.”

Urmeazã un lung monolog al pajului, axat pe dictonul carpe

diem, pledoaria pajului pentru splendorile paradisului terestru

amintind de discursul florii albastre, din poemul cu acelaºi nume,

prin care mititica îi prezenta partenerului splendorile terestre.

Faptul cã fata de împãrat ascultã uimitã ºi distrasã, chiar

ruºinându-se, relevã cochetãria femininã, în procesul lent al

seducþiei masculinului, ea mimând respingerea.

Cãtãlina îi mãrturiseºte pajului cã îl cunoaºte de când era mic

ºi, în mod indirect, atributele pe care i le relevã pajului sunt ºi ale

ei: „…Încã de mic/ Te cunoºteam pe tine, / ªi guraliv ºi de nimic,

/ Te-ai potrivi cu mine...” Prin discursul sãu, Cãtãlin îi picurã

fetei de împãrat dorinþa de evaziune, spre a diminua nostalgia

acesteia dupã luceafãr. Strãlucirea acestuia este beneficã,

diminuându-i durerea: „Luceºte c-un amor nespus, / Durerea sã-

mi alunge”. De câte ori Cãtãlina priveºte seara spre astrul

strãlucitor, care-ºi face apariþia deasupra întinderii mãrii (ca

metaforã simbol a nostalgiei departelui), ea simte fiorul absolutului:

„ªi tainic genele le plec, / Cãci mi le umple plânsul/ Când ale apei

valuri trec/ Cãlãtorind spre dânsul”.  În egalã mãsurã, strãlucirea

luceafãrului este ºi maleficã pentru fatã, în sensul cã ea va

conºtientiza uriaºa distanþã, în planul valorilor, dintre lumea ei,

limitatã, ºi cea nelimitatã a astrului nocturn: „În veci îl voi iubi ºi-

n veci/ Va rãmânea departe...” Prin aceastã conºtientizare, Cãtãlina

se salveazã de efemerul cotidian. În aceste condiþii, pajul îi

propune fetei fuga în lume ºi, în mod indirect, sperând cã doar

aºa va uita de astru: „…Hai º-om fugi în lume, / Doar ni s-or

pierde urmele/ ªi nu ne-or ºti de nume, // Cãci amândoi vom fi

cuminþi, / Vom fi voioºi ºi teferi, / Vei pierde dorul de pãrinþi/ ªi

visul de luceferi.”

Penultima parte a poemului prezintã drumul ºi zborul

luceafãrului spre împãrãþia demiurgului. Cele douã motive – cel

al drumului ºi cel al zborului le regãsim ºi în basme. De asemenea,

imaginea hiperbolicã a creºterii aripilor astrului este pusã în relaþie

cu ideea de temporalitate acceleratã, ca în basme: „Porni luceafãrul.

Creºteau/ În cer a lui aripe, / ªi cãi de mii de ani treceau/ În tot

atâtea clipe.” Urmeazã cinci strofe, în care avem imagini ale unui

pastel celest, cu discrete trimiteri la Facerea din Biblie. Urmeazã

discuþia Fiului cu Tatãl Ceresc, cel dintâi cerându-i celui de-al

doilea sã-i ia nimbul nemuririi, din dorinþa sa de a avea parte de

o orã de iubire. În rãspunsul demiurgului vom recunoaºte ironia

înþelegãtoare faþã de condiþia umanã, pe care Hyperion vrea s-o

împrumute. Mai întâi, Tatãl Ceresc face aluzie la un dicton din

Vechiul Testament – Totul este deºertãciune : „Ei numai doar

dureazã-n vânt/ Deºerte idealuri -/ Când valuri aflã un mormânt,

/ Rãsar în urmã valuri”.  Antiteza dintre condiþia trecãtoare a

oamenilor ºi veºnicia lumii Tatãlui Ceresc este evidenþiatã, la

nivel gramatical (pronumele ei/

noi), în strofa „Ei doar au stele cu

noroc/ ªi prigoniri de soarte, / Noi

nu avem nici timp, nici loc/ ªi nu

cunoaºtem moarte.” ªi nu

cunoaºtem moarte.(s. n.). A se

observa cã ideea de veºnicie,

specificã nelimitatului ºi

veºnicului, la nivel gramatical, este

evidenþiatã printr-o negaþie totalã:

verbul la negativ nu avem intrã în

relaþie cu o conjuncþie de aceeaºi

naturã, repetatã – nici.

Demiurgul se teme nu de faptul cã ar putea avea parte de o

revoltã a Fiului împotriva autoritãþii Tatãlui, ci cã lumea creatã de

acesta ºi-ar pierde armonia: „Vrei sã dau glas acelei guri, / Ca

dup-a ei cântare/ Sã se ia munþii cu pãduri/ ªi insulele-n mare?”.

Hyperion ar trebui sã conºtientizeze faptul cã moartea sa, dacã ar

accepta/ primi condiþia umanã, ar însemna, de fapt, extincþia sa

ca astru ºi ca reprezentant al veºnicului/ eternului.

La îndemnul Tatãlui Cresc, Hyperion priveºte spre pãmânt ºi

are surpriza sã vadã pe cei doi muritori – Cãtãlina ºi Cãtãlin –

„Sub ºirul lung de mândri tei”. În primele strofe ale ultimei pãrþi

(a patra) putem remarca o serie de elemente de pastel terestru, cu

aceleaºi imagini întâlnite în poezia Lacul ºi Dorinþa: crângul de

tei ºi luna – conºtiinþa martor: „Cãci este sara-n asfinþit/ ªi

noaptea o sã-nceapã; / Rãsare luna liniºtit/ ªi tremurând din apã/

/ ªi umple cu-ale ei scântei/ Cãrãrile din crânguri. / Sub ºirul

lung de mândri tei/ ªedeau doi tineri singurei”.

Invocaþia fãcutã de Cãtãlin relevã trãirea plenarã a clipelor de

iubire: „- O, lasã-mi capul meu pe sân, / Iubito, sã se culce/ Sub

raza ochiului senin/ ªi negrãit de dulce”. Prin gesticã, fata de

împãrat îi rãspunde lui Cãtãlin, gestul acesta fiind caracteristic

scenariului erotic eminescian, fãcând aluzie la mitul Androginului:

„Abia un braþ pe gât i-a pus/ ªi ea l-a prins în braþe...” Sufleteºte,

Cãtãlina încã mai tânjeºte dupã luceafãr. Aºa se explicã ultima

invocaþie rostitã de aceasta: „ – Cobori în jos, luceafãr blând, /

Alunecând pe-o razã, / Pãtrunde-n casã ºi în gând, / Norocu-mi

lumineazã!” Aceastã ultimã invocaþie relevã prezenþa prin

absenþã a luceafãrului. Ca în mai toate basmele, ºi aici, de câte

ori Cãtãlina invocã luceafãrul – ca nevoie de protecþie –, gestul

acesta aminteºte de nevoia personajelor din basme (de obicei,

acela este Fãt Frumos) de a avea un adjuvant.

În penultima ºi ultima strofã, luceafãrul îºi manifestã indiferenþa

faþã de nerecunoscãtoarea fatã de împãrat, care nu a înþeles gestul

sãu de a renunþa la nemurire: „– Ce-þi pasã þie, chip de lut, / Dac-

oi fi eu sau altul?// Trãind în cercul vostru strâmt/ Norocul vã

petrece, / Ci eu în lumea mea mã simt/ Nemuritor ºi rece.” Din

ultima replicã a luceafãrului, observãm trecerea de la persoana a

doua singular, la persoana a doua plural, soarta Cãtãlinei fiind

extrapolatã la întreaga umanitate – „Ce-þi pasã þie (…)Trãind în

cercul vostru strâmt/ Norocul vã petrece” (s. n.). Criticul sucevean

Florian Bratu, într-un studiu despre poetica cercului, se referea la

simbolul cercului. Dacã pentru unii poeþi ºi prozatori, cercul e

simbolul perfecþiunii, trimiþând, în creaþiile de dragoste, la

inel ca împlinire a cuplului în matrimoniu (spre exemplu, la Arghezi,

în poezia În perdea: „Searã nouã-n vreme veche. / Deget fraged în

inel. / Luna-i vine în ureche/ ªi-un luceafãr în cercel.” – s. n.), în

poemul Luceafãrul, sintagma cercul strâmt este simbol al condiþiei

umane, limitate la plãceri mãrunte ºi banale, condiþia aceasta

neputând fi depãºitã nici mãcar la nivel spiritual, cãci cercul strâmt

este imaginea închiderii, a carcerei.

ELEMENTE  DE  BASM
ÎN  „LUCEAFÃRUL”
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Victor Atanasiu

Dimitrie Bolintineanu:
„geniul necomparabil al României” (II)

Începutul este solemn-descriptiv, insinuant al unei miºcãri
lente, cu o undã de meticulozitate, miºcare foarte potrivitã pentru
a sugera o nãvalnicã desfãºurare epopeicã, chiar dacã ea se
produce pe un spaþiu minim (compunerea e o micro-epopee, nu
rezumatã, ci comprimatã la sânge). E de remarcat binecunoscuta
inapetenþã a lui Bolintineanu când vorbea de surprinderea culorii
locale a spaþiului nord-dunãrean. Neguroase sunt totdeauna
diverse forme de relief din romanul gotic ºi din proiecþiile
romantismului macabru, nu ºi cele din perimetrul mioritic, aºa
cum el este prezentat de producãtorii români de literaturã oralã
sau scrisã. Altminteri, nimic mai neguros decât spaþiul transilvan
din viziunea unui romancier englez prost, care, mai ales prin
intermediul cinematografiei, a creat un pseudo ºi descalificant
brand pseudo-românesc, care are ca sursã de inspiraþie un eminent
domnitor muntean. Acestuia i se dã titlul de nobleþe, niciodatã
nord-dunãrean, de conte, ºi beneficiazã de niºte terifianþi (la
modul operetistic) dinþi de vampir. În aceasta însãilare pâcla,
care de la sine ridicã pãrul mãciucã în cap, e omniprezentã. Pe
când þãranul mioritic vrea sã fie îngropat într-un pãmânt primitor,
nãprasnicele zbateri ale mãrii sunt odihnitoare pentru spiritul
eminescian, atunci când trupul va reveni de unde a pornit: „Va
geme de patemi/ Al mãrii aspru cânt./ Ci eu voi fi pãmânt/ În
singurãtate-mi.”

Furtuna, formal nãpraznicã, care îl înneca în clãbucii ei pe
Hogaº, cu Pisicuþa lui cu tot, e mai degrabã înveselitoare, în
homericul ei caricatural. Semnificativ este ºi sexul cabalinei,
însoþitoare ºi ajutãtoare. Pisicuþa e varianta graþioasã, diminutivatã
chiar ºi prin onomasticã, de gazon, a teribililor armãsari fornãitori
ºi mereu cabraþi din Iliada. Sadoveanu, la rândul sãu, era atât de
îngrozit de nãprasnica învolburare de ape de la Toance, încât juca
table, pe când trecea cu pluta pe acolo. Aºadar energica manifestare
a forþelor naturii nu era resimþitã în niciun fel a fi învãluitã în
mister (enigma îngrozeºte) ºi era perceptibilã/vizibilã pe de-a-
ntregul (ceaþa este dãtãtoare de angoase: nu ºtii ce se aflã dincolo
de ea). Ce sã mai spunem despre spaþiul deal-vale blagian,
unduios, uleios, solar, mângâietor, relaxant?

La Bolintineanu însã toate elementele din Univers, deci ºi
vãile Carpaþilor, sunt misterici, neguroase. Iarãºi gândul ni se
întoarce la terifiantul bubuit de tobe, terifiant tocmai fiindcã e în
surdinã, din primele acorduri ale uverturii la Lucia di
Lammermoor. Donizetti avea o ascendenþã scoþianã, Bolintineanu
îmbibã vãile Carpaþilor de pâcla scoþianã, dãtãtoare de clãnþãnituri
de dinþi. Versurile din prima strofã (iar acest ritm se va pãstra
pânã la un punct), au lentoarea crispatã a târârii unei reptile de
dimensiuni apocaliptice. Fireºte, stârneºte nedumerire o precizare
din versul al treilea. Poezia se numeºte Capul avarilor, iar aici se
vorbeºte de „capul cazacilor”. Stupoare! De unde pânã unde?
Din cuprinsul compunerii reiese clar cã e vorba de un popor
barbar, reperabil în epoca marilor migraþii, care au dus la
prãbuºirea Imperiului Roman de Apus. Aºadar, fãrã tãgadã,
referirea vizeazã exact pe o cãpetenie a acelei etnii de care se
vorbeºte în titlu, nicidecum de „capul cazacilor”.

Cazacii au fost militari care s-au bucurat de o anumitã autonomie
în cadrul armatei þariste. Ei au fost contemporani cu Petru cel
Mare, Napoleon, dar ºi cu Lenin, aºadar au fiinþat la mai bine de
o mie de ani dupã ce avarii s-au perindat în istorie. Ce legãturã sã
fie între cei care au cucerit întinse pãmânturi pentru o Rusie, care
se va înfãþiºa dupã atâta amar de vreme ca o mare putere, ºi cutari
„vizitatori” ai Daciei, din epoca imediat post-romanã?!
Detractorii zeflemiºti ai lui Bolintineanu au pierdut o ocazie
suculentã de a-l lua în râs, încãrcând pagina cu acest prilej cu
toate epitetele înjositoare ºi cu cohorte de semne de exclamaþie,
ori interogaþie. Sigur, nu se poate nega cã genialul Bolintineanu,
precum atâtea alte naturi de excepþie, era uneori ºi zãpãcit. Se

poate totuºi admite cã pe vremea poetului era foarte la modã
atitudinea antiruseascã, pricinuitã în bunã mãsurã de multiplele
necazuri aduse de ocupaþia þaristã, care a favorizat, între altele,
îmbogãþirea ºi ascensiunea socialã a unor lichele de obârºie
autohtonã, fapt pe larg descris cu nerv de autor în calitate de
romancier. Aºadar, nãucitoarea inadvertenþã poate fi, o afirm cu
jumãtate de gurã, expresia nu a nãucelii, ci a unei subtilitãþi
subversive. În sfârºit, formula neadmisã de limba actualã,
„garde”, sunã nimerit în context, strecurând în enunþ o binevenitã
picãturã de arhaicitate. E hazardat a imputa poetului cã ºi acum,
ca ºi peste tot în scrierile sale, roadele închipuirii, ale plãsmuirii
artistice, sunt bizare. A fi bizar, aºadar a fi contrar logicii curente,
dar ºi istoriei consemnate în acte, poate fi în deplin acord cu arta
elevatã. ªi roadele închipuirii lui Eminescu sunt, stricto sensu,
bizare, ca ºi cele ale lui Baudelaire, ca ºi ale oricãrui creator liric
de fapt. Ca sã mã folosesc de apropierea a douã nume fãcutã de
Gherea, bizare sunt viziunile lui Dante ºi pe deplin în acord cu
bunul simþ comun banalitãþile versificatorului ofiþer Carol Scrob.
Tot un scrob artistic sunt ºi atâtea versificaþii cuminþi, în care se
slãvesc, de pildã, eroi ai neamului, utilizându-se informaþii certe,
consemnate, adesea, în manualele de istorie. Inevitabil, ºi aici
Bolintineanu nu se poate abþine sã nu calce cu stângul, dar o face
în trecere, revenind la sobrietatea dinamicã ce îi este prielnicã.
Cã ar fi fost vorba de un templu dacic, aflat în vecinãtatea unor
ruine romane, e de înþeles, nota stridentã, din fericire fugitivã, e
legatã de referirea la „juna dacianã”. Pofticiosul bãrbat, care a
fost Bolintineanu, îi joacã un renghi artistului, împingându-l sã
facã o referire, (templu al unei fete tinere, care însã nu este o
zeiþã?!), la nuri fragezi, fie ºi într-o formã pietrificatã. Revenind
la urmãrirea bizareriei ca rezultat al imaginaþiei lui Bolintineanu,
ea capãtã o întrupare tot mai consistentã, mai depusã în straturi,
ca un straniu palimpsest. Guvernatorii Daciei traiane îºi au statuile
tocmai la intrarea în templul „junei daciane”. Fireºte, nu acest
lucru este în cea mai flagrantã contradicþie cu logica obiºnuitã, ci
faptul cã respectivele „stane” s-ar metamorfoza în oamenii vii,
care au fost cândva, mai mult, ar avea în spate neînvinsele legiuni
ale Romei (aceasta este sugestia subtextualã), care ar zdrobi,
cum au fãcut-o aievea de nenumãrate ori, pe când Oraºul
stãpânea lumea, pe orice duºman care le-ar sta în cale.

Se poate face o analogie, rãmânând în registrul planului hãrãzit
a rãmâne veºnic imaginar, cu armata de teracotã a împãraþilor
chinezi, ai cãrei soldaþi ar cãpãta carne ºi oase, lucrurile
nerãmânând mai apoi la acest stadiu: ei vor porni în iureº la
rãzboi. Stanele lui Bolintineanu se redeºteaptã la viaþã, ieºind
din umbra morþii, ieºind totodatã de sub pecetea anorganicului,
(piatra) ºi cãpãtând calitãþile organicului fremãtãtor, aidoma acelui
grenadier din poezia lui Heine, care se vede capabil de a erupe
din temniþa nefiinþei, a mormântului, pentru a-l apãra pe Caesarul
timpurilor moderne. Dar cine a auzit sã existe pe undeva „stane”
care au „chipul guvernorilor” Daciei traiane? Totul e bizar, dar
artisticeºte e bine cã e aºa, pentru cã astfel s-a creat cadrul propice
obþinerii unei performanþe artistice.

S-a spus despre limba lui Bolintineanu cã trezeºte nemulþumiri,
ba chiar cã „e mai rea decât a lui Heliade”. O limbã româneascã
mai rea decât aceea a lui Heliade din etapa sa pãsãresc-
italienizantã, nu se poate închipui a fi, aºa cum nu existã salinitate
mai mare decât aceea din Marea Neagrã, începând de la o adâncime
de 273 m. Odatã pentru totdeauna, trebuie clarificate câteva
aspecte în legãturã cu aceastã problemã ºi o voi face analizând
limba din Capul avarilor.

„Misterici”, „stane” sunã mai poetic în context decât termenii
echivalenþi din limba de azi. „Misterici” e încãrcat de o nuanþã în
plus a enigmaticului în raport cu „misterioºi”. „Stane”, de
asemenea, are darul unei reverberaþii mai sonore, trimiþând gândul
la acele stane de piatrã, purtãtoare în sine a unui farmec enigmatic,
percepute fiind instinctiv ca ambasadoare, prea încãrcate de taine,
ale unui trecut îndepãrtat. „Statui”, în schimb, trimite imediat
spre un limbaj standard, tehnic. Chiar ºi „junei daciane” sunã
mai nimerit decât „tinerei dace”. ªi aceasta nu datoritã
adjectivului. De altfel, ºi azi, termenul de „junã” e utilizat, e
drept, mai rar, ºi nu de puþine ori cu o intenþie discret-ironicã,
alãturi de cel de „tânãrã”, pãstrat, ºi el, în limba noastrã din aceea
din care ea provine, aºadar, din latinã. Celãlalt termen e de aceeaºi
sorginte, fiind însã un neologism în epoca în care scria
Bolintineanu. Oamenii cultivaþi de atunci preferau acest cuvânt,
tocmai pentru cã îl evaluau ca un semn al distincþiei, întrucât era
recuperat la noi pe o filierã cãrturãreascã. Cine nu ºtie de „juna
copiliþã” a lui Alecsandri?. Aºadar, e vorba de un parfum de
epocã, poetic prin însãºi natura sa, iar pe de altã parte a pretinde
unui scriitor care ºi-a compus operele cu mai bine de un secol ºi
jumãtate în urmã sã redacteze în limba de azi, este ca ºi cum ai
vrea ca strãmoºul îndepãrtat ºi care a trãit pe uscat, al balenei, sã
fie acomodat cu apa la modul în care este cetaceul de azi.

În sfârºit, totul este inteligibil în textul de faþã, nu ca la Heliade
din etapa la care m-am referit, când necunoscãtorul de limbã
italianã ar trebui azi, aºa cum trebuia ºi în epoca respectivã, sã
stea cu dicþionarul în mânã pentru a putea pricepe enunþul.
Inteligibile sunt inclusiv cuvintele, sau formulãrile, într-adevãr
inacceptabile acum. Bineînþeles, era preferabil sã se fi scris
„Columnelor bizare” în loc de „Columnilor bizare”. Ori
„guvernatorilor” în locul „guvernorilor”. În sfârºit, „vestibulul
templului” este o sintagmã nu doar inadecvatã, ci chiar stridentã,
pentru simplul motiv cã termenul de vestibul se utilizeazã în
exclusivitate când referirea vizeazã clãdirile cu funcþionalitate
profanã.

Oricum, trecând peste particularitatea cã acel „capul” are o
anume îmbibare epopeicã, pe când „cãpetenia” e un termen uzual,
deci banal („capo” are înþelesul de „cãpetenie” în italianã, iar
Bolintineanu e posibil sã fi fost influenþat de acest fapt), peste

lexicul învechit, dar a cãrui folosire se dovedeºte profitabilã
artistic, peste aspectul cã la nivelul limbii gãsim pe alocuri ºi câte
ceva reprobabil, poezia rezistã, ca totdeauna la Bolintineanu, prin
miºcare.

Am insistat asupra unor chestiuni pentru cã, în ceea ce le
priveºte, unii exegeþi anteriori ºi încã dintre cei iluºtri, au emis
aprecieri eronate, împiedicãtoare, într-o oarecare mãsurã, a
perceperii juste a valorii acestei creaþii. Miºcarea însã acoperã
toate cele legate de chestiunile de mai sus, aidoma unei ape
nãvalnice, care târãºte implacabil la vale, în curgerea ei vijelioasã,
mobile de preþ, obiecte strãlucitoare, lemne putrede, gunoaie,
animale moarte ºi, câteodatã, oameni care, cum spunea Cicero,
au trãit.

Aparatul de filmat sui-generis pe care îl remarcam a funcþiona
în alte compuneri ale lui Bolintineanu, este înlocuit, în strofa a
doua din Capul avarilor, de privirea scrutãtoare, miºcândã de
colo-colo, a cãpeteniei, aºa cum este totdeauna aceea unui om
intrat într-un mediu pe care îl percepe, întemeiat, a-i fi ostil,
precum „rîul, ramul” la Eminescu în Scrisoarea III. Dar nu numai
elementele înconjurãtoare, care aparþin cadrului din poemul aici
în discuþie, sunt ostile, ci ºi cele cosmice, din moment ce luna e
„suflet umbrelor”, bineînþeles fiind vorba de cele ale defuncþilor
guvernatori ai Daciei Traiane. Mai mult, astrul nopþii capãtã
atribute solare, cum se vede în strofa a treia, pentru a ilumina din
plin „columnile”, cu scopul de a vârî groaza în barbari. Pentru a
deveni însã „suflet umbrelor”, reîncãrcându-le astfel cu viaþã ºi
pentru a avea puterea de a revãrsa foc, astrul, altfel cu palidã
putere de a lumina, se aflã cu necesitate în proxima apropiere a
cadrului în cauzã, mai mult, se creeazã, cu inanalizabilã subtilitate,
impresia cã el, astrul, se include cadrului. Aceasta presupune o
vitezã nãucitoare, o teleportare, cum am zice noi astãzi, a reginei
nopþii care, astfel, ni se înfãþiºeazã a nu fi moartã, ca în Melancolie
a lui Eminescu, ci, dimpotrivã, vie, halucinant de vie. Deci, iarãºi,
sugrumantul efect estetic este produs de dinamismul expansiv ºi
omnipotent.

Dar Luna îºi va exercita pe o treaptã încã mai sus o funcþie
analogã cu „râul, ramul” eminescian. Prin capacitatea de a ilumina
la modul incendiar un obiect în plinã putere a nopþii, astrul capãtã
atributele unei stranii, inefabile lanterne. Nu mai puþin, el îºi
contrazice aici propriul specific, aservindu-se unei finalitãþi dictate
de imaginaþia creatoare a artistului. Luna e pe postul „slãvitelor
ajutoare” din Iliada. Acelea veneau împotriva aheilor ºi în ajutorul
troienilor, ea vine împotriva avarilor ºi în apãrarea reprezentanþilor
nobilei noastre ascendenþe romane. Pentru a-ºi îndeplini mai abitir
menirea, astrul nopþii capãtã atributele celui al zilei, nu mai aruncã
undele-i de luminã palã, care îmbracã în tonuri cadaverice pe cei
vii, ci emite jeturi de incandescenþã solarã, dând astfel aparenþã
de viaþã pietrelor, pe care erau sculptate chipurile unor decedaþi.
Rostul acestei manevre este de a arunca veritabile reflectoare
asupra cadrului avut în atenþie aici. Astfel el capãtã pentru barbari
atributele unui element terifiant ºi provocator totodatã.

Bolintineanu recurge ca de obicei, pentru a ajunge la un efect
artistic de o intensitate crescândã în trepte, la punctarea unei
miºcãri din ce în ce mai accelerate. Dinamismul se amplificã
deocamdatã de la o clipã la alta prin aglomerare de verbe. Aceastã
particularitate e pe deplin vizibilã în strofa a cincea. Urmãtoarele
douã strofe au un efect pregãtitor pentru ce va urma, unul de
respiro, aidoma luãrilor de cuvânt ale Babei din poemul analizat
mai devreme. Acel „visele-mi plãcute” e, fãrã îndoialã, rezultatul
tabietului nefericit al scriitorului de a fi „duios”, (termenul, deºi
nu l-a utilizat cu referire la acest autor, îi plãcea teribil lui N.
Iorga), molcom, tandru, fãrã vreo palã de vânt în enunþuri, prin
urmare, static, ceea ce echivaleazã în context cu a fi sterp artistic.
Aceasta pare ºi mai strident prin asocierea dulcegãriei cu imaginea
neînduplecatei, crâncenei, sumbrei cãpetenii a avarilor.
Necugetatul gest al” capului” va provoca o reacþie zdrobitoare.
Uvertura acesteia, un echivalent minor al sunetului înfundat de
tobe din Lucia di Lammermoor, este concretizatã în acea fuziune
a unor astre îndepãrtate cu norii apoºi. Aºadar cosmicul, printr-
o altã componentã a sa, aproape cã se afiliazã cadrului dat, pentru
a-i zãpãci pe intruºii, insuportabili nu doar pentru „râul, ramul”
eminescian ci ºi pentru himerice aglomerãri teribile (stelele
îngemãnate cu norii), care dau impresia cã sunt cât pe-aci a se
catapulta asupra acelora. Urmeazã miºcarea de avalanºã finalã,
antologicã, precum aceea din ultimele versuri ale poemului Muma
lui ªtefan cel Mare. Se poate face aici o apropiere de statuia
acelui comandor, rãpus de Don Juan, într-o celebrã piesã clasicã
ºi care capãtã viaþã, pentru a-l rãpune pe ucigaº. O apropiere mai
nimeritã este însã de imaginea acelor bãtrâni senatori romani din
Ab Urbe condita care, doar ei, au rãmas în cetatea invadatã de
gali. Vãzându-i atât de demni ºi neclintiþi, barbarii i-au considerat
niºte statui, pânã când, lovind un gal pe obraz pe unul din aceºti
venerabili, acela l-a izbit cu toiagul. La Titus Livius e o aparenþã
de element pietrificat, care va cãdea victimã, la Bolintineanu e o
realitate a acestui element, care se va metamorfoza din anorganic
în organic, se va deplasa de la condiþia de static deplin, supus,
prin însãºi natura sa, pulverizãrii, aduse de pecinginea timpului,
la aceea a unei identitãþi dinamice, cu forþã de cataclism, unul
benefic însã, tocmai fiindcã este un simbol al triumfului esenþei
romane a fiinþei naþionale.

Emoþionantã din acest motiv, micro-epopeea pierde (parþial)
din densitate artisticã, întrucât mesajul este explicit. Compunerea
e surclasatã, pe de altã parte, de Mihnea ºi Baba, fiindcã nu
gãsim dinamismul de mare intensitate a celui de acolo. Explicaþia
e simplã: nu se aflã aici elementele care pot atinge un paroxism al
miºcãrii ºi care ocupã scena acolo: himericul, fumegosul,
imaterialul.

O splendidã poezie, care se
preteazã unui comentariu
minuþios-analitic, este Capul
avarilor:

„Prin vãile Carpaþilor
Misterici, neguroase,
Trecea capul cazacilor
Cu garde numeroase.

Zãreºte lângã-o peºterã
Dãrâmãturi romane,
Un templu de-albã marmurã
Al junei daciane.

Iar luna, suflet umbrelor,
Pe-o neagrã stâncã-apare
ªi varsã foc pe feþele
Columnilor bizare,

În vestibulul templului
Se vãd mai multe stane,
Cu chipul guvernorilor
Ai Daciei Traiane.

Dar turma cãlãtorilor
Vãzându-le, huleºte,
ªi capul lor,cu furie,
Descalecã,vorbeºte:

– «Cât mi-or lovi vederile
Aceste chipuri mute,
Nu pot sã-mpac eu inima-mi
Cu visele-mi plãcute!»

El zice, trage paloºul
Spre chipuri, apoi trece,
Loveºte-o stanã repede
Pe sânul ei cel rece.

Atunci în aer stelele
Cu nori apoºi se-ngânã,
Iar stana-nalþã repede
Pe dânsul recea-i mânã.

Se miºcã toate stanele,
Pãºesc spãimântãtoare,
ªi-n noapte,calcã, sfarâmã,
Barbarii sub picioare.”
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Mersul
târgului

3.03.2020: Instantaneu de primãvarã
Dupã prânz, pe stradã trecea strigând: „var, hai la var!” un

vãrar cu o cãruþã cu coviltir trasã de doi cai. Era cald dar

meteorologii anunþau cã de mâine vremea se rãceºte accentuat.

L-am oprit ca sã cumpãr var nestins pentru vãruit pomii fructiferi.

Am trãit un moment de nostalgie: e primãvarã. Pânã mi-a cântãrit

cele câteva kilograme (3 lei/kg), l-am întrebat cum se numesc

caii ºi el mi-a rãspuns deschis: Gicã, Doina ºi pe mine Dumitru.

Din Cojasca, judeþul Dâmboviþa. Apoi m-a întrebat cum se

anunþã vremea în urmãtoarele zile, probabil ca sã-ºi programeze

traseul în continuare. I-am spus ce ºtiam ºi vãzând cã iapa are

mânz în burtã ºi este gata sã fete, am continuat discuþia. ªi dacã

fatã pe drum? „Nu conteazã, e-nvãþatã!” ªi ce faci cu mânzu’?

„Îl dau cui vrea sã-l creascã, pe degeaba!” Ne-am despãrþit ºi m-

am bucurat cã am mai prins, iatã, un vãrar care trece, prin sate, ca

odinioarã. E încã un semn de primãvarã, la þarã!

N.B. Nu puteam ºti atunci, când viaþa se desfãºura normal,

dupã niºte tipare strãvechi, cã peste numai zece zile totul se va

bulversa: va începe rãzboiul coronavirusului. Îmi aduce aminte

de un film celebru, „Soarta unui om”, care începe cu o scenã

fireascã, clacã veselã ºi paºnicã la construcþia unei case ºi, ca din

senin începe rãzboiul cu nenorocirile sale, deturnând total lumea

de la viaþa obiºnuitã. Ca acum 24 mai 2020.

11.03.2020: ªtirea bombã a zilei
Pe la ora 9:30, trecând pe lângã târg, am observat pe gardurile

împrejmuitoare niºte afiºe lipite. Am oprit ºi am citit urmãtoarele:

„Primãria Oraº Bolintin Vale

În aplicarea adresei nr. 4493/10.03.2020 emisã de M.A.I. –

Instituþia Prefectului Giurgiu, vã comunicãm urmãtoarele:

Pentru prevenirea infectãrii (propagãrii infecþiei cu noul

corona-virus), vã comunicãm cã târgul sãptãmânal ºi piaþa vor fi

închise pe o perioadã nedeterminatã.”

Aºadar în ziua de 11 martie au fost sigilate porþile mari ºi

mici de intrare în târg ºi s-au lipit afiºe în localitate. La piaþa nouã

au reînceput lucrãrile pe 10.03.2020, dupã ce au fost suspendate

în octombrie 2019 la stadiul de fundaþie. În tot acest timp, în

apropiere s-a lucrat intens la un bloc cu multe etaje proprietate

particularã. Deci, se poate. În situaþia de acum, o piaþã având

condiþii corespunzãtoare ºi ca atare autorizaþie sanitarã de

funcþionare, s-ar fi putut sã nu fie închisã precum târgul. Dar, la

noi se promit multe ºi nu se terminã nimic. În plus, se fac lucrãri

de slabã calitate ºi cu defecte ascunse. Ca exemplu, str. Republicii

aratã execrabil. Lucrãrile la bloc au mizerabilizat circulaþia în

zonã (mult noroi) cu utilajele grele care lucreazã zi ºi noapte. De

aceea fariseist se adaugã: „ne scuzaþi pentru inconveniente”. Mai

bine tãceau, ca filozofii.

11.03.2020 ora 20:50: Dialog cu moºu
Moºu: De altfel, eºti bine?

Eu: Nu prea!

Moºu: Trebuie sã te cauþi la doctor, cã viaþa nu se cumpãrã

de la magazin. Dacã te pãleºte boala, ai încurcat-o. Trebuie sã ne

îngrijim de sãnãtate ca sã mai vedem încotro merge lumea!?

Vedeþi cât ºi ce îl preocupã pe moº Niculae Tecuceanu? (n.

22.02.1925). A împlinit deja 95 de ani ºi nici gând sã renunþe la

viaþã. Mãnâncã, vede, aude, citeºte ºi emite panseuri. ªtie istorie,

e veteran de rãzboi, a trecut prin multe. Vom mai vorbi despre el.

15.03.2020: Sufãr sincer, în tãcere
Azi trebuia sã fie târg. Inspirat de ce zicea Moºu, curios sã

vadã cum merge lumea, m-am hotãrât sã þin un jurnal de pandemie

în care sã consemnez mersul vremii, al vremurilor ºi al vieþii în

Bolintin Vale, renumit târg din arealul bolintinean. Adicã despre

cum trãim, cine (ce) ne influenþeazã viaþa, ce speranþe avem, cine

ºi cum ne conduce sau ne educã, cum socializeazã oamenii, cu ce

se ocupã, cine ºi cum moare, stadiul moralei ºi moralitãþii, ce

suferinþe ºi neajunsuri au, cum se modificã natura ºi parametrii

vieþii de zi cu zi, ce dezamãgiri, despre evoluþia/involuþia culturalã,

starea demograficã, expansiunea acceleratã a spoitorilor, de ce

decade Bolintinul, haosul imobiliar etc. Ce-am sperat ºi ce avem,

ce-am vrea ºi nu se poate, indiferenþa, egoismul generalizat,

lipsa de coeziune ºi atitudine civicã, disperarea, neputinþa,

nepriceperea, pierderea identitãþii locale („patriotismul local”),

ºi a ataºamentului la realizãrile locale. Adicã a mândriei de a fi

bolintinean. Referitor la aºa-zisa dezvoltare durabilã, distanþa de

la vorbe la faptã. Într-un cuvânt, ce viitor mai are Bolintinul?

Cât suntem de dezamãgiþi de politicieni, mai mari sau mai mici.

ª.a.m.d. Multe întrebãri la care voi încerca sã rãspund, mai mult

sau mai puþin obiectiv, aºa cum vãd eu ºi simt cã se petrec lucrurile

în Bolintinul pe care nu l-am pãrãsit deloc ºi nu l-am dezamãgit

prin ceea ce am fãcut. Am ºi dreptul dar ºi obligaþia sã spun ce

am de spus, fie cã place sau nu. Îmi asum consecinþele pentru cã

nu mai am ce pierde. Mã doare lipsa de atitudine a concetãþenilor

mei. Mi-am propus sã scriu zilnic, dar voi publica selectiv,

conjunctural.

19.03.2020: Schimbãri
Dupã prea puþin timp de la declararea stãrii de urgenþã ºi a

primelor mãsuri restrictive impuse, deja se observã multe

schimbãri. Restaurantele, barurile ºi cafenelele sunt închise. La

fel judecãtoria ºi ºcolile (din 11.03). Magazinele au program

redus (unele chiar sunt închise) ºi au ºi pauze pentru dezinfecþie.

La farmacii ºi restul instituþiilor care mai funcþioneazã se practicã

distanþarea socialã de 1,5 m. ªi dispensarele medicale au program

special. De asemenea, mijloacele de transport în comun au

program ca în zilele de duminicã. Deºi preþul combustibilului a

scãzut (4,75 lei/litru preþul de azi afiºat), cred cã va creºte preþul

biletelor. Alimentele de bazã se scumpesc în fiecare zi. La

speculanþii care vând pe trotuare în faþa casei, cartofii au ajuns la

4 lei/kg iar ceapa 5 lei/kg. Pâinea s-a scumpit ºi ea moderat din

alte motive (neîntemeiate, vezi preþul scãzut al combustibilului).

Oamenii circulã numai cu declaraþii pe propria rãspundere.

Gogoºeriile ºi covrigãriile nu mai au clienþi. Doar firma de catering

are de lucru (pomeni la pachet). Morþii au alaiuri modeste

(slujbele, în aer liber, spune Patriarhia). ªantierele locale (drumuri)

au slãbit activitatea. Cei bogaþi prosperã, speculanþii apar în lipsa

târgului. Îngheþul de luni ºi marþi dimineaþa ca ºi brumele zilnice

au afectat pomii înfloriþi mai devreme (caiºii ºi corcoduºii). Pe

câmp rapiþa care a ieºit prost din iarnã s-a ars de la îngheþul

recent (minus 5 grade). ªi va mai veni un alt episod de vreme rea

(de iarnã) de duminicã ce va agrava situaþia agriculturii. Dacã

vom avea un an agricol nefavorabil în continuare, criza va fi

durã. Sigur cã virusul are mulþi prieteni. Etnicii romi, întorºi în

þarã, petrec de mama focului (asearã paranghelie în cartier). De ei

nimeni nu se atinge. Oricum, Bolintinul va fi al lor în mod sigur.

Cum ºi de cine sã ne ferim ca sã scãpãm? Doar la cei bogaþi

activitatea nu se opreºte. În curþi se planteazã pruni (pentru alcool).

Distruge virusul (?!). Hai, Codin, cã satu-i plin.

22.04.2020: Un om înmormântat – un suflet

înaripat!
Asistãm la umilirea specialiºtilor de cãtre politicieni în plinã

pandemie. Disperaþi cã pierd capital politic, cautã cu orice preþ

þapi ispãºitori: cazul dr. prof. Adrian Streinu Cercel. Cei mai

guralivi (activi politic) tac mâlc, ascunºi în vilele care sfideazã

bunul simþ. Aºteaptã sã iasã din bârlog în campaniile electorale –

care vor fi când vor putea avea loc. Mizerii politicianiste. Se fac

promisiuni de relaxare: prafuri pentru bãtrâni, amãgiri. Slabi

conducãtori avem. O dau din colþ în colþ. Au vrut guvernare, iatã

guvernanþi („vreau guvernul meu: Iohannis!”). Pentru cercetarea

ºi obþinerea unui vaccin împotriva virusului sunt antrenaþi mii de

specialiºti din întreaga lume. Se analizeazã tot ce þine de rãspândire,

contaminare, tratamente etc., care vor contribui în final la þinerea

sub control a pandemiei. Specialiºtii cautã ºi transmit imediat

concluziile politicienilor care au puterea sã ia mãsuri

corespunzãtoare. Ei pot sau nu sã ia deciziile cele mai bune atât

pentru sãnãtatea populaþiei dar ºi pentru reducerea consecinþelor

negative din economia grav afectatã a tuturor þãrilor lumii. Totuºi,

interese obscure conduc la decizii negative. ªi alþii cautã þapi

ispãºitori. În America, Trump acuzã China. Încearcã sã tempereze

disperarea oamenilor cu promisiuni „la termen” care nu au la

bazã susþineri realiste, respectiv nu þin seama de sfaturile tuturor

specialiºtilor. Pe de o parte mulþumesc medicilor ºi cadrelor

medicale pentru implicare, pe de alta dispun înlocuirea lor. Hibele

sistemului sanitar de la noi ºi din toatã lumea ies la ivealã. ªi

pentru medici existã o limitã a efortului. În curând vor fi mari

probleme ºi aici. În Evul Mediu, ciuma care era fãrã explicaþie

ºtiinþificã ºi fãrã tratament s-a stins dupã zeci de ani, timp în care

a secerat 3/4 din populaþia Europei. Au rãmas cei mai rezistenþi ºi

lumea a mers înainte. Trebuie sã fim realiºti. ªi acum cei mai

slabi vor dispare inevitabil. Nu e vina lor. Ar fi legea firii: cei mai

puternici rezistã. Altfel, scade rezistenþa descendenþilor care,

atunci când apar astfel de epidemii, cedeazã primii. Societatea

cheltuie enorm pentru cei cu afecþiuni cronice severe, nãscuþi cu

malformaþii, cu boli grave ce necesitã tratamente scumpe pe viaþã.

Cuvântul de ordine în aceste zile este prevenþia. De acord, dar

prevenþia sã fie permanentã, cu mãsuri medicale luate din timp,

ca sã fim pregãtiþi corespunzãtor. Masca de protecþie este un

paliativ psihologic, nu are eficienþã 100%. Hazardul lucreazã. ªi

eu pot fi pe lista neagrã a lui.

23.04.2020: Sf. Gheorghe
Sãrbãtoare creºtinã. În mass-media a apãrut scandalul cu

spoitorul „bãtut” de ºeful de post de poliþie din Bolintin Vale.

Abia aºteptau ai lui sã se dea loviþi ºi sã întoarcã lucrurile,

învinovãþind autoritãþile. Toþi bolintinenii aprobã fapta, ºtiind

prea bine cã „hoþul strigã hoþul”! Fac pe victimizaþii în stilul lor

þigãnesc. Îi cunosc prea bine cât sunt de prefãcuþi. Desigur cã nu

toþi fac fapte rele. Cei în cauzã sunt cei sosiþi din Rãcari cu

„treburi electorale”. Sunt din casta lor cea mai de jos, dispreþuiþi

ºi de restul de-ai lor. Ulterior s-au lãudat cã au primit bani ca sã

însceneze momentul care ne-a propulsat iar pe „prima paginã”.

Fiind sãrbãtoare, am sunat pe foarte mulþi prieteni ºi foºti colegi

pentru a-i felicita cu ocazia zilei onomastice. Toþi pãreau optimiºti

ºi sperau cã aceastã stare de izolare ºi restricþii va trece pânã la

urmã. Bateria telefonului mobil s-a descãrcat în final dar „bateriile

noastre” s-au reîncãrcat pentru ceva timp. Domnule virus, du-te

de unde ai venit ºi lasã-ne sã ne trãim în liniºte viaþa ce ne-a mai

rãmas! Patetic, nu-i aºa? Oare totul va mai fi la fel (de bine) ca

înainte?

7.05.2020: Attenzione! Pulcini di un giorno
Alexandra, nepoata mea (3 ani ºi 8 luni), cu un telefon inert

la ureche: „Ce tare, tataie! Când n-o sã mai fiu bolnavã (!?), o

sã merg la stadion cu prietena mea!” Iatã cã ºi în mintea unei

copiliþe gãsim urmãri ale restricþiilor. Cât de micã, dar ceva ºtie.

Aceste momente pe care le trãieºte alãturi de pãrinþi, mãtuºi ºi

bunic cred cã ºi ei îi vor rãmâne, vag, în amintire peste 50-60 de

ani. Ca ºi mie, care pãstrez imaginea troienelor uriaºe din februarie

1954. În subconºtient toþi vom pãstra ceva legat de pandemie,

chiar dacã difuz.

Ieri am cumpãrat pui de gãinã de o zi, 20 rasã de carne ºi 10

mixtã. Le-am asigurat condiþii corespunzãtoare (cãldurã, hranã,

apã tratatã cu albastru de metilen) sub supravegherea nepoþilor

curioºi care au stat în casã, afarã fiind frig ºi ploaie rece.

Vlad (6 ani ºi 10 luni) cel foarte isteþ, m-a întrebat ce nume le

dãm. I-am rãspuns simplu: puiºori. Pentru cã a insistat, citind

provenienþa pe lãdiþa specialã de transport ºi livrare, am revenit

ºi le-am spus: covidei. Pentru cã provenienþa era Italia, þara cu

cele mai multe focare de epidemie. Fiind pui „de o zi” e clar cã au

sosit de foarte puþin timp. Dar cu ce mijloace de transport, cã

mãrfurile din Italia sunt prohibite iar transporturile anulate. E

clar, afacerile nu au opreliºti, orice s-ar întâmpla. Un spoitor

cunoscut pe nume Virgil Miulescu a cumpãrat de la Mega Penny

doar o bere micã ºi un pachet de þigãri. Adicã s-a plimbat în

ditamai magazinul cu posibili ceva viruºi (la intrare nu controla

nimeni cu termometrul ºi nici nu obliga pe cumpãrãtori sã poarte

mãnuºi), el provenind din cartierul cu mulþi infectaþi. Pentru noi,

a face cumpãrãturi în aceste condiþii este un risc foarte mare, ca la

ruleta ruseascã. Dar nu avem de ales. Când reprezentanþii

autoritãþilor stau închiºi în birouri ºi nu controleazã cum trãim în

realitate ºi cu ce probleme ne confruntãm zilnic, noi, cetãþenii

alegãtori, rãmânem la mâna hazardului. Au hazard, Balthazar!

Mânã ºi dã-i bice, om vedea unde vom ajunge. Cã doar n-o sã

moarã toþi. Doar duºmanii mei, vorba manelistului.

28.05.2020: Înãlþarea Domnului. Ziua

Eroilor Neamului
Din nou, meteorologii anunþã ploi. Ca la loto, mulþi sperã,

puþini câºtigã. Sãrbãtoare creºtinã mare: Domnul s-a înãlþat!

Dimineaþã plãcutã. Slujbã în curtea bisericii. Cei prezenþi stãteau

pe cele câteva scaune, pe bãnci sau în picioare. E bine ºi aºa, cã

de Paºti ºtim cum a fost. La „ªcoala veche” se lucra. Oricine

poate vedea stadiul ºi modul de lucru al restaurãrii. În piaþetã, tot

patru vânzãtoare-producãtoare: rãsaduri de pe brazdã de calitate

la 0,3 lei/fir, cãpºuni cu 10 lei/kg, cireºe de mai cu 7 lei/kg. La

întoarcere, pe stradã trecea o cãruþã cu cartofi noi. Era un nene cu

ochelari ce striga: „cartofi, hai la cartofi!” L-am mai vãzut ºi în

anii trecuþi ori cu cartofi noi, ca acum, ori cu varzã toamna.

Alãturi, fiica sa, tot cu ochelari, încasa banii. Este din Brezoaia,

jud. Dâmboviþa. Preþul cam mare: 4 lei/kg, preþ de trufanda, chiar

româneascã. Vânduse toatã mazãrea ºi zarzavaturile. I-am admirat

calul bine îngrijit. Nu puteam sã nu-l întreb cum îl cheamã (pe

cal). Dolãnescu, mi-a rãspuns. Când i-a pronunþat numele, calul

a întors capul, afirmativ adicã. Acum câþiva ani, când veneau mai

mulþi cultivatori cu cãruþele încãrcate primãvara ºi toamna, pe o

iapã o chema Mangalia. Nostime nume. Nici eu nu mã las mai

prejos: pe cãþelul de douã luni îl cheamã Covidel. Mama lui este

Clemansa, mãtuºa dupã mamã Ursulina, bunica Raisa, strãbunica

Cosette, iar strã-strãbunica Petronela. Un arbore genealogic

(pedigree) cãþelesc cu care mã mândresc. Pe la mijlocul zilei,

aflat în centrul aglomerat echipat corespunzãtor cu masca, am

fost oprit de niºte domni poliþiºti care s-au legitimat ca fiind de la

Giurgiu ºi fac o campanie de instruire a populaþiei împotriva

violenþei domestice ºi a furturilor. Mi-au oferit pliante ºi le-am

mulþumit, promiþându-le cã voi fi vigilent ºi mã voi proteja

împotriva acestui flagel frecvent în Bolintin. Sincer, mi s-a pãrut

o acþiune binevenitã. Dacã de virusul pandemiei poate vom scãpa,

de microbul hoþiei, niciodatã! Cam în acelaºi moment, oficialitãþile

locale împreunã cu preoþimea au depus o coroanã de flori la

Monumentul Eroilor pentru cã tot azi, de Înãlþare, este ºi Ziua

Eroilor Neamului.

Stefan
Crudu
,
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Litere, anul XXI, nr. 4-5 (241-242), aprilie-

mai 2020, revistã lunarã de culturã a Societãþii

Scriitorilor Târgoviºteni. Director Tudor Cristea;

Redactor ºef Mihai Stan.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul X, nr. 4-5

(103-104), aprilie-mai 2020. Director Coman

ªova; Redactor ºef Florentin Popescu.

Actualitatea literarã, anul XI; nr. 100, martie

2020, revistã a Unirii Scriitorilor din România

editatã de AL LUGOJPRESS. Director Nicolae

Silade; Redactor ºef Remus V. Giorgioni.

Caligraf, anul XX, nr. 214, martie 2020; nr.

216, mai 2020, revistã editatã de Centrul Cultural

Teleorman. Redactor ºef Florea Burtan; Secretar

general de redacþie Stan V. Cristea.

Mozaicul, anul XXIII, nr. 4 (258), 2020,

revistã de culturã editatã de AIUS Printed.

Director Nicolae Marinescu; Redacþor ºef Petriºor

Militaru.

Pro Saeculum, anul XIX, nr. 1-2 (141-142),

1 ianuarie – 31 martie 2020, revistã de culturã,

literaturã ºi artã editatã de Centrul Cultural

Vrancea. Director executiv Nina Deºliu; Redactor

ºef Rodica Lãzãrescu.

Climate literare, anul XIV, nr. 125, mai 2020,

revistã literarã ºi de culturã româneascã editatã

de Societatea Culturalã ºi Pritenie „La Noi Acasã”

Târgoviºte. Redactor ºef Ion Iancu Vale.

Constelaþii diamantine, anul XI, nr. 6 (118),

iunie 2020, revistã de culturã universalã editatã

sub egida Ligii Scriitorilor Români. Redactor ºef

Doina Drãguþ.

Biblioteca SUD-ului
Dan Floricã, Cãlãtori prin munþii Europei, Bucureºti, Editura Arefeana, 2020. „Diversitatea tematicã

ºi abordarea sincerã a temelor cu scrisul bine meºteºugit al poetului, pe care îl preþuiesc, mã face sã

postulez cã aceastã carte este la un nivel superior tuturor celorlalte din punct de vedere al poemelor ºi

tematicii abordate. Astfel, devine un alt moment de referinþã, de care mai târziu ne vom aminti cu

plãcere.” (Nicu Doftoreanu)

Petre Ion Stoica, Îngrijitorul de duminici, Bucureºti, Editura Betta, 2018. „Poet al neliniºtii, Petre

Ion Stoica interogheazã liric nu atât pentru a da, într-un ton didactic sau apologetic, rãspunsuri probabile,

cât pentru a se situa în lume ºi pentru a-ºi afla rostul. Metaforele îi conþin neliniºtile, transformate în

statui «într-un ocol de inimã» în care cititorul va gãsi faþa unei «monede antice/ trezite din somn». Pustiul

s-a valorizat, ocupat de poezia care deschide poarta unui alt univers.” (Ana Dobre)

Alexandru Boþoroga, În cãutarea pasului, Bucureºti, Editura For You, 2019. „Alexandru Boþoroga

este una dintre acele personalitãþi care îi influenþeazã decisiv pe cei din jur, atingându-le viaþa cu aripa

sa plinã de inspiraþie ºi de curaj. El ne reaminteºte cât de mult conteazã exemplul personal ºi de câtã

forþã este nevoie pentru a nu abandona drumul unei existenþe care aduce sens în «pustiul lumii» (Chin),

în «necuprinsul/ mãrginit de cuvânt» (De dragoste).” (Camelia Soceanu)

Vilia Banþa, Joia risipirii noastre, Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2018. „Poeta ºi-a creat lumea ei,

universul liric propriu, cu tenacitate ºi dãrnicie, cu gingãºie ºi dramatism, fundamentând-o pe temeiuri

filozofice asimilate de-a lungul vieþii; nu rãstoarnã lumea spre a o crea din nou, precum Arghezi, ori

Nichita Stãnescu, ci în mijlocul realitãþii înconjurãtoare îºi fãureºte cu migalã ºi sensibilitate, o altã lume

care o exprimã pe ea, îi evidenþiazã identitatea liricã.” (Corin Bianu)

Adriana Marinescu, Tremuri cu mine?, Timiºoara, Editura Eurostampa, 2019. „Adriana Marinescu

scrie din banca cititorului tânãr care vrea sã-ºi învingã neliniºtile, iar nu din turnul de fildeº al poetului

vorbind despre neliniºtea proprie. Nu este însã un discurs dulceag, autoarea acestui volum ºtie perfect

sã scrie poezie de cojones, nu doar de corazon, aduce o sete de viaþã pe care o putem savura, pledeazã

pentru jubilaþie ºi energetism, exorcizând categoriile negative postulate de Hugo Friedrich pentru poezia

modernã.” (Vladimir Pop)

Eugenia Duþã, La porþile vieþii, Bucureºti, Editura Betta, 2019. Mamare era surdã. Ea spunea cã asta

i se trage de la niºte proiectile de tun care explodaserã peste casa ei din Calafat, în nu mai ºtiu ce rãzboi,

în timp ce ea era ascunsã în subsol. Nu ºtiu dacã nu cumva ºi asta era tot o poveste, cert cã, spre a

comunica, ne apropiam gura de urechea ei ºi þipam cât puteam de tare, ceea ce acum mã face sã cuget

cã cei din cartier aveau cunoºtinþã de multe din cele ce se petreceau în casa noastrã. O iubeam foarte

mult ºi îmi plãcea cum ne povestea tot felul de lucruri ce se petrecuserã în tinereþea ei în Calafat sau chiar

amintiri estompate sau moºtenite din aventura navigãrii mamei sale ºi a bunicilor, cu moara pe Dunãre.

Reviste primite la redacþie

Ioana Stuparu, Fãgãduiala din vis, Sinaia, Editura Amanda Edit, 2019. Am purtat cu mine, acolo

unde m-au dus paºii vieþii, caietele cu însemnãri ce reprezentau identitatea mea sufleteascã ºi de sânge.

Aveam o tainã, aveam ceva al meu, unde nimeni nu putea pãtrunde. Aceastã tainã din caiete îmi dãdea

încredere în mine ºi puterea de a trece peste vicisitudinile vieþii, numeroasele reguli ale societãþii, care

uneori pun stãpânire pe om, fãrã sã-i cearã pãrerea. ªtiam cã prin câte umilinþe aº trece datoritã unor

semeni, eu sunt capabilã sã realizez lucruri importante.

Silvan G. Escu, Necerute justificãri, Bucureºti, Editura Amurg Sentimental, 2016. De ce m-am

apucat de scris? Bineînþeles, nu doar pentru cã ºtiu alfabetul. Am simþiti cã trebuie, nu cã ar fi nevoie.

Aºadar, dacã nici acum... Deºi nu am niciun motiv sau interes sã vã întristez, tonul poeziilor din aceastã

plachetã este - doar cu puþine excepþii - unul revoltãtor de trist. Poate aºa am simþit eu în aceastã ultimã

perioadã a vieþii mele. Mai toate sunt croite pe textura sufletului meu ºi – având aceastã vanitate – nu lasã

loc de interpretare.
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (XV)
„Hristos n-a pus mâna ºi nu va pune niciodatã mâna Lui însângeratã în pieptul tãu, sã te împingã sã cazi.”

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit,

vã rog sã ne spuneþi un cuvânt de învãþãturã despre

sãrbãtoarea ce marcheazã trecerea a 40 de zile de la

praznicul Naºterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

respectiv despre Întâmpinarea Domnului.

Îps. Ioan: Cele 40 de zile le-a petrecut Maica Domnului

cu Pruncul Iisus în jurul vetrei din Viflaim. Sf. Apostol ºi

Evanghelist Luca ne spune ce s-a întâmplat la 40 de zile.

L.C.: Vã rog sã-mi permiteþi sã citez din Sfânta

Evanghelie dupã Luca, când „dupã

Legea lui Moise”, Dreptul Iosif

împreunã cu Preacurata „L-au dus

pe Prunc la Ierusalim, ca sã-L punã

înaintea Domnului, precum este

scris în Legea Domnului, ca „orice

întâi-nãscut de parte bãrbãteascã

sã fie închinat Domnului” (Luca 2,

22-23). La templul din Ierusalim

sunt întâmpinaþi de un om „cu

numele Simeon; ºi omul acesta era

drept ºi temãtor de Dumnezeu,

aºteptând mângâierea lui Israel, ºi

Duhul Sfânt era asupra lui. ªi lui i

se vestise de cãtre Duhul Sfânt cã

nu va vedea moartea pânã ce nu va

vedea pe Hristorul Domnului. ªi din

îndemnul Duhului a venit la templu;

ºi când pãrinþii au adus înãuntru

pe Pruncul Iisus, ca sã facã pentru

El dupã obiceiul Legii, el L-a primit

în braþele sale ºi a binecuvântat pe Dumnezeu ºi a zis:

Acum slobozeºte pe robul Tãu, Stãpâne, dupã cuvântul

Tãu, în pace” (Luca 2, 25-29).

Îps. Ioan: Da, aºa este, dar, mai întâi, sã umblãm la ...

gramaticã. Sfântul Luca spune cã Duhul Sfânt a vestit

Dreptului Simeon cã nu va vedea moartea „pânã ce nu

va vedea pe Hristosul Domnului”. Aici e o nuanþã

extraordinarã, pentru cã Hristos înseamnã „uns”, adicã i-

a spus Duhul Sfânt cã nu va vedea moartea pânã nu Îl va

vedea pe „Unsul Domnului”.  Acesta este Hristos, „Unsul

Domnului”, deci pe Acesta Îl aºtepta ºi despre Acesta îi

grãise Sfântul Duh Dreptului Simeon.

De unde a pornit sãrbãtoarea aceasta? Poporul lui

Israel, peste 400 de ani, a locuit, a muncit ºi s-a rugat

unui singur Dumnezeu, deci o credinþã monoteistã, în

Egipt. Gândiþi-vã, peste 400 de ani sã trãieºti într-o lume

pãgânã, unde faraonul era socotit divinitate!  Pentru cã

deja era pericolul mare de a-ºi pierde credinþa, Dumnezeu

a spus: Ajunge, pentru cã vã veþi pierde credinþa, dacã

mai rãmâneþi! I-a spus lui Moise: Ia poporul ºi te

întoarce în Canaan!

S-a dus Moise la faraon ºi i-a spus cã doreºte sã plece

cu tot poporul lui Israel care era în Egipt. Trãiau în þinutul

Goshen din Delta Nilului, unul dintre cele mai fertile

locuri de pe pãmânt. Atât de bogat era pãmântul din Delta

Nilului, încât se fãceau acolo douã recolte pe an. Acolo

ºi-a salvat Dumnezeu poporul ºi acum îi spune lui Moise

sã plece!? Deci Moise merge la faraon ºi, bineînþeles, cã

faraonul nu a dorit sã lase poporul lui Israel sã plece,

pentru cã munceau la multe lucrãri edilitare din Egipt.

Atunci Dumnezeu a lovit poporul egiptean ºi pe faraon

cu zece necazuri ºi nu s-a înmuiat inima faraonului pânã

la al zecilea necaz. ªi i-a spus Dumnezeu lui Moise sã

taie fiecare familie câte un miel ºi cu sângele acelui miel

sã semneze uºorii, tocul uºii. Spune tradiþia de la Ierusalim

cã au însemnat cu o literã care în scrierea aramaicã veche

seamãnã cu semnul crucii. ªi a spus Dumnezeu: când voi

trece, nu voi intra în casa însemnatã cu aceastã literã,

care seamãnã cu semnul crucii.

ªi-atunci, la miez de noapte, a trecut îngerul Domnului

ºi a ucis, începând cu casa faraonului ºi pânã la ultima

familie din Egipt, pe întâiul nãscut, din familie ºi dintre

animale. Deci a murit în noaptea aceasta, lovit de sabia lui

Dumnezeu, urmaºul faraonului, fiul faraonului, care trebuia

sã-i urmeze la tron. În toate casele a fost plângere ºi

tânguire pentru cã întâiul nãscut a murit atât din familie,

cât ºi dintre animale. În momentul

acela, faraonul l-a  chemat pe Moise

ºi i-a spus: Plecaþi, plecaþi, cã

pierim! ªi atunci Dumnezeu, în

schimbul acestor întâi nãscuþi loviþi

de sabia morþii din Egipt, i-a

poruncit lui Moise ºi i-a zis

cuvintele pe care le gãsiþi în cartea

Ieºirea, capitolul 13.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, vã

rog sã-mi permiteþi sã le citez: „În

vremea aceea a vorbit Domnul cu

Moise ºi i-a zis: „Sã-Mi sfinþeºti

pe tot întâiul nãscut, pe tot cel ce

se naºte întâi la fiii lui Israel, de

la om pânã la dobitoc, cã este al

Meu!” iar Moise a zis cãtre popor:

„Sã vã aduceþi aminte de ziua

aceasta, în care aþi ieºit din

pãmântul Egiptului, din casa

robiei, cãci cu mânã tare v-a scos

Domnul de acolo” (Ieºirea, 13, 1-3). Vã rog sã continuaþi.

Îps. Ioan: Prin urmare, sãrbãtoarea Întâmpinarea

Domnului îºi are rãdãcina într-un moment înainte de

Hristos, cu o mie, douã-trei sute de ani ºi iatã cã întâiul

nãscut trebuie închinat Domnului ºi aºa se face cã Maica

Domnului L-a nãscut pe Hristos la Betleem. Între Betleem

ºi Ierusalim sunt opt-nouã km ºi a putut sã meargã cu

pruncul sã-L închine la templul Ierusalimului.

Iatã, deci, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a fãcut

ascultãtor ºi împlinitor al Legii, S-a lãsat tãiat împrejur

la opt zile, la 40 de zile iatã cum a fost închinat Domnului,

El care era om ºi Dumnezeu.

ªi la întâlnirea cu Pruncul, Dreptul Simeon a rostit

cuvintele acestea: „Acum, slobozeºte pe robul Tãu,

Stãpâne, dupã cuvântul Tãu, în pace, cã ochii mei vãzurã

mântuirea Ta, pe care ai gãtit-o înaintea feþei tuturor

popoarelor, Lumina spre descoperirea neamurilor ºi

slava poporului Tãu Israel” (Luca 2, 29-32). A vãzut

semn cã Acesta era Hristosul Domnului ºi de acum este

liber sã guste ºi el moartea. Pânã atunci, moartea nu s-a

putut atinge de Dreptul Simeon. De ce? Pentru cã aºa i-

a spus Duhul Sfânt, dar le-a spus celor care erau în jurul

lui, atunci, cã Acesta este pus spre cãderea ºi spre

ridicarea multora.

L.C.: Foarte interesant, Înaltpreasfinþite Pãrinte

Mitropolit, dar vã rog sã insistaþi asupra semnificaþiei

acestor termeni, cãderea ºi ridicarea multora.

Îps. Ioan: În viaþa aceasta, noi ne miºcãm între douã

puncte cardinale, cãdere ºi ridicare. Nu existã o a treia

coordonatã universalã decât cãdere sau ridicare. În faþa

lui Dumnezeu, din faþa lui Dumnezeu au cãzut îngerii,

au cãzut îngerii cu Lucifer. În faþa lui Hristos, astãzi,

milioane ºi miliarde de oameni se ridicã. A venit Hristos

sã-i ridice. Hristos a venit pentru ridicare. Hristos,

niciodatã, n-a pus mâna ºi nu va pune niciodatã mâna

Lui însângeratã în pieptul tãu, sã te împingã sã cazi. Mâna

lui Hristos este întotdeauna întinsã. Nici pe cruce, nu i-a

împins pe cei ce-L rãstignea. Putea cu puterea Lui sã-i

împingã pe toþi în adâncul iadului. Ar fi putut, cu braþele

Lui, sã-i împingã în adâncuri, dar ºi-a lãsat braþele întinse,

ºi atunci, cãtre tine ºi cãtre mine.

Din nefericire, sunt ºi astãzi fraþi de-ai noºtri care se

prãbuºesc, care cad în faþa lui Hristos, care cad în faþa

Evangheliei lui Hristos, neþinând seama de cuvintele

dumnezeieºti aduse din cer nouã pe pãmânt, Evanghelia.

L.C.: Vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte sã vã referiþi ºi la

cuvintele adresate Maicii Domnului de cãtre Dreptul

Simeon.

Îps. Ioan: Prin harul Duhului Sfânt, Dreptul Simeon îi

dã un mesaj cu totul deosebit Maicii Domnului. Îi spune:

prin sufletul tãu va trece sabie. Iatã cã la Nazaret, îngerul

i-a dat o bunã vestire despre naºterea Mântuitorului

lumii, iar Dreptul Simeon îi aduce o veste înlãcrimatã, cã

prin sufletul ei va trece sabie. Aºa a fost, pentru cã a

trebuit sã ia pruncuþul ºi sã fugã cu el în Egipt. Apoi,

atâtea ºi atâtea necazuri ale vieþii care au culminat atunci

când ostaºul a împuns cu suliþa coasta lui Iisus. Atunci a

trecut acea suliþã ºi prin sufletul, prin inima Maicii

Domnului. Iatã s-au împlinit, dupã 33 de ani, cuvintele

Dreptului Simeon.

Mã adresez tinerilor ºi le spun: nu vã sãgetaþi inimile

mamelor dvs! Atunci când un tânãr sãgeteazã inima

mamei lui, atunci el o rãstigneºte. De aceea le zic tinerilor:

Nu vã rãstigniþi mamele, iubiþi tineri, ci iubiþi-le, cãci

ele v-au deschis poarta vieþii ºi apoi ºi poarta cerului!

Deci momentul acesta al Întâmpinãrii Domnului este

la 40 de zile, istoric vorbind înseamnã cã fuga în Egipt

nu s-a fãcut înainte de 40 de zile. Încã nu sosiserã magii

la Irod întru cercetare, deci dupã aceste 40 de zile, nu

ºtim, dar cam între aceste 40 de zile ºi trei aniºori, în

perioada aceasta, au ajuns magii la Betleem.

Prãznuirea Întâmpinãrii Domnului ar trebui sã ne

determine pe fiecare sã gândim la întâmpinarea noastrã.

Atunci Dreptul Simeon ºi prorociþa Ana L-au întâmpinat

la templul din Ierusalim pe Hristos. Acum ne aºteaptã

Hristos sã ne întâmpine pe fiecare dintre noi. Eºti pregãtit,

iubite frate ºi sorã creºtinã, de întâlnirea cu Hristos, când

te va întâmpina Hristos?

Prorociþa Ana, vãduvã, zeci de ani în post ºi rugãciune,

L-a aºteptat sã-L întâmpine pe Hristos. Aºa spune Sfântul

Luca cã a trãit vãduvã la templul din Ierusalim, în post ºi

rugãciune pânã la 84 de ani. De aceea ne mai dã

Dumnezeu încã o zi ºi încã o zi sã ne pregãtim pentru

întâlnirea cu Hristos.

Cum ne putem pregãti într-o singurã zi?! Iatã prorociþa

Ana zeci de ani de vãduvie curatã, în post ºi în rugãciune,

s-a pregãtit. ªi ea ºi Dreptul Simeon s-au pregãtit pentru

întâlnirea cu Hristos.

Cred cã aþi vãzut cu toþii icoana Adormirii Maicii

Domnului. În primul plan este Maica Domnului întinsã

pe o nãsãlie; stânga, dreapta, împrejurul ei sunt apostolii.

În fundal apare Mântuitorul Hristos cu un copilaº înfãºat.

Acela reprezintã sufletul Maicii Domnului.

Iubite frate ºi sorã creºtinã, sã ne învredniceascã ºi pe

noi Prea Sfânta Treime Dumnezeu ca sufletul nostru sã

fie luat în braþe, nu de Dreptul Simeon ci de însuºi Hristos,

Fiul lui Dumnezeu. Iatã cã Dumnezeu ºi om l-a luat pe

om în braþe! ªi pe noi ne aºteaptã Fiul lui Dumnezeu sã

ne ia în braþele Sale dumnezeieºti. Sã vã îmbrãþiºeze pe

toþi Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

ralucatudor2000@yahoo.com;

0720 773209

Editura RAWEX COMS SRL

Tipar: Venus Printing

Solutions, Iaºi


